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 لمناسبة الذكرى التاسعة والخمسین على اإلنقالب المشؤوم   
تض�اف�رت ج�ھ�ود ق�وى ال�ث�ورة  بینّا في الحلقة األولى ك�ی�ف 

 58المضادة لغرض إسقاط نظام ثورة الرابع عشر م�ن ت�م�وز
والتنسیق مع قوى داخلیة متأمرة وإقلی�م�ی�ة ودول�ی�ة ووض�ع 
الخطط بمساعدة المخابرات الدولیة وفي المقدم�ة األم�ری�ك�ی�ة 
وھذا التآمر تطلب حش�د ال�ق�وى ال�م�ض�ادة ح�ی�ث ك�ان ح�ج�م 

شباط) أكبر من قوى ثورة الرابع عشر م�ن ت�م�وز 8مؤامرة (
والقوى المسان�دة ل�ل�ت�آم�ر ت�ع�دت ال�ع�راق إل�ى دول ع�ظ�م�ى 
مستفیدین من الوقت المناسب للمشھد اإلج�رام�ي ال�ق�ادم م�ن 
خالل اإلستفادة من إنقسام القوى ال�وط�ن�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة، 
وعزل وإقالة المخلصین لثورة تموز، الحرب في كوردس�ت�ان، 
التدخل وإثارة قضیة الكویت، العالقات الع�رب�ی�ة الص�راع م�ع 
شركات النفط فالمقدمات كثیرة لتمھید الطریق أم�ام اإلن�ق�الب 

عن العطاء و حصلت اإلنتكاسة الت�ي  أن توقفت الثورة  وبعد 
 عزلت القیادة الوطنیة عن الشعب .

لقد قیّم الش�ھ�ی�د س�الم ع�ادل (س�ك�رت�ی�ر ال�ح�زب الش�ی�وع�ي 
العراقي) اإلنقالب في رسالة وجھھا إلى الحزب ذكر فیھا (إن 
إنقالب شباط قد بدأ فكریاً وسیاسی�اً وإق�ت�ص�ادی�اً م�ن�ذ أواس�ط 

حینما تص�رف ق�اس�م ب�م�ا یش�ب�ھ اإلس�ت�س�الم ل�ل�ق�وى  1959
السوداء التي أخذت تسترجع المواق�ع، واح�داً ب�ع�د اآلخ�رف�ي 
الجیش والدولة وفي الحیاة االقتصادیة والمجتمع وم�ن�ذ ذل�ك 
الحین فأن الخط البیاني لتفاقم التھدید الرجعي وتفاق�م أخ�ط�ار 
الردة قد تموج لعدة فترات صعوداً ونزوالً ولكن كخط عام بقي 

أس�ق�ط�ت ال�رج�ع�ی�ة ال�ف�اش�ی�ة  1963شب�اط 8یتصاعد، وفي 
من الجزء  550السوداء، حكم قاسم وأستولت على الحكم) ص

الثاني من كتاب عقود ..عزیز سباھي (أعاله جزء من التقییم) 
لقد جرت عدة محاوالت لغرض تنفی�ذ اإلن�ق�الب ع�ل�ى ال�ح�ك�م 

م�ح�اول�ة ون�ج�ح�ت  38الوطني وبأشكال م�خ�ت�ل�ف�ة وع�ددھ�ا 
حیث كان التخطیط والتنسیق بین القوى المضادة  39المحاولة 

 أكثر تنظیماً ووضع الخطط بمساعدة المخابرات األجنبیة .
وذكر الدكتور كاظم حبیب (یتحمل عبد ال�ك�ری�م ق�اس�م ال�ج�زء 
األساسي من مسؤولیة تدھور الوضع السی�اس�ي ف�ي ال�ع�راق 
وإنعدام الحیاة البرلمانیة الدیمقراطی�ة ال�ق�ائ�م�ة ع�ل�ى أس�اس 
دستور دیمقراطي ومدني حدیث) ك�م�ا ك�ت�ب األس�ت�اذ ال�راح�ل 
أبراھیم كبة بشأن دور حكومة قاسم في سق�وط ال�ج�م�ھ�وری�ة 

مّرً بمرحلتین، ال�م�رح�ل�ة األول�ى  األولى مؤكداً أن حكم قاسم 
التي تمیزت في السنة األولى للثورة، ثم المرحلة الثانیة ال�ت�ي 
شھدت اإلنتكاسة حیث كان الفك�ر ال�رج�ع�ي ی�ح�اول ط�م�س�ھ�ا 
ویؤكد األستاذ أبراھیم كبة (..ت�ب�ذل ك�ل ال�م�ح�اوالت ل�ط�م�س 
الجوھر الحقیقي لإلنحراف ال�ق�اس�م�ي ف�ي س�ن�وات�ھ األخ�ی�رة 

الدیمقراطیة وتمزیق   المتمثل في الدكتاتوریة الفردیة ومعاداة
الوحدة الوطنیة وإطالق العنان للیم�ی�ن ال�ب�رج�وازي وال�ق�وى 

المتفسخة والمساومة المكشوفة مع   الوسطیة والبیروقراطیة
الطبقات ال�رج�ع�ی�ة وأص�ح�اب ال�م�ص�ال�ح ال�م�رك�زة وال�ف�ئ�ات 
اإلنتھازیة...) لقد كان�ت ھ�ذه األج�واء الس�ی�اس�ی�ة ال�م�ش�ب�ع�ة 
ب�األح��ب��اط وال�ت��وت��ر وت�ل��ب��د غ�ی��وم ال��ت�آم��ر ال��ذي یس��ت��ھ��دف 

وتمكین قوى الردة تنفیذ م�خ�ط�ط�ھ�ا إلس�ق�اط ال�ح�ك�م  الشعب 
الوطني واإلجھاز على مكتسبات وإن�ج�ازات ال�ث�ورة وال�ع�ودة 

 بالعراق إلى عھد ماقبل تموز.
 من ھي القوى التي شاركت في تحالف القوى المضادة؟

 من الناحیة الطبقیة :
فئات البرجوازیة التجاریة الكبیرة والب�رج�وازی�ة ال�ع�ق�اری�ة -1

وأوساط غیر قلیلة من البرجوازیة البیروقراطیة والتي ك�ان�ت 
قد وجھت لھا ضربات س�ی�اس�ی�ة وإق�ت�ص�ادی�ة  58ثورة تموز 

وإجتماعیة شملت مواقعھا ونفوذھا ومصالحھا وأجھزت على 
 نظام حكمھا الملكي اإلقطاعي .

األراضي ال�زراع�ی�ة ال�ت�ي   مالكي  فئات األقطاعیین وكبار-2

أصابت الثورة مصالحھا االقت�ص�ادی�ة ف�ي الص�م�ی�م فص�ادرت 
مساحات واسعة جداً م�ن ت�ل�ك األراض�ي واض�ع�ف�ت ن�ف�وذھ�ا 

 1961وت�أث�ی�رھ�ا الس�ی�اس�ي واإلج�ت�م�اع�ي ول�ك�ن ف�ي ع�ام 
 إستطاعت ھذه الفئات إسترداد الكثیر من مصالحھا ......

 بعض أوساط البرجوازیة المتوسطة وخاصة التجاریة -3
أوساط قلیلة من البرجوازیة الصغیرة العاملة ف�ي ال�ق�وات  -4

 المسلحة ودوائر الدولة ومن حملة الفكر القومي .
القوى القومیة الُكردیة التي إصطدمت بسیاسات عبد الكریم -5

 قاسم أزاء المسألة الُكردیة.
المباشر وغیر   وعلى صعید القوى السیاسیة فقد كان التحالف

المباشر بین القوى المناھضة لحكومة قاسم ضم ألی�ھ ال�ق�وى 
 :واألحزاب التالیة 

ال�ع�رب�ي األش�ت�راك�ي،   الجماعات القومیة (ح�زب ال�ب�ع�ث-1 
الحزب القومي الناصري، حركة القومیین العرب التي كانت قد 
إنسحبت من الجبھة القومی�ة إال أن�ھ�ا ب�ق�ی�ت ع�ل�ى نش�اط�ھ�ا 
السیاسي المناھض لحكم عبد الكریم قاسم، الرابطة القوم�ی�ة، 
الحزب العربي األش�ت�راك�ي، ال�ت�ج�م�ع ال�ق�وم�ي ال�ع�راق�ي ف�ي 

 القاھرة)
جماعات اإلسالم السیاسي المناھضة لع�ب�د ال�ك�ری�م ق�اس�م  -6

(جماعة األخوان المسلمین (الحزب اإلسالمي)، حزب التحریر 
 اإلسالمي، حزب الدعوة اإلسالمیة الشیعي)

 الحزب الدیمقراطي الُكردستاني -7
فقد نشأ تحالف واس�ع ب�الض�د م�ن أما على الصعید الخارجي 

الحكم الوطني والجمھوریة األولى والذي ت�ك�ون م�ن (ال�دول 
التي كانت تقودھا قوى قومی�ة وت�ل�ك ال�ت�ي الت�خ�ف�ي   العربیة

في الم�ن�ط�ق�ة، ال�دول  تحالفھا المباشر مع الدول األستعماریة 
غیر العربیة في المنطقة وبشكل خاص إیران، تركیا، باكستان 
بإعتبارھا كانت أعضاء في حلف بغداد (السنتو) باألضافة إلى 

وش�رك�ات�ھ�ا   أسرائیل، الدول التي تضررت مصالحھا النفط�ی�ة
في العراق (بریطانیا، فرنسا، والوالیات المتح�دة األم�ری�ك�ی�ة، 
وكانت اإلحتكارات النفطیة من بین أكثر القوى الدولیة شراسة 
في عدائھا للحكم الوطني). لقد تج�م�ع�ت ج�م�ی�ع ھ�ذه ال�ق�وى 
واألحزاب والدول تحت شعار واحد أساسي وھ�و ((ی�ا أع�داء 
عبد الكریم قاسم ، ویاأعداء الشیوعیة أتحدوا)) وی�ع�ن�ي ھ�ذا 
الشعار اإلطاح�ة ب�ال�ح�ك�م ال�وط�ن�ي وإق�ام�ة ال�ب�دی�ل ال�ق�وم�ي 
الشوفیني ومن ھذا المنطلق نشطت ج�م�ی�ع ھ�ذه ال�ق�وى ف�ي 
الصراع السیاسي حول السلطة وكان األبرز في ھ�ذا ال�ن�ش�اط 
من بین القوى القوم�ی�ة (ح�زب ال�ب�ع�ث ال�ع�رب�ي األش�ت�راك�ي 
بجناحیھ ال�م�دن�ي وال�ع�س�ك�ري، وال�ق�وى ال�ق�وم�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة 
الناصریة بجناحیھا العس�ك�ري وال�م�دن�ي) فض�الًع�ن ال�ن�ش�اط 
المخابراتي الدولي الذي ساھم في التخط�ی�ط واألش�راف وف�ي 
المقدمة ا(لسي. آي. أي) وھذا التحال�ف وف�ر ك�ل األم�ك�ان�ات 

المال والسالح واإلعالم وتكوین الطابور الخامس   اللوجستیة
ل��ن��ش��ر اإلش��اع��ات، وك��ل ھ��ذا ال��ن��ش��اط ل��غ��رض ال��ت��م��ھ��ی��د 
لإلنقالب .ومن خالل الدراسات والبحوث التي قدمھا العدید من 

وجدنا بأن القوى المضادة قد عملت على الدارسین والباحثین، 
 تطویر أسالیبھا ومنھا:

القیام بسلسلة واسعة من عملیات اإلغتیال ال�ف�ردي ل�ع�دد  -1
كبیر من الشیوعیین والدیمقراطیین في مناطق م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 
العراق بھدف إشاعة الفوضى وعدم اإلستقرار وزعزعة الثقة 

 بقدرة النظام على حفظ وسالمة المواطنات والمواطنین
شن حملة دعائیة ھادفة ومركزة ضد الشیوعیی�ن ب�دع�وى -2

تمزیقھم ال�ق�رآن أو األس�اءة ل�أل�س�الم�ی�ی�ن وال�دی�ن ب�ت�ھ�م�ة 
والخروج عن اآلداب العامة لإلسالم. ویمك�ن إض�اف�ة   اإللحاد

خلق أجواء تھیأ إلى تنفیذ اإلنق�الب وم�ن�ھ�ا إض�راب ال�ط�ل�ب�ة 
بقیادة االتحاد الوطني التابع للبعثیین والقومیین الذي ب�دأ ف�ي 

واألعتداء على الطلبة الرافضین ومنعھم من  1962/ 12/ 24

دخول ال�م�دارس وال�ك�ل�ی�ات م�ن ق�ب�ل عص�اب�ات ت�ق�وم ب�ھ�ذا 
اإلعتداء، إضراب البانزین بعد رفع سعر الل�ت�ر ال�واح�د وق�ب�ل 
إضراب الطلبة. اإلستفادة من حالة التذمر الشعبي. ل�ق�د ب�دأت 

 1959اإلنتكاسة عند البدأ بإعتقال الشیوعیین منذ أواخر عام 
وحل المقاومة الشعبیة والتضییق على المنظمات الدیمقراطیة 
واألھم من ذلك اإلستفادة من أحداث كركوك والموصل وظھور 
الصراع بین القوى القومیة والقوى الدیمقراطیة للعلن، وب�ع�د 
إستبعاد كافة الضباط الدیمقراطیین الموالین لعبد الكریم قاس�م 
وثورة ال�راب�ع عش�ر م�ن ت�م�وز ح�ی�ث خ�ل�ت ك�اف�ة ال�دوائ�ر 
والوحدات ومنھا األمن العامة من المخلصین وسیطرت القوى 
الیمینیة على الموقف بالرغم من التحذی�رات ح�ی�ث أص�ب�ح�ت 
الدوائر الحساسة بید المتعاونین مع المتآمرین والتي ع�م�ل�ت 
على تزییف الحقائق وتقدیم تقاریر كاذبة عن الواق�ع م�ت�ھ�م�ة 
الشیوعیین والدیمقراطیین بشتى اإلتھامات مما ج�ع�ل�وا ع�ب�د 

 الكریم قاسم أسیر روایاتھم وكذبھم.
الفاشیین بأن ی�ن�ت�ق�م�وا م�ن   لقد كان مخطط لزعماء اإلنقالب

الشعب العراقي بكل فئاتھ من خالل إق�ام�ة ح�م�ام�ات دم ل�ك�ل 
الوطنیین والمخلصین والشیوعیین الذین وصلت أسمائھم إلى 
المتآمرین من قبل الجھات ال�م�خ�اب�رات�ی�ة ع�ب�ر األث�ی�ر وك�م�ا 
أستخدموا الخدعة بعد وضع صور عب�د ال�ك�ری�م ق�اس�م ع�ل�ى 
الدبابات وإختراق صفوف الجماھیر التي خرجت بمئات اآلالف 
وھي تطالب بالسالح للدفاع عن الجمھوریة، فلم یكن ال�ھ�دف 
عبد الكریم قاسم فقط بل جماھیر الشعب ولم ت�ك�ِف الس�ج�ون 
للمعتقلین ففتحوا النوادي الریاضیة وتسلم مھمة اإلع�ت�ق�االت 
الحرس القومي و لجان خاصة مھمة التحقیق والتعذیب البشع 
إلنتزاع اإلعترافات لقد كان اإلنقالب دمویاً بكل معنى ال�ك�ل�م�ة 
وصدمة للشعب العراقي والذي كان یعلم ب�األج�واء ال�ت�آم�ری�ة 
وأن اإلنقالب وشیك الوقوع من خالل الت�ح�ذی�رات وال�ب�ی�ان�ات 
ولكن بسبب إن عبد الكریم قاسم تجاھل األمر وأع�ت�م�د ع�ل�ى 
الرد الشعبي من خالل اإلعتداد بنفسھ فلم یضع خطة إلفش�ال�ھ 
ألنھ كان یعلم بأسماء المتآمرین ولم یتخذ إجراءات إلست�ب�ع�اد 
الضباط ال�م�ت�آم�ری�ن أو ی�ت�خ�ذ اإلج�راءات ال�ع�م�ل�ی�ة إلفش�ال 
المخططات كما أستبعد كل المخلصین والعاملین بحمایة الب�الد 
كما أنھ ی�ف�ت�ق�د تش�ك�ی�ل ح�زب خ�اص ب�ھ ول�م ی�درك ال�ع�م�ل 

أو إدارة الصراع في البالد. أنھا نكبة وكارثة ح�ی�ث   السیاسي
بدأ خط الدم یستمر إلى یومنا ھذا وبعد أن تھاوت الرؤوس بعد 
الصراع العنیف بین األطراف المتآمرة وقسم منھم أستی�ق�ظ�ت 
ض��م��ائ��رھ��م وك��ت��ب��وا م��ذك��رات��ھ��م وی��ع��ل��ن��ون ص��راح��ة ع��ن 
دورالمرتبطین بالمخابرات األجنب�ی�ة وت�أك�ی�د تص�ری�ح (ع�ل�ي 

سابقاً) عل�ى أن�ھ�م -األمین العام لحزب البعث -صالح السعدي 
جاءوا بقطار أمریكي وبعد إنكشاف ال�م�س�ت�ور أخ�ذ ب�ع�ض�ھ�م 

دائ�م�ة  63ش�ب�اط 8یصف�ي ب�ع�ض. س�ت�ب�ق�ى ذك�رى إن�ق�الب 
ومستمرة في ذاكرة الشعب العراقي والتي مھدت لجرائم قادمة 
أبشع حیث تم تدمیر العراق وشعبھ ال�ع�راق�ي. ول�ك�ن الش�ع�ب 
الیموت وستبقى شعلة الحریة واإلس�ت�ق�الل ال�ن�اج�ز وال�ع�دال�ة 

 االجتماعیة مرفوعة دائماً بأیدي أبنائھ المخلصین.
 المصادر

................................................ 
  2الكتاب الثالث ج-عبد الكریم قاسم في یومھ األخیر-1

 د.عقیل الناصري    
  2ج-عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي -2

 عزیز سباھي .   
 -1963شباط 8حول األسباب الكامنة وراء إنقالب -3

 د.كاظم حبیب   
 مذكرات وسیرة ذاتیة -الدكتور أبراھیم كبة  -4
  2ج سیرة مناضل  سالم عادل -5

    ثمینة ناجي یوسف ونزار خالد
    الكتاب الثالث  -حنا بطاطو -العراق   -6

   ؟1963 اي   8  وراء إمب                                      
وب اما  وا ى اا  

صبحي مبارك/ 
 سیدني

    واألخیرة 2الحلقة/
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 ال شيء أبداً .. ال شيء سیحدُث.. ال شيء..  
إذا ل��م ن��رِدْم ھ��ذه ال��م��س�ت��ن��ق��ع��ات الض��ح��ل��ة 

 الشاسعة التي نخوُض فیھا اآلن .
 ال یخوُض "الُمستثِمروَن" في الوحل .

یبحُث "البُناةُ" عن أرٍض خصبٍة ُمس�ت�قّ�رٍة، 
لیخلقوا منھا، وفیھا، َدَخالً "دائماً"، وِرْبحاً 
وفیراً في النھار .. ال یأُكلُھُ في اللیِل بع�وُض 

 المالریا .
البُناة ، لیسوا على اس�ت�ع�داٍد  -الُمستثِمروَن 

 لدفعِ األتاواِت للضفادع.
البُناة یس�ی�روَن ع�ل�ى أرٍض  -الُمستثِمروَن 

ُم��َع��لّ��َم��ٍة وُمض��اءٍة، ل��ھ��ا أب��ع��اٌد ومس��اف��اٌت 
 وُوجھاٌت ُمحّددةٌ بدقّة.

البُناة ال یعملون في غابٍة من  -الُمستثِمروَن 
الدغل تغ�م�رھ�ا ال�ظُ�ْل�َم�ة، ویش�ع�روَن ف�ی�ھ�ا 
بالذعِر.. و لیس ع�ل�ی�ھ�م االنش�غ�اُل بص�وِت 
وَشكِل تلَك ال�ك�ائ�ن�ات ال�م�خ�ی�ف�ة، ب�ع�ی�ون�ھ�ا 

 الالمعة، التي تُحیطُ بھم من كّل جانب.
البُناة یریدون بی�ئ�ةً ص�ال�ح�ةً  -الُمستثمروَن 

للعیِش والعمل، و لیس استعراضاً خالیاً م�ن 
 المعنى.

ال�بُ�ن�اة ال ی�ری�دوَن أْن ی�أت�ي  -الُمستثمرون 
أحدھُم، فیَضُع قطرةً من النفِط األس�وِد ھُ�ن�ا، 
وقطرةً ھُناك، ویُس�ّم�ي ذل�ك "إص�الح�اً" و 
"إعماراً" لألرِض التي یف�ت�ُك ب�ھ�ا الَس�خ�اُم 
والَسبَخ.. فتضیُق قطرةُ الزیِت، وتتِّسُع بقعةُ 

 الَسخاِم والَسبَخ.
ل��ق���د ع���ادْت ال���م��الری���ا، ألنّ���ن��ا س��م���ح��ن���ا 

 للبعوِض"الناقِل" أْن یتطفَّل على دمنا.
ألنّنا َمنَْحنا أصغَر بُرِكنا اآلسنة، كّل ال�ف�رص 

 الممكنة، لتبقى، و تتِّسع.
ألنّ�ن�ا ال ن�زاُل نُص�فّ�ُق، ونُ�غ�نّ�ي، ون�رق��ُص، 
ُب" لمن یضُع ق�ط�رةً م�ن  و"نْدبُُك" و"نَُجوِّ
ن��ف��ط��ن��ا األس��وِد ال��رخ��ی��ص ع��ل��ى ج��روح��ن��ا 
المفتوحة منذ قرون.. بینما یُدسُّ "الرعاةُ" 
سكاكینھم في خواصرنا الھّشِة، ل�ك�ي ن�دی�َن 
لھم بفضل البقاء ف�ي مس�ت�ع�م�رات ال�ذئ�اب، 

 كشیاٍه ضالّة.
ستجدون لدى عّمنا "ج�وج�ل" ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
االرشادات بشأن ال�ك�ی�ف�یّ�ِة ال�ت�ي ن�رِدُم ب�ھ�ا 

 ُمستنقعاً..
 وجمیعھا تبدأُ بخطوٍة واحدة:

 َضْع قدَمَك على المجرفة.. وأبدأ بالردم.
عدا ذلَك.. ال مبّرر للعویل، و"األب�وذیّ�ات"، 

 و"السویحلیّات"، ونشیج "الربابات".
 عدا ذلك.. تَمّرْغ في الوحل.

 َدْع البعوَض یعتاُش على دِمك.
 وأدفَع األتاواَت للضفادع.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 .. قبل تسعیَن عاماً  -2
 الملك فیصل األّول : البرنامج الحكومي

)1932( 
إنني ال أطلُب من الجیش أن یقوم ب�ح�ف�ظ  - "

األمن الخارجي ف�ي ال�وق�ت ال�ح�اض�ر، ال�ذي 
 . سوف نتطلبھ بعد إعالن الخدمة العامة

أّم�ا م��ا س�أط��ل��ب��ھ م�ن��ھ اآلن، ھ�و أن ی��ك��ون 
مستعداً إلخماد ثورتین ت�ق�ع�ان (الس�م�ح هللا) 
في آن واحد ، في م�ن�ط�ق�ت�ی�ن ب�ع�ی�دت�ی�ن ع�ن 

 .بعضھما
إنّني غیر مطمئن الى أنّنا بعد س�ت�ة أش�ھ�ر،  -

وبعد أن تتخلى انكلترا ع�ن مس�ؤول�ی�ت�ھ�ا ف�ي 
ھذه البالد ، ن�ت�م�ك�ن م�ن ال�وق�وف ل�وح�دن�ا، 

 .... مادامت القوة الحامیة ھي غیر كافیة
وال یمكنني أن أوافق ع�ل�ى ت�ط�ب�ی�ق ال�خ�دم�ة 
العامة أو القیام بأیة إج�راءات أخ�رى ھ�ام�ة، 
أو ُمحّركة، أو مھیَّجة، ما لم أك�ن واث�ق�اً ب�أن 
الجیش یتمكن من حمایة تنفیذ ھذا الق�ان�ون ، 
او أي اج��راءات أخ��رى، وع��ل��ی��ھ أرى م��ن 
الضروري ابالغھ لحد یتمكن معھ م�ن اج�اب�ة 

 رغبتي المار ذكرھا وذلك بشكلھ الحاضر...
أرى م��ن ال��ج��ن��ون ال��ق��ی��ام ب��إنش��اءات  -

وإصالحات عظمى في البالد ، قبل أن نطمئ�ن 
الى كفایة القوة الحامیة لھذه األعمال. أم�ام�ن�ا 
ح��رك��ات ب��ارزة ف��ي ال��رب��ی��ع ال��ق��ادم ، وم��ن 
الض��روري ان أرى ب��ی��دن��ا ق��وة اح��ت��ی��اط��ی��ة 

 لمجابھة أي طارىء آخر یحدث في المملكة.
ع��ل��ى م��وظ��ف��ي ال��دول��ة أن ی��ك��ون��وا آالت  -

م��ط��ی��ع��ة، ون��اف��ع��ة، ح��ی��ث ھ��م واس��ط��ة 
اإلجـــراءات، ومن یحس منھ أنھ یتداخل م�ع 
االحزاب المعارضة، ینحى عن عملھ، وعل�ی�ھ 
أن یعلم أنھ موظف قبل كل شيء وخ�ادم الی�ة 

 حكومة كانت .
لم اتكلم عن الضرائب، اذ أن قانون ضریب�ة  -

االستھالك قطع قول كل م�ف�س�د، وأن�ھ ألك�ب�ر 

عمل جرىء ولسوف نقتطف ث�م�اره إن ش�اء 
 هللا .

اقول بك�ل اس�ف أن ال�زراع�ة أف�ل�س�ت ف�ي  -
  . بالدنا، بالنظر لبعد مملكتنا عن األسواق

لقد وضعنا المالیین إلنشاءات ال�ري ، ول�ك�ن 
 ماذا نرید أن نعمل بالمحاصیل ؟

إننا في الوقت الحاضر عاجزون عن تصریف 
ما بأیدینا من منتوجات أراضینا ، ف�ك�ی�ف ب�ن�ا 
بعد إتمام ھذه المش�روع�ات ال�ع�ظ�ی�م�ة ؟ ھ�ل 
القصد تشكیل أھرامات من ت�ل�ك ال�م�ح�اص�ی�ل 

 الخام والتفرج علیھا ؟
ماذا تكون فائدت�ن�ا م�ن�ھ�ا إذا ل�م ن�ت�م�ك�ن م�ن 
اخراجھا الى االسواق االجنبیة واس�ت�ھ�الك�ھ�ا 
في الداخل على األقل ؟ ما الفائدة م�ن ص�رف 
ت�ل�ك ال�م��الی�ی�ن ق�ب��ل ان ن�ھ�يء ل�ھ�ا اس�واق��اً 
تستھلكھا ونحن مضطرون الى جل�ب ال�ك�ث�ی�ر 

 .من حاجاتنا من الخارج ؟
أعتقد انھ من الضروري إع�ادة ال�ن�ظ�ر م�ن  -

 .جدید في موقفنا االقتصادي
نرى جیراننا االت�راك واالی�ران�ی�ی�ن ، ب�اذل�ی�ن 
اقصى جھودھم لالستغ�ن�اء ع�ن ال�م�ن�ت�وج�ات 

  . األجنبیة
كم ھي العقبات التي وض�ع�وھ�ا ل�م�ن�ع دخ�ول 
المنتوجات االجنبیة، وكم ھي ال�ع�ق�ب�ات ال�ت�ي 
وض��ع��وھ��ا ل��م��ن��ع دخ��ول االم��وال االج��ن��ب��ی��ة 
ب��الدھ��م، وك��ی��ف الی��ب��ال��ون بص��رف االم��وال 

 الطائلة النشاء المعامل لسد حاجتھم؟
على الحكومة أن تشكل دائرة خاصة لدرس  -

جمیع ال�م�ش�اری�ع الص�ن�اع�ی�ة ع�ل�ى اخ�ت�الف 
انواعھا كبیرة كانت أو صغی�رة وت�ب�دأ ب�ب�ن�اء 
األھم فـ المھم، و ترشد االھ�ل�ی�ن ال�ى ك�ی�ف�ی�ة 
ال��ت��ش��ب��ث ب��االع��م��ال الص��غ��رى وت��ق��وم ھ��ي 
باألعمال الكبرى، اذا تعذر القیام بھا من ق�ب�ل 

 األھالي .
إنّھُ لمن المحزن والمضحك والم�ب�ك�ي م�ع�اً،  -

أن نقوم بتشی�ی�د أب�ن�ی�ة ض�خ�م�ة ب�م�ص�اری�ف 
باھظة، وطرق معبّدة بمالیین ال�روب�ی�ات، وال 
ننس�ى االخ�ت�ال�س�ات ، وتُص�َرُف أم�واُل ھ�ذه 
األّمة المسكینة التي لم تُشاِھُد م�ع�م�الً یَص�نَ�ُع 

 .. لھا شیئاً من حاجاتھا
وإنّي أُِحبُّ أن أرى معمالً لنسیج ال�ق�ط�ن ب�َدالً 

 ..من دار حكومة
وأودُّ أن أرى معمالً للزجاج ، ب�َدالً م�ن قص�ٍر 

 . " ملكي
  الَملِك فیصل األّول _ َملِك العراق _

 1932/ اذار /  15بغداد / 

...................................... 
*المصدر : عبد ال�رزاق ال�ح�س�ن�ي / ت�اری�خ  

 العراق السیاسي الحدیث.

 َ أن   "ار"، أو  إ"ار"  ٍ ا... -1

د أوأ ..ا  َ َْ 

 د. عماد عبد اللطیف/العراق

2-  َ  .. 
 )1932الملك فیصل األّول : البرنامج الحكومي (
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ھي المسرحیة االخیرة ال�ت�ي ك�ت�ب�ت�ھ�ا ق�ب�ل ع�ام�ی�ن وس�وف اق�وم ب�إخ�راج�ھ�ا 
وع�ل�ى  24/05/2015ال�م�ص�ادف   وتعرضھا (فرقة مسرح ساوا) ی�وم االح�د

 مسرح
(Powerhouse in Sydney on Wed 24 May 2015) 
والتي تطرح الواقع وتكشفھ لتقول وتقر بالحقیقة المرة ال�ت�ي ت�ح�ت�م�ھ�ا ج�دل�ی�ة 

 .الحیاة التي تستقر او ال تستقر في محطة السكون بزمكان ھذا الكون
المسرحیة تحمل دالالت إیحائیة ورموز وشفرات لمسیرة قطار بكل ما فی�ھ وم�ا 
یحملھ من مستویات مختلفة من الرؤى لمسیرة الحیاة منذ نش�وء وت�ط�ور ھ�ذا 

 .الكون
المسرحیة تطرح بشكل عفوي لحدث غیر عفوي كاش�ف�ة ب�إض�اءات�ھ�ا الص�راع  

المكشوف والمخفي بین طرف معلوم وطرف مجھول ومجبول وم�خ�ب�ول ب�ل�ون 
واحد جاھال بقیة االلوان التي تشكل قوس قدح الحیاة النابض ب�ت�دف�ق ال�دم م�ن 

 .والى الشرایین واالوردة
المسرحیة لیست عادیة على خشبة المسرح وعادیة على خشبة الح�ی�اة. فـَ�م�ـَ�ْن 

 .!یجسـِّد َمْن...؟
ھل نبقى اسرى احداث المسرحیة ام احداث الحیاة...؟! وھل ننتظر ك�م�ت�ف�رج�ی�ن 
لینتھي الصراع لطرف دون ان نحرك ساكن على مسرح الحی�اة ت�ارك�ی�ن زح�ف 
القمامة لتلویثنا من ثم نرضخ ونقبع في بقع مظلمة وبغرف م�غ�ل�ق�ة ع�ك�س م�ا 

نستطیع ان نحرك الساكن بافكارنا ونرسمھ ب�اق�الم�ن�ا وك�ی�ف�م�ا ن�ری�د ال ك�ی�ف�م�ا 
یریدون ونحن نصنع االحداث على خش�ب�ة ال�م�س�رح ب�رؤی�ة ال�م�خ�رج وب�ف�ع�ل 
شخصیات المسرحیة لتقدیمھا بشكل تجریبي على مسرح الحی�اة ب�ع�د ان ن�وق�د 

 .االضاءة للممثلین والمتفرجین
ثیمة المسرحیة صراع بین من یرى النور خطوطا مس�ت�ق�ی�م�ة ودوائ�ر مض�اءة 
ومشجـََّرة ومسیـَّجة باقمشة مختلفة االلوان وبی�ن م�ن ال ی�رى س�وى ال�ظ�ل�م�ة 
طریقا (للجن�ة) ال�ت�ي تش�ب�ھ دوائ�ر دخ�ان�ی�ة ت�ت�ال�ش�ى ب�ط�ل�وع االض�اءة ع�ل�ى 

 .الخشبتین، خشبة المسرح وخشبة الحیاة
كل ھذه االحداث على خشبة المسرح یجسدھا مجموع�ة م�ن ال�م�م�ث�ل�ی�ن بش�ك�ل 
كومیدي ساخر لیس كما یجسدھا الساسة على مسرح ال�ح�ی�اة بش�ك�ل ان�ت�ھ�ازي 
وصولي مقنعین باقنعة االنبیاء الصالحین خالقین مسرحا ماساویا تراجیدی�ا ف�ي 

 .اروقة الكھوف والغابات الخریفیة
ولیس مھمتنا تكرار واستنساخ الواقع بقدر ما تتعلق مھمتنا سحق ھ�ذا ال�واق�ع 
وتمزیقھ وتركیبھ من جدید برؤیة وطریقة فنی�ة وب�أط�ر ج�م�ال�ی�ة ع�ل�ى خش�ب�ة 
المسرح لنمتص المأسي الواقعیة منتقلین ب�ال�م�ت�ف�رج�ی�ن زم�ن�ا م�ع�ی�ن�ا كش�اھ�د 
وكحاكم على ما یمر علینا من احداث ال تلیق باالنسان على ارٍض ولد فیھا ح�را 

 .وعاش مقیدا

(د را ... اام) ،م   ا  
 

   08/02/2015في   عن موقع     د. موفق ساوا/ سیدني                       بقلم 

 !!!ه ا  ب 
 ه ا ا  َُْ م (..)     ، ا ون ت!! 

 اثناء   التدریب  
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"أوكرانیا القویة والمستقرة س�ت�ك�ون    
ثقالً موازیاً حاسماً لروسیا" ھذا ما كتبھ 

، ف�ي ال�وق�ت 1994بریجینسك�ي ال�ع�ام 
الذي كان�ت روس�ی�ا ت�ت�رنّ�ح ت�ح�ت ح�ك�م 
الفساد والمافیات ومراكز القوى وتعیش 
مرارة الھزیمة وتوابع�ھ�ا، وال�ت�ي ق�ادت 
إلى تفّكك االتحاد السوف�ی�ت�ي وان�ق�س�ام�ھ 

 كیاناً. 16إلى 
وحین سؤل بری�ج�ی�ن�س�ك�ي ك�ی�ف ت�ك�ون 
أوكرانیا موازیاً لروسیا، أجاب ب�ال�ق�ول: 
إذا سیطرت روسیا على أوكرانیا فیم�ك�ن 
لھا أن ت�ع�ی�د ب�ن�اء إم�ب�راط�ورت�ی�ھ�ا م�ن 
ج��دی��د، وب��ال��ط��ب��ع ل��ی��س ع��ل��ى أس��اس 

 أیدیولوجي، وإنما على أساس قومي.
ل�ع�ّل ذل�ك یش�ك�ل خ�ل�ف�ی�ة ل�ف�ھ�م األزم��ة 

األوكرانیة ال�راھ�ن�ة، ف�ح�ت�ى  –الروسیة 
بعد انتھاء الح�رب ال�ب�اردة ك�ان�ت ع�ی�ن 
روسیا على أوكران�ی�ا م�دخ�الً ل�ھ�ا ع�ل�ى 
أوروبا وھي ثاني دولة ك�ب�ی�رة وم�ھ�م�ة 
بعد روسیا في أوروب�ا، م�ث�ل�م�ا وض�ع�ت 
االستراتیجیة األمریكیة نظری�ة "ال�ب�ط�ن 
الرخوة" أو "الخاصرة الضعیف�ة" إزاء 
ع�دوھ�ا ال�ت��ق�ل�ی��دي األول، وك�ان�ت م�ن��ذ 
نظریات كیسنجر وب�ری�ج�ی�ن�س�ك�ي بش�أن 
الصراع األیدیولوجي ت�ف�ك�ر ف�ي إش�ع�ال 
صراعات في الدول المتاخ�م�ة ل�روس�ی�ا، 
قد ال تكون بالحدة التي تق�ود إل�ى ح�رب 
طاحنة، لك�ن�ھ�ا ل�ی�س�ت ب�ال�خ�ف�وت ال�ذي 
یُطفئ ش�ع�ل�ت�ھ�ا ل�وق�ت ط�وی�ل، ب�م�ع�ن�ى 
استمرار الصراع ال�م�م�ت�د "ال�م�ن�خ�ف�ض 
القوة"، وھو أمر جّربت�ھ واش�ن�ط�ن ف�ي 
أفغانستان الستدراج السوفی�ی�ت، م�ث�ل�م�ا 
كان حاضراً في العراق وسوری�ا ول�ی�ب�ی�ا 
وغ��ی��رھ��ا، ح��ی��ث ال��ن��زاع��ات ال��داخ��ل��ی��ة 
والمھم أن تبقى ألسنة النیران مشت�ع�ل�ة، 

 لكنھا ال تدّمر تماماً وال تخبو تماماً.
وقد أدرك ال�رئ�ی�س ال�روس�ي ف�الدی�م�ی�ر 
بوتی�ن ذل�ك، األم�ر ال�ذي ان�دف�ع بش�ك�ل 
سریع وحاسم إلى استعادة ش�ب�ھ ج�زی�رة 

ألنھ ظّل حذراً م�ن  2014القرم في العام 
استخدام الوالیات المتحدة بش�ك�ل خ�اص 
والغرب عموماً أوكرانیا لتھ�دی�د روس�ی�ا 
والحد من طموحاتھا ال�ج�دی�دة، الس�یّ�م�ا 
بتحالفھا مع الصین وس�ع�ی�ھ�ا الس�ت�ع�ادة 
ب�ع�ض ع�الق�ات�ھ�ا ف�ي الش�رق األوس��ط، 
بدخولھا المیدان السوري بقوة منذ العام 

وت�ح�ول�ھ�ا إل�ى رق�م ص�ع�ب ف��ي  2015
المعادلة التسوویة للصراع، ناھ�ی�ك ع�ن 
دورھ�ا ف��ي ال��ج�م��ھ�وری��ات الس��وف�ی��ت�ی��ة 

 السابقة.
الجدید في الصراع ال�م�ع�ل�ن وال�م�س�ت�ت�ر 

ال���روس���ي أن���ھ ع���اب���ر   –األم���ری���ك���ي 
لألیدیولوجی�ات وھ�و ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال 
الحرب الباردة بطبعتھا الجدیدة، ویمكننا 
أن نقرأ حیثیاتھ : أن أوكران�ی�ا ت�ری�د أن 
تصبح عضواً في حلف ال�ن�ات�و وروس�ی�ا 
تعتبر ذلك تھدیداً لھا، ولن تقبل ب�ن�ص�ب 
صواریخ على ح�دودھ�ا ك�م�ا حص�ل م�ع 
بولونیا وتشیكیا ودول البلطیق إست�ون�ی�ا 
ولیتوانیا والت�ف�ی�ا، وت�ط�ال�ب بض�م�ان�ات 
أوكرانیة وغربیة مقاب�ل ت�أك�ی�دھ�ا ب�ع�دم 
نیتھا في غزو أوكرانی�ا؛ وال�غ�رب ی�زّود 
أوك�ران��ی��ا ب��أس��ل�ح��ة م�ت��ط��ّورة وی��ط��ال��ب 
روسیا ب�ال�ت�ع�ھ�د ب�ع�دم غ�زو أوك�ران�ی�ا، 

أل�ف  120خصوصاً في ظّل وجود نح�و 
جندي على الحدود فكیف ی�م�ك�ن تص�ور 
المشھد القادم وكل طرف یُلقي بال�الئ�م�ة 

 على اآلخر.
تقول واشنطن حتى وإن لم تكن أوكرانیا 
عضواً في حلف الن�ات�و، ل�ك�ن�ھ�ا م�ع�ن�ی�ة 
بحمایتھا و س�ت�ف�رض ع�ق�وب�ات ق�اس�ی�ة 
ع�ل�ى روس�ی�ا ف�ي ح�ال�ة إق�دام�ھ�ا ع�ل�ى 
مغامرة غزوھ�ا، ل�ك�ن م�ج�ّرد اس�ت�م�رار 
األزمة یھّدد بخطر حرب ال ح�دود ل�ھ�ا، 
وھو ما یذّكر بأزمة البحر الكاریبي العام 

عند نصب صواریخ سوفیتیة ف�ي  1962
میل ع�ن م�ی�ام�ي ف�ي  90كوبا على بُعد 

الوالیات المتحدة، ولوال حكمة وعقالنیة 
ال�رئ�ی�س األم�ری�ك�ي ك�ی�ن�ی�دي وال�زع�ی�م 

السوفیتي خروتشوف لكان الع�ال�م ع�ل�ى 
شفا حفرة، وھكذا انتھت األزمة بس�ح�ب 
الصواریخ السوفیتیة مقابل التعّھد ب�ع�دم 

 غزو كوبا.
ص�ح�ی��ح أن االت�ح��اد الس��وف�ی��ت�ي ان�ھ��ار 
ونزعت موس�ك�و ال�ق�ن�اع األی�دی�ول�وج�ي 
عنھا، لكن ط�م�وح�ات�ھ�ا ال�ق�وم�ی�ة ظ�لّ�ت 
عالیة السقف، خص�وص�اً وھ�ي ت�م�ت�ل�ك 
ترسانة نوویة ھ�ائ�ل�ة ول�دی�ھ�ا إم�ك�ان�ات 
وم��وارد ض��خ��م��ة، فض��الً ع��ن ط��اق��ات 
وكفاءات بحیث تستطیع أن تكون الع�ب�اً 
م�ھ��م��اً ف�ي الس��اح��ة ال��دول��ی��ة ال ی��م��ك��ن 
تجاوزه، فما بالك حین تتحالف مع بكی�ن 
ثاني أكبر قوة اقتصادیة في العالم، دون 
 نسیان دورھا النفطي والغازي والغذائي.

ال ترید ال�ك�رام�ة ال�روس�ی�ة أن ت�ع�ت�رف 
بالھزیمة حتى وإن ت�ف�ّك�ك�ت ال�م�ن�ظ�وم�ة 
االشتراكیة السابقة، وم�ن ال�خ�ط�أ أیض�اً 
محاولة فرض شروط المنتص�ر ع�ل�ی�ھ�ا، 
وھذا ما حّذر منھ بریجینسكي داعیاً إل�ى 
عدم إذالل روس�ی�ا ب�ع�د ان�ت�ھ�اء ال�ح�رب 
الباردة. وبقدر ما یتعلّق مصیر أوكران�ی�ا 
بروسیا فذل�ك ن�ق�م�ة ال�ج�غ�راف�ی�ا وس�ق�م 
ال��ت��اری��خ، إّال أن األم��ر ل��ھ وج��ھ آخ��ر 
تشتكي منھ روسیا، حیث یح�اول ال�ن�ات�و 
وواش�ن��ط��ن اس�ت��غ��الل��ھ ل��ی��ك��ون وس��ی��ل��ة 
تھدید، فروسیا تع�ت�ب�ر ت�ط�ّور ال�ع�الق�ات 
العسكریة بین أوكران�ی�ا وال�غ�رب ونش�ر 
أس��ل��ح��ة ع��ل��ى ال��ح��دود ب��م��ث��اب��ة "خ��ط 
أحمر"، ولذل�ك ح�اول�ت اس�ت�ب�اق األم�ر 
لمنع انضمام ك�ی�ی�ف إل�ى ال�ن�ات�و، وف�ي 
حالة انضمامھا سیكون الرّد قویاً وغ�ی�ر 
مس��ب��وق، ف��ي ح��ی��ن ت��ح��اول واش��ن��ط��ن 
والحلفاء الغربیون، وخصوصاً بریطان�ی�ا 
عدم تمكین موسكو من است�ع�ادة ق�وت�ھ�ا 
بضم أوكرانیا أو السیطرة ع�ل�ى ق�رارھ�ا 
بمبّرر "قانوني" أنھا لھا الحق في بسط 
سیادتھا على كامل أراضیھا، وھو األم�ر 
الذي وقفت ض�ّده واش�ن�ط�ن ب�خ�ص�وص 

 عقود. 6ھافانا وظلّت تعاقبھا منذ نحو 
 

وكانت واشنطن ومعھ�ا ال�دول ال�غ�رب�ی�ة 
تعّھدت بعدم ض�م أي عض�و س�اب�ق ف�ي 
ح��ل��ف وارش��و أو م��ن ال��ج��م��ھ��وری��ات 
السوفیتیة إلى حلف الناتو، إّال أن األم�ر 
انقلب على أعقابھ بمرور الزمن. وح�ت�ى 
تنجلي الصورة ویتغلّب العقل وال�ح�ك�م�ة 
على االندفاع وردود األفعال ف�ال�ع�ال�م م�ا 

 یزال یحبس أنفاسھ!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. عبد الحسین شعبان* 

       امأو!ةا وا  
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  قاَل حمورابي، وھو یزیُح تراَب القبِر قلیالً   

  یؤلمني أنّي لْم أتفقْد بابَل منُذ رحیلي

ساِعْدني یا ولدي كْي أنھَض، رافِْقني ع�ب�َر ش�وارع ب�اب�َل، 

 كْي أشھَد ما یعنیني

اِْخبِرني ما ذا حّل ببابَل، ھل ما زال الناُس یسی�رون بِ�َھ�ْدِي 

 قوانیني؟

ھل ما زال�وا م�ع�ت�ادی�ن ع�ل�ى وض�ع ش�م�وعٍ ووروٍد ح�ول 

  َمَسلّتِھا

   ھل نصبوھا في معبْد ..،

 أم في ساحة حبٍّ ال یتبّدْد؟

 كْي أھُرَب من أسئلٍة جعلتني أتعّذبْ 

  قلُت لھُ 

 إّن مدارَس عّدةَ تحمُل اِسمَك في بابْل،

 ومحالِت كمالیاٍت، أقمشٍة، أحذیةٍ 

 قاطعني

 قاَل بصوٍت مذھول دّوى في أذني:

 أحذیةٌ تحمل إسمي؟!

 یا للعنِة .. كیْف؟

 ما كاَن ھنالَك من یَْجُرؤ أن یعمَل ھذا في زمني

 قلُت لھ مھالً، بھدوٍء دعنا نتحّدْث یا جّدي األكبرْ 

 یمكُن أن نرتاَح اآلن قلیالً في مقھى تحمُل اِسَمكَ 

 نشرُب كأساً من شاٍي سیالنٍي، أو بنٍّ تركٍي، 

 أو ماٍء مستوردْ 

 في غضبٍ   صار یزمجرُ 

 ماذا أكثر من ھذا؟

 بابَل تستورُد حتى الماْء؟!

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

 صوُت رنیِن الھاتِف أیقظني

 قلُت وأنا أمسُح وجھي

 بنومي ثانیةً یا جدي األكبَرْ   ال تأتِ 

  دعني اآلنْ 

 كْي أعرَف من ھاتفني

 یُْبلِغُني  كان الصوُت على الخطِّ اآلخرَ 

 أنّي في الیوِم الثاني یَلَزُمني

 أن ال أتأخَر عْن موعِد طِب األسنانْ 

…………………. 

 األسترالیة"للعراقیة "قصیدة حمورابي 
 

را   
 

 
 

 شعر

 خالد الحلّي
 أسترالیا -ملبورن 
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م  وح اا   ر "لرأس ا" 

  

 

" ع�رض�ت 21على مسرح "سریدا 

المخرجة األردن�ی�ة الش�اب�ة، ن�ادی�ة 

قبیالت، مسرحیتھا "رأس ال�م�ال" 

للمؤلف "كارل ماركس"، ع�ل�ى أن 

تعرض ال�م�س�رح�ی�ة م�ج�دداً ض�م�ن 

وف�ق�اً ل�ج�دول  .ریب�رت�وار ال�م�س�رح

المسرح الموجود وس�ط ال�ع�اص�م�ة 

الروسیة سوف تعرض الم�س�رح�ی�ة 

فبرایر،  18مرة أخرى مساء الیوم، 

، 5ثم ثالث مرات في شھر مارس (

17 ،18.( 

مس��رح��ی��ة "رأس ال��م��ال" ھ��ي  

مونودراما تتناول العم�ل ال�رئ�ی�س�ي 

األشھر للفیلسوف األل�م�ان�ي، ك�ارل 

م��ارك��س، وال��ذي ی��ح��م��ل ن��ف��س 

العنوان. إال أن ال�ج�وھ�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي 

للمسرحیة یتعّرض لحی�اة ال�م�س�رح 

المستقل، الفنان المس�ت�ق�ل، ح�ی�ات�ن�ا 

الیومیة بینما نتعرض في كل لح�ظ�ة 

من لحظات الوجود ل�ھ�ج�وم ش�رس 

من وسائل الدع�ای�ة واإلع�الن ع�ب�ر 

ال��ھ��ات��ف ال��ذك��ي وال��ح��اس��وب، ف��ي 

البیت، في مكان العمل، وحتى أثناء 

انتقالنا في وس�ائ�ل ال�ن�ق�ل ع�ل�ى 

 .اختالفھا

اب�ت�ك��رت ال�م��خ�رج�ة األردن�ی��ة 

ال��روس��ی��ة الش��اب��ة ع��رض��اً 

مسرحیاً باستخدام مادة تبدو 

للوھلة األولى غیر ق�اب�ل�ة لـ 

"ال��م��س��رح��ة"، إال أن��ھ��ا 

ت��ت��م��ك��ن م��ن خ��الل ن��ص 

مسرحي رائ�ع وم�ت�وازن، 

وم����ن خ�����الل 

ح�����������رك������������ة 

مس�����رح�����ی�����ة 

منضبط�ة، ودی�ك�ورات م�ب�ھ�رة ف�ي 

خیالھا وإضاءة بسیطة م�ع�ب�رة، أن 

تنقل أسئلة ماركس ح�ول ال�ط�ب�ی�ع�ة 

الفوضویة للرأسمالیة، حول الكس�اد 

الكب�ی�ر واألزم�ة االق�ت�ص�ادی�ة ال�ت�ي 

نعیش الیوم تحسباً لوقوعھا، وحول 

الش�ھ��ی��ة ال��ت��ص�ّوری��ة، واالح��ت��ك��ار، 

والجیش االح�ت�ی�اط�ي م�ن ال�ع�م�ال�ة 

 .الصناعیة

تم�ك�ن�ت ن�ادی�ة ق�ب�ی�الت ب�م�س�اع�دة 

مستشارھا ومس�اع�دھ�ا ف�ي ك�ت�اب�ة 

ال���ن���ص ال���م���س���رح���ي، ن���ی���ق���والي 

تسفیتكوف، من الوصول إلى جوھر 

أفكار ماركس بشأن ع�م�ل�ی�ة إن�ت�اج 

رأس المال، وإنتاج فائض ال�ق�ی�م�ة، 

وتق�س�ی�م ال�ع�م�ل، واألج�ور، إال أن 

ممث�ل ال�ع�رض ال�وح�ی�د، أل�ك�س�ن�در 

نیكوالییف، یظل ویعید ل�ن�ا ك�ل�م�ات 

نادیة ونیقوالي أننا لو ف�ھ�م�ن�ا ت�ل�ك 

الفكرة، فقد فھمنا "بالك�اد" ج�وھ�ر 

"رأس ال��م��ال"، ث��م ی��ك��رر ع��ل��ى 

أسم�اع�ن�ا ج�م�ل�ة: "ب�ال�ك�اد ول�ی�س 

 ."الجوھر كلھ

تطرح قبیالت في عرضھا ال�م�ت�ف�ّرد 

أسئلة جوھریة ووجودیة ت�أت�ي ف�ي 

توقیت في غایة األھ�م�ی�ة، ف�ال�ع�ال�م 

بالفعل قد أصبح على ح�اف�ة األزم�ة 

االقتصادیة، یعاني من تفاوت طبق�ي 

مرعب، سواء على مس�ت�وى ال�دول 

والبلدان وال�ك�ی�ان�ات الس�ی�اس�ی�ة أو 

 .على مستوى الدولة الواحدة

وعلى الرغم من الطبیعة التي یبدو، 

من الوھلة األول�ى، أن�ھ�ا ت�ل�ق�ی�ن�ی�ة 

لممثل یرس�م ل�ن�ا ع�ل�ى "س�ب�ورة" 

شرحاً م�ب�ّس�ط�اً لـ� "رأس ال�م�ال"، 

وكأنما یجیب عن أسئل�ة "ال�ط�ل�ب�ة/

الجمھور"، إال أننا نخرج م�ن ت�ل�ك 

المسرحیة بأسئلة أكثر من األجوبة، 

أسئلة نطرحھا على أنفسنا ق�ب�ل أي 

أحد آخر حول الثقافة االستھ�الك�ی�ة، 

حول العولمة، حول غ�ی�اب ال�ح�دود 

بین الدول وال�ث�ق�اف�ات ع�ل�ى ش�ب�ك�ة 

اإلن���ت���رن���ت وم���واق���ع ال���ت���واص���ل 

االج�ت�م�اع�ي. ح�ول ال�ع�ال��م ال�ج�دی��د 

وربما "النظ�ام ال�ع�ال�م�ي ال�ج�دی�د" 

و"األی�دی�ول�وج�ی�ة" ال�ج�دی�دة ال�ت��ي 

 .یجب أن نبحث عنھا إلنقاذ العالم

وتنتمي المخرجة األردنی�ة الش�اب�ة، 

نادیة قبیالت، إلى عائلة فنیة، حی�ث 

وص��ل��ت روای��ة "ش��م��س ب��ی��ض��اء 

باردة" لوالدتھا ال�روائ�ی�ة األردن�ی�ة 

المرموقة، كفى الزعبي، إلى القائمة 

القصیرة لجائزة "البوكر" الع�رب�ی�ة 

، ویدیر والدھا ال�م�خ�رج 2019لعام 

المسرحي، س�الم ق�ب�ی�الت، مس�رح 

الش��م��س، أح��د أھ��م ال��م��ب��ادرات 

المسرحیة في الم�ش�ھ�د ال�م�س�رح�ي 

األردني، بینما تخرج�ت ن�ادی�ة ع�ام 

من فصل األس�ت�اذ س�ی�رغ�ي  2018

جینوف�ات�ش ب�ق�س�م اإلخ�راج م�ع�ھ�د 

غی�ت�ی�س ال�روس�ي ال�ع�ری�ق (ی�ع�ود 

 .)1878تاریخ إنشائھ إلى عام 

 RT المصدر

  



10  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 816 

23 Feb 22 • Year 17 

التقیُت الشاعرة باسمة غنی�م مس�اء   
، ف�ي ب�ی�ت 2021أكتوبر  30السبت 

ثقافة بل�دت�ي ش�ب�راخ�ی�ت ح�ی�ث أق�ی�َم 
جانٌب من "مھرجان الشعر العالم�ي" 
الذي یترأسھ سنویًّا اإلعالمي الشاعر 
م�ح�م�ود ع�ب�د هللا ش�رف، وت�ك�رَم��ْت 
ب��إھ��دائ��ي نس��خ��ة م��ن م��ج��م��وع��ت��ھ��ا 
الشعریة الجدیدة "اقطف�ن�ي م�رت�ی�ن" 

    فقرأتھا بما تستحق من اھتمام.
وكأني بالشاعرة ت�ع�ط�ي ل�م�ن ت�ح�بُّ 
أْمَرھا الن�اع�َم ال�الم�راوغ "اق�ط�ف�ن�ي 
م��رت��ی��ن"، ج��اع��ل��ة م��ن��ھ ع��ن��واَن 
مجموعتھا الشعریة الثانی�ة، ب�ع�د أن 
اعترفت في عنوان مجموعتھا األولى 
أن�ھ�ا ت�ق�ط��ع وت�ًرا ل�ت��زرع ك�م�ن�ج��ة! 
والمجموعتان ص�ادرت�ان ع�ن "اآلن 
ن��اش��رون وم��وزع��ون". والح��ظ��ُت 
ال��زرَع ف��ي األول��ى وال��ق��ط��اف ف��ي 
الثانیة، بل القطاف المض�اع�ف!. ول�م 
تتخفَّ ع�ن�ي ھ�ذه ال�ج�رأة الش�ف�اف�ة، 
الجرأة المتحدیة، الج�رأة ال�م�ت�ص�دی�ة 
في العنوان الالفت، والت�ي اس�ت�دع�ت 
لي من عالم الغناء الفرنسي المط�رب�ةَ 
جین م�انس�ون ل�ت�ص�رخ ف�ي ال�ب�راح 
ال��رھ��ی��ب داخ��ل ص��دري ب��أغ��ن��ی��ت��ھ��ا 
الجریحة الشھیرة: "فلنمارس ال�ح�ب 
قبل أن ی�ق�ول أح�دن�ا ل�آلخ�ر وداًع�ا" 
لتكون موسیقاھا مصاحبة ل�ق�راءت�ي. 
أقول ع�ن�وان ال�م�ج�م�وع�ة الش�ع�ری�ة 
األول��ى ل��ب��اس��م��ة ج��اء ف��ي ص��ی��غ��ة 
ال��م��ض��ارع ال��ت��ق��ری��ري االع��ت��راف��ي 
التبریري أو التف�س�ی�ري، فش�اع�رت�ن�ا 
تعلن على الم�أل أن�ھ�ا وب�ال م�وارب�ة، 
تقطع اآلن وتًرا، وأما ھدفھا ف�زراع�ة 
ھذا الوتر في تربة الشعر أو في ساق 
دوحتھ لیغدو في التوِّ أو بعد حین آل�ةً 
تنض�ح ب�ال�م�وس�ی�ق�ى. أل�م ی�ق�ل ب�ول 
فیرلین: ال�م�وس�ی�ق�ى أوال وق�ب�ل ك�ل 
شيء؟! وھا ھي الك�م�ن�ج�ات ت�ت�الق�ح 
وتتالحق وتعطي الشاع�رة أم�رھ�ا أو 
جمرھا صائحة أو الھ�ث�ة "اق�ط�ف�ن�ي 
مرتین"، وقد سبق للشاعرة اإلیرانیة 

فروغ فرخزاد أن أصدرت ف�ي إح�دى 
قصائدھ�ا أم�ًرا ن�اص�ع ال�رغ�ب�ة وإن 
غللتھ بحریریة م�ذھ�ل�ة: "ض�اج�ع�ن�ي 
فوق بتالت وردة حمراء" أتذكر ذل�ك 
وأنا أقرأ مت�غ�ل�غ�ال أیًض�ا ف�ي أص�داء 
ص��وت ان��ذب��اح ج��ی��ن م��انس��ون ف��ي 

 أغنیتھا الشھیرة تلك.
�ب ف�ي ن�ف�س�ي وأن�ا  لكنَّ أوَل ما ت�رسَّ
أنھل من أشعار باسمة غنیم ج�ع�ل�ن�ي 
�ع�ر ال�ظ�ام�ئ!  أصفھا ب�أن�ھ�ا ذات الشِّ
وأرى أن الحبیب المتخفي عنا إذا م�ا 
عر كأس ال�م�ح�ب�ة س�ت�ت�م�ت�ع  سقى الشِّ

  الشاعرة بالحیاة:
 "شعري دعاء الغفران

 لكل عیوبي وظنوني
 فكفاك كفاك

 مكابرة
 وأطفئ ظمأه

 وأحیني"
لكن ال�ع�ط�ش ال�ب�اس�م�يَّ ل�ھ م�ظ�اھ�ر 

 كثیرة. ومنھا:
 "ینسدل من ظاللي عطش ألناك...

 وأسقط في دھشة
 فیك تغویني..!"

وأیًضا: "ت�ل�ك األس�رة ت�ف�رد دف�ئ�ھ�ا 
 للغرباء

 أي توق فیھا وأي عطش؟"
 

وربما یكون ھذا العطش ھو ما دفعھ�ا 
 ألن تقول:

 "اذھب بعیدا بعمق تفاصیل وجھك...
 حیث سحاب هللا.."

فالعطش المنسدل من ظاللھا، ھ�و م�ا 
دف�ع��ھ��ا ل��ت��ذك��ر الس��ح��اب الس��م��اوي. 
وربما ھذا العطش ھو ما دفعھا لت�رى 

 السحاب في أصابع المحبوب:
 "أصابعك

 سحاب أبیض"
 وتقول:

 "یقیني إذا یممتُ 
 نحو أنھارك

 فستلھث أیائلي
 عطًشا"

ب��ل إن ال��ع��ط��ش��ان أیًض��ا غص��ن��ھ��ا 
 البائس! فھي القائلة:
 "وكأني بھذا الھوى

 یمیل على غصن بائس
 یخضرُّ بھ
 ویورق"

والشاعرة العطشى والعاطُش ِشعرھ�ا 
تتمنى لو تطفئ اللظى بكأس ح�زی�ن�ة. 

 تقول في "ثمالة":

 "بودي لو أھز
 جذع قلبك

 لیتساقط منھ
 صقیع النوى

 بودي لو أكمل
 تقویم غیابك
 بكأس حزینة
 تطفئ أفكاري

 فمن مثلي یا عزیزي
 یحتسیك لینسى!"

وفي مقطوعتھا "مكابرة" تق�رُّ أك�ث�ر 
 بظمأ ِشعرھا:

 "شعري دعاء الغفران
 لكل غیومي وظنوني

 فكفاك كفاك
 مكابرة

 وأطفئ ظمأه
 وأحیني"

أي أنھا ستحیا إن ق�ام ب�إط�ف�اء ظ�م�أ 
ِشعرھا. لی�س ھ�ذا ف�ق�ط، ب�ل وح�ت�ى 

  رائحة األیام مرتبطة بالعطش!
 "رائحة األیام غباٌر عقیٌم جاحد

 خریٌف فاضٌح باصفراره
إبٌر مغروزة في رغوة الغیم ال ی�ق�ظ�ة 

 فیھا
 تصلي لعطشھا وترجو شتاءك!"

 
وقد أب�دع�ت الش�اع�رة ك�ع�ادت�ھ�ا ف�ي 
التقاط الصور! رائحة األی�ام ت�ت�ش�يء 
إلى غبار تصفھ الشاعرة بالعقم ال�ذي 
ال ینجب الماء، وتصفھ بالجحود الذي 
ال ی�روي م�ن ظ�م�أ. ال�غ�ی�م رغ�وة ال 
عطاء یرجى منھ�ا واإلب�ر ال�م�غ�روزة 
فیھا ال تتمكن من تصفیة ما ب�ھ�ا م�ن 
س���راب ال���م���اء. ھ���ن���ا ال���ت���ض���رع 
ي.  واالستسقاء ورجاء قدوم فصل الرِّ
ھذا الفصل الذي توقن الش�اع�رة أن�ھ 

 قادم:
 "الشتاء قادم

 ارجع إلي مع المطر
 فھو خیر الغافرین"

ولكن العطش یستمر بتوالي صفح�ات 

ال��م��ج��م��وع��ة، ون��ط��ال��ع ف��ي قص��ی��دة 
 "قدر":

 "حبك یا قدري
 شمس ونھار

 وال أرفض أن أعلن ھذا
 لو أغمضت عینیك عني

 ولو أصبح محیط قلبك
 كأَس ماٍء لي ال تطال"

 
ولكن ماذا تت�رج�ى الش�اع�رة إلط�ف�اء 
ل��ھ��ب ع��ط��ش��ھ��ا؟ ن��راھ��ا ت��ق��ول ف��ي 

 مقطوعة ُعنوانھا "الحب"::
 "أن أشرَب نبیذ آھاتي

 فأراك في كل رشفة
 تنزف في عروقي ثلجا

 فتفیض كأسك
 وینتفض نخیلي"

 
وإذا كانت الشاعرة عطشى وش�ع�رھ�ا 
ظامئ فإنھا تدرك تماًما أن�ھ�م�ا ال�م�اء 
وال��ري، وی��م��ت��ل��ك��ان ف��ي ج��وف��ھ��م��ا 
الینابیع، وفي سمائھما الغیوم ال�ث�ق�ال 
المتخمة بالسواد الخصیب، أعني ھي 
وشعرھا، لكن الوقت المرجو ال ی�دن�و 

 في الزمن المنظور:
 "تعاَل نرسم على شفة الشتاء

 قصیدة تقول إننا المطر
 وغیماتنا التي جادت بسوادھا

 أما حان لھا كالفجر أن تنبلج؟"
 

والشاعرة ومعھا ك�ل ال�ح�ق ال ت�رى 
راویًا للظمأ سوى الحب. ألیس�ت ھ�ي 

 القائلة في إحدى ومضاتھا:
" َمثَُل حبَك كمث�ل ق�ط�رة أن�ب�ت�ت ف�ي 

 األرض كل شيء حي"؟
 

وإذ وصلت إلى نھایة القراءة ل�م أج�د 
بصحبتي ال جین م�انس�ون وال ف�روغ 
فرخزادة، ب�ل ش�اع�رة ل�ھ�ا ن�ك�ھ�ت�ھ�ا 
الخاصة وعبقھا الخاص، ولن أكت�ف�ي 
بقراءة مجموعتھا التي بین یدي م�رة 

  واحدة وال مرتین.

ا ذاُت ا " " 

 محمد محمد السنباطي/   
 مصر          
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 كفاح محمود كریم

 أربیل -العراق  

ال��ف��رھ��ود مص��ط��ل��ح ظ��ھ��ر ف��ي    
منتصف اربعینیات ال�ق�رن ال�م�اض�ي 
في العراق، وال عالقة لھ ب�ال�م�ع�ان�ي 
المعجمیة في اللغة العرب�ی�ة، ب�ل ھ�و 
مصطلح تم تكییفھ من مفردتین ھم�ا؛ 
فرَّ و الیھود؛ لیصبح بالتداول فرھ�ود 
إشارة لعملیات السلب والن�ھ�ب ال�ت�ي 
ت��ع��رض��ت ل��ھ��ا ب��ی��وت ودك��اك��ی��ن 
المواطن�ی�ن ال�ی�ھ�ود ال�ذی�ن ان�ت�اب�ھ�م 
الرعب فھ�رب�وا م�ن ب�ی�ت ال�ى ب�ی�ت 
بھلع تاركین بیوتھم واماكن ع�م�ل�ھ�م 
ف�ي ال��ث��ان�ي وال��ث��ال��ث م��ن ح��زی��ران 

وما تالھا م�ن س�ن�وات ح�ی�ث  1939
وقعت مجازر شنیعة بحقھم، فقد ق�ت�ل 

ی��ھ�ودی�آ م��ن  179ف�ي ال�ی�وم االول 
العمال والکسبة وال�ت�ج�ار وأص�ح�اب 
المحالت ال�ت�ي اح�رق�ت ب�ع�د ن�ھ�ب�ھ�ا 
وسلب ما فیھا م�ن بض�ائ�ع وام�وال، 
وھكذا غ�دت ك�ل�م�ة ال�ف�رھ�ود ت�ع�ن�ي 
عملیات النھب والس�ل�ب ال�ج�م�اع�ی�ة 
المشرعنة وال�م�ب�ررة ع�ل�ى خ�ل�ف�ی�ة 

 دینیة او سیاسیة او اجتماعیة.
  
ولسنا ھ�ن�ا بص�دد ت�ل�ك ال�ع�م�ل�ی�ات   

البشعة التي طالت مواطنین عراقیی�ن 
ذنبھم الوحید ھو دیانتھم بقدر ما ھ�و 
تسلیط الضوء على ث�ق�اف�ة ال�ف�رھ�دة 
التي رافقت حیاة ھذه الش�ع�وب ب�دءا 
بالغزوات التي كانت قاع�دة الن�ط�الق 
ھذه الثقافة والسلوك البدائي الذي ما 
ی��زال یُ��م��ارس ح��ت��ى ی��وم��ن��ا ھ��ذا 
وبأشكال مختلفة، ربما اكثر ش�ی�ط�ن�ة 
وتطورا من ت�ل�ك ال�ت�ي حص�ل�ت م�ع 
الیھود، ففي م�ع�ارك األن�ف�ال س�ی�ئ�ة 
الص�ی�ت ن�ھ��ای�ة ث�م�ان��ی�ن��ی�ات ال�ق��رن 
الماضي، وال�ت�ي راح ض�ح�ی�ت�ھ�ا م�ا 
یقرب من ربع مل�ی�ون انس�ان ك�ردي 
تم تھجیرھم بال�ق�وة م�ن ك�وردس�ت�ان 
العراق الى ص�ح�راوات�ھ ال�ج�ن�وب�ی�ة، 
لیدفنوا ھناك وھم احیاء، حی�ث ت�م�ت 
فرھدة اموالھم ومقتنیاتھم في الق�رى 
والبلدات ال�ت�ي ھُ�ِج�روا م�ن�ھ�ا، ول�م 
تمض اال سنوات قلی�ل�ة ح�ت�ى ع�ادت 

ذات الفرھ�دة ال�ى ال�ك�وی�ت اب�ان ال�غ�زو 
ال�ع��راق��ي ل��ھ��ا، وب��ع�دھ��ا ب��اش��ھ��ر ب��دأت 
ع��م��ل��ی��ات ال��ن��ھ��ب والس��ل��ب ف��ي م��دن 
كوردستان إبان الھجرة الملی�ون�ی�ة ال�ت�ي 

م بعد ھ�زی�م�ة ال�ع�راق 1991وقعت عام 
وانسحابھ من الكوی�ت، وھ�ج�وم�ھ ع�ل�ى 
كوردستان وتھدیده ل�ألھ�ال�ي ب�اس�ت�خ�دام 
األسلحة الكیم�اوی�ة، م�م�ا أش�اع ال�ھ�ل�ع 
والرعب بین المواطنی�ن ال�ذی�ن ال�ت�ج�أوا 
الى الجبال ومنھا الى تركیا وایران، وق�د 
تجاوزت اعدادھم الم�ل�ی�ون�ي نس�م�ة م�ن 
االطفال والنساء والشیوخ ال�ذی�ن ت�رك�وا 
كل شيء لینج�وا ب�ان�ف�س�ھ�م، م�م�ا ات�اح 
للرعاع القادمین م�ن ك�ل ح�دب وص�وب 
وبتسھیل من الدولة في نھب وسل�ب ك�ل 
م��ح��ت��وی��ات ت��ل��ك ال��ب��ی��وت وال��م��ح��الت 

 واألسواق.
 
لم تمض إال سنوات اخرى ح�ت�ى ب�دأت   

عملیات الفرھدة ب�ع�ن�وان ال�ح�واس�م ف�ي 
وال�ت�ي ط�ال�ت ك�ل دوائ�ر  2003اواسط 

الدولة ومخازنھا ومق�رات�ھ�ا ف�ي م�ع�ظ�م 
المحافظات وال�ب�ل�دات ال�ع�راق�ی�ة، وھ�ذه 
المرة كانت باوام�ر وت�ع�ل�ی�م�ات ال�ق�ی�ادة 
التي اسقطھا االمریكان لكنھم لم یسقط�و 
ثقافة الفرھود، حیث ع�ادت ھ�ذه ال�م�رة 
مشرعنة بأنظمة وقوانین، وتحت ش�ع�ار 
حصانة البرلماني والوزیر وم�ل�ح�ق�ات�ھ�م 

وح��ت��ى ی��وم��ن�ا ھ��ذا ح��ی��ث  2003م�ن��ذ 
ج�ی�وب   عشرات المل�ی�ارات ت�ذھ�ب إل�ى

ھ��ذه الش��رائ��ح م��ن ال��م��وظ��ف��ی��ن ذوي 
الدرجات الخاصة في سابقة ل�م ت�ح�ص�ل 
في مع�ظ�م ان�ظ�م�ة ال�ع�ال�م ال�ت�ي تش�اب�ھ 
الوضع العراقي، ناھیك عن الفرھ�دة ف�ي 
ال��م��ال ال��ع��ام ت��ح��ت غ��ط��اء ال��م��ش��اری��ع 
الوھمیة والمكاتب االقتصادی�ة ل�الح�زاب 
الحاكمة وللمیلیشیات التي تسیطر ع�ل�ى 

 معظم معابر الحدود العراقیة وموانئھ.
في معظم عملیات السلب والن�ھ�ب ك�ان   

الرعاع ھم الذین یقومون بالعملیة حینما 
تفقد الدولة قوتھا او تنھار، أو أن توج�ھ 

ل�ت�ن�ف�ی�ذ   وتُسِھل الدولة تلك ال�م�ج�ام�ی�ع
العملیة كما حصل في االن�ف�ال وال�ھ�ج�وم 

م 1991على االقلیم لقمع انتفاضتھ ف�ي 
حیث سھلت ال�دول�ة ع�م�ل�ی�ات ال�ف�رھ�دة 

 2003للرعاع، وما یجري الی�وم وم�ن�ذ 
ھو شكل آخ�ر ل�ل�ف�رھ�دة ح�ی�ث ان�ق�ل�ب�ت 

 المعادلة وتمت عملیة تبادل للمواقع!
 

ف��م��ن ی��ا ت��رى یُص��لِ��ُح   
 الملَح إذا الملُح فسد؟!

11 

 
 ا ام.. 

 
 

 وعد حسون نصر/ سوریا
  

نعم، نحن النساء العرب المقیدات بالعادات والتقال�ی�د، 
القابعات تحت جناح ُمحَرٍم خشی�ة ال�ع�ار، ال�ق�اص�رات 
بنظر القانون ألن كل واحدة منّا تساوي نص�ف رج�ل، 
ولنكون بمثابة رجل كامل ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ك�ون اث�ن�ت�ی�ن، 
ولتأخذ المحاكم بشھادتنا علینا أن نكون اثنتین مقاب�ل 
رجل واحد، ولنتمتّع بمیراث أھ�ل�ن�ا ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ك�ون 

أختین مقابل أخ، وطبعاً إذا تكّرم عمید أسرتنا علینا بمیراٍث، علینا أن نرض�ى ول�و 
بغرفة صغیرة كي ال یغضب منّا ذكور األسرة وكي ال یمارسوا علینا ع�ن�ف�ھ�م أك�ث�ر 
فأكثر، وقد صار ھذا العنف المتجّذر داخل مجتمعاتنا العربیة على النساء، بتاریخ�ھ 
الطویل، لألسف، أحد أكثر انتھاكات حقوق اإلنسان انت�ش�اراً واس�ت�م�راراً إلخض�اع 
النساء بالرضوخ لسلطة ذكر وصّي علیھن في المجتمع، وھنا تكون المرأة بمثاب�ة 
قاصر مھما بلغت من العمر، فھي تحت رحمة أٍب أو أخ حتى تخرج من منزل أھلھا 
عروساً إلى بیت زوجھا، فتصبح تحت رحمتھ ورحمة ابنھا الذكر. ورغم نش�اط�ات 
المنظمات اإلنسانیة والحقوقیة التي عملت في مجال تح�ری�ر ال�م�رأة م�ن ع�ب�ودی�ة 
السلطة األسریة في بیت األھل والزوج، إالّ أننا مازل�ن�ا ن�رى ح�االت ك�ث�ی�رة ت�ب�یّ�ن 
تعّرض المرأة للعنف الجسدي أو اللفظي أو ال�م�ع�ن�وي. وأت�ت ج�ری�م�ة ق�ت�ل آی�ات 
الرفاعي، الشابّة السوریة، دلیالً واضحاً لتعّرض كثیر من النساء السوریات للعنف 
بصمت أّدى بھن إلى الموت. ولو لم تتحّول قضیة آیات إل�ى قض�ی�ة رأي ع�ام ل�م�ا 
ِش لقضایا وحقوق المرأة حتى في موتھا. ثّم، بعد مقت�ل  أُنصفت أمام القانون الُمّھمِّ
آیات، قرأنا عن (أمل)، الطفلة البریئة التي قُتلت على ید ُمْحَرْم من العائلة أراد أن 
یسلب عذریتھا، فلّما رفضت قُتلت بدم بارد وصمت مخیف، وسط اعتب�ار ال�ق�ان�ون 
أن المجرم َحَدث وكان تحت تأثیر ال�خ�م�رة! وب�ع�دھ�ا أیض�اً قض�ی�ة (والء ورھ�ام) 
الشقیقتین القاصرتَین الُمرتكب بحقھن جریمتین معاً: جریمة الزواج المب�ّك�ر ت�ح�ت 
السن القانونیة، وجریمة قتلھن بدم بارد من ق�ب�ل رّب األس�رة!! ول�أل�س�ف م�ازال 

 !األب فاّراً من عقوبة القانون وكأنھ لم یزھق روحین معاً بدم بارد؟
ھل نحن وسط غابة ینھش الجمیع لحمنا، والذنب الوحید أنّ�ن�ا نس�اء ی�ق�ب�ع ش�رف 
العائلة في جسدنا؟ وأيُّ انتھاك لھذا الشرف ثمن�ھ أرواح�ن�ا؟ ف�أی�ن ال�ق�ان�ون ال�ذي 
یحمینا من وحش الشكِّ في نفوس أھلنا قبل الوحوش الغریبة ال�م�ح�ی�ط�ة ب�ن�ا؟ أل�م 
نصل بعد إلى مفھوم أن رفع الظلم عن المرأة ھو بمثابة رفعھ عن ال�م�ج�ت�م�ع ك�لّ�ھ 
ألنھا المجتمع بأكملھ!؟ لذا یُعتبر تحّرر المرأة بمثابة تحّرر لألوطان واإلنسان، ألنھ 
ال یمكن ألمٍّ ُمستعبَدة أن تنجب ولداً حّراً، وال ی�م�ك�ن ألّم م�ریض�ة أن ت�ن�ج�ب ط�ف�الً 
صحیح البنیة سلیم العقل والجسد، ولھذا كان ال بّد من توجیھ األنظار إلى ض�رورة 
االھتمام بالمرأة، وخلق المناخ المالئم الذي یساعدھا في الخروج من بوتقة الجھل 
والظالم إلى ساحة العلم والنور، وتھیئة الظروف المناسبة التي تمّكنھا من تطوی�ر 
نفسھا، لتساھم في تطویر المجتمع. لذا ی�ج�ب أن ی�ق�ف ال�ق�ان�ون ب�م�واده وب�ن�وده 
ومؤّسساتھ ومنظماتھ إلى جانبھا حتى یكفَّ الرجل بسلطتھ الذكوریة عن م�م�ارس�ة 
العنف ضّدھا، ألن العنف والذل والقھر األسري والمجتمعي یشلُّ قدرة المرأة ع�ل�ى 
الحیاة، وعلى الشعور بالكرامة واإلنسانی�ة، ف�م�ن أج�ل أن نُ�ع�ی�د ل�ل�م�رأة ك�ی�ان�ھ�ا 
وكرامتھا یجب الع�م�ل ع�ل�ى زی�ادة ال�وع�ي وال�ث�ق�اف�ة داخ�ل األس�رة وب�ی�ن أف�راد 
المجتمع، للقضاء على العنف الواقع على النساء بكل أشكالھ، ك�ذل�ك ی�ج�ب ال�ع�م�ل 
على توزیع المسؤولیات وتقسیم المھام بین الرجل والمرأة، وتشجیع الرجل ع�ل�ى 
احترام المرأة: شریكتھ في الحیاة الزوجیة، ش�ق�ی�ق�ت�ھ ف�ي م�ن�زل األس�رة، وال�دت�ھ 
وابنتھ، لینھض المجتمع بنصفیھ ُمتكامالً ُمتغلباً على الجھ�ل وال�ت�خ�لّ�ف ال�ق�اب�ع�ی�ن 
وراء كل ھذا العنف، كذلك یجب العمل على توعیة المرأة نفسھا لمع�رف�ة ح�ق�وق�ھ�ا 
كي ال تكون ضحیة جھل وعبارة موروثة بالم�ف�ھ�وم الش�ع�ب�ي داخ�ل ال�م�ج�ت�م�ع�ات 

وغیرھا كثیر من األمثال الت�ي ی�ت�مُّ ت�داول�ھ�ا ب�ی�ن  العربیة (ِظلُّ رجل وال ِظلُّ حیط) 
الناس في المجتمع، والتي تُعّزز الثقافة الذكوریة والنظرة الدونیة والعنصریة ض�ّد 

 .المرأة
لذلك من الضروري أن نتسلّح بالوعي نحن النساء ل�م�ح�ارب�ة ك�ّل ظ�واھ�ر ال�ع�ن�ف 
ضّدنا، وأن نسعى لتعزیز دور القانون من أجل وقوفھ في صفّنا لحمایتنا من ذواتنا 
قبل تسلّط ذكور المجتمع علینا، كي ال تكثر الجرائ�م وی�ع�مَّ ال�ج�ھ�ل ونص�ب�ح ت�ح�ت 
رحمة وصّي، ال نرید أن نُكّرر مأساة جدیدة ضحایاھا إناث لم ینص�ف�ھ�ن ال�م�ج�ت�م�ع 

 ...!!!وال القانون، فأصبحن في عداد األموات
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  قراءة في كتاب

(ما ما ن او ت) 
   تألیف األب الدكتور أفرام الدومنیكي  

 

 مالبورن  -استرالیابھنام بردى/ یثمقراءة:ھ
  

       
بطباعة أنیقة وغالف معبّر یمثل مخطوطة س�ری�ان�ی�ة 

) ص�ف�ح�ة م�ن ال�ق�ط�ع 250من القرن الخامس وبـ (
المتوسطة. ومن مطابع الكریم ال�ح�دی�ث�ة ف�ي ج�ون�ی�ھ 
بلبنان أصدر األب الدكتور أف�رام ال�دوم�ن�ی�ك�ي ك�ت�اب�ھ 
الجدید الموسوم (موشحات سلی�م�ان أول�ى األن�اش�ی�د 
السریانیة) وقد استھلھ المؤلف بإھداء ج�م�ی�ل ی�م�ث�ل 
صدق انتماءه إلى العراق، مھ�د ال�ح�ض�ارات وم�ن�ب�ع 
الثقافات والعلوم، إلى أرض ما بین النھرین ب�ك�ل م�ا 
تحب�ل ب�ھ م�ن أج�ن�ة ال�ت�ج�دد وال�ح�ی�وی�ة وال�ن�ض�ارة 
والسرمدیة، ومن ثم یتحدث األب یوحنا ال�خ�ون�د ف�ي 
تقدیمھ للكت�اب ق�ائ�الً: [ ق�رأت ب�ح�ث ال�م�ؤل�ف م�رة 
واثنتین، فخیل الّي إني لم أفھم منھ شیئاً وقرأت نص 
الموشحات مرة واحدة فادركت ح�االً ش�دة م�ا ع�ان�اه 
المؤلف في بحثھ ال�ع�ن�ی�د، إذ رأی�ت ال�ب�ح�ث وال�ن�ص 
عالمین مختلفین، وأدھشني المؤلف وھو یح�اول أن 
یخضع نصاً ش�ع�ری�اً ن�ب�وی�اً ح�راً ل�ن�وع م�ن ال�ب�ح�ث 
والتحلیل شبھ مستحیل، أشبھ بترب�ی�ع ال�دائ�رة ]. ث�م 
ینھي بھ االستنتاج إلى أن [ھذا ال�ك�ت�اب ھ�و اخ�ت�ب�ار 
قربى عمیقة، یحس بھا الم�ؤل�ف ف�ي روح�ھ تش�دھ�ا 
إلى روح كات�ب ال�م�وش�ح�ات ش�داً آس�راً، ف�ی�ت�ع�ارف 
الروحان على مسافة ثمان�ی�ة عش�ر ق�رن�اً، وك�الھ�م�ا 

  مواطنان عراقیان (من بین النھرین) عریقان ].
وفي المق�دم�ة ال�ت�ي أوردھ�ا م�ؤل�ف ال�ك�ت�اب: [ أم�ا 
المخطوطة السریانیة، التي حمل�ت إل�ی�ن�ا ھ�ذا ال�ك�ن�ز 
ف�ھ�ي ردی�ئ�ة ال�خ�ط، وص��ع�ب�ة ال�ق�راءة ل�ع�دم وج��ود 
الحركات اللغویة في النص، مما س�ب�ب إل�ت�ب�اس�اً ف�ي 
الكشف عن كل محتواھا، فإلدراك الص�ور الش�ع�ری�ة 
التي یلجأ ال�ی�ھ�ا الش�اع�ر ف�ي إب�الغ م�ع�ان�ی�ھ، ك�ن�ت 
استعین دائماً بلغتي األم السریانی�ة ال�م�ح�ك�ی�ة وال�ت�ي 
نطلق علیھا في العراق، السورث، ألتم�ك�ن م�ن ف�ھ�م 
تلك المعاني وأل�ّم ب�ال�م�ق�ص�ود، واالس�ت�ع�ان�ة ب�ل�غ�ت�ي 
المحكیة أضفى على ترجمتي، غنى واقتراباً من ف�ك�ر 
الشاعر، وقلما تتوفر ھذه الف�رص�ة ل�ل�ذی�ن ی�ق�وم�ون 
بأبحاث مثیلة، ولن یخامرني الزھو إذا قلت أن الذی�ن 
قرأوا نص ترجمتي إلى الفرنسیة، قد أع�ج�ب�وا ب�ھ�ذا 
اإلتكاء ع�ل�ى ل�غ�ت�ي األم وأدرك�وا ف�ائ�دة اس�ت�ع�ان�ت�ي 

  بھا ].
یتوزع الكتاب على ثالثة فصول، الثالث منھ ت�رج�م�ة 
ضافیة لل�م�وش�ح�ات األث�ن�ی�ن واألرب�ع�ی�ن إل�ى ال�ل�غ�ة 

العربیة مع ثبت للموشح�ات ب�ال�ل�غ�ة الس�ری�ان�ی�ة ف�ي 
نھایة الكتاب، أما األول والثاني فیحاوالن است�ش�راف 
أصول ھذه الموشحات وھویة مؤلفھا وال�ب�ی�ئ�ة ال�ت�ي 
عاش فیھا والمدرس�ة ال�ت�ي ان�ت�م�ى إل�ی�ھ�ا، وال�ف�ك�ر 
الالھوتي الذي یستوطن حنای�ا ال�م�وش�ح�ات، اض�اف�ة 
إلى محاولة دراسة واستجالء خبایا ھذا البوح األدبي 
المدھش بصیاغتھ ال�رص�ی�ن�ة ال�زاخ�رة ب�ھ�ذا ال�ع�م�ق 

  الصوفي الثر.
فف�ي ال�ف�ص�ل األول ال�م�وس�وم بـ� (ال�ك�ات�ب وب�ی�ئ�ت�ھ 
الفكریة) وال�ذي ی�ت�ف�رع إل�ى ع�ن�اوی�ن ف�رع�ی�ة ھ�ي 
(النص السریاني وطبیعتھ/ أصل الموشح�ات/ ت�اری�خ 
ك��ت��اب��ة ال��م��وش��ح��ات/ ل��غ��ة ال��م��وش��ح��ات/ تص��ن��ی��ف 
الموشحات/ الشعر والنبوءة) یبحر بنا األب ال�دك�ت�ور 
أفرام الدومنیكي، مؤلف الكتاب، عبر رؤیت�ھ وف�ھ�م�ھ 
للموشحات استناداً إلى المخطوطات والدراسات التي 

كتب�ت ع�ن�ھ�ا وال�ت�ي ح�اول�ت م�ن ج�ان�ب�ھ�ا، ك�ل م�ن 
مفھومھ الخاص، ام�اط�ة ال�ل�ث�ام ع�ن ت�ف�اص�ی�ل ھ�ذه 
المخطوطات، ویذھب بنا المؤلف في رح�ل�ة مض�ن�ی�ة 
دؤوبة تحلیلیة، وھو یناقش ویحاجج ویؤید ویدحض 
ویورد البراھین واالستنتاجات التي ع�ززت ق�ن�اع�ت�ھ 
الشخص�ی�ة ك�م�ؤل�ف ودارس أم�ی�ن ح�ی�ادي ل�م�ع�ن�ى 
الموشحات من ان: ھذه الموشحات سریان�ی�ة األص�ل 
وھي من أقدم النتاجات الس�ری�ان�ی�ة، ال ب�ل ھ�ي م�ن 
أولى الكتابات السریانیة، وأن مؤلفھا شخص واح�د، 
وأنھا كتبت في القرن األول المیالدي، وأنھا من بیئ�ة 
سریانیة ومن مناخ كنیسة ما بین النھ�ری�ن، وأن م�ا 
یعزز قدمھا الساحق لغتھا السریانیة الغربی�ة، وأن�ھ�ا 
كتبت لكي ترتل على ش�ك�ل م�زام�ی�ر، وأن واض�ع�ھ�ا 

  تلمیذ أمین لمدرسة یوحنا.

والفصل الثاني الموس�وم بـ� (ال�م�وش�ح�ات وك�ت�اب�ات 
یوحنا) وال�ذي ی�ت�م�ح�ور ح�ول (ال�ب�ی�ئ�ة ال�م�ش�ت�رك�ة 
للموشحات والتقلید الیوحناوي/ المواضیع المشتركة 
بین الموشحات والكتابات الیوحناویة) ف�إن ال�م�ؤل�ف 
یبذل جھداً واضحاً مستع�ی�ن�اً ب�ك�ل خ�زی�ن�ھ ال�م�ع�رف�ي 
والالھوتي كدارس للكتاب المقدس، ف�ي ال�رب�ط ب�ی�ن 
ھ��ذه ال��م��وش��ح��ات الس��ری��ان��ی��ة وع��الق��ت��ھ��ا ب��ی��وح��ن��ا 
ومدرستھ إبان القرن األول المی�الدي، ل�ی�ت�وص�ل ف�ي 
نھایة رحلتھ إلى أن: نستط�ی�ع أن ن�م�ی�ز م�ن ب�ی�ن�ھ�ا 

  ثالثة تیارات مختلفة:
  تأثر الموشحات بیوحنا. -
  تأثیر یوحنا بالموشحات. -
أن یكون كل من یوحنا والموشحات منح�دری�ن م�ن  -

  ذات البیئة ومن الجماعة نفسھا.
وفي ترجمتھ لألناشید أشار المؤلف إلى [لقد س�ع�ی�ن�ا 
في الحفاظ على الروح الشعریة التي یمتل�ك�ھ�ا ك�ات�ب 
الموشحات، وفي نقلھا إلى العربیة، رغم الصع�وب�ات 
التي واجھت�ن�ا ف�ي ق�راءة ن�ص ال�م�خ�ط�وط�ات ال�ت�ي 
اعتمدنا ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي دراس�ت�ن�ا، ل�ق�د س�ع�ی�ن�ا وك�أن�ن�ا 
م��ؤت��م��ن��ی��ن ع��ل��ى ودی��ع��ة، نس��ل��م��ھ��ا ألب��ن��ائ��ن��ا: ھ��ذه 
الموشحات ھي كنز ثمین، كی�ف ال؟ وھ�ي ب�ال�ن�س�ب�ة 

  إلینا، أولى األناشید التي كتبت بالسریانیة].
وفي تقدیري كقارئ متواضع للنصوص، تعتبر ب�ح�ق 
من أجمل النصوص الشعریة ال�ت�ي وف�دت إل�ی�ن�ا م�ن 
ع�م�ق ال�م��اض�ي ال�زاھ��ر ل�ح��ض�ارة وادي ال��راف�دی��ن 
ولش�اع�ر م�ج��ھ�ول االس�م وال��ج�س�م، م�ع��ل�وم ال�ف�ك��ر 
والقریحة والموھبة وتعتبر، بحق، من أروع ما ق�ی�ل 
شعراً، وقبل مار أفرام السریاني ب�ق�رن�ی�ن ع�ل�ى أق�ل 
تقدیر، ونحن ھنا لسنا في باب المفاضلة والت�رج�ی�ح، 
بید أن ھذه الموشحات ھي فعالً درر شعریة.. ولنق�رأ 

  معاً الموشحة الثالثة:
 
  [حب الرب] أتشح -1
  وجوارحي عنده، وأنا مشغوفة بھ وأحبھ -2
  لم اكن أعرف كیف أُحب الرب، لو لم یحبني -3
  من یقدر أن یعرف الحب، غیر المحبوب -4
أحب الحبیب وتحبھ نفسي وحیث یكون رضاه،  -5

  أكون أنا أیضاً.
ولن أكون غریباً، إذ ال جفاء عند ال�رب ال�ع�ل�ي  -6

  الرحیم
ذبت ألصبح حبیباً ل�ل�ح�ب�ی�ب، ل�ك�ي أح�ب ذل�ك  -7

  األبن، فأصیر ابناً.
  من یلحق الال مائت، ھو أیضاً ال یذوق الموت. -8
  من یُسر بالحیاة ینال الحیاة. -9

ھذه ھي روح ال�رب الص�ادق�ة ت�ع�ل�م ال�ن�اس  -10
  لیعرفوا طرقھ.

  افھموا، واعرفوا، وكونوا یقظین. ھلیلویا -11
یحق لألب الف�اض�ل ال�دك�ت�ور أف�رام ال�دوم�ن�ی�ك�ي، 
مؤلف ھذا الكتاب أن ی�ف�خ�ر ب�أن�ھ ق�دم ل�ل�م�ك�ت�ب�ة 
العربیة بحثاً مھماً سیجد حتماً م�ك�ان�ھ ال�الئ�ق ف�ي 

  ذاكرة القارئ العادي والنخبوي والمتخصص.
  فمرحى لجھده الدؤوب والرائع.



ف�ي اغس�ط�س"آب" ال�م�اض�ي تمھ�ی�د :     
نظرت السلط�ات االم�ری�ك�ی�ة ب�ال�ط�ل�ب ال�ذي 
االلتماس المقدم من السجین سرحان بش�ارة 
س��رح��ان الط��الق س��راح��ھ ال��م��ش��روط م��ن 

) ع�ام�ا ج�راء 53السجن بعد ان امضى فیھ (
اغتیالھ مع سبق االصرار والترصد السناتور 
االمریكي روبرت ك�ی�ن�دي ف�ي م�دی�ن�ة ل�وس 
ان��ج��ل��س ج��ن��وب ك��ال��ی��ف��ورن��ی��ا ف��ي ی��ون��ی��و 

وقد ت�زام�ن ذل�ك م�ع  1968"حزیران" عام
ال��ذك��رى االول��ى ل��ھ��زی��م��ة مص��ر وس��وری��ا 

  واالردن في "حرب االیام الستة"
فمن ھو سرح�ان بش�ارة س�رح�ان وم�ا ھ�ي 

 ؟! تفاصیل قضیتھ
ولد سرحان بشارة سرحان في مدینة القدس 

وھو ینت�م�ي ال�ى  1944" اذار عام   19في 
ع�ائ�ل��ة مس��ی�ح��ی�ة ف�ل��س�ط��ی�ن��ی�ة ع�ان��ت م��ن 
التجاوزات االسرائیلیة على الفلس�ط�ی�ن�ی�ی�ن، 
في الثانیة عشر منھ عمره ھ�اج�رت اس�رت�ھ 
الى ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة واس�ت�ق�رت ب�والی�ة 
كالی�ف�ورن�ی�ا ح�ی�ث اك�م�ل س�رح�ان دراس�ت�ھ 
الجامعیة، رف�ض س�رح�ان ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
الجنسیة االمریكیة وفضل التمتع بصفة مقی�م 
واالحتفاظ بجنسیتھ االردنیة احت�ج�اج�ا ع�ل�ى 
المواقف االمریكیة المساندة السرائیل اح�ی�ل 
سرحان الى المحكمة بع�د ان ال�ق�ي ال�ق�ب�ض 
علیھ دون مقاومة في موقع االغ�ت�ی�ال واق�ر 
بما ف�ع�ل�ھ م�ع�ل�ال ذل�ك ب�م�وق�ف الس�ی�ن�ات�ور 
روبرت كیندي م�ن ح�ق�وق ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن 
ودعمھ السرائیل وحین سأل�ھ ال�ق�اض�ي ھ�ل 
انت نادم على ما فعلت اجاب سرحان بالنفي، 
حكم على سرحان باالعدام وخالل فترة تنفی�ذ 
الحكم صدر قانون الغاء عقوب�ة االع�دام ف�ي 
والیة كالیفورنیا فخ�ف�ض ق�رار االع�دام ال�ى 

 السجن المؤبد.
 سرحان بشارة سرحان 

 على خشبة مسرح بغداد:
بعد اقل من عام على محاكمة سرحان بشارة 
س��رح��ان ش��ھ��دت خش��ب��ة مس��رح ب��غ��داد 

عرضا مسرحیا استثنائ�ی�ا ت�ن�اول  1969عام
قضیة سرحان بشارة سرح�ان م�ن م�ن�ط�ل�ق 
التعاطف والمؤازرة سیاسیا ع�ب�ر ال�م�س�رح 

ق�دم  .كوسیلة تعبیر مؤثرة في جمھور واسع
العرض فرقة اتحاد الفنانین (اسست ال�ف�رق�ة 
في النصف الثان�ي م�ن الس�ت�ی�ن�ات وض�م�ت 
عددا من الم�س�رح�ی�ی�ن اب�رزھ�م ط�ھ س�ال�م، 
م��ح��س��ن ال��ع��زاوي، ف��اض��ل ق��زاز، خ��ال��د 
سعید،محسن سعدون، عبد الوھاب الدای�ن�ي، 
وجمیعھم من خریجي ال�ج�ام�ع�ات االج�ن�ب�ی�ة 
باست�ث�ن�اء ط�ھ س�ال�م ال�ى ج�ان�ب م�م�ارس�ة 
بعضھم لمھام التدریس في م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون) 
واستند النص الذي ألفھ نوئ�ی�ل رس�ام ع�ل�ى 
ح�دث االغ��ت�ی�ال ودواف�ع�ھ م�ن خ��الل رؤی��ة 

اس�ن�دت ال�ف�رق�ة  .المؤلف والمخرج والفرقة
عملیة االخراج للمدرس ف�ي م�ع�ھ�د ال�ف�ن�ون 
خالد سعید (تخرج خ�ال�د س�ع�ی�د م�ن م�ع�ھ�د 

وھ�و  1966كودمان ثیتر في شی�ك�اغ�و ع�ام
نفس المعھد الذي تخرج منھ جاسم العب�ودي 
وابراھ�ی�م ج�الل وج�ع�ف�ر الس�ع�دي وب�ھ�ن�ام 
میخائیل وحسن الناظمي) فاستعان ال�م�خ�رج 
بمجموع�ة م�ن اعض�اء ال�ف�رق�ة وخ�ارج�ھ�ا 
واغلبیتھم طلبة في المعھد لتمثی�ل ش�خ�وص 

 العرض وعلى النحو االتي : 

حسن حسني بدور سرحان بشارة س�رح�ان، 
صالح الصكر بدور شق�ی�ق س�رح�ان، ش�اب�ة 
ف�ل��س�ط��ی�ن��ی�ة رش�ح��ت�ھ��ا م��ن�ظ��م�ة ال�ت��ح�ری��ر 
الفلسطینیة لتمثیل دور صدیقة سرحان، ط�ھ 
سالم بدور القاضي، صبحي ال�ع�زاوي ب�دور 
المدعي العام، طالل القیسي بدور المح�ام�ي، 
والى جانبھم عدد من الممثلین بدور الشھود 
وادوار اخرى. .. غانم بابان، عب�د ال�م�ط�ل�ب 
السنید، نبیل یوسف،جواد الشكرجي، ح�ام�د 
ثامر فضال عن المدرس في الم�ع�ھ�د ال�ف�ن�ان 
عبدهللا جواد، استمر العرض لف�ت�رة اس�ب�وع 
كامل وحضره جمھور غفیر ثم اعید الع�رض 
قي كلیة العلوم في االعظمیة لفس�ح ال�م�ج�ال 

 . الكبر عدد من المتلقین مشاھدتھ

م��ؤل��ف ن��ص مس��رح��ی��ة س��رح��ان بش��ارة 
سرحان: قام بتألیف النص المحامي والقاص 
والسیاسي ال�م�خ�ض�رم ن�وئ�ی�ل رس�ام (وال�د 
االعالمیة شمیم رسام) المولود في الم�وص�ل 

اشترك في ح�رك�ة رش�ی�د ع�ال�ي ، 1910عام
وح�ك�م ع�ل�ی�ھ ب�الس�ج�ن  1941الكیالني سنة

ثالث سنوات، دخل كلیة الح�ق�وق ف�ي ب�غ�داد 
وت��زوج م��ن  1934وت��خ��رج م��ن��ھ��ا ع��ام 

ع�م�ل  1935اللبنانیة صوفي بخمازي ع�ام 
في حزب االستقالل م�ع م�ح�م�د م�ھ�دي ك�ب�ھ 
واسھم في تحریر جریدة "الن�ض�ال" ان�ت�ق�ل 
من الموصل الى بغداد ووطد عالقتھ بالوسط 

ب�ت�ھ�م�ة م�ع�اداة  1974السیاسي، اعتقل عام
النظام السابق واحیل الى محكمة ال�ث�ورة ث�م 

 اطلق سراحھ بعد فترة.
یعتبر نوئیل رسام من رواد القصة القصیرة  

في العراق ومن اشھر قصصھ "موت فقیر" 
وقص��ص اخ��رى وی��رى ب��ع��ض  1930ع��ام

النقاد ان مصطلح "القصة ال�ق�ص�ی�رة ج�دا" 
 یعود الى نوئیل رسام. 

نشر الباحث ودیع شام�خ ك�ت�اب�ا ع�ن س�ی�رة 
سجناء الفكر  "نوئیل رسام السیاسیة بعنوان

في العراق الحدیث، اوراق نوئیل رس�ام م�ن 
 .خلف قضبان الحكم الملكي

 1991ھاجر نوئیل رس�ام ال�ى ام�ری�ك�ا ع�ام
 .2001لیلتحق باسرتھ وتوفي فیھا عام

لقد عمدن�ا ال�ى ذك�ر ت�ف�اص�ی�ل ع�ن م�ؤل�ف 
مس�رح�ی�ة س�رح�ان بش�ارة س��رح�ان (وھ��و 
النص الم�س�رح�ي ال�وح�ی�د ال�ذي ك�ت�ب�ھ ف�ي 
حیاتھ) لنقف ع�ل�ى ال�دواف�ع االس�اس�ی�ة ف�ي 
اھتمامھ بقضیة سرحان بشارة سرحان وبعد 

 : الصدد نؤشر االستنتاجات التالیة

ان ك��ل م��ن س��رح��ان بش��ارة س��رح��ان  -1
ونوئیل رسام ینتمیان الى الطائفة المسیح�ی�ة 
وجمعھما االحساس ب�ق�ض�ای�ا ال�وط�ن ال�ذي 

 عاشا فیھ
وق��ف ن��وئ�ی��ل رس��ام م��ن�اھض��ا ل��ل�ن��ف��وذ  -2

البریطاني في العراق ابان االرب�ع�ی�ن�ات ك�م�ا 
وق��ف س��رح��ان بش��ارة م��ن��اھض��ا ل��ل��دع��م 
االمریكي السرائیل في فلس�ط�ی�ن ف�ي اواخ�ر 

 .الستینات
ھاجرسرحان واسرت�ھ ال�ى ام�ری�ك�ا ك�م�ا  -3

 ھاجر نوئیل رسام واسرتھ الیھا ایضا
عانى سرحان بشارة سرحان من قس�اوة  -4

السجن في كالیفورنیا كما عانى نوئیل رس�ام 
في سجون العھ�د ال�م�ل�ك�ي ف�ي االرب�ع�ی�ن�ات 
والسجن في عھد البعث في السبعینات وبھذا 
دفع كالھما ضریبة اعتناق الفك�ر الس�ی�اس�ي 

 عذابا ومعاناة قاسیة.
 
 الخاتمة 
ان تقدیم مسرحیة سرحان بش�ارة س�رح�ان  

جاء كرد ف�ع�ل م�ب�اش�ر  1969في بغداد عام 
لحدث نوعي ھز العالم آن�ذاك ف�ال�رأي ال�ع�ام 
االمریكي ادان ما ارتكبھ سرحان وھو م�ق�ی�م 
في ارض امریكیة ویعامل كمواط�ن ام�ری�ك�ي 
من حیث الحقوق والواجبات وقد فسر بع�ض 
المحلل�ی�ن االم�ری�ك�ان(وھ�م ع�ل�ى خ�ط�أ ف�ي 
تقدیرنا) بان النزعة ال�ع�دوان�ی�ة ف�ي س�ل�وك 
سرحان ھي نزعة تفسیر متأصلة في م�ع�ظ�م 
الالجئین العرب القادمین من الشرق ال�وس�ط 
في حین ن�ظ�ر م�ع�ظ�م ال�ع�رب ال�ى س�رح�ان 
بشارة سرحان كبطل مقاوم للظلم الذي لح�ق 
بالفلسطینیین وتقدیم العرض الم�س�رح�ي م�ا 
ھو اال تعب�ی�ر ع�ن م�وق�ف ال�ع�راق�ی�ی�ن ازاء 
قضیة سرحان سیما وان ال�ع�رض ك�ان اول 
عمل مسرحي یت�ص�دى ل�م�وض�وع س�رح�ان 

 .بشارة في الوطن العربي
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اح اا ر  
اول حادثة اغتیال سیاسي یوظفھا المسرحیون 

 العراقیون في عرض مسرحي 

 بقلم: 
 د. عبداإللھ كمال الدین 

 سرحان بشارة سرحان 

 خالد سعید مخرج المسرحیة 

 سرحان بشارة بعد ان امضى
) عاما في السجن53(   

 لحظة اغتیال روبرت كیندي 

 سرحان لحظة اعتقالھ

 طھ سالم وحسن حسني
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االسم والوالدة.. مخلص میخا اسطی�ف�و.. ع�رف    
 1964مخلص الصغیر من م�وال�ی�د  بین األنصار بـ

الموصل ـ موصل جدیدة.. درس ف�ي م�درس�ة ب�اب�ل 
في منطقة الساعة بالقرب من الكنیس�ة ال�ب�ط�ری�ة.. 

فصل من الدراسة  1977وفي األول المتوسط سنة 
بسبب عدم انتسابھ لطالئع البعث والف�ت�وة ال�ت�اب�ع�ة 

 للسلطة..
وحدث لھ مشاكل بسبب عالق�ة ح�ب م�ع ف�ت�اة ف�ي 
الموصل لم یكن یستوعب تبعة ال�ف�روق�ات ال�دی�ن�ی�ة 
وتعرض بسببھا الى اعتداء وطع�ن�ة ب�وك�س ح�دی�د 
من ابن عم الفتاة.. وكان في نفس الوقت یعمل ف�ي 
محل للشبابیك مع شخص سریاني اسمھ ل�ؤي م�ن 

 بعشیقة..
وكانت للحادثة تأثیر علیھ دفعھ لمواجھة من یسعى 
لالعتداء علیھ من البع�ث�ی�ی�ن الح�ق�اً وف�ق�اً ل�ت�ق�ال�ی�د 
العائلة الثوریة.. باإلضافة الى دور والدت�ھ ال�ح�ازم 
والمتمیز الذي غرس في ذاتھ القدرة على ال�ت�ح�م�ل 

 وعدم الخنوع لمن یسعى الستعباده واستغاللھ..
 یقول مخلص:

المكونة من طابقین في منطق�ة الس�اع�ة ف�ي  دارنا 
كانت ملتقى لعدد م�ن ك�وادر ف�ي ق�ی�ادة  الموصل..

الحزب.. من�ھ�م ت�وم�ا ت�وم�اس.. وأب�و ع�ام�ل اب�ن 
عمنا.. وإحدى ال�غ�رف ف�ی�ھ ك�ان�ت م�وص�ده.. وال 
نعرف السبب لحین دخولنا ال�ی�ھ�ا م�ن ب�اب آخ�ر.. 
فوجدنا م�م�و ـ� أب�و ای�ف�ان (ھ�رم�ز ی�وس�ف زورا 
اسطیفان) مختبئاً فیھا.. وتفاج�أ ب�ن�ا ك�م�ا ت�ف�اج�أن�ا 

 نحن بوجوده..
وبقي متواجداً في الدار لمدة أسبوع.. ك�ان یش�اھ�د 
زوجتھ وابنھ في فناء الدار من وراء الشباك.. دون 
ان یحدثھم.. ألن زوجت�ھ ل�م ت�ك�ن ت�ع�رف ب�وج�وده 

ق�ب�ل  1978عندنا.. وك�ان ھ�ذا ف�ي خ�ری�ف ع�ام 
التوجھ الى بغداد ومن ثم كردستان م�ع م�ج�م�وع�ة 
من رفاق قرى ومدن سھل نینوى الذین قرروا الرد 
على السلط�ة وال�ب�دء ب�إع�الن ال�ك�ف�اح ال�م�س�ل�ح.. 
وتعرض البعض منھم الحقاً ال�ى مش�اك�ل ف�ي اول 

وأدت   ..1979نزول للمفرزة االنصاریة ن�ی�س�ان 
ال��ى ان��ف��ص��ال م��م��و وخ��ل��ی��ل س��ن��ج��اري ـ�� أب��و 

وتوجھھم لالختفاء من جدید.. حیث عاد   شوارب..
ممو ال�ى ن�ف�س ال�دار ل�ی�خ�ت�ب�ئ ف�ی�ھ�ا ھ�ذه ال�م�رة 
كنصیر.. والتقى بخلیل سنجاري في احدى م�ن�اط�ق 
الموصل قرب الجسر القدیم ب�ع�د ان ھ�ی�أ ش�ق�ی�ق�ي 
بطرس بدلة من تلك التي كان یرتدیھا من یس�م�ون 
بالرفاق في حزب البعث لھ.. وفي ھذا اللقاء رت�ب�وا 
امر خروجھم الى سوریا ومن ثم تمكنوا من العودة 
الى أول مقر في كل�ي ك�وم�ات�ھ ف�ي اقص�ى ال�ح�دود 

 التركیة العراقیة..
وفي ھذه الفترة بدأ اھلي یتضایقون من مشاكساتي 
الشبابیة ویخافون علّي من إجراءات السلط�ة ل�ذل�ك 

عش�ر  17دفعوني لمغادرة العراق.. وأنا لم ابلغ الـ 
من العمر.. فتوجھت الى االردن بالب�اص وت�م�ك�ن�ت 
من ال�وص�ول ال�ى ع�م�ان م�ع ش�ق�ی�ق�ت�ي ك�ام�ی�ال.. 
وعاصمة وھي قریبة لنا وشقیق�ة ب�اس�م وعص�ام.. 
وبمساعدة من خطیب شقیقت�ي ك�ام�ی�ال ع�ب�رن�ا أن�ا 
وعاصمة الى دمشق والتقین�ا بش�ق�ی�ق�ن�ا اآلخ�ر أب�و 
إبراھیم ـ أبو بلقیس ال�ذي ك�ان عض�و ش�ع�ب�ة ف�ي 
حزب البعث.. وتمكن م�ن مس�اع�دة وت�ھ�ری�ب أب�و 
عامل الى سوریا بعد خروجھ م�ن الس�ج�ن.. وق�رر 
الھرب ھو اآلخ�ر واتص�ل ب�الش�ی�وع�ی�ی�ن وأص�ب�ح 
شیوعیاً.. ومن ھ�ن�ا ك�ن�ت اع�د ن�ف�س�ي ل�الل�ت�ح�اق 
بصفوف األنصار.. خاصة بعد ان شجعني أبو ایفان 
عل�ى ذل�ك.. وھ�و ی�ؤك�د ع�ل�ى ص�ع�وب�ة األوض�اع 
والحیاة القاسیة في كردستان.. مع قلة األكل وك�ان 
یمزح ویقول بم�زح.. ھ�ن�اك ال ی�وج�د م�ن ی�ح�ت�اج 
للحلیب.. وكان قد ترك في بیتنا صورة غیر م�ل�ون�ة 
لھ.. وكتب علیھا الحیاة ح�ل�وة.. ل�ك�ن ال�م�وت ف�ي 
سبیلھا أحلى.. وأخ�ذ یش�رح ل�ي م�ع�ن�اھ�ا بص�ورة 

 تتناسب مع مداركي..
بقیت في سوریا ما یقارب السنة.. كنت اع�م�ل ف�ي 
دمشق مع أحد الشیوعیی�ن الس�وری�ی�ن ال�ق�ی�ادی�ی�ن 
ممن توجھوا للعمل في صناع�ة رزارات األب�واب.. 

 15من خالل معمل صغیر یعمل فیھ ما ی�ق�ارب الـ� 
عامال مع عاملة واحدة.. تعرضت للفصل من العمل 
بسبب عالقتھا معي.. ومشاھدت�ن�ا م�ع�اً ف�ي غ�رف�ة 
تناول الطعام.. وع�م�ل�ن�ا أیض�اً ف�ری�ق�ا ل�ك�رة ال�ق�دم 
بتشجیع ودعم من الحزب.. وكنت أصغر العب فی�ھ 
وخض��ن��ا م��ب��اراة ودی��ة م��ع ع��دة ف��رق س��وری��ة 

 وعراقیة..
وواجھت امرین ب�ع�دھ�ا.. ام�ا ال�ذھ�اب ف�ي زم�ال�ة 
دراسیة الى أحد موسكو.. بتأثیر وضغط من الرفاق 
واألھ��ل.. او ال��ذھ��اب ال��ى ك��ردس��ت��ان ل��الل��ت��ح��اق 

باألنصار.. وكانت ھذه رغبتي وأصررت عل�ى ھ�ذا 
 1982التوجھ.. وتحركنا الى القامشلي في نیس�ان 

وصادف عید میالدي الثامن عشر في كردستان في 
 الرابع من أیار..

ی�وم  26كانت الرحلة صعبة وشاقة استمرت م�دة 
بسبب تعرض م�ف�رزة س�اب�ق�ة ل�ن�ا ل�ك�م�ی�ن ت�رك�ي 
واستشھاد أحد الرفاق.. وبقینا في مقر كیشان ف�ي 
منطقة زاخو.. لیومین ومن ثم تح�رك�ن�ا ن�ح�و م�ق�ر 
ك�وم�ات��ھ ووص��ل�ن��ا ب��ع�د ث�الث��ة أی�ام م�ن ال�م��س�ی��ر 
المتواصل.. وتم تنسیبنا الى موقع (یك مال�ة) ع�ل�ى 

دقیقة من الس�ی�ر ع�ن  40الحدود التركیة على بعد 
 كوماتھ..

وفي فصیل الحراسة تم ت�دری�ب�ن�ا واع�دادن�ا ل�ت�ق�ب�ل 
حیاة األنصار وااللت�زام ب�ال�واج�ب�ات.. وك�ل م�ا ل�ھ 
عالقة بمت�ط�ل�ب�ات ال�ی�ق�ظ�ة وال�ت�ع�اون واالس�ت�ع�داد 
للتضحیة.. وجرى معي تحقیق اولي من قبل ل�ج�ن�ة 
تشكلت من أبو ھ�ن�دری�ن وأب�و ط�ال�ب وأب�و ح�ازم 
ناصریة.. وكان اسمي الحركي أبو رستم.. واقت�رح 
أبو ھندرین اختیار اسم بدون ل�ق�ب.. وت�م اخ�ت�ی�ار 
اسم مخلص تیمنا باس�م ص�دی�ق ل�ي ھ�و م�خ�ل�ص 
عزیز.. وأصبحت م�ع األی�ام اح�م�ل ل�ق�ب م�خ�ل�ص 

 الصغیر بعد ان ناداني بھ الراحل أبو كریم..
وكنت أصر على ان اتعلم بسرع�ة م�ت�ط�ل�ب�ات ح�ی�اة 
األنصار وفقا لحاجتنا.. وحینما ت�ع�رض�ن�ا ل�ل�ق�ص�ف 
من قب�ل ال�ط�ی�ران.. ح�اول�ت ان اث�ب�ت ل�م�ن م�ع�ي 
جدارتي وشجاعتي وتوجھت الى موضع ال�دوش�ك�ا 
بالرغم من إني لم أكن اجید است�خ�دام ھ�ذا الس�الح 
في حینھا.. ولكن ھذا دفعني لكي اتعلم است�خ�دام�ھ�ا 

 الحقاً وبدأت اجید الرمي علیھا بسرعة..
وبدأت اتعلم الط�رق ال�ت�ي ی�ت�س�ل�ل م�ن�ھ�ا األنص�ار 
للعمق.. ومنھا طریق قمریة المؤدي الى مجم�وع�ة 
قرى متین ومقر الف�وج ال�ث�ال�ث ف�ي ك�ل�ي ھس�ب�ا.. 
وبعدھا تعلمت طرق الوصول ال�ى م�ن�اط�ق س�وران 
وجرى تكلیفي بمھمة البرید ال�خ�اص ب�ی�ن م�ق�رات 

وك�ان  1984الحزب في بھدینان وسوران من سنة 
معنا الش�ھ�ی�د أب�و ك�ری�م وأك�رم ال�ت�رك�ي.. ل�ح�ی�ن 

 استالمي المھمة..
نس��ب�ت ال��ى ال�ح��م�ای�ة م�ع أب��و  1984وف�ي ع�ام 

جوزیف.. واشتركت في مفرزة یقودھا أبو جوزیف 
وبمشاركة أبو لیلى صباح األلقوشي.. نف�ذت ال�ق�وة 
اول عملیة انصاریة بإشراف ت�وم�ا ت�وم�اس ع�ل�ى 
طریق سرسنك ـ العم�ادی�ة ب�ال�ن�ھ�ار.. واس�ت�ھ�دف�ت 
قافلة عسكریة م�ن س�ی�ارت�ی�ن.. وط�ل�ب م�ن�ي أب�و 
جوزیف ان أكون في الخلف ق�ری�ب�اً م�ن�ھ.. وات�اب�ع 
مجرى المعركة لك�ي ات�درب.. ش�اھ�دت أب�و ل�ی�ل�ى 
واآلخرین یتصدون للعسكر بشجاعة.. وس�رع�ة ل�م 
تتجاوز الربع ساعة من الوقت لننسحب ونبتعد م�ن 
محیط المعركة التي تبعھا حركة طی�ران.. ب�ع�د أق�ل 
من ساعة.. من دون حدوث رمي.. وانسحبنا ن�ح�و 
شعاب جبل متین باتجاه كل�ي ھس�ب�ھ.. وف�ي ال�ی�وم 
التالي تحركنا نحو مقر م�ران�ي.. وك�ن�ت أف�ك�ر م�ع 
نفسي ان أصبح قائداً لمجموعة انصاری�ة ك�م�ا ھ�و 

 الحال مع من أثروا بي وقررت ان أكون مثلھم..
وساھمت بعدھا بعدة عملیات مھمة.. منھا ع�م�ل�ی�ة 
احتالل مانكیش وتحریرھا.. ومن ثم ال�ت�ص�دي ال�ى 
تقدم الجیش في م�ن�ط�ق�ة زاخ�و.. واق�ت�ح�ام م�ط�ار 
بامرن�ي.. وع�دة ع�م�ل�ی�ات وك�م�ائ�ن ون�م�ت م�ع�ي 
مشاعر الحقد على صدام وممارساتھ الدمویة.. من 
تخریب وتھجیر وقتل وحرق.. وما كنا نشاھده ف�ي 
كردستان ونسم�ع ع�ن�ھ ف�ي س�اح�ات ال�ح�رب م�ع 
إیران.. حیث االعدامات المتكررة للجنود.. ب�ت�ھ�م�ة 

 الفرار من الجیش او التخاذل في المعركة..
وھكذا أصبحت مندفعاً لمواجھة خطر البعثیین عل�ى 
الم�ج�ت�م�ع.. وك�ن�ت اش�م�ئ�ز م�ن ع�م�الئ�ھ�م ال�ذی�ن 
ینشطون لخدمة أج�ھ�زة ال�ق�م�ع.. واك�ت�ش�ف�ن�ا ع�دة 
اشخاص مندسی�ن أرس�ل�وا ل�ی�ع�م�ل�وا ف�ي ص�ف�وف 
األنصار والبیشمركة لصالح أجھزة النظ�ام.. وك�ان 

 لألسف عددا منھم من أبناء بلدتي القوش..
وفي أحد األیام غادرت مقر القاطع في زی�وا خ�ل�ف 
العمادیة.. من دون ان اع�ل�م مس�ؤول�ي ال�م�ب�اش�ر 
وتوجھت الى مقر الفوج الثالث.. في كلي ھس�ب�ھ.. 

وأصبحت اتنقل ب�ی�ن ال�م�ف�ارز.. ل�ك�ي أش�ارك ف�ي 
العملیات القتالی�ة وال�ن�ش�اط�ات ال�ع�س�ك�ری�ة.. وب�ع�د 
ثالثة أسابیع أرسل القاطع علّي للع�ودة ال�ى ال�م�ق�ر 
ومواصلة العمل في مفارز ال�ب�ری�د.. رفض�ت ق�ب�ول 

 األمر وطلبت نقلي الى مفارز قتالیة..
وبعد شھر من ھذا النقاش تم تشكیل مفرزة جدی�دة 
باسم السریة السابعة.. یقودھا س�ل�ی�م م�ان�ك�ی�ش�ك�ي 
ونسبت الیھا وشاركت في عم�ل�ی�ة ت�ح�ری�ر ن�اح�ی�ة 

وعدة نشاطات أخرى ل�غ�ای�ة  1986مانكیش.. عام 
استش�ھ�اد آم�ر الس�ری�ة س�ل�ی�م ب�ح�ادث م�ؤس�ف.. 
وانسحابنا للقاط�ع ف�ي وض�ع م�رت�ب�ك بس�ب�ب ھ�ذه 
الخسارة غیر المتوقعة التي صدمتنا.. وترافق ذل�ك 
مع العاب االولمبیاد وقررنا اح�ی�اء نش�اط ری�اض�ي 
باسم سریة الشھید سلیم مما خ�ف�ف م�ن م�ع�ان�ات�ن�ا 

 النفسیة..
وتحولت السریة السابعة الى سریة الشھید سل�ی�م.. 
وكان لفقدانھ تأثیراً نفسیاً علّي وف�ك�رت ب�االن�ت�ق�ال 
الى مقر مراني بغیة مواصلة ال�ع�م�ل ف�ي ال�ع�م�ق.. 
وعملت ل�م�دة س�ن�ة ونص�ف ف�ي س�ی�اق م�ھ�م�ات 
خاصة.. وكنت متفرغاً لمھام لھا ع�الق�ة ب�ال�ن�ش�اط 

 القیادي للحزب..
وفي أجواء المؤتمر الرابع اقترح أبو جوزیف على 
الحزب فك�رة ارس�ال�ي ل�دورة عس�ك�ری�ة ل�ت�خ�ری�ج 

 الضباط في الیمن الدیمقراطیة..
وناداني أبو جوزیف وطرح على الفكرة امام عزیز 
م�ح�م�د وأب�و ع�ام�ل وك�ری�م اح�م�د وع�ب�د ال��رزاق 
الصافي.. لكني رفضت وقال لي أبو عامل ھذا قرار 
وطلب مني أبو جوزیف باللغة السریانیة ال�م�واف�ق�ة 
والقبول.. وقال ال تخجلني امام القی�ادة.. ألن�ھ ك�ان 
ھو صاحب المقترح ویفكر لبعید.. ومع ذلك رفضت 

 الفكرة ولم أوافق على المقترح..
عدت الى مق�ر ب�ھ�دی�ن�ان.. ك�ان ھ�ن�اك ت�وج�ھ م�ن 
المكتب السیاسي لالنتقال الى بھدینان.. وطلب مني 
أبو تحسین امر سریة القاطع الت�ھ�ی�ؤ ل�ل�س�ف�ر ال�ى 
مقر لوالن لجلب عدد من القیادیین كدلی�ل وغ�ادرت 
باتجاه لوالن ومن ثم عدت مع عدد من ال�ق�ی�ادی�ی�ن 
منھم.. عزیز محمد وعبد الرزاق الص�اف�ي وك�اظ�م 
حبیب وسلیم إسماعیل ـ أبو یوسف ـ ال�ذي ك�ان ال 
یستطیع السیر ویستخدم الحصان ف�ي ال�ت�ن�ق�ل م�ع 
مج�م�وع�ة أخ�رى م�ن ال�ك�وادر واالنص�ار ت�ج�اوز 
األربعین نصیراً.. وكنت دلیل ال�م�ف�رزة م�ع س�ام�ي 

 وتوت..
ووصلنا مقر زیوا وحدث�ت إش�ك�االت ف�ي ال�ط�ری�ق 
بسبب االنانیة من قبل من كان یرید ان یثبت نف�س�ھ 

 ویتباھى على حساب اآلخرین..
قال عزیز محمد وأبو یوسف نحن ننتظر جھ�ودك.. 
وحدث لغط وتشتت في ال�م�س�ی�ر.. وق�ب�ل وص�ول�ن�ا 
الزاب العالى ذھبت الستعادة بق�ی�ة األنص�ار ال�ذی�ن 
تأخروا.. وبعد ساعة تمكنا من اعادتھ�م وس�ح�ب�ھ�م 

 نحو الزاب األعلى بعد ان عبرنا باتجاه الزیبار..
وعدت الى مقر مراني بعد ھذه الم�ھ�م�ة.. ونس�ب�ت 
للعمل في مھمات للداخل مع صباح كنجي في سھل 
نینوى.. وكنت حینھا منسباً لمقر مران�ي ل�م�ھ�م�ات 
خاصة.. لحین ما قبل األنفال بس�ت�ة أش�ھ�ر.. ح�ی�ث 

م�ق�ر ال�م�ك�ت�ب الس�ی�اس�ي  تحركت ف�ي م�ھ�م�ة ال�ى
.. 1988لوالن.. وعدت الى مراني ف�ي ت�م�وز  في

وفي نھایة تموز تحركت نح�و م�ق�ر ك�ل�ي ھس�ب�ھ.. 
وكانت األجواء تقترب من األنفال.. والحدیث ی�دور 
عن احتمال ت�وق�ف ال�ح�رب ال�ع�راق�ی�ة اإلی�ران�ی�ة.. 
وتوجھ النظام للقضاء على الحرك�ة ال�م�س�ل�ح�ة ف�ي 
ثالثة أیام فقط.. وكانت األخبار والدع�ای�ات ت�ن�ت�ش�ر 
بین الناس في القرى.. وتباینت المواق�ف م�ن ھ�ذه 
الدعایات وبدأ األنصار یتناقش�ون ف�ي االح�ت�م�االت 
الممكنة.. والتمسنا مش�اع�ر ال�خ�وف ل�دى ال�ن�اس 

 ألول مرة..
  

 بدایة األنفال
م�ن م�ع�ب�ر  ن�ھ�ای�ة آب وحینما عدت الى مراني ف�ي

طاشیكا وآشوا بین سرسنك وسواره توكھ.. وجدت 
ال�م�ق�ر ف�ارغ�اً االّ م�ن ب�ع�ض ال�ح�راس وال�ع�وائ�ل 
انتشرت على شكل مجموعة كبیرة بعیداً عن المق�ر 

كلم.. وكان�ت ال�ق�رى ب�ی�ن س�واره ت�وك�ھ  3بحدود 
وم��ران��ي ف��ارغ��ة م��ن الس��ك��ان.. ال��ذی��ن ھ��ج��روا 
 مساكنھم بما فیھا قرى سوار واسبندار الكبیرتین..

في المقر حینما وصلت عند منتصف النھار صدمت 
بالوضع المأساوي للرفاق والعوائل وك�ان ال�وض�ع 
النفسي یوحي باالنھیار واالنكسار ومالم�ح ال�ت�ع�ب 
بادیة م�ع آث�ار ال�ج�وع ال�ذي أرھ�ق ال�م�ت�واج�دی�ن 
وبالذات األطفال الذی�ن ك�ان�وا ی�ب�ك�ون م�ن ال�ج�وع 

 والعطش..
والتقیت بالدكتور باسل.. الذي كان مع الذی�ن ب�ق�وا 
في المقر.. وی�ت�ع�اون�ون ع�ل�ى ت�ف�ری�غ ال�م�ق�ر م�ن 
األدویة وال�وث�ائ�ق وم�واد األع�الم.. وط�رح ع�ل�ّي 
قضیة خاصة شخصیة بحدة ونكرتھا.. ألن ال�وق�ت 

 غیر مالئم لمناقشة ھكذا أمور..
غ�ادرت ال�دك�ت�ور ب�اس�ل وح�دي.. ب�ع�د ان خ�ب�زت 

ق�رص�ة م�ن  180للمتواجدین كمی�ة ت�ج�اوزت الـ� 
الخبز وتوجھت الستطالع المنطقة.. وحینم�ا ع�دت 
كانت النقاشات تدور حول تس�ل�ی�م ال�ع�وائ�ل.. ك�ح�ل 
للتخلص من وجودھم وصعوبة تأمین مس�ت�ل�زم�ات 
العیش لھم في ظل الحصار.. ع�ل�م�ا أن�ى ك�ن�ت ق�د 
ابلغتھم بأن طری�ق ال�ع�م�ادی�ة ك�ان ت�ح�ت س�ی�ط�رة 
الجیش.. الذي بدأت التحركات العسك�ری�ة ت�ت�ك�اث�ف 
وتتجمع فیھ.. مع بدء قصف مدفعي ونشاط مت�م�ی�ز 

 للطیران في أكثر من محمور..
شاھدت توفیق وأبو أمجد وأبو عمشة وھشام وأبو 
حیاة وأبو رنا.. كانوا ف�ي أط�راف ال�م�ق�ر وال�ج�دل 
حول العوائل ومصیرھم یحتدم بی�ن�ھ�م.. وال�ت�م�س�ت 
من العوائل انھم ال یرغبون في التسلیم وی�ف�ض�ل�ون 

 البقاء والموت.. او النجاة مع األنصار..
 لكن لبید عباوي ـ أبو رنا ـ قال:

ـ ھذا قرار من المكتب السیاسي.. ویجب ان یج�ري 
 تسلیم العوائل وسمعت ھذا مباشرة من أبو رنا..

 قلت لھ:
ـ كل االتصاالت م�ق�ط�وع�ة.. وال نس�ت�خ�دم أج�ھ�زة 
 االتصال.. متى اجتمع المكتب السیاسي وقرر ھذا؟.

كنت أفكر بجھودي وامكانیاتي الذاتیة.. ب�أن ی�ك�ون 
لي دور.. وان ال نساھم في تسلیم العوائل.. ونف�ك�ر 
بوضخ خ�ط�ة إلن�ق�اذ م�ا ی�م�ك�ن إن�ق�اذه.. واب�دی�ت 
استع�دادي ل�ت�ب�ن�ي ھ�ذه ال�ف�ك�رة والس�ع�ي لس�ح�ب 
ال�ع�وائ�ل ال��ى م�ن�اط��ق ال�ح�دود.. ب�ح�ك�م م�ع�رف�ت��ي 
بالمسالك والطرق.. اث�ن�اء ف�ت�رة ال�م�راس�ل�ة ون�ق�ل 

 البرید الحزبي بین المقرات..
والتمست أیضا ان بعض الرفاق یعارض�ون تس�ل�ی�م 
العوائل.. وكان أبرزھم وأكثرھم وضوحاً في تحدی�د 
موقفھ النصیر توفیق الختاري ـ أب�و زك�ي ـ� ال�ذي 
كان مسؤوال عسكریاً للفوج األول في حینھا.. كذلك 
كانت لعدد من الرفاق مواقف.. ولكنھا لم تكن بحدة 
موقف توفیق.. من ضمنھم أبو عمشھ.. ال�ذي ك�ان 
ضد تسلیم العوائل ھو اآلخر.. لكن توفیق كان أكث�ر 
وضوحاً.. وحمل أبو رنا والحزب مسؤولی�ة مص�ی�ر 

 العوائل في حالة تسلیمھم..
وعلمت ان أبو أمج�د م�ت�ف�ق م�ع ال�ق�رار.. وك�ذل�ك 
سمعت ان أب�و س�ربس�ت م�ل�ت�زم ب�ق�رار ال�ح�زب.. 
واتضحت المواقف أكثر بعد ان أعلن النظام بتاری�خ 

عفوه المفخخ.. الذي شكك ب�ھ ال�ك�ث�ی�ر 1988/ 6/9
م��ن األنص��ار واس��ت��غ��ل��ھ أب��و رن��ا وأب��و س��ل��وان 
ل�ی�م��ارس�وا ال��م�زی��د م��ن الض��غ�وط ع�ل��ى ال�ك��وادر 

 والعوائل للتسلیم..
كانت العوائل خائفة ومترددة ورافض�ة ل�ل�ت�س�ل�ی�م.. 
منھا عائلة توفیق.. وعائلة أبو نصیر ھ�رم�ز ع�ی�ن 
بقري.. وعائلة أبو ماجد وع�ائ�ل�ة س�ع�ی�د دوغ�ات�ي 
وعوائل سواري كانوا یرفضون التسلیم وك�ن�ت م�ع 
أبو فلمیر آلخر لحظة.. وكان یشجعني وی�م�ت�دح�ن�ي 

 ویشید بي في ھذه األجواء..
وكانت جموع من الفالحین تتوجھ نحو الجیش في  

أطراف مقر مران�ي.. م�ن ق�ری�ة م�ی�زة ال�ت�ي ك�ن�ت 
استطلعھا من أجل إیجاد معبر او منفذ للخالص من 
الطوق والطیران كان یجول في المنط�ق�ة م�ن دون 
قصف.. قیاساً لما سبق من أیام للعفو.. ح�ی�ث ك�ان 

 القصف یتواصل في عدة محاور..
في ھذه المحنة جرى التفكیر بتق�س�ی�م ال�م�ج�م�وع�ة 
الكبیرة.. الى عدة مجامی�ع أص�غ�ر تس�ھ�ل ال�ت�ح�رك 
والتسل�ل ال�ى ال�دش�ت ف�ي م�ج�م�وع�ات ص�غ�ی�رة.. 
لالتصال بالتنظیمات الحزب�ی�ة ف�ي س�ھ�ل ن�ی�ن�وى.. 
ومجموعة تتحرك نحو الفوج الثال�ث وال�دوس�ك�ي.. 

 لكنھا فشلت في العبور وعادت..
وأذكر من ال�م�ج�م�وع�ة ال�ت�ي ت�ح�رك�ت ن�ح�و ق�رى 
ال��دش��ت ف��ي س��ھ��ل ن��ی��ن��وى ك��ل م��ن (ج��م��ال 

 . وكامیران القوشي وزیّا) دوغاتي
 في  الصفحة التالیة:البقیة ............................

 1..روا  ا  امل
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اما المجموعة التي تحرك�ت ن�ح�و ال�ف�وج ال�ث�ال�ث   
والدوسكي فك�ان�ت ت�ت�ك�ون م�ن (ح�ازم ال�ق�وش�ي.. 
وسمیر حناوي ـ رائد القوشي.. وأبو عھد وكاروان 

نص�ی�راً) ام�ا  12كوجر من سمیل وك�ان�وا ب�ح�دود 
مجموعة أبو أمجد فق�د ك�ان م�ع�ھ ال�دك�ت�ور ب�اس�ل 
وكنار وام أمجد وسالم شقیق أبو ظ�اف�ر وأب�و أی�ار 
وأبو احرار ـ سربست واآلخرین ال ات�ذك�رھ�م اآلن 
لألسف) وتعرضت الى ص�ع�وب�ات ك�ان�ت ن�ت�ی�ج�ت�ھ�ا 
خسارة الشھید الفنان أبو أیار.. واعت�ق�د ان س�ب�ب 
ھذه الخسارة اختیارھم لموقع غی�ر م�الئ�م.. وع�دم 
تمكن أبو أیار من م�واص�ل�ة الس�ی�ر بس�ب�ب ال�ت�ع�ب 
واالرھاق.. ومعاناتھ من جرح ساب�ق ف�ي رج�ل�ھ.. 
مما جعلھ یتأخر في السیر واالبتعاد عن المجموعة 
التي كان مسؤولھا غیر مؤھل.. وبدت علیھ مالمح 

 الخوف واالنھیار..
وكنت انا في ھذه األثناء مخبئاً في كھف.. ب�ع�د ان 
قررت االبتعاد ع�ن ال�م�ج�م�وع�ة ألس�ب�اب خ�اص�ة.. 
والتقیت بابو بسام بالقرب من الروبار في منتص�ف 
ایلول او ما بعده بأیام.. وتفاھمنا على اللقاء مع أبو 

 رنا واخبرت من معي..
وشاھدت المجموعة التي رجع�ت م�ن ال�دش�ت م�ع 
سربست ـ ابو احرار ـ الذي حاول ان یأخذ سالح�ي 
مني بحركة سریعة ونھرني بسبب تصرفي.. وم�ن 
ثم عاتبني ألنھم كانوا بحاجة لي وی�ع�ت�م�دون ع�ل�ي 

 في مثل ھكذا أوقات حرجة..
وجرى االتفاق مع أبو رنا.. على ال�ت�ف�ك�ی�ر بس�ح�ب 
األنصار المحاصرین.. ووعدني ب�ت�س�ھ�ی�ل أم�ري.. 
وكلفت باستطالع منطقة ال�ع�م�ادی�ة م�ن ف�وق ق�م�ة 

مع سالم شقیق او ظافر.. قال ل�ي س�ال�م م�ن�ذ  كارة
 أیام استطلع والوضع صعب في ھذه المنطقة..

شاھدنا نصیرین قادمین.. من جھة الع�م�ادی�ة ع�ب�ر 
معبر اسبندار خلفو.. كانوا كل من دیار وآزاد ج�اءا 
لمساعدتنا وسحبنا بالتنسیق معي.. بعد أن تعرضوا 

الى حصار وخطر االص�ط�دام ب�ال�ق�وات  ألربعة أیام
في منطقة س�ب�ن�دار خ�ل�ف�و ال�ق�ری�ب�ة م�ن  المنتشرة
 العمادیة..

نصیر  38وجرى سحب مجموعة كبیرة تكونت من 
(منھم أبو سلوان أبو حازم اإلداري وزی�اد وك�ف�اح 
كنجي وث�ائ�ر ب�ط�رس م�ن ال�ق�وش وم�ن�ار ـ� ازاد 
القوشي) وكل�ف�ت ب�م�س�ؤول�ی�ة ال�م�ج�م�وع�ة ل�غ�ای�ة 
وصولنا الى اسبندار خلفو.. حیث وجدنا مج�م�وع�ة 

ب�ی�ن�ھ�م دی�ار  من سریة العم�ادی�ة أنصار 10بحدود 
وبعد لیلة واحدة تحركنا ال�ى م�ا وراء ال�ع�م�ادی�ة.. 
وعبرنا باتجاه زیوا وكان�ي م�اس�ي.. ووص�ل�ن�ا ال�ى 

 منطقة آمنة لم یكن فیھا تواجد عسكري للنظام..
وكانت في نفس الوقت قد تحركت مجموعة أخ�رى 
من أطراف مراني بقیادة س�ال�م ش�ق�ی�ق أب�و ظ�اف�ر 
ومعھم فیروز علي خلیل وزیا وأب�و اح�رار ب�ھ�دف 

 اللقاء مع مجموعة محاصرة..
ومنھا انطلقنا عصراً نحو الحدود التركیة.. بالق�رب 
من شرق (سر بزیر ـ� رأس ال�ذھ�ب) ال�ت�ي ك�ان�ت 
ترابط فیھ قوة عسكریة للنظام.. ومنھا نف�ذن�ا ن�ح�و 
الحدود التركی�ة.. وك�ان االت�ف�اق ان اع�ود وم�ع�ي 
نصیر آخر ال�ى أط�راف م�ران�ي م�ن ج�دی�د ل�ل�ق�اء 
بالمجموعة الباقیة.. وفقاً لما كنا ق�د ات�ف�ق�ن�ا ع�ل�ی�ھ 

 سابقاً.. لكن لم یبادر أحد للعودة معي..
عدت ب�ات�ج�اه الش�ارع وك�ان�ت ق�ط�ع�ات ال�ج�ی�وش 
متمركزة ب�ك�ث�اف�ة ع�ل�ى ط�ول ال�ط�ری�ق.. وق�ررت 
االختفاء واالنتظار للیوم ال�ث�ان�ي.. م�ع االس�ت�ط�الع 
المستمر للمنطقة واختیار المنف�ذ ال�م�الئ�م ل�ل�ع�ب�ور 
ومعرفة نقاط تمركز الجیش.. عدت الى منطقة سر 
زیر وبقیت اراقب المنطقة.. سمع�ت أص�وات ن�اس 
تتحدث باللغة العربیة.. فتسللت ب�ی�ن األش�ج�ار م�ع 
السفح وكان األصوات تتضح وتقوى وعرفت ان�ھ�م 
من األنصار ونزلت إلیھم وشاھدتھم یع�دون وج�ب�ة 
أكل.. بعد ان حص�ل�وا ع�ل�ى خ�روف اش�ت�روه م�ن 
تركیا.. وكانت كل المج�م�وع�ة ال�ت�ي راف�ق�ت�ھ�ا ال�ى 
الحدود.. وتبین ان الجیش التركي رف�ض دخ�ول�ھ�م 

 واستالمھم لذلك بقوا على الحدود..
واحتد النقاش بین�ي وب�ی�ن�ھ�م.. وت�ج�ادل�ت م�ع أب�و 
سلوان.. قلت لھ ھذا ھو الطریق ال�وح�ی�د ال�ب�اق�ي.. 
ومن المحتمل ان ی�ب�ل�غ األت�راك ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي 
بوجودكم.. وانت تبحث عن خروف وتلتھي بوج�ب�ة 
طعام دسمة في الوقت الذي مطلوب منك�م ال�ت�ح�رك 
وم�واص�ل�ة ال�م�س��ی�ر.. خ��اص�ة وإن�ك��م م�ك��ش�وف�ی��ن 

وط��ل��ب��ت م��ن ك��ف��اح ك��ن��ج��ي ب��ع��ض   ل��ل��دول��ت��ی��ن..
المسكنات.. وعدت مع شخص من عوائ�ل األنص�ار 
شخصھ أبو سلوان لمرافقتي الى مران�ي واح�ت�م�ال 
عودة مجموعة م�ن ال�دش�ت ال�ى ال�م�ك�ان ال�م�ت�ف�ق 
علیھ.. وقال ھذا الشخص سی�ق�وم ب�ت�س�ل�ی�م ن�ف�س�ھ 

 واعتقد ھو شقیق لـ جمال مراني..

عدت في ذات الیوم.. كنت ت�ع�ب�ا ل�ل�غ�ای�ة.. راف�ق�ھ�ا 
حذري الشدید م�ن ال�ذي ی�راف�ق�ن�ي.. وت�م�ك�ن�ا م�ن 
الوصول الى أطراف مقر زیوا المطل�ة ع�ل�ى م�وق�ع 
الدوشكا.. كان الجیش والجحوش متواجدین بكثافة 

 والدخان یتصاعد من بقایا مقر زیوا..
في الیوم التالي عبرنا بسھولة م�ن ن�ف�س ال�م�ك�ان 
المفتوح.. الى محطة سبندار خلفو التي فرغت ھي 
األخ��رى م��ن ت��واج��د األنص��ار.. وك��ان ال��ج��ی��ش 
والجحوش یحیطون بنا من كل ال�ج�ھ�ات.. ونس�م�ع 

 أصواتھم عن قرب..
وكان من یرافقني خائفاً مني.. ومن الج�ی�ش.. ب�ع�د 
ان نبھتھ وحذرتھ م�ن أي خ�ط�أ او س�وء تص�رف 
منھ.. وتأخرنا في ال�ع�ب�ور م�ن ش�ارع ال�ع�م�ادی�ة.. 
بسبب كثافة تحركات الجیش.. ومع الفجر تمكنا من 
العبور.. لكن كان الجو قد انكشف.. وكنا نعاني م�ن 

 اإلرھاق.. وواصلنا العبور نحو كاره..
طلبت منھ ان یسیر امامي.. قلت لھ انا سأجیب على 
كل ما یصادفنا من مفاجآت.. ووصلنا مع الفجر الى 
مكان مرتفع مط�ل ع�ل�ى ال�م�ن�ط�ق�ة ل�ن�ت�خ�ف�ى ب�ی�ن 
األشجار.. ومع الظھیرة سمعن�ا أص�وات وج�ل�ج�ل�ة 

 للعسكر المقتربین منا..
شاھدت الجیش یتقدم نحو القمة ف�وق�ن�ا.. وع�ن�دم�ا 
كنت اسمع األصوات بالعربیة.. لم أكن اعیر انتباھ�ا 
لھا ألنھا لجنود عرب سیتمركزون في م�واق�ع�ھ�م.. 
ولن یتحركوا بسبب جھلھم للطرق والمسالك.. ام�ا 
الذین یتحدثون بالكردي من الجحوش فكنت احسب 

حساب لھم.. وكان صاحبي شبھ م�ن�ھ�ار م�ن  100
بقین�ا أرب�ع س�اع�ات ن�ع�ی�ش وس�ط ھ�ذا   الموقف..

الحصار المخیف.. مع العصر تحركنا نحو كاره.. لم 
یبقى اال ع�دة س�اع�ات ل�ن�ت�ج�اوز الس�ل�س�ل�ة ن�ح�و 
مراني.. وعادت األجواء بیننا تعود لطبیعتھا.. وبدأ 
الحذر یترك مكانھ ف�ي ن�ف�س�ي وأخ�ذن�ا رغ�م ھ�ذه 
المأساة ننكت.. ونجتاز المسافة الباقی�ة ن�ح�و ق�م�ة 
كارة المطلة على مراني.. وفي الكلي الذي كنا نطل 
علیھ من فوق.. وجدنا الجیش یتقدم وینتشر.. كانوا 
یسعون لالمساك بالخرف�ان ال�ت�ائ�ھ�ة.. ال�ت�ي ك�ان�ت 
منتشرة في عدة مناطق بین أشجار البلوط.. واختبأ 

 مرافقي بین األغصان واألشجار وكان مرتبكاً..
وشاھدتھم یتمركزون في الوادي.. قلت لھ اح�ت�م�ال 
ان نصطدم بالجیش ویجب ان نتھیأ للمفاج�آت ول�م 
یكن لدینا طریق آخر.. بعد ساعة انتظار بدأ الجیش 
بإشعال النیران والت�م�رك�ز وك�ن�ا ن�الح�ظ ت�ج�م�ع�ات 
الجنود من خالل الضیاء ال�ذي ت�راف�ق م�ع ش�ع�ل�ة 

 النیران.. وعبرنا بالقرب منھم دون ان یشاھدونا..
وتوجھنا للجھة الجنوبیة من سلس�ل�ة ج�ب�ل ك�ارة.. 
وتمكنت من ابعاده من منطقة تواجد األنصار كي ال 
یشاھدھم.. وقلت لھم یجب ان نتحرك ال�ی�وم.. ب�ع�د 
عدة ساعات من االس�ت�راح�ة.. ك�ان�ت ال�م�ج�م�وع�ة 
تتكون من (سربست ـ أبو احرار.. سالم شقیق أب�و 
ظافر.. أبو سالم ـ رضوان م�ن ال�ن�اص�ری�ة وك�ری�م 
دویھ الذي یعمل عل�ى ال�ال�س�ل�ك�ي.. وك�ان م�ا زال 
بحوزتھ جھاز اتصال كبیر.. وزیا وكریم شقیق أب�و 

 جاسم)..
كانوا بمعنویات عالیة.. بعد ان عادوا من ال�دش�ت.. 
ألنھم بقوا بال من یتابعھم ب�ع�د ان خ�رج ع�دد م�ن 
المسؤولین.. بمن فیھم أبو رنا.. وعبروا من محطة 
ال نعلمھا نحن ال�ى س�وری�ا.. ب�م�س�اع�دة ال�ت�ن�ظ�ی�م 

 المحلي..
ویبدو وجود فوضى وضعف في الوث�ائ�ق والس�ب�ب 
الرئیسي االنقطاع عمْن تحملوا مسؤولیة ق�ی�ادت�ھ�م 

نصیراً ن�واج�ھ مص�ی�رن�ا  16واخراجھم.. وأصبحنا 
لوحدنا.. كما قال المسؤول األول ـ أبو رنا ـ قبل أیام 
كل واحد یدبر نفسھ ویجد لھ طریق للخالص.. وھذا 
یتطابق مع ما سمعتھ عن موقف أبو أمجد الذي قال 
لھم في االجتماع القیادي لن اتحمل مسؤول�ی�ة أح�د 

 ما عدا عائلتي..
كانت ھناك بقایا المواد الغذائیة البسیط�ة م�ت�واج�دة 
في أماكن خاصة خزناھا.. لكن العسكر تمكن�وا م�ن 
التمركز واالنتشار مما صعب الحركة قیاس�ا ل�ألی�ام 
الماضیة.. وانعكس ذلك على وضع عدد من الرفاق 
الذین بدأت ع�ل�ی�ھ�م م�ظ�اھ�ر االرت�ب�اك وال�ع�ص�ب�ی�ة 
والنرفزة بسب�ب ال�ق�ل�ق م�ن ال�م�ص�ی�ر واح�ت�م�االت 

الوقوع في الكمائن او عدم التمك�ن م�ن ال�ن�ف�اذ م�ن 
ھذا الحصار ال�ك�ب�ی�ر..ك�ن�ت أق�ول ل�ھ�م.. ی�ج�ب ان 
تسیروا على نسق "الموسیقى" التي ت�ت�راف�ق م�ع 
حركة قدمي وإذا قلت ل�ك�م او اش�رت ب�ال�ج�ل�وس.. 
یجب ان تجلسوا.. لحین تجاوزن�ا ال�م�خ�اط�ر.. وان 
الوصول الى المناطق اآلمنة ف�ي ال�ح�دود ال�ت�رك�ی�ة 

أیام.. إذا لم تواجھنا م�ف�اج�آت..  3یستغرق حوالي 
ویجب ان نتحمل ونتعاون بغیة انقاذ ال�م�ج�م�وع�ة.. 
أصّر سالم وأبو احرار على ان یحتفظوا ب�الس�الح.. 
فبادرت لتسلیم سالحي لھم أوالً.. كي یطمئن�وا ل�م�ا 

 أقول.. بحكم خبرتي ومعرفتي بالطریق..
وھكذا قبل ان ننطلق قررنا إخفاء عدد من البنادق.. 
مع جھاز الالسلكي.. وبعض الوثائق.. وأخذنا معن�ا 
كمیة من المواد الغذائیة والماء.. وانطل�ق�ن�ا عص�راً 
نحو قمة جبل كارة.. المواجھة لل�ع�م�ادی�ة م�ن ذات 
الطریق الذي عبرنا منھ ووصلنا اع�ل�ى م�ن�ع�ط�ف.. 
ومن ثم نزلنا نحو مكان الزومات مست�غ�ل�ی�ن ض�وء 

وقل�ت ل�ھ�م س�ن�واج�ھ ب�ع�د ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة  القمر..
مصاعب جدیة.. بسبب وجود الجیش والج�ح�وش.. 
وكنا نقترب من نھایة شھ�ر أی�ل�ول.. ووص�ل�ن�ا ال�ى 
منطقة اسبندار خلفو بال�ق�رب م�ن ال�ع�م�ادی�ة.. ف�ي 
الوقت الذي كنت قد حس�ب�ت�ھ ل�ی�ت�ف�ق م�ع م�ح�اول�ة 
العبور.. وكان جمیع م�ن ف�ي ال�م�ف�رزة م�ت�ع�اون�اً.. 
وبمعنویات عالیة.. وروح تدف�ع ل�ل�ت�ف�اؤل.. وق�رب 
وصولنا للم�ن�اط�ق اآلم�ن�ة.. وع�ززت ھ�ذه ال�روح 
واالندفاع عندھم.. بالتأكید للجمیع في حالة تعرضنا 
لموقف.. ان االتجاه سیكون الى تلك ال�ق�م�ة.. ال�ت�ي 
تلي العمادیة.. ومنھا باتجاه القاطع ومن ھ�ن�اك ل�ن 
یبقى اال مسافة ساعات..لكننا واجھنا مشكلة ونحن 
بالقرب من مقر القاطع.. اثناء العبور بموازاة سفح 
من منطق�ة ك�ان�ت خ�ال�ی�ة م�ن ال�ج�ی�ش.. ت�ف�اج�أن�ا 
بأصوات وزعیق ال�ج�ن�ود ال�ذی�ن ت�ح�رك�وا ام�ام�ن�ا 
للسیطرة على المنطقة والتمركز فیھا.. واست�غ�ل�ی�ن�ا 
عدم وصولھم لل�ق�م�ة وق�ررن�ا ال�م�خ�اط�رة وع�ب�ور 
السفح المكشوف للجیش اثنین ـ اث�ن�ی�ن مس�ت�غ�ل�ی�ن 
اللیل.. ورغم ذلك حس بوجودنا ال�ج�ن�ود وص�اح�وا 
ھؤالء ھم.. ولم یطلقوا علی�ن�ا ال�ن�ار ل�ح�ی�ن ع�ب�ور 
الجمیع من ھذه المنطقة المكشوفة.. ووص�ل�ن�ا ال�ى 
 مكان زوم وعین ماء واستغلینا األشجار لالنتشار..

قلت لألنصار یجب ان نقترب من مواضع ال�ج�ن�ود.. 
ألننا سنواجھ احتماالت التمشیط بال�ط�ی�ران.. وب�ع�د 
عدة ساعات كنا في آخر معبر خطر.. ب�ال�ق�رب م�ن 
ك�ان�ي م�اس��ي ال��ذي ی��م�رق م��ن�ھ ش�ارع ت�راب��ي.. 
وانتظرنا حلول اللیل لنعبر الش�ارع ال�ت�راب�ي ال�ذي 
تتحرك علیھ قوافل الجیش والم�درع�ات.. أس�رع�ن�ا 
في عبوره بدفعتین متتالیتین.. لنستریح بالقرب من 

ولم یبق�ى ام�ام�ن�ا اال   ینبوع ماء واشجار زعرور..
قمة واحدة.. ونكون قد وصلن�ا ال�ح�دود ال�ت�رك�ی�ة.. 
أخذنا نسیر بھدوء وتأني.. احسس�ت ب�أن األنص�ار 
بدأوا یتحدث�ون بص�وت مس�م�وع.. ك�ان�وا ف�رح�ی�ن 
بوصولھم للمناطق الحدودیة اآلمنة.. كنا في الق�م�ة 
فاقترحت علیھم ان نقوم بعملیة مواجھة واش�ت�ب�اك 
مع قطعات الجیش.. لكن األنصار ض�ح�ك�وا وق�ال�وا 
نحن ما زلنا ن�ن�ت�ظ�ر ع�ب�ور م�ج�ام�ی�ع أخ�رى م�ن 

 المحاصرین.. یجب ان نفكر باآلخرین وال نتھور..
وصلنا الى الحدود بال سالح.. بعد ان خبأنا ال�ق�ط�ع 
الثالثة التي كانت معنا.. دخلن�ا ت�رك�ی�ا وح�دث وان 
تحركت نحونا وحدة عسكریة مع مدرعات وجنود.. 
قلنا لكریم الذي كان یجید التركمانیة.. ان ال یتحدث 
بھا اطالقاً ویكشف ن�ف�س�ھ ل�ھ�م.. ل�ك�ي یس�م�ع م�ا 
یقولون ویترجمھ لنا بالخفاء.. حت�ى ن�ع�رف ب�م�اذا 
یفكرون وك�ی�ف س�ی�ت�ع�ام�ل�ون م�ع�ن�ا.. وان ف�ك�روا 
بغدرنا.. أت�وا ب�م�ت�رج�م ك�ردي م�ن ال�ج�ن�ود ال�ذی�ن 

 معھم.. اخذ یترجم حدیث الضابط واسئلتھ لنا..
قلنا لھ ان مسعود البارزاني ینتظرنا ویجب ان نصل 
الیھ خالل ثالثة أیام.. وإذا رفضتم استقبالنا سنموت 
بید ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي.. وب�ع�د ان اتص�ل الض�اب�ط 
بمرؤوسیھ.. تم استقبالنا ونقلنا الى م�ع�س�ك�ر وب�دأ 

 التحقیق معنا كمجموعة..
استخدم الضابط التركي تعبیر (تعبیر بي شرف) في 
مخاطبتنا ونحن جالسین فرد ع�ل�ی�ھ س�ال�م.. ل�م�اذا 
تھیننا وتستخدم ھذه العبارات.. نك�ر الض�اب�ط وق�ال 

 لھ سالم انھا بنفس المعنى في الكردي أیضا..
بعد ساعات قلیلة تم نق�ل�ن�ا ال�ى قض�اء ق�ری�ب وت�م 
ایداعنا في السجن مع عدة ع�وائ�ل م�ن ال�الج�ئ�ی�ن 

كان ع�ددھ�م   العراقیین.. الذین سبقونا في العبور..
كبیراً ومتواجدون في قاعتین ب�اردت�ی�ن.. وض�ع�ون�ا 
في احدى القاعات دون فراش.. فاعلنا االض�راب.. 
كان الحراس یتحدثون الكردیة.. قالوا أنتم لستم في 
السجن.. لكن ال ی�وج�د م�ك�ان ف�ق�ط ھ�ذه ال�ل�ی�ل�ة.. 
وسوف ینقلونكم للحدود اإلیرانیة غداً.. ویحتاج�ون 
للموافقة فقط.. كنا جوعى فجل�ب�وا ل�ن�ا ال�ب�ط�ان�ی�ات 
وأكل من رز مطبوخ مع كباب وك�م�ی�ة ك�ب�ی�رة م�ن 
الخبز زادت عن حاجتنا.. وواصل زیا اضراب�ھ ول�م 
یتناول الطعام.. وفي الصباح احدث�ن�ا ج�ل�ب�ة ك�ب�ی�رة 
وھزینا الباب فأخرجونا نحو السیارات التي ھیأوھا 
لنقلنا نحو الحدود اإلیرانیة.. ولم یبَق االً ان نتجاوز 

 سلسلة جبال وتكون إیران في مواجھتنا..
وعند السفح توقفت السیارات العسكریة ال�ت�رك�ی�ة.. 
لنن�زل م�ن�ھ�ا ونص�ع�د ال�ج�ب�ل ل�ل�ع�ب�ور ال�ى إی�ران 
واستغرق عبورنا ساعة ونصف لحین وصولنا مقر 
زیوكا في الحدود.. كان أب�و ح�ك�م�ت ی�وس�ف ح�ن�ا 
القس متواجداً ھناك كسؤول اول.. وجدنا في المقر 
قسم من األنصار.. الذین كانوا معنا في الحصار في 
مراني ممن سبقونا للوصل الى تركی�ا.. وراف�ق�ت�ھ�م 

نص�ی�راً..  48ف�ي ال�م�ف�رزة األول�ى ال�م�ك�ون�ة م�ن 
واآلخرین شاھدناھم في المجمعات والخی�م ال�ت�اب�ع�ة 

وبقیت في ال�م�ق�ر..   إیران ومنھم نوئیل األلقوشي..
وسألني أبو حكمت عن النقود من الدوالرات.. التي 
استلمتھا من الرفیق أبو سلوان.. في مراني..فقل�ت 
لھ بتعجب: أي نقود؟ أنا لم استلم أي فلس م�ن أب�و 

یبدو ان أبو سلوان كان ی�ت�ص�ور إن�ي ق�د   سلوان..
ھلكت في الحصار.. واستغل ھذا االح�ت�م�ال.. ل�ذل�ك 
صاح أبو حكمت على أبو سلوان بعصبیة.. وخاطبھ 
فوراً قلت: ان مخلص قد استلم مبلغاً من الدوالرات 
وھذا مخلص.. ارتبك أبو سل�وان وق�ال: ال�ج�م�اع�ة 

 قالوا: اعطیناھا الى مخلص..
قلت لھ: انت قلت لـ (أبو حكمت) إنك انت اعطیت�ن�ي 
الدوالرات ولم تقل لھم اسم ش�خ�ص آخ�ر..ف�ارت�ب�ك 
وقال:  یبدو انا ناسي بسبب التع�ب.. تص�ورت ان�ن�ا 
اعطینا مخلص مبلغاً م�ن ال�دوالرات..وك�ان�ت ھ�ذه 

ف�ي ھ�ذه  اول مفاجأة وصدمة لي.. ل�م أك�ن أت�وق�ع
أن یتواجد بیننا من تس�ول ن�ف�س�ھ ل�ی�س�رق  المحنة

واح�ت�د أب�و   جزء من أموال الحزب بھ�ذه ال�ن�ذال�ة..
حكمت وطلب من أبو سلوان مغادرة الغرفة.. طلبت 
من أبو حكمت وجبة اكل وشاي ونمت بعدھا بسبب 

بعدھا طلبت الذھ�اب ال�ى ال�م�ق�ر   التعب واالرھاق..
الذي یتواجد فیھ أبو ف�اروق.. اخ�ذون�ي ف�ي ط�رق 

 6اس�ت�غ�رق�ت  بس�ی�ارة جبلیة وع�رة غ�ی�ر م�ب�ل�ط�ة
ساعات.. واستقبلني أبو فاروق بح�رارة.. وق�دم�ت 
ل�ھ ت�ق�ری�ر ش�ف�ھ�ي اول��ي ع�م�ا ح��دث ف�ي أج��واء 
الحصار.. وتحدث مع�ھ ع�ن م�وض�وع ال�دوالرات.. 
 التي سألني عنھا أبو حكمت.. وارتباك أبو سلوان..

ك��ان��ت ام��ن��ی��ت��ي ان ت��ج��ري م��ح��اس��ب��ة ال��رف��اق 
والمسؤولین.. عن الخسائر التي حدثت في األنفال.. 
بسبب ال�ت�ص�رف�ات وال�ق�رارات ال�خ�اط�ئ�ة.. وغ�ی�ر 
المسؤولة.. وضعف وتھاون المسؤول�ی�ن وان�ھ�ی�ار 
ال��ب��ع��ض م��م��ن ك��ان��وا ف��ي ال��م��وق��ع ال��ق��ی��ادي.. 
والمسؤولیة تتطلب ان یك�اف�ح�وا ویص�م�دوا ل�ح�ی�ن 
إیجاد طریق للخالص للمحاصرین..ل�ك�ن�ھ�م س�ل�ك�وا 
سلوكا مشیناً.. وغادروا مع اول الوجبات.. تاركی�ن 
رف�اق��ھ��م واالنص��ار ف��ي ل��ج��ة ال��ح��دث ی��واج��ھ��ون 
مصیرھم.. ال بل ھناك من یتحمل مسؤولیة خس�ارة 
العوائل واستغل موقعة لإلیقاع بھم والتخلص منھ�م 
بحجة قرار من المكتب السیاسي.. واخص ب�ال�ذك�ر 
في ھ�ذ ال�م�ج�ال ك�ل م�ن (أب�و رن�ا ل�ب�ی�د ع�ب�اوي 

 المسؤول األول.. وأبو سلوان.. وأبو أمجد)..
بالمقابل اشید بموقف ت�وف�ی�ق ك�م�س�ؤول عس�ك�ري 
وبطل.. وضع نفسھ في خدم�ة ال�ج�م�ی�ع.. وض�ح�ى 
بعائلتھ من أجل ان ینقذ رفاقھ.. واألنصار زیا ومنار 
وأبو بسام وسالم شقیق أبو ظ�اف�ر وم�خ�ل�ص ك�ك�ھ 
ومالزم ھشام وأبو ح�ی�اة وس�ع�ی�د دوغ�ات�ي ودارا 
عمادیة وكریم دویھ وأبو سالم رضوان.. وكثی�ری�ن 
ال أتذكر أسماؤھم لألسف االن..وال زلت متأثراً م�ن 
موضوع خسارة العوائل.. وما فقدتھ انا شخ�ص�ی�اً.. 
حیث كنت اعتقد وما زال بإمكانیة انقاذھم.. واعتقد 
ان سبب الخسائر الفادحة ال�ت�ي ح�دث�ت ت�ع�ود ال�ى 
نقص التفكیر عند الم�س�ؤول�ی�ن ال�ذی�ن ش�خ�ص�ت�ھ�م 
وحددتھم.. واالنانیة التي نمت كغریزة إلنقاذ ال�ذات 
أوال.. وھذا ما أفقدھم الدور القیادي واإلنساني ف�ي 
تلك المحنة.. ودفعھم للتفكیر بإنقاذ أن�ف�س�ھ�م أوالً.. 
وعلى حساب اآلخرین من األطفال والن�س�اء ال�ذی�ن 

 تمت التضحیة بھم في تلك الساعات الملتبسة..

 2..روا  ا  امل
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(كولنز): أّن االدب ال�ع�ام ی�ظ�ھ�ر ال�ت�ج�ری�دی�ی�ن  یقول
التعبیریین بأنھم بدائیون بوھیمیون ومھاج�رون ف�ائ�ق�وا 

 الذكاء ھجروا مجتمعا مادیّا ال عاطفیا.
ویقول (كاتدنسكي): من بین جمیع الفنون فاّن التجریدیّة 
أصعبھا, انھا تتطل�ب أن ت�ك�ون رّس�ام�اً ج�ی�داً وع�ال�ي 
الحساسیة واالدراك بااللوان وال�ت�راك�ی�ب، وان ت�ك�ون 

 شاعراً حقیقیًا، والشرط االخیر اساسي.
یخطئ َمْن یظن بان القصیدة السردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي 
عبارة عن قصة أو حكایة شعریة, وی�خ�ط�ئ ایض�ا َم�ْن 
یظّن باّن القصیدة التجریدیة ھي قصیدة رمزی�ة, أو ھ�ي 

  قصیدة ھذیانات وتداعیات تنبعث من الالوعي .
نحن نستخدم اللغة من اجل إیصال معنى معین وواضح 
ومفھوم الى المتلقي، فھي تعتبر (اللغة) أداة توصی�ل�ی�ة، 
ولكننا في القصیدة التجریدیّة نقوم بت�ج�ری�دھ�ا م�ن ھ�ذه 
الخاصیة، لنقوم بشحنھا بزخم شعوري عنیف وأحس�اس 
عمیق وبطاقات تعبی�ریّ�ة وع�م�ق ف�ك�ري وال�ن�ف�وذ ف�ي 
الوعي, ففیھا ال نرى الش�خ�وص واألش�ك�ال, ف�ن�ح�ن ال 
نرى سوى المشاعر واألحاسیس المنقولة لنا ع�ب�ر ھ�ذه 
اللغة, أنّھا تبتع�د ك�ث�ی�را ع�ن خ�اص�ی�ت�ھ�ا ال�ت�وص�ی�ل�ی�ة 
ومنطقیتھا، أّن اللغة ھنا تكون أشبھ ما ی�ك�ون ب�األل�وان 
التي تزیّن وتلّون اللوحة، المقاطع النّصی�ة ھ�ن�ا ع�ب�ارة 
عن كتل شعوریة حّسیة، فكلما یزداد تجرید اللغ�ة ك�لّ�م�ا 
قلّت التوصیلیة فیھا، مما ی�ؤدي ال�ى ح�دوث ال�ت�ج�ری�د 
التاّم، فتكون المفردة عبارة عن وحدة جمالیة ش�ع�وریّ�ة 
حّسیة تتخلّى عن خاصیة التوصیل المعرفي. التجریدیّ�ة 
ھي الشعور العمیق والنفوذ ال�ى ج�وھ�ر األش�ی�اء. ف�ي 
قراءتنا ھذه نحن الیوم نقف أمام لوحات تجریدّي, بالغ�ة 
الجمال ودقیقة التعبیر عن موضوع واحد وھو (الشتاء)
، فكّل شاعر حالول ان یجعل من قصیدتھ لوحة زاھ�ی�ة 
التجرید, جمیع ھذه القصائد وكما سنرى الحق�اً ان�ب�ع�ث�ت 
الحاجة في نفس شعرائھ�ا ال�ى ت�وص�ی�ل م�ع�ن�ى خ�اص 
بموضع (الشتاء), ولجأ الى ان ینقل الینا ھذا الكّم الھائل 

فأخذ الش�اع�ر ’,  من الشعور العنیف واألحاسیس الملونّ 
یوّزع ھذه االحاسیس والمشاعر بنسب معینة ومدروسة 
ضمن نسیجھ الشعري, مما یجعل ال�م�ت�ل�ق�ي ی�ق�ف أم�ام 
لوحة زاھیة بھذه ال�م�ش�اع�ر واالح�اس�ی�س. ف�م�ث�ال ف�ي 

 قصیدة:
 شجرة غریبة للشاعرة فاطمة محمود سعدهللا،  -1

نجد بأّن الشاعرة اھتمت بجوھر االشیاء, وابتعدت ع�ن 
التوصیلیة والسطحیة أو الحكایة, وقد أصّرت الش�اع�رة 
على السعي لتجرید اللغة الى أقصى حّد م�م�ك�ن, وب�ّث 
الكثیر من االحاسیس وال�م�ش�اع�ر ف�ی�ھ�ا, ف�ھ�ي قص�ی�دة 
الالمعني ولكنھا تحتفظ بالرمزیة المب�ت�ك�رة وال�ت�ح�ل�ی�ق 
أكثر والعمق والجمالیة الفنیة, فالمتلق�ي ال ی�رى س�وى 
المشاعر ویتلمس االح�اس�ی�س, ف�ال�ق�ص�ی�دة ع�ب�ارة ع�ن 
قصیدة تعبیریّة ت�ج�ری�دیّ�ة ت�ن�ب�ع�ث م�ن أع�م�اق ال�ذات 

الشاعرة, وتصّور لنا مشاعرھا وأحاسیسھا ع�ن ط�ری�ق 
مفرداتھا, فنقرأ ھذا الوھج البدیع/ الریح م�ث�ق�ل�ة ت�ب�ح�ث 
عن مستقر, الشجرة العاریة حائرة تسال كی�ف وص�ل�ت 
ھنا وحدھا.؟, این رفاقھا العص�اف�ی�ر ك�ان�ت أوركس�ت�را 
حضورھم تزودھا بالدفء, كم خففت ع�ن�ھ�ا أھ�ازی�ج�ھ�ا 
ثقل الوحدة.!, العصافیر ج�ث�ث م�ج�م�دة ت�ث�ق�ل ص�م�ت 
المساء وتمأل االجواء بالصقیع, الوحدة قاسیة وال�غ�رب�ة 
أقسى في فصل الشتاء. نجد ھنا أغلب المفردات محّمل�ة 
زخف شعوري وتجریدیة عالیة, فھذه القصیدة تنقل ل�ن�ا 
ثقل شعوري أحساسي بعیدا عن نقل معنى معین, جمی�ع 
فقراتھا النصیّة تتجھ نحو موضوع واحد وھو/ الشت�اء/, 
فجعل منھا أداة نقل لھذه الشماعر التي تمور في أعماق 
ذاتھا الشاعرة. أن ھذه القصیدة ما ھ�ي اال ع�ب�ارة ع�ن 
لغة المرآیا, تتحدث عن موضوع واحد ول�ك�ن ب�ف�ق�رات 

 نصیّة متعددة, فجاءت وكأنّھا لوحة فسیفسائیة زاھیة.
 القصیدة : شجرة غریبة : فاطمة محمود سعدهللا 

الریح مثقلة بالثلوج تبحث عن مستقر. الشجرة ال�ع�اری�ة 
حائرة تسأل كی�ف وص�ل�ت ھ�ن�ا وح�دھ�ا؟ أی�ن رف�اق�ھ�ا 
العصافیر كانت أوركسترا حضورھم تزودھ�ا ب�ال�دفء 
والسكینة. كم خ�ف�ف�ت ع�ن�ھ�ا أھ�ازی�ج�ھ�ا ث�ق�ل ال�وح�دة! 
العصافیر جثث متجمدة ت�ث�ق�ل ص�م�ت ال�م�س�اء وت�م�أل 
األجواء بالصقیع. الوحدة قاسیة والغربة أقسى في فصل 
الشتاء. ریح ثلجیة تجتاح نسغ الش�ج�ر وال�ب�ش�ر وح�ت�ى 
عیون الحجر صارت دامع�ة. ت�ت�ج�م�د االب�ت�ھ�االت ف�ي 
الحناجر فال صوت یرجع صدى األدعیة ال وھج ی�ذی�ب 
حنین األعشاش لساكنیھا. النوافذ ع�اری�ة ك�م�ا أغص�ان 
الشجرة العجوز. الستائر ممزقة وال توت یستر الع�ظ�ام 
المرتعدة كما وریق�ات ك�ان�ت ال�ری�ح ت�ع�ب�ث ب�ھ�ا دون 
رحمة. ربما تلتقي الفصول وتلغى ال�م�س�اف�ات ف�ت�ش�رق 

 الشمس من جدید. ربما.
 قصیدة:عمیق ھذا الشتاء للشاعر ریاض الفتالوي-2

فلقد جاءت منبعثة من أعماق الذات الشاعرة لت�ج�د ل�ھ�ا 
طریقا واحدا فقط وھو أعماق المتل�ق�ي, ن�ف�ذت ب�ع�ذوب�ة 
تستثیر مكامن الروح وتبعث فیھا نشوة جمالیة, ت�ح�ّرك 
حواس المتلقي على استقبال ھذا العمق الشعوري ال�ذي 
تزخر فیھ, وتعمل على تلبیة ذائقة المت�ل�ق�ي ف�ي ت�ل�ّم�س 
مواطن الجمال واالب�داع, وت�ج�ع�ل ال�ع�ق�ل ی�ت�أّم�ل ھ�ذا 
العمق, وتحّرك الخیال الالمحدود لدیھ, ف�ھ�ن�ا ن�ج�د ب�أّن 
الوعي والشعور الحّسي أصبحا یمث�الن ال�ع�ی�ن ال�ث�ال�ث�ة 
لدى المتلقي في قبول أو رف�ض ال�ق�ص�ی�دة ال�ت�ج�ری�دیّ�ة. 
فالشاعر یقول في قصیدتھ ھذه/ عمیق ھذا الشتاء ب�ق�در 
أوجاعي حین تنزف في أعماق وحشتي وتسق�ط ج�م�ی�ع 
االوراق حتى المعلقة على جدران االمل ریثم�ا ت�م�ط�ر 
االحالم ولن تسقط ح�ب�ات ال�ب�رد ع�ل�ى زج�اج ال�ح�ی�اة 
الرمادیة ربما الشتاء یزّف عرساً من مسرحیة قدیم�ة./, 
لقد حاول الشاعر ھنا ان یترجم انفعاالتھ النفسیة معتمدا 

على شكل ُكتل شعوریة حّسیة حین ألغى خاصیّة ال�ل�غ�ة 
في توصیل معنى معین وواضح ومفھوم, واعت�م�د ال�ى 
تجرید لغتھ الشعریة من خاصیتھا المفھ�وم�ی�ة, وح�ال�م�ا 
تحّررت اللغة من ھذه الخاصیة المعرفیة, ن�ج�دھ�ا وق�د 
لبست ثوبا جدیدا بعدما استبدلھا بانظمة حّسیة شعوریّة, 
وتحّرر من نقل ایة فكرة واضحة من خالل قصیدتھ ھذه 
وجنح الى جعل ھذه القصیدة إی�ح�ائ�ی�ة ت�داع�ب م�خ�ی�ل�ة 
المتلقي, وتستفّزه, فنحن ھنا أمام الالفكرة وعدم االلتزام 
بالمعنى المتعارف علیھ, وانما نحن أمام آفاق وفضاءات 
شاسعة العمق والمشاعر الملّونة والتي تتناغم فیما بینھا 

 وتتماسك داخل النسیج الشعري المحكم.
 قصیدة:عمیق ھذا الشتاء للشاعر ریاض الفتالوي

عمیق ھذا الشتاء بقدر أوجاعي حین تنزف ف�ي أع�م�اق 
وحشتي وتسقط ج�م�ی�ع األوراق ح�ت�ى ال�م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى 
جدران االمل ریثما تمطر االح�الم ول�ن تس�ق�ط ح�ب�ات 
البرد على زجاج الحیاة ال�رم�ادی�ة رب�م�ا الش�ت�اء ی�زف 
عرسا من مسرحیة قدیمة كل المصفقین یحملون ج�واز 
من بقایا طین سومر وضحكة تمأل النھ�ری�ن م�اء ح�ت�ى 
النخیل یعلم بأن الشتاء أحمق ال یعزف موسیقى الب�راءة 
لتلك الطفلة التي أحرقت اعواد ال�ك�ب�ری�ت ف�ھ�ل درب�ك 
طویل كتلك الحروب الغامضة ام برودة حروفك تك�ت�ب 
التاریخ اسود ام كثلجك الذي یغطي ع�ق�ول ال�م�ت�خ�م�ی�ن 
ربما تشرق شمسنا الغائبة خلف السحاب ولن یب�ق ب�ع�د 
ذلك االنتظار ھي قنادیل الشتاء الدافئة ستح�م�ل�ھ�ا ی�وم�ا 

 كف العدل...
 قصیدة دافئ باالشواق شتائي،للشاعرنصیف علي -3

نجد بأن الشاعر حاول أن یجّرد ك�ّل ش�يء ح�ول�ھ ع�ن 
الواقعیة, ویعید صیاغ�ت�ھ ب�ط�ری�ق�ة م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ّم�ا ھ�و 
متعارف علیھ, فھو قد نبذ الموضوع الم�ح�ّدد ال�م�ع�ال�م, 
وحذف ھذا الموضوع م�ن قص�ی�دت�ھ, ال لش�يء س�وى 
تعظیم طاقات المشاعر واالحاسیس المجّردة, مما جعلھا 
تنبثق بعفویة وعذوبة, فھو یقول/ العیون تلملم ال�وان�ھ�ا, 
تحتفظ باللون الشفیف من الجبل ھناك, ندفة الثلج تحس�د 
لسعة البرد ھنا, معنا اللیل وفی�ر ب�االح�الم, وال�ك�ل�م�ات 
تتألأل نجوما, قرة عین الصباح ندى, تھملھُ ع�ی�ن�ي ح�ب�اً 
ل�ق�ص�ی�دة/, أن الش�اع�ر ق�د عش�ق ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 
التعبیریة, واستطاع تطویع وتجرید لغتھ ھنا, وجعل من 
كلماتھا مجّسات اشعاع تبنعث م�ن خ�الل�ھ�ا ال�ع�واط�ف 
الجیّاشة وكأنھا الومیض الذي یبدد الظالم, فقد است�ط�اع 
النفوذ الى عمق وجوھر االشیاء بشعور تجریدي, تخلّت 
قصیدتھ عن توصیل المعنى المح�دد, واع�ت�م�دت ع�ل�ى 
الثقل الشعوري والعمق الف�ك�ري وال�ن�ف�وذ ع�م�ی�ق�ا ال�ى 

 جوھر االشیاء .
 القصیدة دافئ باالشواق شتائي للشاعر نصیف علي 

العیون تُلملُم الوانھا، تحتفظُ باللوِن الشفی�ف م�ن ال�ج�ب�ِل 
ھناك، ندفةُ الثلجِ تحسُد لسعةَ البرِد ھنا، معنا اللیُل وفی�ٌر 

باألحالم، والكلماٌت تتألأل نج�وم�ا، ق�رةُ ع�ی�ن الص�ب�اح 
 ندى، تھِملُھُ عیني حباً لقصیدة.

أم�ا ف��ي قص�ی��دة: ل��وح�ات ش��ت�ائ�ی��ة،ل�ل�ش��اع�رة:ج�م��ی�ل��ة 
 مزرعاني/لبنان

فنحن فعال نقف على مشارف لوحات تجری�دیّ�ة أج�ادت 
الشاعرة في رسمھا بكلماتھا من خالل تجرید لغتھا ع�ن 
المعنى, ومنطقیتھا, معتمدة على ما تجود بھ ال�ل�غ�ة م�ن 
ثُقل شعوري واحساسي عمیقین, ومن تعبیریة إن�ب�ع�ث�ت 
من أعماق ذاتھا الشاعرة, ان قصیدتھا ھذه م�ا ھ�ي اال 
عبارة عن لوحات مجّردة من الم�ع�ن�ى, وع�وال�م تض�ّج 
بالجمال والشعور واالحساس, ان ھذه العوالم ال�ع�م�ی�ق�ة 
في ذات الشاعرة قد عصفت عصفاً ف�ي ت�ل�ك ال�ع�وال�م, 
فألھمتھا ھذا ال�ت�ج�ری�د ال�ج�م�ی�ل وال�ب�وح ال�ع�م�ی�ق, أن 
الشاعرة قد انكفأت على ذاتھا البعیدة واستحضرت منھا 
ھذا المزیج النقّي من الخیال الخص�ب, ف�ح�ّرك�ت ب�ذل�ك 
وعي المتلقي وشعوره الحّسي. فھاھي تقول في لوحت�ھ�ا 

قصیدتھا التجریدیة ھذه/ الشتاء مناسك المطر یُ�ح�ی�ي  -
ذكرى تقویمھ السنوي, في طقوس مذھلة تتأرحج حبال�ھ 
المالّة تتراخى بوحي الھطول ف�ت�ح�ت�س�ی�ھ ال�ث�رى ب�ن�ھ�م 
العطش, موج الغمام الحبل�ى تس�ی�ر ال�ھ�وی�ن�ا ب�ان�ت�ظ�ار 
صاعقة اُسقط حملھا الثقیل ب�ردا وس�الم�ا ودائ�ع خ�ی�ر 
وذخائر برك�ات/,وك�أن الش�اع�رة ھ�ن�ا م�ارس�ت م�ھ�ن�ة 
الرسم, فھي بارعة في ذلك عن طریق الكلمات ال ع�ن 
طریق االل�وان, رس�م ال�م�ش�اع�ر واالح�اس�ی�س ب�ع�دم�ا 
امتلكت احساسا فائقا بالكلمات وعمق معانیھا, فھي على 
وعي وادراك بعمقھا (الكلمات) الش�ع�وري وال�ف�ك�ري, 
مما جعل ھذه اللغة تنفذ عمیقا في وعي المتلقي, وتبتع�د 
بعیدا جدا عن جفاف اللغة وخوائھا المعرفي والشعوري 

 واالدراكي.
 قصیدة لوحات شتائیة للشاعرة جمیلة مزرعاني -4

الشتاء مناسك المطر یُحیي ذكرى تقویمھ السن�وي، ف�ي 
طقوس مذھلة تتأرجح حبال�ھ ال�م�دّالة ت�ت�راخ�ى ب�وح�ي 
الھطول فتحتسیھ الثرى بنھم العط�ش�ى، م�وج ال�غ�م�ائ�م 
الحبلى تسیر الھوینا بانتظار صاعقة تُسقط حملھا الثقیل 
برًدا وسالًما ودائع خیر وذخائر ب�رك�ات، ی�ا ل�ل�س�ع�ات 
البرد المتنّمرة تأخذ بثأرھا من األجساد سالح حاّد یعان�د 
الّدفء یقف حائًال في وجھ مواقد تتأّجج نیران�ھ�ا ت�ك�اب�د 
لسعھ وئیًدا مضنیًا كیف ال وھي تن�ذر ن�ف�س�ھ�ا ل�ت�ح�ری�ر 
أحالم الفجر من مخابئ الزمھریر ال�ق�ارس ع�ل�ى وق�ع 
زغارید أنّات تتولّد من رحم جمار أنھكھا اللھی�ب وف�ي 
الخارج أصداء عواصف ك�اس�رة ت�ع�رب�د ع�ل�ى ھ�واھ�ا 
تطیح بالجمال تمارس ضوضاءھا لتطحن كبریاء مفاتن 
الطبیعة ، ناھیك وشاح أب�ی�ض ی�ط�ّرز نص�وع�ھ ث�وب 
الدنایا ، یُلبِس القامات الشامخة أردیة الطھ�ر وال�ع�ف�اف 
لتشارك في عرس النقاء ، كم تشبھھا القلوب النقی�ة ..... 

 ................................البقیة في الصفحة التالیة:

ّا ّدة اا  ّا ا  
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العامرة بالمحبّ�ة وھ�ي ب�ات�ت ت�ت�وق ل�وردة ح�م�راء 
 حجبھا الشتاء عن الظھور على مسرح الحیاة.

 
 قصیدة: صوف-5

 للشاعرفاضل ضامد/العراق  
ھنا نجد بأّن الشاعر كان رّساناً بارعاً بالكلمات, فھو 
یمتلك إحساساً فائقاً بھذه الكلمات وب�ع�م�ق م�ع�ان�ی�ھ�ا, 
وعلى ادراك ووعي بعمقھا الشعوري والفكري, فھو 
یقول / الدفء مكٌب للظمأ وال�ب�رد اش�ت�ی�اُق ل�ل�ن�ع�اس 
غفوةٌ واحدةٌ وتصلي أغنیة الجحیم. ال سنابل للقطاف 
غیر إبر الثلج واالقدام حافیة من الوعود ت�ظ�ّن أنّ�ھ�ا 
ارتدت أح�ذی�ة االم�ل , الص�وف خ�طٌ أح�م�ر ع�ل�ى 
أجسادنا تظاھرت أغن�ام الس�اع�ة ودّق وق�ت ال�ع�واء 
بعیداً على سفح الثلج./, نجد ھنا بأّن ھ�ذه ال�ت�راك�ی�ب 
اللغویة في نسیج الشاعر الشعري ت�ن�ف�ذ ع�م�ی�ق�اً ف�ي 
وعي المتلقي , وتبتعد ب�ع�ی�داً ج�داً ع�ن ج�ف�اء ال�ل�غ�ة 
وخ�وائ��ھ�ا ال�م��ع�رف��ي والش�ع��وري واالدراك��ي, ف��ق��د 
استطاع الشاعر أن یجّسد بلغتھ الشعریة ھذه العم�ی�ق 
البعید, وینقل الینا االحاسیس والمشاعر ب�ع�دم�ا ج�ّرد 
لغتھ من وظیفتھا في نقل المعنى, وأع�اد ص�ی�اغ�ت�ھ�ا 
برؤیة جمالیة تتجلّى فیھا الوان متعددة من الم�ش�اع�ر 

 واالحاسیس
 

 قصیدة  صوف 
 للشاعر  فاضل ضامد 

الدفُء مكٌب للظمأ وال�ب�رُد اش�ت�ی�اٌق ل�ل�ن�ع�اِس غ�ف�وةٌ 
واحدةٌ وتصلي أغنیةَ الجحیِم . ال سنابَل للقطاِف غیَّر 
إبِر الثلجِ واالقداُم حافیةٌ من الوعوِد تظُن أنّھا ارت�دْت 
أحذیةَ األم�ل، الص�وُف خ�طٌ أح�م�ر ع�ل�ى أجس�ادن�ا 
تظاھرْت أغناُم الساعة ودَق وقُت العواء بعیداً ع�ل�ى 
سفحِ الثلجِ یّصُر الذئُب أْن یھاجم وأن�ا أرك�ُض ن�ح�و 
القیِظ ضاَع مني مجذاُف ال�ع�ودة ال�ب�رُد یش�ت�ُد ع�ل�ى 
العظِم وأنا أوزُع ھزاِت اللحِم، ال یتحرك ھ�ذا ال�ب�دن 
من غیّر دفٍء شتاؤنا مسماٌر في الصدر حتى ن�ن�زل 
تحت الصفِر یسیُل المقیاُس من رؤوسنا ع�ل�ق�م�اً، اال 

 أننا نصمُد ونصمُد حتى یشتُد بنا الفرج..
 

 قصیدة  ھواجش شتائیة -6
 للشاعر عالء الدلیمي 

وكما قلنا أّن ما یمیّز الكتابة التجری�دی�ة ھ�و ت�ق�ل�ی�ل�ھ�ا 
األعتماد على توصیلیة الكلمات وم�ن�ط�ق�ی�ت�ھ�ا , أنّ�ھ�ا 
ت�ع��ت�م��د ع��ل�ى ث�ق��ل ال�ك��ل�م��ات الش��ع�وري وزخ�م��ھ��ا 
األحساسي وطاقتھا التعبیریة, وأّن اللغة ال�ت�ج�ری�دی�ة 
تصل الى المتلقي قبل ان تصل الیھ المعاني , فی�درك 
المتلقي النظام الشعوري واألحساسي قبل التوصیلة . 
فأننا أمام ھواجس تبحث عن ال�دفء ف�ي روح ق�ل�ق�ة 
وفؤاد تجّمعت فیھ ك�ّل ھ�ذه ال�ھ�واج�س ال�ت�ي ك�ان�ت 
غافیة عمیقاً, فجعل منھا مص�اب�ی�ح تض�يء ال�ع�زل�ة, 
والمارقون یحاولون سرقة دفء الوطن, فھو یقول / 
أبحُث عن شعلة دفء وسط صقیع الوحدة, الط�ب�ی�ع�ة 
وحدھا ترّوض فقد الروح , لن أخلع وقار الفؤاد ف�م�ا 
بیاض الثلج اال وقار الشتاء , ما أجمل الخطوط حین 

 تجتمع في ساحة الحّب/ .
 

 قصیدة ھواجش شتائیة
 للشاعر عالء الدلیمي  

ـ ابحث ع�ن ش�ع�ل�ة دفء وس�ط ص�ق�ی�ع ال�وح�دة، 1
الطبیعة وحدھا تروض فقد الروح، ل�ن أخ�ل�ع وق�ار 
الفؤاد فما بیاض الثل�ج إال وق�ار الش�ت�اء! م�ا أج�م�ل 

 الخطوط حین تجتمع في ساحة الحب.
ـ المدینة غافیة بین ظالم اللیل قد غادرھا الشع�راء  2

فما من مصابیح تضيء الم�س�ارح، ال�م�ن�ص�ة تش�ك�و 
العزلة قد تسلقھ�ا م�ت�ش�اع�ر غ�ری�ب األط�وار ج�ع�ل 

 الرقص باكورة اعمالھ!
ـ لصوص الشتاء تراود المسرح، ت�ط�وف ب�ث�ی�اب  3

القانون لتنزع أرث الثق�اف�ة! ال أح�د یس�ل�ب ال�وط�ن 
 دفئھ، األیام حبلى سـتلد النور فیذوب الثلج.

 
 قصیدة  صقیع -7

 للشاعرة سمیة جمعة  

فنحن نس�ت�ش�ع�ر ب�ھ�ذا الص�ق�ی�ع وال�زخ�م الش�ع�وري 
العنیف قبل ان نتلّمس المعنى , ح�ی�ن�م�ا ج�ع�ل�ت م�ن 
لغت�ھ�ا الش�ع�ری�ة ھ�ذه ت�ت�خ�لّ�ى ع�ن م�ن�ط�ق�ی�ت�ھ�ا ف�ي 
التوصیلیة , وشحنتھا بطاقات شعوریة, فھي تق�ول / 
تھتّز شجیرات العمر , تلتحف بمعطف الش�وق, ث�ل�ج 
الشرایین یشتھي االنعتاق من سجن الوحدة , ی�ن�ح�ن�ي 
النخیل راكعاً لالرض , یالمس تربة الروح ../, فلغة 
القصیدة ھنا تعتمد ع�ل�ى ن�ق�ل االحس�اس والش�ع�ور, 
فتتجلّى المشاعر الدفینة واالحساس دون خ�اص�ی�ت�ھ�ا 
التوصیلیة والمحاكاة والمعنى, أن الم�ف�ردات ھ�ن�ا ال 
تحكي عن معاٍن, وانم�ا ت�ح�ك�ي ع�ن ث�ق�ل ش�ع�وري 
وعاطفي واحساسي , انھا مفردات مل�ّون�ة ب�الش�ع�ور 
ولیس التوصیل. اننا نستأنس بھذا الكّم من االحاسیس 
والمشاعر رغم انھا ال تبوح لنا عن م�ع�ن�ى م�ع�ی�ن , 
فنجدھا قریبة منا النھا تالمس ارواحن�ا وت�ب�ث ف�ی�ھ�ا 

 نشوة جمال نبحث عنھا دائما .
 

 قصیدة صقیع 
 للشاعرة سمیة جمعة

تھتز شجیرات العمر ، تلتحف بمعطف الشوق، ث�ل�ج 
الشرایین یشتھي االنعتاق من سجن الوحدة، ی�ن�ح�ن�ي 
النخیل راكعا لألرض ،یالمس ترب�ة ال�روح ،ی�ذوب 
خجال من سر یحملھ، بوح العصافیر تنقلھ الری�ح ف�ال 
یصل، آھات تشق عباب البحار تخترق ححب االفئدة 

 ، باردة لیالي الشتاء حتى یدثرھا دفء الوطن.
 

 قصیدة : الشتاء ال یرحل  -8
 للشاعر بشیر مقران 

لقد ادرك الشاعر في قص�ی�دت�ھ ھ�ذه االدراك ال�ق�وي 
بالبُعد االحساسي والشع�وري ل�ل�ك�ل�م�ات وال�م�ع�ان�ي, 
فأقتنص اللحظة الشعوریة العمیقة والقّویة, ان�ن�ا ام�ام 
فضاءات شاسعة ألغى منھا الشاعر صفة التوصیل�ی�ة 
وجّرد اللغة أقصى ما ی�م�ك�ن م�ن ال�ت�ج�ری�د, ف�ی�ق�ول 
الشاعر/ ساحرك ال�رم�اد ألس�ت�وق�ف دفء ال�ح�ائ�ط 
المتكئ على مسافة واحدة من شوقي لشم�س ت�ت�س�ل�ل 
من ذاكرة آخر ربیع , یحیلني ھذا الش�ت�اء ال�م�ت�ی�بّ�س 
على عبق قھوة تشظّت على شفاھنا الجائع�ة وزرق�ة 
اقدام قضمھا بشراھة برد الطفول�ة أل�وان�ھ�ا ال تش�ب�ھ 
االبتسامة بل تمیل الى لون المدخنة القابعة في س�م�اء 
قریة ھجرتنا../ , أّن الشاعر ھنا الیقدم لنا تفس�ی�رات 
وال صور معینة واضحة المالم�ح واالش�ك�ال , وان�ا 
ی�ب�ّث ف�ی��ن�ا ص��وراً ت��ج�ّردت م�ن ك��ل ھ��ذا, ص��وراً 
مفرداتھا تتشّكل على شكل مشاعر واحاس�ی�س, ُك�ت�ل 
شع�وری�ة م�ج�ّردة م�وح�ی�ة ب�ال�دالالت ال�ت�ي ت�ح�ّرك 

 اعماقنا.
 

 قصیدة : الشتاء ال یرحل
 للشاعر بشیر مقران  

سأحرك الرماد ألستوقف دفئ الحائط الم�ت�ك�ئ ع�ل�ى 
مسافة واحدة من شوقي لشمس تتسلل من ذاكرة آخر 
ربیع، یحیلني ھذا الشتاء المتیبس ع�ل�ى ع�ب�ق ق�ھ�وة 
تشظت على شفاھنا الجائعة و زرق�ة اق�دام قض�م�ھ�ا 
بشراھة برد الطفولة ألوانھا ال تش�ب�ھ االب�ت�س�ام�ة ب�ل 
تمیل إلى لون المدخنة القابعة في سماء قریة ھجرتن�ا 
و اختبأت في دموع جیران لم نودعھم ورحلنا ع�ل�ى 
عجل تكابد خطواتنا ألال تموت في ح�ف�ر ط�ری�ق ال 
ینتھي وسماء ذل�ك الص�ب�ح ل�م ت�ك�ن ف�وق رؤوس�ن�ا 
لبسناھا عباءات خیوطھا من وھم الضباب وغصص 
تخدش حیاء كبریائنا و نحن نلقي آخر النظرات على 
شتاء قاتل ال یشبھ طیبة تلك األرض البعیدة و الدافئة 
حد الحرقة. كلما حل الشتاء ینضج الجرح و ی�م�وت 

 ...١٩٧٥ذلك الطفل الذي كنتھ في 
 

 قصیدة  دمعة من زجاج  -9
 للشاعرة  نجاح المصري زھران

فلقد قام�ت اش�اع�رة ھ�ن�ا ع�ل�ى ت�وزی�ع االح�اس�ی�س 
والمشاعر في نسیجھا الشعوري , وق�ام�ت ب�ت�ج�ری�د 
الواقع وإعادة صیاغتھ بالمشاعر الحّسیة التي تداعب 
ھواجس المتلقي وتثیره, بعیدا عن منطقیة الموضوع 
داخل القصیدة , فال�ق�ص�ی�دة ال ت�ول�ي ل�ل�م�وض�ع أّي 

اھتمام بقدر اھتم�ام�ھ�ا ب�ت�ح�ری�ك ال�م�ش�اع�ر ال�دف�ی�ن�ة 
وأستنفارھا , فال صورة واضحة المالمح تنقلھا الین�ا 
قصیدة الشاعرة , ب�ق�در م�ا ت�ن�ق�ل ال�ی�ن�ا ال�م�ش�اع�ر 
المجّردة, فھي تقول / لّم تس�ت�ل�ِق ت�ل�ك ال�ث�ی�اب ع�ل�ى 
السریر فقد كانت ترتجف من لسعات البرد , م�ب�ل�ل�ة 
حتى النخاع , تجرجر نفسھا الى دفء نسي نفسھ في 
حضن نار نزفتھا عناكب الثلج لتحرق دم الوعي ف�ي 
كائنات استبّد بھا فزع الشتاء ب�ھ�ذا ال�ل�ی�ل ال�م�س�ك�ون 
بعواصف تنتزع الطریق من سواقي الغیث .. / , اننا 
امام امواج تتالطم من المشاعر واالحاسیس , تنقل�ھ�ا 
الینا القصیدة , وقد خلقت عالقة م�ب�اش�رة م�ا ب�ی�ن�ھ�ا 
وبین المتلقي حین جعلتھ ی�ع�ی�ش اج�واءھ�ا وی�ت�ن�ف�س 
عبیر مشاعرھا , قصیدة لم تقّدم تفسیر مع�ی�ن ل�ح�ال�ة 
معینة , وانما كتل تتحّرك وتتفاعل ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا م�ن 

 المشاعر واالحاسیس والعوطف .
 

 قصیدة دمعة من زجاج
 للشاعرة نجاح المصري زھران  

لم تستلقي تلك الثیاب على السریر فقد كانت ترتج�ف 
من لسعات البرد ، مبللة حتى النخاع، تجرجر نفسھا 
الى دفء نسي نفسھ في حضن نار نزف�ت�ھ�ا ع�ن�اك�ب 
الثلج لتحرق دم الوعي في كائنات اس�ت�ب�د ب�ھ�ا ف�زع 
الشتاُء بھذا اللیٌل المسكون بعواصف تتنزع ال�ط�ری�ق 
ّ  ك�ّوم�ة م�ن وج�ع  من سواقي الغی�ث ،ب�ی�وت ال�ح�ي
یتدحرج بأنفاسھا برق وأطیاف من ضباب، ربما ھي 
صرخات العتمة التي تلّوت على بعد مترات من ذاك 
المالك الذي س�ل�م روح�ھ ت�ح�ت خ�ی�م�ة وان�ت�ھ�ى ب�ھ 
المطاف دمعة من زجاج وشفتان ذاب علیھا قط�رات 

 المطر واختفى مع ھزیج الصباح .
 

 قصیدة  قلب أنصع من ثلج كانون -10
 للشاعرة سامیة خلیفة 

نرى بوضوح ارتجاف الروح الشفیفة, وھي ت�ب�ح�ث 
عن الدفء في زم�ن ال�زم�ھ�ری�ر , ب�ع�دم�ا عص�ف�ت 
عواصف مشاعر دفینة في أعماقھا البعیدة , ك�ّرس�ت 
الشاعرة قصیدتھا ألجل تجلّي المشاع�ر وال�ع�واط�ف 
بعیداً ع�ن ط�رح ف�ك�رة م�ع�ی�ن�ة أو م�وض�وع ت�ری�د 
االفصاح ع�ن�ھ م�ن خ�الل ال�ق�ص�ی�دة, خ�ی�ال ج�ام�ح 
سّخرتھ الشاعرة من أجل تجرید لغتھا عن ال�م�ع�ن�ى, 
لھذا یعتقد الكثیر بأّن القصیدة التجریدیة ھ�ي قص�ی�دة 
ھ�ذی�ان��ات ورم�وز وط�ال�س��م م��غ�ل�ق��ة ودون م��ع�ن��ى 
واضح , لكنھا لیست كذلك, ألن ل�غ�ت�ھ�ا ت�ن�ط�ل�ق م�ن 
العوالم العمیقة والشعور العمیق, وھذا م�ھ�م ج�دا أن 
یظھر أثر ذلك في اللغة وتؤثّر ف�ي ن�ف�س ال�م�ت�ل�ق�ي, 
فالشاعرة تقول / تت�ك�وری�ن ی�اروح م�رت�ج�ف�ة, ھ�اِك 
الدفء الھارب أمسى على ب�ع�د ك�وٍن أو أك�ث�ر م�ن 
مرامیك, تبتعدین عن زمھریر برزت اسنانھ یست�ع�ی�دُّ 
كي یلوكك فریسة بعدما أعلنت النشرة القطبیة تفوقھا 
على كل االحداث../, ان الق�ص�ی�دة ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
لوحة ألوانھا مشاعر انبع�ث�ت م�ن االع�م�اق ول�ّون�ت 

 نسیجھا الشعري بكل ھذا التأثیر .
 

 قصیدة  قلب أنصع من ثلج كانون 
 للشاعرة  سامیة خلیفة 

تتكّوریَن ی�ا روُح م�رت�ج�ف�ةً! ھ�اِك ال�دِّفُء ال�ھ�ارُب 
أمسى على بعِد كوٍن أو أكثَر من مرامی�ِك. ت�ب�ت�ع�دی�َن 
عن زمھریٍر برزْت أسنانُھ یستعدُّ كي یلوَك�ِك ف�ریس�ةً 
بعدما أعل�ن�ت ال�ن�ش�رة ال�ق�ط�ب�ی�ة ت�ف�وق�ھ�ا ع�ل�ى ك�ل 
األحداث، تلوذیَن من ع�واص�َف م�ج�ن�ون�ٍة م�ن�ف�وش�ة 
الشَّعِر كساحرٍة شریرٍة شمطاَء ت�ن�ف�ُث ال�م�وَت وم�ن 
فیِھھا الّشرِه یسیل رضاُب التھلكة ،ع�اص�ف�ةٌ م�دّم�رة 
تقلُع قماشاٍت ملقاة على ع�ی�داٍن م�ھ�ت�رئ�ة! ت�ق�ط�ن�ی�َن 
جمرةَ االرتقاِب لیكون االرتباُك لك حض�نً�ا وال�ن�ج�اة 
استحالة! تشعلیَن موقَد الخیاِل ھل بھ ستذیب�ی�َن ج�ب�اَل 
ه  الجلی�ِد؟! أن�ِت وح�َدِك ال�ع�اری�ةُ وال�ب�رُد ع�ل�ى أش�دِّ
ج�اِء ع�ل�ى مص�راع�ی�ھ�ا ت�ت�وّس�م�ی�ن  تفتحیَن نافذةَ الرَّ
الخالَص للمشرَّدیَن التائھی�ن ف�ي دع�اٍء وق�ن�وٍت، ی�ا 
لقلبِك الُمجنّح األنَصع من ثلجِ كانوَن یج�رُف الّس�دود 
یقطع األصقاع یواسي نجوًما مسّج�اةً ب�ی�ن األخ�ادی�ِد 
وبین الفجاجِ تالم�ُس وج�وھ�ھ�ا أدی�َم األرِض تس�م�ُع 

��ی��وِل ال��ج��ارف��ِة، ت��ل��ت��ح��ُف األن��ی�َن، أراك  ن�ب��َض السُّ
تص�رخ��ی��ن! إنَّ��ھُ ال�زم��ُن ال��خ�اوي ال��وف�اض أع��ل��َن 
انتكاساتِھ التّت�رى ك�ل ان�ت�ك�اس�ٍة ت�م�س�ك ب�ی�د اخ�ت�ھ�ا 
تتالصُق لتشكِّل ق�ط�اًرا خ�ال�ی�ا م�ن ال�ع�ج�الِت، ھ�ن�ا 
تحتضُر البراعُم بردا كم نادْت على ظ�الِل ال�ق�ص�وِر 
كي تُسعفَھا لكن ھیھاِت فالقصور ح�ت�ى ب�ظ�الل�ھ�ا ال 

 آذان لھا .
 

 قصیدة شتاء فوضوي -11
 للشاعرة احالم البیاتي  

فأن الشاعرة ق�د أدرك�ت ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ة الش�ع�وری�ة 
العمیقة في المفردات, وثقلھ�ا االحس�اس�ي وم�ا ی�ؤثّ�ر 
في نفس المتلقي , فرسمت لنا شتاء فوضویا بمشاعر 
اندفعت بقّوة من االعم�اق ول�ّون�ت�ھ�ا دون ان ت�ط�ّرح 
موضوع معین, وأولت كّل اھتمامھا بتجرید لغتھا, ال 
ألجل أیصال معن�ى م�ع�ی�ن, وان�م�ا ل�ت�ق�ل االحس�اس 
والشعور, وجعل ھذه المشاعر واالحاسی�س ت�ت�ج�لّ�ى 
بوضوح على حساب قصدیة المعن�ى ال�واض�ح, ف�ھ�ا 
ھي تقول / في غفلة من الصقیع المتھالك , امتّد عنق 
مكور بخرقة طفولیة ام�ام ن�اف�ذة الض�ب�اب ال�م�ل�ی�ئ�ة 
بذكریات رمادیة معدمة غائرة ناعسة مستلقیة, ممتدة 
حتى وجھ المرآة اضاع ملمسھ وھو یتعث�ر ب�ال�ب�خ�ار 
الخارج من فوھة غص�ن ی�رت�ع�د../, وھ�ك�ذا ت�ج�لّ�ت 
جمالیة الل�غ�ة ف�ي ل�غ�ة ت�ع�ب�ی�ری�ة ت�ج�ری�دی�ة زاخ�رة 

 بالجمال.
للشاعرة : احالم البی�ات�ي   –القصیدة : شتاء فوضوي 

 العراق . –
في غفلة من الصقیع ال�م�ت�ھ�ال�ك، ام�ت�د ع�ن�ق م�ك�ور 
بخرقة طفولیة أمام نافذة الضباب المل�ی�ئ�ة ب�ذك�ری�ات 
رمادیة معدمة غائرة ناعسة مستل�ق�ی�ة، م�م�ت�دة ح�ت�ى 
وجھ المرآة أضاع ملمسھ وھو یتعثر بالبخار الخارج 
من فوھة غصن یرتعد من غ�ول ال�ب�ی�اض ال�م�ط�ل�ي 
والغالق جحور م�ك�ش�وف�ة ل�ل�ع�راء، وح�ی�ن س�ط�وع 
الدفء تتراكض الجزیئات خلف بعضھ�ا وت�ت�راق�ص 
مبتسمة ضاحكة لتقفز من القمم بانسیابیة ل�ت�ح�ط ف�ي 
أودیة ومجاریر محتضنة بش�وق ط�ال أم�ده ل�ت�زھ�ر 

 األرض بالمحبة والنماء.
 

 قصیدة ذاُت َوْدقَین  -12 
 للشاعر كامل عبدالحسین الكعبي

نجد ھنا ال خصوصیة للموضوع المراد طرح�ھ م�ن 
خالل القصیدة, وانما نحن ن�دخ�ل ال�ى اع�م�اق ن�ف�ق 
تتسارع فیھ المشاعر واالح�اس�ی�س ال�م�ل�ّون�ة ب�ث�ق�ل�ھ�ا 
الشعوري , اننا امام لوحة زاھیة بالمشاعر بدال ع�ن 
األلوان, لقد حاول الشاعرالى الوصول الى تعب�ی�ری�ة 
المكونات االبداعیة في نسیج�ھ الش�ع�ري, م�ن خ�الل 
ادراكھ العمیق بجوھر االشیاء, فھو یقول/ بج�ب�روت�ھ 
تتجلّد المواقد وینطفئ جمر الحدق یأتي مارقا محّم�ال 

الفصول , العصافیر لزمت أعشاشھا   بالصِر باكورة
غطّت زغاباتھا تفیض حنانا ویطّوق�ھ�ا ال�وج�ع م�ت�ى 
تنقشع سحائب الوجد من عیون الرماد دون ان ت�ن�ك�أ 
أھداب الشمس./, ان القصیدة تنساب بھدوء وتتغل�غ�ل 
 في اعماق المتلقي بعدما ابنعثت من اعماق الشاعر .

 
 القصیدة ذاُت َوْدقَین 

 للشاعر: كامل عبدالحسین الكعبي  
بجبروتِھ تتجلُّد المواقُد وینطف�ُئ ج�م�ُر ال�َح�َدِق ی�أت�ي 
مارقاً محّمالً بالصرِّ باك�ورةُ ال�ف�ص�وِل، ال�ع�ص�اف�ی�ُر 
لزمْت أعش�اَش�ھ�ا غ�طّ�ْت زغ�اب�اتِ�ھ�ا ت�ف�ی�ُض ح�ن�ان�اً 
ویطّوقھا الوجُع متى تنقشُع سحائُِب الوجِد من عی�وِن 
الرماِد دوَن أْن تنكأ أھداَب الش�م�ِس؟ ت�م�ح�و أخ�ادی�َد 
التیاع النیازك عن خدِّ النھاِر وترشُف قطراِت الن�دى 
من الشفاِه الذابلِة ھي األخ�رى ق�ْد ت�ج�ّم�دْت بص�ق�ی�عِ 
المدائن الغاطِّة بسكوٍن عمیٍق تشكو عطَش الس�واق�ي 
خلَف دھالیِز الضباِب القاتمِة قْد فّززھا َح�ّب ال�غ�م�اِم 
وأردفَھ�ا ب�ن�دِف ال�ث�ل�جِ ال�ع�ائ�ِم ف�ي ھ�ی�ول�ي م�داراِت 
االحتضاِر قْد ت�ل�ب�ُس األرُض ج�ل�َد م�اع�ٍز وی�رت�دي 
األثیُر معطَف اللیِل العریاِن تبقى النبضاُت م�خ�ت�ن�ق�ةً 
بكماَء یعبُث بھا صفیُر الریحِ یتلجلُج في ال�ف�راغِ وال 

 یردُم بحیراِت االكتئاب.

ّا ّدة اا  ّا ا  
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ھل یمكن أن نتحّدث ال�ی�وم ع�ن ب�ل�ٍد ع�رب�ّي      
دون أن یتملّكن�ا إحس�اس ب�ال�م�رارة و دون أن 
یكون للحروف طعُم العلقِم في أف�واھ�ن�ا وح�رق�ةُ 
الجرِح العمیِق یَُذرُّ علیھ ال�م�ل�ُح ف�ال�م�أس�اةُ ھ�ي 
القاسم المشترُك بین ھ�ذه ال�دوِل وإن اخ�ت�ل�ف�ت 

 أنظمتھا و تباینْت بین فقٍر وِغنًى.
وللمأساِة وجوه عّدة فالحرب م�أس�اةٌ واإلرھ�اُب 
مأساةٌ والحاكُم العاجُز مأساة والخ�ن�وُع ل�ل�ق�وى 
الخارج�ی�ِة واالئ�ت�م�اُر ب�أم�رھ�ا م�أس�اة وان�ع�دام 

 إلخ.… الوطنیة قمةُ المأساِة 
تتوالد المآسي في البلدان العربیة و تتناسُل منھا 
الكوارُث وأحبُّ الیوَم أن أتحّدث في إح�دى ھ�ذه 
الكوارث التي ھزت العالََم منذ مدة قصیرة ل�ی�س 

ال��م��ش��اع��ِر   ب��ھ��دف ال��ت��ذك��ی��ر ب��أح��داث��ھ��ا لِ��َرجِّ 
واستجداِء الشفقة وذرف الدموع والتعاطِف م�ع 

أن  -وق�د م�ّر ال�ح�دُث  -أھِل الضحیة بل أح�ّب 
نعَْقلَِن الموقَف ونفكر في ما وراء ال�ح�دث ال�ذي 
ھو المأساةُ الحقیقیةُ في ھذا الزمن العجیب ف�ي 
عالم عربّي غریب، فقد تاب�ع ال�ع�الَ�ُم خ�الل ھ�ذا 

في بئر عمقھا سقوِط الطفل (ریّان) الشھرحادثةَ 
اثنان وستون مترا وإن توقفت بھ المسافةُ ع�ن�د 
اثنین وثالثین مترا ألّن ضیق محیط ال�ح�ف�رة ل�م 
یعد یسمح ب�م�رور جس�د ض�ئ�ی�ل ن�ح�ی�ل ل�ط�ف�ل 
السنوات الخم�ِس. ك�ی�ف س�ق�ط (ریّ�ان)؟ ل�م�اذا 
سقط؟ كیف تُتَرُك بئٌر ب�ھ�ذا ال�ع�م�ق ع�اری�ةً ف�ي 

 منطقة معمورٍة ...؟.
ال یقولَّن لي أحدكم :ھو القضاء والقدُر قد ج�ّم�ع 

أو أَجلُ�ھ … األسباَب لسقوط الطفل وقضاء نحبھ 
قد ساقھ إلى المكان، فالقضاُء والقدُر ب�راٌء م�ن 
أفعاِل الناِس وإھماِل الحكام واألخطاء ال�ب�ش�ری�ةُ 
ال یتحّملھا األجُل وإال فلن یُحاس�ب م�ج�رم ع�ل�ى 

كل یوم یموت أطفال غرقى في اآلباِر …جریمتھ 
والودیاِن وكّل ی�وم ت�ت�م�زق أجس�اُد أط�ف�اٍل ف�ي 
العراق وسوریا بعبوات ناسفة یفجرھا فیھم م�ن 
آمنوا بأّن "هللا أكبر" فتتن�اث�ر أش�الؤھ�م حص�ى 
طریٍق، كل یوم یقتل الجوع والحرب أط�ف�اال ف�ي 
الیمن ویجّمد الزمھریُر ال�دَم ف�ي أجس�اد غّض�ٍة 
لسوریین وفلسطینیی�ن ل�ج�ؤوا ال�ى األك�واخ إذ 

ف�ب�ات�وا ب�ال   أخرجوا قھرا وغصبا من منازل�ھ�م
كّل ی�وم تس�ت�ف�َرغ … مالبس وال غطاء وال نفط 

وال�ب�ش�ری�ةُ ال …  أوطاننا م�ن ال�ب�راءة وال�ح�ل�م
تحّرك ساكنا، أصب�ح�ت ال�م�آس�ي م�ج�ّرد أخ�ب�اٍر 

والتواص�ل االج�ت�م�اع�ي   تتناقلھا وسائل اإلعالمِ 
ض��م��ن أخ��رى ع��ن ال��ف��ّن وال��ری��اض��ة وس��ع��ر 
البورصة فنق�رؤھ�ا ع�ل�ى ع�ج�ٍل ون�ح�ن ن�ق�ض�م 
(سندویتش ماكدو) أو نح�ت�س�ي ال�ك�وك�اك�وال او 
نترشف قھوةً ف�ي ن�زل ف�اخ�ر او م�ق�ھ�ى ع�ل�ى 
قارعة الطریق بل یمّربنا أطفال اس�ت�خ�دم�وا ف�ي 

ھ�و … والنتر فال ن�ق�ل�ق وال ن�ت�س�اءُل   التسول
التعّوُد یقتل السؤاَل ویُولّد الالمباالة ،ف�م�ا ال�ذي 

ح��ادث��ة ریّ��ان تس��ت��ق��ط��ب االھ��ت��م���ام ج��ع��ل 
عالمیا؟خمسة أیام بلیالیھا واألنظار مشدودة الى 
ال����ق����ن����وات ال����ت����ي ت����زودھ����ا ال����ج����زی����رة 
ب��ال��م��س��ت��ج��دات،خ��م��س��ة أی��ام واق��الم الش��ع��راء 
واالدباء ومن تعلّم حرفا ومن لم یتع�ل�م ت�ت�ب�ارى 
فیمن یبدع في البكاء والرثاء و إظھ�اِر الش�ف�ق�ة 
بل إّن أحدھم قد استند الى مرجع فلسفّي لی�دع�م 
"نظریةً عبقریةً"وھي أّن سقوط طفل ف�ي ب�ئ�ٍر 

یوحد الم�ش�اع�ر اإلنس�ان�ی�ة،ی�ت�وّح�د ال�ع�الَ�م ف�ال 
ان�ت�ھ�اك�ات   احتالل وال عنصری�ة وال ح�رب�ا وال

 (عندما یسقط طفل في بئر).
أحّب ان أفھم :ھل كل المآس�ي ال�ت�ي ی�م�ّر ب�ھ�ا  

األطفال في العالم العربي والثالث عموما التكفي 
لتحریك المشاعر اإلنسان�ی�ة وت�وح�ی�د ال�ب�ش�ری�ة 
حول قضیة واحدة ھي الطفولة المستلبَة والنظر 

  في األسباب العمیقة لمعالجتھا؟
ھل معاناة طفل السنوات الخمس ط�وال خ�م�س�ة 
أیام ھي المأساةُ ام المأساة في طریقة ت�ع�ام�ل�ن�ا 

 مع الحدث؟
الموقف یدعو الى الشفقة حتم�ا ل�ك�ن ی�ج�ب أن 

الغضب الذي ی�دف�ع  الغضب،یثیر الى جانب ذلك 
إلى تحلی�ل ال�واق�ع ون�ق�ده و االع�ت�راض ع�ل�ى 
الخور، العاطفة آفتھا النسیاُن و التقلُّب ل�ذل�ك ال 

لك�ن�ن�ا   األحداث عقلنةبّد بعد ثورة المشاعر من 
ق�ت�ل�ت تخمٍة في المشاعر نحن العرب نعاني من 

العقل فنحن ال نغیّر وال ن�ت�غ�یّ�ر. وت�ل�ك ال�م�أس�اة 
 الحقیقیة.

إّن حقیقة االھتمام العالمي ب(ریّان) ھو اإلعالُم 
ال��ذي ص��ن��ع م��ن ف��اج��ع��ة ال��ط��ف��ِل مس��رح��ی��ة 

ي ال�غ�ای�ة ذ    buzzسمجةً فنحن ف�ي عص�ر الـ�
الربحیة وھو ربح مزدوج :القناة التي س�ی�ك�ون 
لھا السبق من ناحیة والنظام الحاكم م�ن ن�اح�ی�ة 

 أخرى.
قناةُ الجزیرة تجنّ�دت ل�م�واك�ب�ة ع�م�ل�ی�ة اإلن�ق�اذ 
المعقدة جدا وقد استخدمت فیھا اآللیات الثق�ی�ل�ة 
وھّب الناس من كل حدب وصوب للف�رج�ة ف�ك�ّل 
شيء في واقعنا صالح للفرجة حتّى الم�وُت أم�ا 
الذین لم ی�واك�ب�وا ال�ح�دث م�ب�اش�رة ف�ق�د ت�ك�فّ�ل 
مراسل القناة بإلھ�اب ال�ع�واط�ف وش�ّد االن�ت�ب�اه 
موھًما أّن الطفل حّي یرزق وأنھ ی�أك�ل ویش�رب 
ویتنفس بشكل ع�ادي ب�ع�د إیص�ال األكس�ی�ج�ان 
إلیھ، استُعملْت كلُّ فنون التشویق وشّد االنت�ب�اه، 
وحتى ال یبتعَد الناس ع�ن الش�اش�ة ت�ت�ردد ھ�ذه 
الجملة "تابعوا معنا خروج ریّان من البئ�ر ح�یّ�ا 
یرزق بعد لحظات"، وھذه اللحظات دامت اك�ث�ر 

م�ن ی�وم�ی�ن ،ی��ل�ّح ال�م�ذی�ع ع��ل�ى ع�ب�ارة"ب�ع��د 
لحظات"و"حیّا ی�رزق" وھ�و ی�ع�ل�م ی�ق�ی�ن�ا أّن 
الطفل قد فارق الحیاة، وبعیدا عن كّل الع�واط�ف 

 والشجون نتصور ماحدث:
طفٌل سقط (ولی�س ن�زل) ع�ل�ى ح�ی�ن غ�ّرة ف�ي 
بئٍرعمقھا اثنان وثالثون م�ت�را، وك�ل�م�ا ازدادت 

  عمقا ازدادت ضیقا،ھل سیكون بخیر جسدیا؟
ھل سی�س�ل�م جس�ده م�ن ال�ك�س�ور وال�رض�وض 
والجروح نتیج�ة االرت�ط�ام؟ ل�ن�ف�ت�رض أن ذل�ك 
حصل فك�ی�ف س�ی�ت�ن�اول ال�ط�ع�ام وھ�و ال�ذي ال 
یستطیع ان یتحّرك داخل ال�ح�ف�رة وال ان ی�رف�ع 
یدیھ لضیقھا؟ ولنفترض م�ج�ددا أن ذل�ك حص�ل 
فھل سیكون مطمئنا ھادئا وھانئا في عزلتھ تل�ك 

 وفي عّز الشتاء واألرُض رخوة رطبة؟
ألیس الرعُب وحده كفیال بالقضاء علی�ھ ؟ ل�ك�ّن 

ال�م�ع�ج�زات اإلعالم یریدنا أن ن�ع�ی�ش ص�ن�اع�ةَ 
والبطوالت وما كان الطفل ف�ي ح�اج�ة ال�ى ذل�ك 
وإنما ھو وغیره كانوا ف�ي ح�اج�ةال�ى االھ�ت�م�ام 

والى مراقبة مشددة على كل م�ا   بالبنیة التحتیة
یمثل خطرا على الناس ویھدد أمنھم والى توفیر 
فضاءات آمنة لألطفال یلعبون فیھا بحری�ة ل�ك�ّن 
أنظمتن�ا ال�ع�رب�ی�ة ال تس�ت�ب�ق األح�داث أب�دا وال 
تخطط لكل شيء أبدا إنما تتصرف ب�ع�د حص�ول 

"الكومیدی�ا وھنا كان الفصل الثاني من   الكارثة
البشریة" وھو بعنوان "الكومیدیا ال�ن�ظ�ام�ی�ة" 
وعلى مسرح األحداث ھذه الم�رة ت�ج�م�ی�ع ل�ك�ل 
الوسائل الصالحة لتلمیع صورة النظام م�ن ذل�ك 

ال�م�ك�ان وت�خ�ص�ی�ص   نشر الحرس الملَكي ف�ي
وط��ائ��رة ل��ن��ق��ل ال��ط��ف��ل ال��ى س��ی��ارة إس��ع��اف 

والكّل یعلمون أنھ فارق الحیاة أی�ام�ا المستشفى 
قبل إخراجھ ولیس أدّل على ذلك م�ن ب�ك�اء األم 
عند منفذ البئر واألسى على وجھ األب ولو ك�ان 
طفلھما حیّا لكانت الفرحة بدل ذلك. أْخِرج الطفُل 
ملفوفا وھلل الح�اض�رون وك�بّ�روا وبُ�ّح ص�وُت 

وب�ع�د ق�ل�ی�ٍل   المذیع وھو یواصل سرد المش�ھ�د
أعلَن عن وفاة الطفل ومھاتف�ة ال�م�ل�ك ل�وال�دی�ھ 
معّزیا و أُْنِزَل الستاُر بعد ذلك ولم یعد أحد ی�ذك�ر 
ریّان وال البئر ومازالت البشریة تنتظر (س�ق�وط 
طفٍل آخر في بئ�ر ف�ي ب�ل�د ع�رب�ّي م�ا ل�ت�ت�وّح�َد 

 المشاعُر).
 

 لصالح َمْن ھذه المسرحیة الكومیدیة السمجة؟!.
ولو لم یكن الفصُل األّول ھل كان للفصل الث�ان�ي 
أن یكون، لو بقیت الحادثة محلّ�ی�ةً ول�م ی�ن�ت�ش�ر 
الخبر على وسائل التواصل االجتماعي ھل ك�ان 
ھذا الطفل سیحظى بن�ج�دٍة م�ن ال�ن�وع ال�َم�لَ�ك�ي 
الرفیع ولم تكن غایتھا الخوف على حیاة الطف�ل 
فكلنا نعرف أّن ال�م�واط�َن ال�ع�ادي ف�ي ب�ل�دان�ن�ا 
العربیة بال قیمٍة ولكّن أنظمتنا ال�م�ف�ل�س�ة ت�ح�ّب 

وس�ت�ب�ق�ى الم�ع�ة   تلمیع صورتھ�ا أم�ام ال�ع�ال�م
وت�ل�ك مادمنا نعالج مشاكلنا بالنح�ی�ب وال�دم�وع 

 ھي المأساة التي تختزنھا الكومیدیا. 
h�ps://1drv.ms/w/s!

Aj1ikahlJcVihB0zFgSsUOBJtZL5 
  انتھى                            

........................................................ 
العنوان مس�ت�وح�ى م�ن ال�ك�وم�ی�دی�ا اإلل�ھ�ی�ة  * 

 لدانتي.

 "اا"* 
 

 زینب حداد/ تونس
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 وا  ان اري روا (ز ب )                  

                 
 بقلم:حمید الحریزي 

(روایة تحكي تعسف وظل�م أھ�ل الس�ل�ط�ة وال�ث�روة 
 والمال، على النساء والرجال)

 
 العنوان :

الروائي غانم عمران یتن�ق�ل ب�ن�ا ف�ي روای�ت�ھ (ج�از 
ع�ن�وان�ھ�ا أخ�ت�زال ل�م�ف�ھ�وم   تاب)، والتي تب�دو ل�ي

شعبي بمعنى التنصل م�ن ف�ع�ل وع�دم اع�ادة ف�ع�ل�ھ 
ثانیة، وقد ربط أیضا بالفعل الماضي تاب من التوب�ة 

 ثانیة.  والندم على فعل ما والتعھد بعدم العودة الیھ
 حكایة اسرة :

نعم یتنقل بنا الروائي في مقاطع مختلفة ت�ع�ب�ر ع�ن 
حیاة وتطورات وتبدالت الرواة حیث تتمیز ال�روای�ة 

 بتعدد الرواة أو تعدد االصوات.
قتیب�ة، وول�ده حس�ی�ن،  -االب عبد هللا، وولده علي 
المصریة، وأم جرجی�س   وابنتیھ لیلى والشابة نادیة

ارملة الشھید العراقي، وسماح المصري المدلل اب�ن 
المصریة الث�ری�ة وش�ق�ی�ق�ھ رؤوف... وھ�و   العائلة

ال�ح�ل�ة ال�ى   في المكان من ال�ع�راق  كذلك یتنقل بنا
 مصر القاھرة.

عبد هللا الفالح العراقي المتعب المثقل بھموم الح�ی�اة 
الیومیة والمعیل الربعة اوالد، المتمسك ب�ال�ف�ض�ی�ل�ة 
وحب الخیر وكراھیة ال�ظ�ل�م وال�ظ�ال�م�ی�ن ب�م�ا ف�ی�ھ 
النظام البعثي الحاكم، وھو المس�ك�ون ب�ح�ب ال�ن�اس 
وحب الوطن والمقتدي بمقولة الثائر ج�ی�ف�ارا (ل�ك�ل 
الناس وطن یعیشون فیھ، انما نحن فلنا وطن یعیش 

 فینا).
وھو حامل ھم ابنائھ وبناتھ، ف�ح�س�ی�ن ی�ت�ط�وع ف�ي 
الجیش، ولك�ن�ھ ی�ھ�رب ب�ع�د ح�ی�ن ك�رھ�ا ب�ال�ح�رب 
ومآسیھا وع�دم ع�دال�ت�ھ�ا، ی�ت�ع�رض ل�ل�س�ج�ن ب�ع�د 

 مداھمة دارھم من قبل الفرقة الحزبیة...
أما علي فھو ق�د حص�ل ع�ل�ى ف�رص�ت�ھ ف�ي اك�م�ال 
تعلیمھ وال�ح�ص�ول ع�ل�ى ش�ھ�ادة ال�م�اجس�ت�ی�ر ف�ي 

 القاھرة ...
في حد اللیالي الباردة یرى شبحا یقترب من ش�ق�ت�ھ 
لیال، واذا بھا فتاة جمبیلة منف�وش�ة الش�ع�ر م�دم�اة، 
تبدو ھاربة من عدو یجھلھ علي، بعد ت�ردد وب�داف�ع 
االنسانیة یحملھا على ذراعیھا وھي تنضح برائ�ح�ة 
الخمرة، یدخلھا شقتھ ویضعھا على س�ری�ر ن�وم�ھ، 
بدت ل�ھ س�اح�رة ال�ج�م�ال غض�ة ش�ھ�ی�ة، م�ح�م�رة 
الخدین، ولكن كل ھذا لم یغر علي بالسوء واستغالل 
حالة الفتاة كیف ال وھ�و اب�ن ع�ب�د هللا وت�وص�ی�ات�ھ 

 بالنجابة والشرف واالنسانیة ...
انتابتھ مشاعر الخوف وال�ت�رق�ب خش�ی�ة أن ت�ك�ون 
الفتاة قاتلة او مجرمة او سارقة مما ق�د تس�ب�ب ل�ھ 

 ھو في غنى عنھا في غربتھ ..  مشاكل
بعد ان افاقت الفتاة طلب منھا مغ�ادرة الش�ق�ة ع�ل�ى 
الرغم من أنھا اع�دت ل�ھ ف�ط�ورا ش�ھ�ی�ا مس�ت�ذك�را 
جلساتھ العائلیة وسط عائلتھ في الحلة، ولم یس�م�ح 

بسرد قصتھا والذي اتى بھا الى ھنا ... ول�ك�ن�ھ   لھا
فیتبعھا ویعیدھا الى الشقة ل�ت�ح�ك�ي   یندم على فعلتھ

 لھ حكایتھا :
فھي بنت رجل مقعد فقیر، امھا تعمل خادمة في بیت 
احد االثریاء في القاھرة بسب�ب ع�ج�ز زوج�ھ�ا ع�ن 

ف�ت�ك�ل�ف�ھ�ا   العمل، وفي احد االیام ت�م�رض وال�دت�ھ�ا
بالذھاب لخدمة العائلة ب�دال م�ن�ھ�ا، ف�ت�ت�ع�رف ع�ل�ى 
الش�اب اال�ث�ري ال�وس�ی�م ال�م�دل�ل (س�ام�ح) ال�ط�ال�ب 
الجامعي. یقع سامح في حبھا ولكنھ یواجھ بالرفض 
الشدید من عائلتھ وعلى وج�ھ ال�خ�ص�وص ش�ق�ی�ق�ھ 
(رؤوف) ض�اب�ط االم�ن وال�م�ت�ن�ف�ذ ف�ي ال�دول�ة ف�ظ 
الطباع والمستھتر، یتمسك سامح بحبیبتھ وی�ت�م�ك�ن 
من اقناع وال�دة (ن�ادی�ة) ب�ال�زواج م�ن�ھ، وب�ال�ف�ع�ل 

رغم انف اخیھ ویعیش في ش�ق�ة م�ن�ف�ردة   یتزوجھا
ف�ال�ح�ب   مع حبیبتھ متجاوزا الفارق الطبقي بینھ�م�ا

قادر عل اذابة ال�ح�واج�ز وكس�ر ك�ل الس�دود، وق�د 
صع�وب�ة ال�ع�ی�ش ب�ف�ع�ل   توفي والداه، یواجھ سامح

متابعة اخیھ لھ واجبار كل من یعمل معھ على ط�رده 
من العمل، یت�وف�ى (س�ام�ح) ع�ل�ى ح�ی�ن غ�رة وق�د 

فتبقى نادیة ب�ال م�ع�ی�ل، ف�ت�ذھ�ب   نادیة حامل  كانت
المتعبین حیث طرد رؤوف امھا ایضا   الى دار اھلھا

من الخدمة في دارھم، تلد نادیة ذكرا اسمت�ھ (ن�ادر) 

 بناًء على رغبتھ والده في حیاتھ ...
تحت ضغط العوز والضائقة المالیة تض�ط�ر (ن�ادی�ة) 
ان تصطحب ولیدھا معھا لتذھب الى دار اھل سام�ح 
عسى ان یرقوا لحال ابن س�ام�ح وی�ع�ط�ف�ون ع�ل�ی�ھ 
وعلیھا ویسمحون ل�ھ�ا ول�ھ ب�ال�ع�ی�ش ف�ي ال�ق�ص�ر 

 وتحت رعایتھم.
ولكن الذي حصل أن (رؤوف) اخت�ط�ف ال�ط�ف�ل م�ن 
بین ذراعیھا وامر السائق المتوحش ابو الھول ال�ى 
اقتی�ادھ�ا ال�ى غ�رف�ة ال�م�خ�زن واغ�ت�ن�ص�اب�ھ�ا ام�ام 

 عینیھ؟؟!!
یحتجز الطفل من قبل رؤوف واشترط على نادیة أما 
أْن تقبل بممارسة الدع�ارة وال�رق�ص ف�ي ال�م�الھ�ي 
اللیلة وأما أن یحرمھا من رؤیة ولدھا، وب�ع�د ح�ال�ة 
من الت�ردد وال�خ�وف ت�ق�ب�ل ن�ادی�ة بش�رط (رؤوف) 
فیقتادھا معھ لیسلمھا ال�ى اح�د اص�ح�اب ال�م�الھ�ي 
والدعارة، فتتعرض لحاالت من األذالل واألغت�ص�اب 
من قبل أناس أجالف الیعرفون للرحمة واألنس�ان�ی�ة 
معنى، مما دفعھا ل�ل�ھ�رب ل�ی�ال ل�ل�خ�الص م�ن ھ�ذا 
العذاب واالھانة والضرب حد األدماء ... فتقول لعلي 

 ھذه ھي حكایتي ایھا العراقي الشھم الغیور.
یوقرھا علي ویحترمھا ویوفر لھ�ا ك�ل مس�ت�ل�زم�ات 
األمان ویقدم لھا الكسوة وال�غ�ذاء واألس�ت�ق�رار ف�ي 
شقتھ على الرغم من مخاوفھ مما یخبئھ الم�س�ت�ق�ب�ل 
ل�ھ ول�ك�ن ال�رج�ال أص�ح�اب ال�م�ب�اديء والش�ھ�ام�ة 
والغیرة ال ینھزمون أمام ال�م�ص�ائ�ب وال�ن�وائ�ب وال 

 یخذلون مظلوم أو خائف ...
في ھذه الفترة یخب�ر اب�و ال�ھ�ول الس�ل�ط�ات ب�م�ق�ت�ل 
(رؤوف) مطعونا بسك�ی�ن ف�ي ال�ج�ھ�ة ال�ی�م�ن�ى م�ن 
رقبتھ ودمائھ تسیح في غرفتھ الخاصة وھو ج�ال�س 

 على كرسیھ ...!
أب�رز   فتوضع (نادیة) تحت الشبھات واألتھام ألنھ�ا

المستفیدین من مقتلھ، یتب�رع ع�ل�ي ب�ال�دف�اع ع�ن�ھ�ا 
لعلمھ ببرائتھا، فیتصل بأبناء مدینتھ من ال�م�ح�ام�ی�ن 
المشھورین ومن لھم باع طویل في الم�ح�ام�اة وف�ي 

وال�دف�اع ع�ن   التصدي لمثل ھذه الجرائم الخ�ط�ی�رة
ال�ح�ل�ي   الحق والحقیقة، ف�ی�ش�ی�ر ع�ل�ی�ة ال�م�ح�ام�ي

الشھیر (عبد الخال العكام) بان یوك�ل ال�ق�ض�ی�ة ال�ى 
المحامي المصري (احمد نبیل ال�ھ�الل�ي)، وب�ال�ف�ع�ل 
تبنى المحامي القضیة وطلب من علي االبق�اء ع�ل�ى 
(نادیة) في عھدتھ حتى تتضح خیوط القض�ی�ة وال�ى 
ان یصل على الحصول على دلیل برائتھا من التھم�ة 

 الخطیرة ...
تعقدت االمور بعد ان انكر جمیع المتھمین الج�ری�م�ة 
وبعد ان عثروا على بطاقة نادر م�م�زق�ة ف�ي غ�رف�ة 

ت�وج�ی�ھ ال�ت�ھ�م�ة ال�ى   القتیل مما یؤشر ب�ق�وة ال�ى
 نادیة ...

یقوم المح�ام�ي ب�دراس�ة ال�ق�ض�ی�ة واق�وال الش�ھ�ود 
والمتھمین ومعرفة أن المقتول كان اعسر ال�ی�د وان 
الضربة ف�ي ال�ج�ان�ب االی�م�ن م�ن رق�ب�ت�ھ، وب�ع�ض 
الدالئل االخرى ومنھا العثور على نادر م�خ�ب�أ ل�دى 
عائلة بطلب من رؤوف، تسلم نادیة نفسھا للع�دال�ة، 
وبعد اس�ت�ج�واب ال�ج�م�ی�ع وب�ح�ث دواف�ع�ھ�م ل�ل�ق�ت�ل 
واالطالع على جرائم رؤوف فھو قاتل ل�وال�ده وھ�و 
القاتل للخادمة في المنزل النھ علم انھا تعلم بمق�ت�ل�ھ 
لوالده، وانھ ھو من قام باغتصاب زوجة ابو ال�ھ�ول 
سائقھ الخاص، وأنھ ھو م�ن وق�ع زم�ی�ل�ھ ال�م�الزم 
رأفت على توقیع مستندات صرف امواال كبی�رة م�ن 

س�ب�ب ل�ھ الس�ج�ن ال�م�ؤب�د واالش�غ�ال   الدول�ة م�م�ا
الشاقة، وعدم وجود بص�م�ات الي م�ن ال�م�ت�ھ�م�ی�ن 
ع�ل��ى الس��ك��ی�ن س��وى بص��م��ات ال��م��ق�ت��ول رؤوف، 
وعثورھم على ورقة مخبأة تحت سریره یعترف بھا 
رؤوف بجرائمھ وانھ قتل نفسھ ندما ع�ل�ى اج�رام�ھ 

 وافعالھ الشریرة.
ن�ادر   عندھا یطلق سراح (نادیة) ویسلم لھا ول�دھ�ا

و ولدھا الورثة الوحیدین للقصر   الذي اصبحت ھي
ث��روات ال��ع��ائ��ل��ة وث��روات ال��ق��ت��ی��ل رؤوف   ول��ك��ل

وممتلكاتھ، لیعیشوا بھناء وسالم بعد اذالل وض�ی�ق 
وعسر. كما اطلق سراح جمیع المتھمین ما عدا اب�و 

 الھول عوقب لقیامھ باغتصاب (نادیة).
حینما علمت ن�ادی�ة ب�ان رؤوف ب�اع ق�الدة وال�دت�ھ 

ل�ی��دف��ع مص��اری��ف ال��م��ح��ام��اة ق��ادت��ھ ال��ى الص��ائ��غ 
المشتري واسترجعت القالدة، م�ك�ب�رة ف�ی�ھ غ�ی�رت�ھ 

كم�ث�ال ع�ل�ى غ�ی�رة وش�ھ�ام�ات   وحمیتھ وانسانیتھ
 العراقیین ودفاعھم عن الحق ...

ارادت نادیة ان تحقق لعلي االمان وال�رف�اه ف�ب�ح�ث�ت 
عنھ لتضمھ لدارھا ولك�ن ع�ل�ي ق�د اخ�ت�ار ال�ذھ�اب 
والعودة الى مدینتھ وعائلت�ھ، ف�ح�ال وص�ول�ھ�ا ال�ى 
المطار كان علي معلقا في الجو راكبا طائرة ال�ع�ودة 

 الى الوطن فتمنت لھ سالمة الوصول.
وبعد كل ماتقدم نس�ج�ل ال�م�الح�ظ�ات ال�ت�ال�ی�ة ح�ول 

مرة بضمیر المتك�ل�م وم�رة   الروایة التي اتى السرد
بض�م�ی�ر ال�غ�ائ�ب وال�راوي ال�ع�ل�ی�م وق�د غ�اب ھ�ن��ا 

م�م�ا اف�ق�د الس�رد ال�م�ون�ول�وج   الروائي كلي الع�ل�م
والحوار الداخلي للشخصیات ال�روائ�ی�ة، وھ�ذا م�م�ا 
یس�ط�ح ال�روای�ة وی�ف�ق�دھ�ا م�ی�زة ال�ع�م�ق الس�ردي 

 والغوص في اعماق الشخصیة.
 

* جاء في الروایة نوعا من السرد الزائد وال�ف�ائ�ض 
عن حاجة الحبكة وال�ث�ی�م�ة ول�و ح�ذف الت�ت�اث�ر ب�ھ 

ذك�ر  -الروایة من حیث المبنى والمعنى ومنھا مث�ال:
نزھة زوجة المصري عبد المجید العامل في الع�راق 
للترفیھ عن نفسھا في االھرامات، رب�م�ا اراد م�ن�ھ�ا 
 الروائي الحدیث عن االھرامات والحضارة المصریة

عبر ابرز معالمھا ولكن على الرغم م�ن ذل�ك ت�ب�دو 
 سردا زائدا اقحم في السرد.

 
الش�اب   * قضیة زواج االرملة ام جرج�ی�س زوج�ة

العراقي من المصري عبد المعطي القات�ل لش�ق�ی�ق�ت�ھ 
وما تھمھم عشیقھا ومجیئھ كغیره م�ن ال�م�ج�رم�ی�ن 
المصریین الى العراق للتخ�ل�ص م�ن ال�ع�ق�وب�ة ف�ق�د 
كانت ابواب العراق مفتوحة من قبل صدام لمن ھ�ب 

فھذه ال�ق�ض�ی�ة ت�ب�دو م�ق�ح�م�ة  ودب من المصریین.
ایضا في السرد ولم تتوفر ل�ھ�ا االرض�ی�ة الس�ردی�ة 

لیشرح لنا الروائي حال ال�ع�راق   لتكون محل حدیث
وحرائره زمن الحرب وحكم ال�ط�اغ�ی�ة ص�دام ح�ی�ث 
سكن شباب العراق سواتر الموت والدمار في ح�ی�ن 
یمتع المصریون بالمال والن�س�اء ح�ت�ى ال�م�ج�رم�ی�ن 
منھم. وھذه طبعا قضیة تخادم فیھا النظام الصدام�ي 
والمصري، حیث وفر االیدي العاملة لصدام حس�ی�ن 
بدال من العراقیین لتمشیة ال�ح�ی�اة ف�ي ال�ب�الد خ�الل 
حرب ضروس، كما وف�ر ص�دام ل�ل�س�ادات م�خ�رج�ا 
باحتواء ك�ل ال�ع�اط�ل�ی�ن ال�م�ص�ری�ی�ن م�ن م�خ�ت�ل�ف 
الشرائح لیخفف من الضغ�ط الش�ع�ب�ي ع�ل�ى ن�ظ�ام�ھ 
الذي ط�ب�ع م�ع اس�رائ�ی�ل، ك�ذل�ك وف�ر ل�ھ م�الی�ی�ن 

كنتی�ج�ة ل�ع�م�ال�ة  الدوالرات لدعم االقتصاد المصري
المصریة في العراق، وقد ت�واف�ق ص�دام والس�ادات 

واالمبریالیة العالمیة وت�ن�ف�ی�ذ   في خدمة الصھیونیة
مخططاتھا في المنطقة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ش�ع�ارات 
ص�دام ال�زائ�ف��ة ب��م�ع��ادات اس��رائ�ی��ل والص��ھ�ی��ون�ی��ة 

ل�ل�ت�غ�ط�ی�ة   ومحاكمة صدام في محاكمة ھزلیة زائفة
على عمالتھا للصھیونیة العال�م�ی�ة، ال�ت�ي وف�ر ل�ھ�ا 
ال��ت��ب��ری��رات الم��ت��الك الس��الح وض��رب ال��ع��رب 
والفلسطینین عبر (طرق�ات�ھ) الص�اروخ�ی�ة ال�ب�ائس�ة 
 التي وقعت نقمة على رؤوس الفلسطینیین والعرب.

*المؤاخذة االخرى ھ�و وج�ود رؤوف ال�م�ض�روب 
بسكین میتا وھو جالسا على كرسیھ وم�ن ال�م�ع�ل�وم 
ان الم الطعنة بالسكین یسبب الما مبرحا مما ی�ج�ع�ل 
المقتول ی�رف�س وی�ت�ل�وى ال�م�ا ویس�ق�ط ح�ت�م�ا م�ن 

 الكرسي لیتمرغ في ارض الغرفة.
كما ان الید توص بالعسراء ولیس بالیس�ار ف�ل�ی�س�ار 

 والیمین والشمال والجنوب اتجاھات ولیس صفات.
 

*كذلك ھناك فائض من السرد اال وھو الحدی�ث ع�ن 
تاریخ مصر والسودان واالردن، جاء وكأنھ م�ل�ح�ق 

لبنی�ة   والحاجة  بالروایة لغایة في نفس الكاتب فقط
 فیھا. الروایة

 
 الروائي والتاریخ :
لتزوید القاريء ب�ج�رع�ات م�ن   اھتم الروائي كثیرا

االس��م��اء وال��م��دن   ب��ع��ض  ال��م��ع��ل��وم��ات ح��ول
 مثل :  وتاریخھا

* أولس��ن ج��ی��ل��ی��وس ع��ال��م ال��ف��ل��ك وال��ری��اض��ی��ات 
والفیلسوف االغریقي الذي قام بتصم�ی�م ال�ة ت�ط�ی�ر 

ق�ب�ل  400  بواسطة محرك بخاري وكان ذل�ك ع�ام
 !! 135المیالد). ص

 
ونحن نعلم ان المحرك ال�ب�خ�اري ج�اء ف�ي ب�دای�ة   

ف�ي ح�دود ال�ق�رن   النھض�ة الص�ن�اع�ی�ة ف�ي اورب�ا
 السادس عشر المیالدي. 

 فھذه معلومة مدھشة حقا.
* كنی�س�ة م�ری�م ال�ع�ذراء اق�دم ك�ن�ی�س�ة ف�ي ب�غ�داد 

 م.1640موجودة االن شیدت عام 
شاعر وأدیب یھودي القي ال�ق�ب�ض   * أنور شاؤول

علیھ زمن البعث، وارسل قصیدة رائعة ال�ى ص�ال�ح 
مھدي عماش وقد وكان م�ح�ب�ا ل�ل�ش�ع�ر فس�م�ح ل�ھ 

 103بالسفر في السبعینیات.ص
(ان كنت من موسى اقتبست عقیدتي فأنا المقیم ف�ي 

 .106ظل دین محمد...)ص
* وضحھ أم الھادي، وھي من النساء لحلیات قامت 
بأرضاع أحد أبناء ال�ط�ائ�ف�ة ال�ی�ھ�ودی�ة وھ�و (ان�ور 

 شاؤول).
* الحلة اتخذتھا دولة الخروف االسود (قراقرن�ی�ل�و) 

 ھجري.812بعد بغداد عام 
كما ان ال�روائ�ي ح�رص ع�ل�ى ت�ع�ری�ف ال�ق�ال�ريء 

معالم مدینة الحلة واسواقھا وح�واری�ھ�ا   بالكثیر من
كالھیتاویین والمھدیة وشارع الیھودي والعدی�د م�ن 

 المكتبات والمقاھي .
كما مر على بعض االحداث المفص�ل�ی�ة وال�م�ھ�م�ة *  

ف��ي ت��اری��خ ال��ب��الد م��ث��ل ان��ت��ف��اض��ة اذار، وح��رب 
القادسیة، وحرب ال�خ�ل�ی�ج، واح�ت�راق ط�ائ�رة ع�ب�د 
السالم عارف في الب�ص�رة ...ال�خ، وح�ال�ة ال�خ�وف 
والرعب الذي عاشھا المواطن العراقي في ظل نظام 

ن�ظ�ام ال�ح�زب ال�واح�د وال�ق�ائ�د   الش�م�ول�ي  البع�ث
 االوحد.

تمیز السرد الروائي بشعریة عالی�ة ال�ب�س�ت ال�ن�ص 
منعشة للعقل والروح (بدت كارملة ھج�رھ�ا   جمالیة

العشق وضاجعتھا الوحدة كل لیلة، حتى باتت حبل�ى 
الفراق والمرارة، وق�ل�ب�ھ�ا ك�وت�اد ت�ب�ك�ی�ھ�ا االل�ح�ان 
الحزینة، والحیاة التي البستھا خمارا أسود ل�م ت�ك�ن 

ف�ك�ان اس�ت�ھ�الال ج�م�ی�ال  5سببا في خی�اط�ت�ھ...)ص
س�ی�ؤش�ر اغ�ل�ب اح�داث   ش�ع�ري وم�ج�از  للروای�ة
 الروایة.

وھناك الكثیر من ھ�ذا ال�ن�م�وذج الش�ع�ري ال�ج�م�ی�ل 
 تستبطنھ الروایة وتضمھ بین صفحاتھا.

ب��ن��ور الش��م��س   ك��ذل��ك ف��أن ال��روائ��ي م��غ��رم ج��دا
لیجعلھا تالمس م�خ�ی�ل�ة   فجر ومساءا  وانعكاساتھا

(رم�ت  القاريء وتنقلھ الى ع�وال�م س�ح�ری�ة رائ�ع�ة
الشمس أولى خیوطھا الذھبیة على رؤوس المب�ان�ي 
العالیة وقمم الجبال واوراق االشجار كشب�ك�ة ص�ی�اد 

85ماھر یزج ف�ی�ھ�ا ص�غ�ار الس�م�ك وك�ب�ی�رھ�ا)ص
وھناك العدید من ھ�ذه ال�وح�ات ال�زاخ�رة ب�ال�ج�م�ال 
والمتأملة للطبیعة وسحرھا، یبدو أنھا م�زوع�ة ف�ي 
وعي الروائي ال�ذي ع�اش وس�ط ج�م�ال ال�ط�ب�ی�ع�ة 

 القرویة وفتنتة بساتینھا وأنھارھا ونھیراتھا ...
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 * قََدر

**** 

 أمسَك قََدري العبثيُّ یدي

 لیدلّني على بحِر الّضیاع.

 كاَن قََدري ُمَمدَّداً على الّسریر

 یغریني وأنا الملھوف الّساذج.

 لم أستطْع ردَّ یده،

 كانْت یدهُ األقوى واألعتى،

 فركبُت سریَر البحِر سریعاً 

 مدھوشاً مذھوالً 

 كي تتقاذفني أمواُج العبِث األْسَود،

 أمواٌج كصخورٍ 

 وأخرى كِجبَال.

* 

 بعَد أليٍ 

 تعّرفُت إلى الكاف

 ثُمَّ إلى النُّون

 في ِعْلٍم َمخزون.

 وحیَن أدركُت الّشاطَئ في آخر رمٍق لي،

 بكیُت كدرویٍش مجنون

 من قََدري األقوى واألعتى،

 وأنا أتذّكُر كیَف أمسَك بي

 وأنا األعمى،

 بكیُت وأنا أطرُق باَب النّسیان

 كبقایا إنسان.

* 

 لماذا كاَن قََدري األقوى واألعتى

 ولماذا أمسَك بیدي،

 یتوّسل كي أتعذَب حتّى آخر رمٍق لي؟

 آ...

 أما ِمن شاطئ

 ینقُذ ِمن غرٍق یومّي ھذا األعمى؟

 أما ِمن حرٍف یوقُف ھذا العبث المجنون؟

 * وصوال إلى ... 

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

 أكاَن الطّریُق أطول من اللیل

 أم كاَن اللیُل أطول من الطّریق؟

* 

 كنُت أسأُل رأسي الذي وضعتُھُ أمامي

 على المائدة

 كي نُرّكَز، أنا وھو،

  وسطَ وحشٍة ھائلة،

 على سؤاٍل حاصَر الّروح،

 طّوقھا ثُمَّ حطَّم أبوابَھا وشبابیكھا

 دونما رحمٍة، دونما فاصلة.

 وكاَن رأسي یحاوُل أن یجیب

 مثل طفٍل تائٍھ في الّسوق

 أو مثل شاعٍر ُمصاٍب بالھذیاِن والھْلَوَسة،

 وثالثة مثل حّالجٍ 

 سقطَ سھواً من المقصلة،

 ورابعة مثل دیك الجنّ 

 وقد صحا من سكرتِِھ الُمرعبة،

  وخامسة مثل كلكامش

 یشرُب لیَل نھار

 من كأِس خیبتِھ الكبرى

  بعَد أن سرقت األفعى

 عشبتَھ الُمذھلة،

 وسادسة

 وسابعة

  وثامنة

 وتاسعة

 و

 و

 و

 وصوالً إلى الّصفر: ملِك األجوبة!

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

 ن 
  اّوح

 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا 

رة ا  * ف اأ * 
 

 أنا وفناجین اللیل نسینا دروبھ 
 نمشي الھوینى

 نعانق أغصان األمل
 وعقارب االنتظار تلدغ 

 سھاداً ممالً 
 نتسول ثدي البقاء

 والجسد مثقل بالخیبات؟
 تتبرج شفاه الذاكرة 
 ترتّل آیات الّشوق توقا

 واخلد لفجر یبقي خریفیا
** 

 اتنفس من رئة الفقد 
 وأركلُھا بأقدامِ 

 تخسُف مسارَب أوردتي
 حزمُت أمتعة الھوى

 مصلوبة على ورقة بیضاء
 تطمسھا ظلمة الشتاء

 التصق بثوبي
 ..وأشدو لھ : في أي حضن سأرتمي ؟

** 
 .. شّح الصوت

 فلم تتجّمل الوسادة؟
 وكل خل مع خلیلھ 

 یاولید النبض 
 كل شيء ساكن

 تعال أسقك
 وأعلن توبتي

 أنا في خریف العمر
 وما زلت أخاف القُبل

 تعال نغازل الفجر
 في جبِّ الظلمات 

 لبعض الوقت
** 

 صقیع الّصبر یصطلي
 دون حمحمات اللیل

 ویح الّروح 
 لَم لزمت السكون 

 في حضن كھف مھجور ؟
 سعیر الّزفیر یلتھب

 یا ثرثرة الحلم 
  ... أ لبّیِت ؟

 رمیُْت وجھھ في الفجر
 غازلني مسیجا بالعطر
 اخذ من شعري ضفیرة

 وروحي الورقاء
 أتت دون نداء

 َعثرت على قُبلٍة على شفتيّ 

 لیلى الطیب/الجزائر 
 د. لیلى الصیني

 سوریا 

 

 ونظمت حرفا في كتابي ینطق

 كجمان بحري بالمشاعر تبرق

- 

  أنا إن رسمت الحرف أرسم وردة

 والحرف یزھو والھوى استبرق

- 

 أقسمت في عینیك یشدوني الھوى

  شفتاك یا ورد الفیافي أعشق 

- 

 وعلى ضفاف النھر بات مسامرا

  وتغازل اللیل الطیور تزقزق

- 

 ینساب عطرا من شقائق مھجتي

 حین الغرام على جبین یبرق

- 

 قیثارة الصبح العلیل و أمطرت

 وتسرق  ترنو الى عش الغرام

- 

 یا مھجتي یا دمعة النھر التي

 كل الورود لنور عینك تُطلق 

 

  ھي شعلة والشعر فیھا ملھمي

 ھذا البیان بكل سطر ینطق
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 :المارد الشریر -ب
 "ال�م�ل�ك وأوالده ال�ث�الث�ة"كما في النص العراقي    

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

 .الحكایة السوریة الوارد ذكرھا ھنا
 () "ست الحسن والمارد"الحمصي  /النص السوري

((ضاقت األحوال بالفتی مح�م�د، 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، دخ�ل�ھ�ا وھ�و ف�ي 
غایة التعب، ورأى عجوزة 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، ف�أخ�ب�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 أج�م�ل ال�ف�ت�ی�ات، 
حتى إنھ لم یبق في ال�ب�ل�دة س�وى اب�ن�ة ال�م�ل�ك، س�ت 
الحسن، والیوم حان م�وع�د ت�ق�دی�م�ھ�ا، والب�د م�ن أن 

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

موكب مھیبة، والجند یحملون ست الحسن في مح�ف�ة، 
ویسیرون بھا إلى سفح الجبل، وھ�ن�اك أن�زل�وھ�ا، ث�م 
ودعتھا أمھا وودعھا أبوھا، ورج�ع ال�ج�م�ی�ع ح�زان�ي 
یبكون، وتقدمت ست الحسن تصع�د ال�ج�ب�ل، وح�دھ�ا 
وأخذ الفتی محمد یص�ع�د ف�ي إث�رھ�ا، ف�ت�ن�ب�ھ�ت إل�ی�ھ 
فطلبت منھ أن یرجع، فأشفق ع�ل�ی�ھ�ا ف�أخ�ب�رت�ھ أن�ھ�ا 
مستسلمة لقدرھا، راضیة بما قسم لھا، لكي تنقذ أبن�اء 

 بلدھا وتوفر لھم ماء الشرب
ولكن الفتى أصر على المضي في إثرھا، وأك�د ل�ھ�ا   

أنھ سیعمل على إنقاذھا من ذلك المارد، ث�م ط�ل�ب إذا 
بلغت النبع أال تتقدم أكثر، وأن تطل�ب م�ن ال�م�ارد أن 

وھ�ك�ذا أخ�ذت  .یبرز لھا بدال من أن تمضي ھي إل�ی�ھ
ست الحسن تتسلق الجبل، حتى بلغت الن�ب�ع، ف�ن�اداھ�ا 
المارد أن تقدمي أكثر فأكثر، ولكن ست الحسن ردت 
علیھ تطلب منھ أن یبرز لھا، وما إن برز المارد حتى 
أسرع الفتي محمد ف�غ�رس خ�ن�ج�ره ف�ي ق�ل�ب�ھ، ف�خ�ر 

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

البلدة أن ست الحسن قد خافت المارد، ورجعت، ك�م�ا 
خافوا أن یحرمھم المارد من الماء، ولكن ست الحسن 
أكدت لھم أن المارد قد قتل، فلم یص�دق�وا، وان�ت�ظ�روا 

 .إلى الصباح، فإذا الماء یجري صافیة كالسلسبیل
ففرح الملك والملكة، كما فرح أھل البلدة جمیع�ا، 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 تع�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 ق�ت�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 

وھكذا أخذ الفرسان والشباب بالم�رور   الحقیقي منھم.
تحت الشرفة، وھ�ي ت�ن�ك�ر أن ی�ك�ون أي م�ن�ھ�م ھ�و 
القاتل، إلى أن مر الفتي محمد، وعندئ�ذ أش�ارت إل�ی�ھ 

 .أنھ ھو
وھكذا زفت ست الحسن إلى الفتى م�ح�م�د، ل�ی�ودع    

إلى األبد حیاة البؤس والشقاء والف�ق�ر، ول�ی�ع�ی�ش م�ع 
 .)).ست الحسن طول العمر في ھناء وسرور

*** 
 :العفریت -

دی�م�ون م�وج�ود ف�ي  /((ھو نوع فائق القوة من ال�ج�ن
وغالبًا ھو مرتبط بالعالم السفل�ي  .األساطیر اإلسالمیة

كما إنَّھ ُمتََماھَ�ى م�ع أرواح ال�م�وت�ى، وق�د ش�اع ف�ي 
الثقافة األوروبة بأنَّ لھ صل�ة ب�األم�اك�ن ال�ت�ي ت�ح�ف�ل 

ر  ."ِمَن ال�ج�ن"فإن المصطلح یتبعھ دائًما تعبیر  .بالشَّ
وفي الفولكلور الالحق، تطوروا إلى كینونات مستقلة، 
ُعرفت على أنھا شیاطین قویة أو ع�ل�ى أن�ھ�م أرواح 
الموتى الذین یسكنون أحیانًا في أم�اك�ن م�ق�ف�رة م�ث�ل 

وإنَّ موطنھم الح�ق�ی�ق�ي ھ�و ال�ع�ال�م  .األطالل والمعابد
 .السفلي

وتستخدم كلمة عفریت للداللة على شخصیات معینة   
غالبا ما تكون خرافیة أو خی�ال�ی�ة وأح�ی�ان�ا ی�م�ك�ن أن 
تذكر كشخصیات حقیقی�ة ل�ھ�ا وج�ودھ�ا ف�ي ع�ال�م�ن�ا 
وموضوع خرافیة أو حق�ی�ق�ة وج�ودھ�م ت�ت�ع�ل�ق ع�ادة 
بمعتقدات الشعوب وطریقة تفكیرھم أو عقیدت�ھ�م وم�ا 

و قد تم ذكر العفاریت ف�ي ك�ث�ی�ر  .ورثوه من أسالفھم
من القصص والحكایات الشعبیة واألساطیر المختل�ف�ة 
والتراث المتناقل بین األجی�ال ك�م�ا وت�م ذك�رھ�م ف�ي 

و قد تنوعت شخصی�ات ال�ع�ف�اری�ت  .كثیر من األدیان
وأشكالھا فمنھم من ھو طیب وخ�ی�ر وم�ن�ھ�م م�ن ھ�و 

وبالنسبة ألشكالھم ف�ت�ارة ی�ت�م ذك�رھ�م  .شریر وخبیث
على أنھم ذوي وجھ حسن وتارة بأنھم ذوي وجھ قبی�ح 
منھم الطویل جدا ومنھم القصیر ج�دا ب�ع�ض�ھ�م یش�ب�ھ 
البشر وبعضھم اآلخر یشبھ أو ف�ی�ھ خص�ل�ة م�ن أح�د 

الحیوانات وكثیر من�ھ�م ق�ادر ع�ل�ى ت�ح�وی�ل أش�ك�ال�ھ 
و ی��ع��ود ھ��ذا االخ��ت��الف وال��ت��ن��وع ف��ي  .وص��وت��ھ

شخصیاتھم وأشكالھم إلى طبیعة دورھم الذي یلعب�ون�ھ 
في القصة المحكیة عنھم وھك�ذا ف�ع�ن�دم�ا ی�ت�م ذك�رھ�م 
على أنھم سیئون غالبا ما یتم تص�وی�رھ�م ع�ل�ى أن�ھ�م 

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

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

، كما في فصل كائن�ات "الجندي والملك"وفي نص    
تتحدث، ن�ج�د ال�ع�ج�وز الس�اح�رة ت�ح�ت�ف�ظ ب�الش�م�ع�ة 

وھ�و ی�ردد  "عفریتا"السحریة، وعند االضاءة یخرج 
 ."لبیك لبیك عبد بین یدیك"

*** 
 :العفریت المساعد -آ

وال یختلف ع�ن  .وھو الذي یقدم ید المساعدة للبطل   
أي شخصیة مساعدة، ألن مساعدتھ ال تختلف ع�ن أي 

 .مساعدة
ح�م�ص�ي ف�ی�ھ ع�ف�ری�ت مس�اع�د  /ھناك نص س�وري

 () "الكریم والبخیل"بعنوان 
*** 

 () )من المعطي(الحمصي  /النص السوري
وكان دائماً ی�ح�ب أن ی�ج�ت�م�ع  ..((ملك لھ ثالث بنات

وفي ال�ن�ھ�ای�ة ی�ق�دم ل�ھ�ن ھ�دای�ا  ..بھن، یتحدث الیھن
وف�ي ی�وم م�ا  "َمن الم�ع�ط�ي؟" :ثمینة، ویسألھن قائالً 

 .أنت ال�م�ع�ط�ي :أجابت البنت األولى والثانیة قائلتین
ف�غ�ض�ب  .هللا المعط�ي ی�ا وال�دي :أما الثالثة فقد قالت

بعد أیام أقام ولیمة في قصره، ودعا ل�ھ�ا  .الملك علیھا
وجلس مع إبنتھ في ش�رف�ة قص�ره،  ..جمعاً من الناس

فرأى رجالً بائساً مسكیناً، طلب من ابنتھ أن تلحق ب�ھ 
ذھ�ب�ت ال�ف�ت�اة م�ع   .وال تعود إلى القصر م�رة أخ�رى

وع�اش�ت م�ع�ھ وم�ع وال�دت�ھ  .ال�م�س�ك�ی�ن إل�ى ك�وخ�ھ
وھذا ھو اسمھ�ا -"غالیة"في الصباح قامت  ..العجوز

خذ ھذه اللی�رة ال�ذھ�ب�ی�ة واش�ت�ر ل�ن�ا  :وقالت للشاب -
  .بقروش منھا ما تحتاج الیھ وأعد الباقي

وظ�ال  ..ما أمرتھ ب�ھ -وھذا ھو إسمھ - "أحمد"فعل    
على ھذه الحالة مدة طویلة حتى مرت في أح�د األی�ام 
قافلة محملة بالبضائع متجھة إلى بلد بعید فنادت ع�ل�ى 

ما رأیك أن ت�أخ�ذ إب�ن ع�م�ي ھ�ذا  :رئیسھا وقالت لھ
وذھ�ب أح�م�د  ..فوافق الرجل على طلبھا ..لیساعدكم؟
وقبل أن یصلوا إلى البلد المقصود ط�ل�ب�وا  ..في القافلة

 ..االستسقاء ، وكان الدور على أحم�د، ف�ن�زل ال�ب�ئ�ر
وقبل أن یصل الماء التقى ب�ع�ف�ری�ت ض�خ�م، أع�ط�اه 

 .."غال�ی�ة"رمانة وطلب منھ أن یعطیھا إلى ابنة عمھ 
وأرس�ل  ..ثم أخذ الماء وخ�رج ..فأخذھا أحمد وشكره

وعندما فتح�ت�ھ�ا  ..الرمانة إلى زوجتھ مع بعض الناس
 .وجدت بداخلھا جوھرة ثمینة

وفي كل من�اس�ب�ة ی�رس�ل ل�ھ�ا أح�م�د  ..وتمضي األیام
وب�ن�ت قص�راً ك�ب�ی�راً  "غ�ال�ی�ة"فقامت  ..الھدیة نفسھا

طلبت من�ھ أن  ..عندما عاد أحمد .وأثثتھ بأفخر اآلثاث
یستدعي الملك إلى ولیم�ة ف�ي قص�رھ�م، ف�ق�ام أح�م�د 

وبعد تناول الطعام طلب الملك أن یسمع  ..ودعا الملك
وك�ان�ت واق�ف�ة  ..فحكت لھ إبنتھ حكایت�ھ�ا ..منھم قصة

ھل آمنت ب�أن  :فقالت لھ ..فعرفھا الملك ..خلف ستارة
 .المعطي ھو هللا وحده؟ فإعترف الملك بخطئھ

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

العفریت، الذي یخ�رج م�ن أم�واج ال�ب�ح�ر  /لخاطفھا 
ویراه الملك شھریار وأخوه، فھو قد اختطفھا في ل�ی�ل�ة 
عرسھا ووضعھا في علبة صغیرة محتفظاً بھا كخلیلة 

 :فما كان منھا إال أن خانتھ مع آخرین  وق�ال�ت ل�ھ�م�ا
إن ھذا العفریت قد إختطف�ن�ي ل�ی�ل�ة ع�رس�ي ث�م أن�ھ "

وضعني في علبة وجعل العلبة داخل صن�دوق ورم�ى 
على الصندوق سبعة أقفال وجعل�ن�ي ف�ي ق�اع ال�ب�ح�ر 
العجاج المتالطم باألمواج ویع�ل�م ان ال�م�رأة م�ن�ا إذا 

وال ن�ری�د ھ�ن�ا أن     () ."أرادت أمراً لم یغلبھا شيء 
نعطي لھا المبرر الذي استساغتھ لتبریر سقوطھ�ا أي 
حكم ایجابي، ألن الس�ق�وط ل�ی�س ھ�و ال�ح�ل ال�وح�ی�د 
لمشكلتھا، ولكنھا على أیة حال ق�د وج�دت ف�ی�ھ ال�ح�ل 
األفضل، أو انھ الحل الوحید، م�ا دام�ت ال تس�ت�ط�ی�ع 

كما أراد لھا مؤلف اللیال�ي  .التخلص من ھذا الخاطف

على الرغم من أن الفرص ال�م�م�ن�وح�ة ل�ھ�ا ب�ع�د ن�وم 
 .العفریت كثیرة

وفي أغلب القصص الشعبي العربي نص�وص تض�م  
ال�غ�ول "الغول الشریر، ك�ال�ن�ص ال�ل�ی�ب�ي ال�م�ع�ن�ون 

 . () "الخاوة"والنص الجزائري  .() "والصبایا السبعة
وال�ن�ص ال�م�غ�رب�ي . () "طاعة األم"والنص السوري 

 .المذكور في السطور القادمة "اللص الظریف"
*** 

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

ذھ�ب�وا إل�ى ب�ی�ت  .والثاني صیادا، وال�ث�ال�ث س�ح�ارا
النجار یتسامرون سمع�وا ص�ف�ی�را كص�ف�ی�ر ال�ری�اح، 
ودویا كدوي الرعد، وانطفأ القندی�ل ف�ان�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 معھم في الدار ودموعھا تنحدر 

ھل " :سأل االخ الثاني وكان یعمل صیادا .على خدیھا
انھ�ا  ()انھا عیشة قندیشة، " :، فقال المنجم"انت ملكة؟

، فخرج النجار، وتبعھ المنجم، ثم الصیاد،وأقفل "جنیة
ن��رج��ع ون��ت��ك��ل��م " :ب��اب ال��دار، اوق��ف��ھ��م وق��ال ل��ھ��م

،فرفضوا إال النجار فقد بات لیلت�ھ ع�ن�د ال�ل�ص "معھا
بعد ان اتفقوا جمیعا صباح الغد، لیجدوا لھذا ال�ح�ادث 

 .حال
ذھبوا صباح إلى بیت النجار وب�ع�د ان ف�ت�ح�وه ل�م    

ان�ھ�ا ل�ی�س�ت ب�ن�ي " :یجدوا الفتاة، وسألوا المنجم فقال
آدم، وھي عروس خطفھا عفریت، وقد ناداه ص�اح�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 یرشدھم الم�ن�ج�م،    

یمكنني ان اسرقھ�ا "ووصلوا إلى الجزیرة فقال اللص 
فسار ح�ت�ى وص�ل قص�ر ال�ع�ف�ری�ت،  ."من العفریت

فوجد الفتاة جالسة تبكي والعفریت نائما، ورأسھ عل�ى 
م�ن "فخذھاوممسك�ا بش�ع�ر رأس�ھ�ا، فس�أل�ت�ھ ال�ف�ت�اة 

،فحكى لھا حكایت�ھ، ف�خ�ل�ص�ھ�ا م�ن ال�ع�ف�ری�ت "أنت؟
وھرب بھا، ووصل بھا إلى اصدقائھ وعن�دم�ا رك�ب�وا 
القارب أحسوا كأن األرض قد اھتزتورأول العفریت، 

 .فھتفوا بالصیاد ان یرمیھ بسھم فرماه وأصابھ، ومات
فتشاجر االربعة على أحقیتھم بالف�ت�اة وك�ل ی�ق�ول ان�ا 

   .فعلت كذا
عندما وصلوا 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 السردیات الی�ھ�ودی�ة

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

السعلوة شكلھا غریب ومخیف، فجسمھا مليء بالشعر 
كأنھا قرد، لكن لدیھا قدرة ع�ل�ى ال�ت�ح�ول ف�ي ش�ك�ل 
امرأة جمیلة حس�ن�اء الش�ك�ل ط�وی�ل�ة ال�ق�د، وم�رت�ب�ة 

وف�ي  .الھندام، تُغري الرجال ثم ت�ف�ت�ك ب�ھ�م وت�ق�ت�ل�ھ�م
روایات أخرى أنھا إذا أُعجبت برجل ما تخطفھ تح�ت 

 .النھر وتتزوجھ وتنجب منھ أطفال وتعیده بعد سن�ی�ن
یشار بأن لفظة سعلوة تطلق على الم�رأة ال�ن�ح�ی�ل�ة أو 

  .القبیحة
یعتقد بعض الباحثین أن جذور ھذه الشخصیة ت�ع�ود   

إلى لیلیث في ملحمة جلجامش وال�ت�ي ت�ك�اد ت�ت�ط�اب�ق 
 /ولیلیث كلمة باب�ل�ی�ة  .حرفیا في صفاتھا مع السعلوة
لیلیث ھي ج�ن�ی�ة أن�ث�ى  .آشوریة بمعنى أنثى العفریت

تسكن األم�اك�ن ال�م�ھ�ج�ورة وك�ان�ت ت�غ�وي ال�رج�ال 
النائمین وتضاجعھم وبعد ذلك تقتلھ�م ب�م�ص دم�ائ�ھ�م 

 () .)).ونھش أجسادھم
والسعلوة ھي((مخلوق مائ�ي ألن�ھ�ا تس�ك�ن أم�ا ف�ي   

األنھار أو في الكھوف أو ف�ي ال�زور ق�رب م�ج�اري 
األنھار ویكسو جسمھا شعر طویل، وثدیاھ�ا م�ت�دل�ی�ان 
یصالن إلى ركبتیھا وعندما ترید أن ترضع أط�ف�ال�ھ�ا 
الذین تحملھم على ظھرھا فانھا ترمي ثدییھا لھم ف�وق 

ول�ك�ن�ھ�ا تش�بّ�ھ  .وھي تشبھ المرأة في ش�ك�ل�ھ�ا .كتفیھا
وھ�ي  .احیانا بأن لھا ذی�ل س�م�ك�ة ب�دال م�ن الس�اق�ی�ن

غیر ان لھا ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ  .مولعة باللحم البشري

ھي مثل بق�ی�ة م�خ�ل�وق�ات هللا  .میال لعشق أبناء البشر
  () .)).عدا المالئكة تموت وتخاف الحدید

ومن المفید أن نذكر ان السعالي، والغیالن، والمردة،  
في القصص الشعبي ال�ع�راق�ي وال�ع�رب�ي وال�ع�ال�م�ي 
تسكن قصور فخمة وتعیش عیشة رغیدة، وربما رمز 
العقل الجمعي الشعب�ي ال�ذي أوج�دھ�ا ف�ي ال�ق�ص�ص 
الشعبي إلى ال�ح�ك�ام، وال�رؤوس�اء، ال�ظ�ال�م�ی�ن ع�ی�ر 

 .التاریخ
 :السعلوة الشریرة -آ

 () "حدیدان"الحكایة العراقیة 
((یحكى انھ، كان ھناك ثالثة أص�دق�اء، خ�رج�وا م�ن 
دیارھم للعب، ولكن اھلھم تركوھم ورحلوا إل�ى دی�ار 

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

بارداً م�ن "أن یبني لھ قصراً من الحدید على أن یكون 
 - "رویش�ان"وق�ال  ."ال�داخ�ل، وح�اراً م�ن ال�خ�ارج

مخاطباً ربھ أیضاً أن یبني ل�ھ قص�راً  -الصبي الثاني 
ب��ارداً م��ن ال��خ��ارج وح��اراً م��ن "م��ن ال��ری��ش 

م�ن�ادی�اً  -الصبي الثالث  - "رخیصان"وقال ."الداخل
ح�اراً م�ن "، "ال�رخ�ی�ص"ربھ أن یبني لھ قصراً من 

وح��ق��ق ل��ھ��م ال��رب  ."ال�داخ��ل وب��ارداً م��ن ال��خ��ارج
محاولة "حدیدان"وعندما جاءت السعلوة إلى  .أمنیاتھم

وج�اءت إل��ى  .ھ�دم قص�ره ان�ك�س�ر س�ن�ھ�ا، ف�ھ�رب�ت
وإقتربت من قصره ونفخت علیھ ف�ت�ط�ای�ر  "رویشان"
الذي ب�ن�ى م�ن�ھ قص�ره، ف�أك�ل�ت�ھ الس�ع�ل�وة.  "الریش"

وأراحت نفسھا منھ وشربت الماء بعد ذل�ك، وم�ن ث�م 
وعندما اقت�رب�ت م�ن قص�ره،  "رخیصان"ذھبت إلى 

فإذا بالرخیص الذي بنى قص�ره م�ن�ھ ق�د ت�ط�ای�ر ف�ي 
ج�الس�اً ف�وق س�ط�ح  "ح�دی�دان"الجو، فأكلت�ھ، وظ�ل 

قصره، ولم تستطع السعلوة الوصول الیھ ألن ح�رارة 
 .القصر تمنعھا من ذلك

ذھبت السعلوة إل�ى ع�م�ات�ھ�ا وخ�االت�ھ�ا تس�ت�دع�ی�ھ�ن  
لمساعدتھا فھجمن على القصر لك�ن�ھ�ن ل�م یس�ت�ط�ع�ن 
األقتراب منھ لحرارتھ، فعدن خائبات، بعد أن أش�رن 
علیھا بأن  تترك حمیرھا تس�رح ب�ال�ق�رب م�ن�ھ ظ�ن�اً 
منھن أن السعلوة بھذه الحی�ل�ة تس�ت�ط�ی�ع االمس�اك ب�ھ 

یرك�ب ع�ل�ى  "حدیدان"ولكنھ دون جدوى، حیث كان 
ظھر ال�ح�م�ار 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   

 "حدیدان"ظھورھا بالقار، وفي الصباح عندما ركب 
على ظھر أحد الحمیر، اقتربت منھ الس�ع�ل�وة ف�ح�اول 
النزول فلم یستطع ألن القار قد التصق ب�ھ، ف�م�س�ك�ت�ھ 

من أین أأكلك؟ فقال لھا حیثما تریدین، ل�ق�د  :وقالت لھ
أصبحت أسیرك، ولكنني ال أشبعك النني ضعیف جداً 
ولو تتركینني أكثر من أسبوعین الشب�ع وأس�م�ن ك�ان 

ألتذوق�ك ،  :فقالت لھ .ذلك أفضل لك من ضعفي اآلن
فمدت لسانھا وتذوقتھ من اذنھ، فاذا ب�ھ ح�ق�ی�ق�ة غ�ی�ر 
صالح لالكل، فربطتھ ك�ال�ح�ص�ان، وظ�ل أك�ث�ر م�ن 

 :أسبوعین یأكل وھو مربوط حتى سم�ن، ف�ق�ال�ت ل�ھ
وط�ل�ب�ت م�ن اب�ن�ت�ھ�ا أن ت�ذب�ح�ھ  .تھیأ س�وف أذب�ح�ك

وتطبخھ وأن تنظف البیت وت�ف�رش�ھ ح�ت�ى ت�ع�ود م�ن 
 .عماتھا وخاالتھا بعد أن تدعوھن، وذھبت

ینظر ال�ی�ھ�ا  "حدیدان"أخذت البنت تشحذ السكین، و  
اعطیني السكین ألشحذھ�ا ج�ی�داً  :كالمسكین، فقال لھا

بحیث أصبح�ت  "فشحذھا جیداً  .كي ال تؤلمني فوافقت
 .ت�ع�ال�ي واذب�ح�ی�ن�ي :ث�م ق�ال ل�ھ�ا"تقطع رقبة البعیر

وعندما اقتربت منھ قطع رأسھا وحل وث�اق�ھ ث�م خ�ل�ع 
مالبسھ وارتدى مالبسھا، ونظف البی�ت ج�ی�داً وط�ب�خ 

وع�ن�دم�ا ج�اءت  .لحم بنت الس�ع�ل�وة، وخ�ب�ز ال�خ�ب�ز
السعلوة وقریباتھا، قدم لھن األك�ل ف�أك�ل�ن، وب�ع�د أن 

 "حدیدان"انتھین من األكل رجعن إلى بیوتھن، فطلب 
أن تس�م�ح ل�ھ  –وكان یمثل دور ابن�ت�ھ�ا  -من السعلوة

، واف�ق�ت ظ�ان�ة ان�ھ�ا ق�د "حدی�دان"باللعب في قصر 
تخلصت منھ، فذھب إلى القصر وخل�ع م�الب�س ب�ن�ت 
السعلوة، ورماھا خارج القصر وارتدى مالبسھ وأخذ 

عندھا  ."اجالھ بنتھ، ملفوف برغیف الحنطة " :یصیح
سمعت السعلوة صراخھ، فخرجت من بیتھا وشاھ�دت 

على القصر ومالبس ابنت�ھ�ا م�رم�ی�ة ع�ل�ى  "حدیدان"
ماذا ف�ع�ل�ت ب�ي؟ ف�أرادت أن  :االرض، فصرخت بھ

تتقیأ مما أكلتھ من لحم ابنت�ھ�ا ف�ل�م تس�ت�ط�ع، ف�ت�رك�ت 
 .المكان وذھبت إلى قریباتھا لتعیش معھن 

ال�ق�ص�ر ورح�ل ل�ل�ب�ح�ث ع�ن أھ�ل�ھ  "حدیدان"ترك  
فوجدھم في احدى الم�دن، وأخ�ب�رھ�م ب�م�ا حص�ل ل�ھ 

وھ�ذي  ...وآن�ي س�ل�م�ت وھ�ذي س�ال�ف�ت�ي ".ول�رف�اق�ھ
 ."الجیتكم منھا

في ھذه الحكایة تأكل السعلوة رخ�ی�ص�ان ورویش�ان،  
ولیس مق�ص�ودن�ا ف�ع�ل�ھ�ا  ."حدیدان"فیما یتغلب علیھا 

بقدر ما كانت تتحدث بھ مع ھؤالء األصدقاء ال�ث�الث 
بحدیث مفھوم فیما بینھم، أي اللغة التي كان یتكلم ب�ھ�ا 

ع�ل�ى  "الس�ع�ل�وة"وھذا معناه أنسنة  .األصدقاء الثالثة
 .الرغم من أنھا حیوان خرافي ولیس واقعي

*** 

        ت) ب- 
(ا ا ا  تا أم 
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بقلم أ.د. عماد ولید 
 شبالق* سیدني

-مؤكدا أننا في أخر الزمان واقتربنا من ن�ھ�ای�ة ھ�ذه ال�رح�ل�ة االنس�و   
إالل��ھ��ی��ھ (خ��ل��ق ال��ب��ش��ر واس��ت��خ��الف��ھ��م ف��ي األرض أو قص��ھ ال��ك��ون 

إنما لل�ظ�واھ�ر  2024أو  2022والمخلوقات) ولم یكن ذلك ألننا في العام 
التي نشاھدھا االن وكنا نسمع عنھا منذ م�ئ�ات الس�ن�ی�ی�ن وم�ن�ذ أرس�ال 
األنبیاء والرسل. فمن ھذه الظواھر م�ث�ال ت�ق�ارب األزم�ن�ة ف�ت�م�ر األی�ام 
والسنین (أو السنون) بسرعھ كبیره جدا ومن الظواھر األخ�رى ج�ح�ود 
األبناء وعقوقھم ورأینا ال�ت�ط�اول ف�ي ال�ب�ن�ی�ان ورأی�ن�ا االم�ی�ن ی�خ�ون 
والصادق یكذب والكاذب یصدق وبدأت ك�ل األم�ور ت�م�ش�ي ب�ع�ك�س م�ا 
علمناه وتعلمناه في فتره السنوات الماضیة وبدأ االنسان یش�ك ف�ي أم�ر 
نفسھ: ماذا تعلم وھل ما تعلمھ كان صحیحا.؟ أو غیر ذلك! فمعایر ال�ی�وم 

 أصبحت غیر معایر االمس القریب.
رؤوس أو وجوه (جدیدة) بدأت تطل علینا في الوقت الحاضر وفي جمیع 
المحافل الفنیة والریاضیة والدینیة والصحافیة وقد تبوئت المراكز العل�ی�ا 
في المجتمع المخملي ومجتمع الكستور نتیجة تحزب�ھ�م وت�ك�ت�ل�ھ�م ألھ�ل 
الشمال إلحساسھم بأنھم ھم الفئة الم�س�ی�ط�رة وال�م�ھ�ی�م�ن�ة ف�ق�د أخ�ذوا 
الضوء األخضر واالزرق واالصفر ممن یدعمھم وی�م�ول�ھ�م وی�رف�ع م�ن 
شأنھم في المجتمع ول�م ی�ع�د ھ�ن�اك أي خ�ط�وط ح�م�راء، ب�ل ت�رك�وھ�ا 

 ألصحاب الیمین لینعموا بھا.
في ھذا الزمان سیطر ھؤالء الرؤوس على كل ما ھ�و م�رئ�ي ومس�م�وع 
ومحسوس ومراقب ومق�روء وك�أن�ھ�م أح�ك�م�وا الس�ی�ط�رة ع�ل�ى ع�ق�ل 
ووجدان وتفكیر ما ت�ب�ق�ى م�ن االنس�ان ب�غ�رض ش�ل�ھ ف�ك�ری�ا وجس�دی�ا 

درج�ھ  180لالستفراد بھ ومن ثم تطویعھ للفكر الجدید والذي ربما ابتعد 
ولیعكس كل المعاییر والمقیاس التي ألفھا االنسان وعمل بھا رب�م�ا م�ن�ذ 

 أالف السنین.
الوسائل اإلعالمیة والوسائط المعلوماتیة من صحف واذاعھ وتل�ف�زی�ون  

وقنوات فضائیھ وفیدیوھات ویوتیوب وجواالت وغیرھا أظھرت لن�ا ك�ل 
ھذا الزخم من افرازات ھذه الرؤوس وال تدري من تصدق أو من ت�ك�ذب 

ال ت�ع�رف   فھناك شیوخ (مودرن) للدین، وعلى كل الم�ذاھ�ب واألدی�ان،
لھم ال لون وال رائحھ وقد تسیدوا الفتوى في كل األمور ال�دی�ن�ی�ة وغ�ی�ر 
الدینیة وھناك المحللین السیاسیین و ال تدري من أي األماكن قد ظ�ھ�روا 
علینا أما في مجال الریاضة ف�ال�ع�دی�د ق�د ج�اھ�روا ب�ال�م�ع�ص�ی�ة ب�ع�د أن 
أستغلھم االعالم واغدق علیھم باألموال والشھرة وایھامھم ب�أن�ھ�م ق�اده 

وی�ج�ب   القدوة الحسنھ للش�ب�اب والش�اب�ات  الزمان فھم  العصر في ھذا
االعتناء بھم واال جاءت العقوبات من كل جھة أو من كل ح�دب وص�وب 
ولقد جیش الممولون والحاضنون لھم بالعشرات م�ن ك�ب�ار ال�م�ح�ام�ی�ن 

وال�وق�وف   والداعمین في العالم للدفاع عن ھذه ال�رؤوس وتش�ج�ی�ع�ھ�ا
معھا حتي الوصول للھدف المنشود وأما السینما وما أدراك ما الس�ی�ن�م�ا 
فھناك رؤوس ووجوه ومقدمات ومؤخرات من نوع أخر أصبحت بصم�ھ 
من بصمات الفن الراقي والمتحضر في ھذا الزمان ب�ل ع�ف�وا ف�ي أخ�ره 
لتشویھ عق�ول ال�م�راھ�ق�ی�ن وال�م�راھ�ق�ات ب�ت�رھ�ات ھ�ذا ال�ع�ص�ر وهللا 

     المستعان.
.……………......................................…………… 

 * رئیس الجمعیة األمریكیة لمھندسي القیمیة بأسترالیا ونیوزیلندا
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قبل فترة لیست قصیرة وأنا أشاھد على شاشة إحدى القنوات الفضائیة العراق�ی�ة ح�ف�الً      

أقیم بمناسبة تخصُّ الطفولة وعالمھا وحقوقھا، تذكرُت نشاطي حین كنت مسؤولة جم�ع�ی�ة 
خیریة وقدمت كل ما بوسعي تقدیمھ بتمویل ذاتي لم تساعدن�ي ف�ی�ھ ح�ك�وم�ة أو أي ج�ھ�ة 
سیاسیة، كان ھمي إنسانیا بحتاً،. لم ابحث من خاللھ عن مكاسب او استغل ظ�رف�ا م�ع�ی�ن�ا، 
كما فعل آخرون من الذین تاجروا بآالم الفقراء، واستغل�وا أوض�اع ال�م�س�اك�ی�ن ل�ی�ص�ع�دوا 
لنوایاھم على ساللم من لؤم وحقارة وخسة، كنت في نشاطي، أشاھد حاالت ع�ج�ی�ب�ة ی�رق 
لھا الصخر ویندى لھا جبین اإلنسانیة، لذلك لم یكن یمر عليَّ إال وأشعر فیھ بالحزن الشدی�د 
واالسى حد البكاء، ألنني أرى ما یصعب تصدیقھ، فالناس الفقراء ال�ذی�ن ال ی�ج�دون ق�وت 
یومھم، یلجؤون إلى أكوام القمامة لیبحثوا عّما یسدُّ جوعھم، اما المرضى والمعاقون ف�ھ�م 
یعیشون البؤس بعینھ، وال ادعي انني قدمت الكثیر لھذه الشری�ح�ة ال�م�ظ�ل�وم�ة م�ن أب�ن�اء 
وطني، لكني قدمت ما أستطیع ومعي الخیرون الذین یشعرون بألم اآلخرین ومعاناتھم، وما 
زادني حزنا على أطفالنا األحبة، انني ھنا حیث أقیم في أوربا. أشاھد ما تفع�ل�ھ ال�ح�ك�وم�ات 
لألطفال وما تحققھ من أجل اسعادھم واعطائھم كل ما یحتاجونھ، بل كل ما یت�م�ن�ون�ھ، وإذا 
شكا طفل ما من حاجة أو شيء، فإن القیامة تقوم كما یقال، لتھرع كل الجھات من أج�ل أن 
یذللوا معاناة ھذا الطفل وان یستجیبوا لشكواه، وبھذا فھم یضمنون لھ حیاة ھانئة سع�ی�دة، 

  .تضع الركائز القویة لتحقیق مستقبل منیر باھر
اما نحن، ومع كل األسف، فال تجد الطفولة اآلمنة صدى إال في ش�ع�ارات�ن�ا، وف�ي أدب�ی�ات�ن�ا 
واحتفاالتنا التي یختار القائمون علیھا نموذجا م�ن األط�ف�ال، م�م�ن ال یش�ك�ون ع�وزا وال 
یعیشون حیاة صعبة وال یعانون من أزمة معینة، وانا ھنا ال ألوم الجھات القطاعیة المعن�ی�ة 
بشؤون الطفل، فھي تتسلّم معطیاتھا من السیاسة العامة للبلد والحكومات الت�ي ك�ان ی�ج�ب 
أن تخطط آلفاق الطفولة ومستقبل األطف�ال، ال�ذی�ن ت�رك االالف م�ن�ھ�م م�ق�اع�د ال�دراس�ة، 
وامتھنوا أعماالً بعیدةً جدا عن أعمارھم وطاقة ت�ح�م�ل�ھ�م، ت�رى اال یش�ع�ر ال�م�س�ؤول أو 
السیاسي بالحزن وھو یشاھد احد أبناء بلده یتسول في الشوارع والساحات أو ال�ذي ی�ق�ف 
في اإلشارات الضوئیة یبیع الماء، أو یتوس�ل أص�ح�اب الس�ی�ارات م�ن أج�ل مس�ح زج�اج 
النوافذ مقابل مبلغ زھید جدا، بینما یجب أن یكون مدلال ی�خ�رج م�ن ب�ی�ت�ھ س�ع�ی�دا ل�ی�ص�ل 
مدرستھ وھو بغایة االستعداد للدراسة وتحقیق امال�ھ وط�م�وح�ات�ھ، اال یش�اھ�د ال�م�س�ؤول 
الكثیر من أطفال الوطن ونسائھ یبحثون في أكوام القمامة، أو یط�رق�ون األب�واب م�ن أج�ل 
الحصول على ما یؤمن لھم أدنى مستویات الحیاة اإلنسانیة، وھل یقبل ان ی�ع�ان�ي أط�ف�ال�ھ 
وان یتركوا مقاعد الدرس من أجل أن یوفروا لقمة العیش لعوائلھم التي یعاني الكثیر منھ�م 
من العوق واألمراض التي اقعدتھم، وال سبیل لھم للعیش س�وى أن ی�خ�رج اب�ن�اؤھ�م إل�ى 

  الشوارع والساحات وھم بأعمار الورد؟
واألدھى من ذلك، ان بعض ھؤالء األطفال من األیتام الذین فقدوا آباءھم من أج�ل ال�وط�ن، 
وإن بعض النساء من األرامل الالئي استش�ھ�د أزواج�ھ�ن دف�اع�ا ع�ن ال�ع�راق، ف�ل�م ی�ك�ن 
نصیبھن إال التعب واالذالل وتحمل مشاق الحیاة ومصاعبھا وتعقیداتھا دون الحصول ع�ل�ى 

التي یجب أن تشمل بھا كل عوائل الشھداء الذین لھ�م ال�ح�ق األول   أدنى الحقوق الطبیعیة
ألنھم بذلوا أرواحھم من أجل حمایة البلد وأھلھ, فھل تجازى عائالتھم ب�اإلھ�م�ال وت�ع�رض 

 أبنائھم وھم بأعمار غّضة إلى العوز والفاقة والفقر والجوع ؟
إن بناء البلدان یرتكز أوالً على بناء األسرة, التي تعتمد ع�ل�ى س�الم�ة ال�ط�ف�ول�ة واح�ت�رام 
حقوقھا, لیبدأ البنیان من األساس القوي حتى یرتفع سلی�م�ا م�ع�اف�ى ب�ع�ی�دا ع�ن األم�راض 
والمتاعب, ولو نظرنا إلى لوائح حقوق الطفل ضمن لوائح ح�ق�وق اإلنس�ان ل�ع�رف�ن�ا ح�ج�م 

 ... الجریمة التي ترتكب بحق الطفولة في بالدنا
أن تعید الن�ظ�ر ب�واق�ع ال�ط�ف�ول�ة,   لذلك على المسؤولین والحكومات وكل الطبقة السیاسیة

وتعطي لألطفال ما یستحقون أسوة ببلدان العالم, وأن تحفظ طفوالتھم من أجل أن ال ی�ھ�دد 
 . متقبلھم بالضیاع, فتضیع معھ البالد بأسرھا
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ل�ی�س ج�دی�دا او غ�ری�ب�ا ان ت�ت�ج�اذب م�واق�ف    
االحزاب والقوى سواء في السل�ط�ة او خ�ارج�ھ�ا 
حول العدید من ال�ق�ض�ای�ا ك�واق�ع ح�ال م�ف�روض 
لحمایة مصالحھا ال�ع�ق�ائ�دی�ة وال�ذات�ی�ة، دون ان 
ت��ت��دارك ھ��م��وم ال��م��واط��ن ومص��ال��ح ال��وط��ن 
ومجتمعاتھ التي باتت على حافة الھاوی�ة. وی�ب�دو 
ان التغییر الطاريء في مواقف االطراف االقلیمیة 
وال��دول��ی��ة خ��اص��ة إی��ران وال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 
االمریكیة، جعل القوى العراقیة المتصارعة ع�ل�ى 
السلطة وفقا لما افرزتھ النتائ�ج االن�ت�خ�اب�ی�ة ح�اد 
المظاھر وغیر محسوب العواقب. فی�م�ا ال�ق�ض�ای�ا 
المجتمعیة ال�ت�ي اف�رزت�ھ�ا "إن�ت�ف�اض�ة تش�ری�ن" 
وطالبت بوضع حلول جذریة لھا، بقیت عالقة، بل 
تجري محاوالت لجرفھا نحو غ�ی�اھ�ب ال�ن�س�ی�ان. 
والعراقیون على ما یبدو، ف�ي ظ�ل ھ�ذه االزم�ات 
المفتعلة، وانقسامھم المجتمعي والسیاسي، غ�ی�ر 
قادرین لوحدھم على التغییر ووضع حد لمعاناتھم 
ومعاناة ب�ل�دھ�م م�ا ل�م ت�ت�ك�ون ل�دی�ھ�م ال�ق�ن�اع�ة 
والموقف الوطني "الجمعي" لتحمل الم�س�ؤول�ی�ة 
االخالقیة لكسح ھذه الطبقة المافیوی�ة ال�م�ت�ج�ذرة 
في م�ؤس�س�ات ال�دول�ة والس�ل�ط�ة ع�ن ال�م�ش�ھ�د 
السیاسي.. السؤال: من ذا الذي یستطیع ت�ح�ری�ك 
الطبقة الصامتة منذ ث�م�ان�ی�ة عش�ر ع�ام�ا ل�ت�ق�وم 
بتغییر ھذا الواقع المریر وھي بموقف�ھ�ا الس�ل�ب�ي 
ھذا منحت الفاسدین فرصة الھی�م�ن�ة ع�ل�ى ال�ب�ل�د 

   ومصالح شعبھ بالكامل؟. 
أك��ث��ر م��ن ش��ھ��ر ونص��ف مض��ى ع��ل��ى اج��راء 
االنتخابات وصولة ف�رس�ان "االط�ار ال�ت�ن�س�ی�ق�ي 
الذي تشكل مؤخرا الغراض فئویة" من مواقع�ھ، 
یھدد ویتمرد ویحرض على انتزاع ما لیس لھ فیھ 
من حق من جبة "القضاء" بال�ق�وة. وھ�و م�ا ال 
یمكن ان یتأتى حتى اذا ما انتزع ال�ق�ان�ون ب�ع�ض�ا 
م�ن ال�ن�ت�ائ�ج ال�ت�ي حص�ل ع�ل�ی�ھ�ا ال�م�س�ت�ق�ل��ون 
لصالحھ.. الغریب في االمر ان ھذه القوى لم تك�ن 

 2018و  2014،  2010في االنتخابات السابقة 
لنفسھا بالتنازل لالخ�ری�ن ورفض�ت ك�ل   ، تسمح

الطعون التي شككت بنزاھة االنت�خ�اب�ات م�ع�ت�ب�رة 
نتائجھا سلیمة رغم انھا تعلم علم ال�ی�ق�ی�ن ب�ان�ھ�ا 
مزورة.. من جان�ب�ھ اك�د زع�ی�م ال�ت�ی�ار الص�دري 
مقتدى الصدر التزامھ باحترام نتائ�ج االن�ت�خ�اب�ات 
وتصمیمھ على تشكیل "حكومة أغلبی�ة وط�ن�ی�ة" 
ال حكومة توافقیة، كما ینص ال�دس�ت�ور ع�ل�ى ان 
"الكت�ل�ة ال�ح�ائ�زة ع�ل�ى أك�ث�ر ال�م�ق�اع�د ول�ی�س 
االصوات" ھي من تقوم بتشكیل الحكومة. بمعنى 
آخ��ر ح��ك��وم��ة مس��ؤول��ة ت��ق��وم ب��إدارة ال��دول��ة 
وشؤونھا الربع سنوات، ومعارضة تراقب عملھ�ا 
كما ھو متعارف علیھ في دول العالم ومنھا الدول 
الجارة للعراق ولیس على طریقة دول�ة ال�ق�ان�ون 

سحبتھا م�ن�ھ  2010عندما فاز عالوي بانتخابات 
تحت ضغط طائفي. ودعا الص�در ال�ى رف�ض أي 
تدخل أجنبي في شأن االن�ت�خ�اب�ات، ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
إیران. كما طالب بحل الحشد وحصر س�الح�ھ ب�ی�د 
الدولة، وتوجھ لالطراف الراغبة لل�م�ش�ارك�ة ف�ي 
الحكومة ان تنظف صفوفھا من ال�ف�اس�دی�ن وح�ل 

میلیشیاتھا المسلحة واعالن والئھا للعراق ارض�ا 
 وشعبا.

مع االعالن بحسب ال�ن�ت�ائ�ج األول�ی�ة ل�م�ف�وض�ی�ة 
االنتخابات عن فوز تیار الص�در ف�ي االن�ت�خ�اب�ات 
البرلمانیة المبكرة التي جرت في ال�ع�راق ن�ت�ی�ج�ة 
الغضب على نطاق واسع ضد ك�ب�ار الس�ی�اس�ی�ی�ن 
واتھامھم بالفساد والث�راء ع�ل�ى حس�اب الش�ع�ب 
والوطن، وتحول ذل�ك ال�غ�ض�ب ال�ى اح�ت�ج�اج�ات 

أطاحت ب�ح�ك�وم�ة ع�ب�د  2019حاشدة في تشرین 
ال�م�ھ��دي آن�ذاك. ح�ال��ی�ا أق��دم�ت اح��زاب االس��الم 
السیاسي الشیعیة على تشك�ی�ل م�ن�ظ�وم�ة ج�دی�دة 
سمیت "باالطار الت�ن�س�ی�ق�ي" ل�م�واج�ھ�ة الص�در 
الداعیة الشعبوي لتیاره. اضطره ذلك ل�ل�ت�ف�اوض 
م��ع االح��زاب ال��ك��ردی��ة والس��ن��ی��ة "ال��ب��رزان��ي 
والحلبوسي" لتشك�ی�ل ح�ك�وم�ة اغ�ل�ب�ی�ة وط�ن�ی�ة 
معھم، انتھت دون نتائج إیجابیة، تحس�ب لص�ال�ح 
الص��در ك��م��ا ی��ق��ول ال��م��ث��ل ال��دارج: رب ض��ارة 

    نافعة. 
فشل محاداثات الصدر في رایي أن�ق�ذه م�ن م�آخ�ذ 
ومناكفات سیاسیة وعقائدیة ومجتمعی�ة ووط�ن�ی�ة 
ال ترحم. اذ ان مسالة التحالف مع االكراد والسنة 
امر غیر منطقي، اذ ان مص�ال�ح�ھ�م ال ی�م�ك�ن ان 
تستقر اال وفق نظام المحاصصة التواف�ق�ی�ة، ك�م�ا 
انھما سیشكالن في التحالف مع الصدر ان تح�ق�ق 
اغلبیة قادرة على االبت�زاز ل�ت�ح�ق�ی�ق مص�ال�ح�ھ�م 
المناطقیة والعقائدیة دون غیرھم، وھ�و م�ا ك�ان 
یغفلھ الصدر بالتأكید. ثم ان الطرفین، الحلب�وس�ي 
والبرزاني، ال تھمھم مصالح العراقیی�ن ب�ق�در م�ا 
تھمھم مصالحھم الفئویة والحزبی�ة ع�ل�ى حس�اب 
الدولة العراقیة ومساحات�ھ�ا ال�ج�ی�ودی�م�وغ�راف�ی�ة 
واالقتصادیة، االمر الذي سیجعل الص�در ع�رض�ة 
للحرج الشعبي، ولن تنتھي اال بقضم�ھ�م االت�ف�اق 
عمدا، دون قطرة حیاء كما ھو م�ع�روف ع�ن�ھ�م. 
وت��ج��در االش��ارة ال��ى ان رف���ض ال���ب��رزان���ي 
والحلبوسي ل�الت�ف�اق ب�ح�ج�ة ان ع�ل�ى االط�راف 
الشیعیة ان تتوحد وتتفق فیما بینھا على ت�رش�ی�ح 
من تراه من�اس�ب�ا ل�ت�ش�ك�ی�ل ال�وزارة، م�ا ھ�و اال 
مناورة لحصاد م�زی�د م�ن ال�ح�ق�وق وال�م�ك�اس�ب 

    واالمتیازات. 
ما ینبغي على الصدر القیام بھ ان ك�ان ج�ادا ف�ي 
نقل المشھد السیاسي والمجتمع�ي ن�ح�و االفض�ل. 
بعد ان اتجھ الوضع العام برم�ت�ھ ن�ت�ی�ج�ة م�وق�ف 
ج��م��ی��ع االط��راف س��ی��م��ا الش��ی��ع��ی��ة م��ن ن��ت��ائ��ج 
االنتخابات، نحو االنسداد السیاس�ي ع�ل�ى ال�رغ�م 
من الضغوط االیرانیة علیھم لتفادي الس�ق�وط ف�ي 

تشرین الثاني  24المستنقع. ومن ثم تصریحھ في 
لحل أزمة تشكیل الح�ك�وم�ة ب�ال�ق�ول (ام�ا یش�ك�ل 
اآلخرون "حكومة أغلبیة وطنیة" ویذھب ت�ی�اره 
الى المعارضة، او یشكل ھ�و "ح�ك�وم�ة اغ�ل�ب�ی�ة 
وط�ن��ی��ة"، وت�ذھ��ب االح��زاب االخ��رى ل��ت�ش��ك��ی��ل 
معارضة برلمانیة، مؤكدا غیر ذل�ك ل�ن ی�ح�ص�ل، 

  ولن تعود لعبة الدكاكین الى سابق عھدھا! ).. 
وبغض النظر ع�ن م�وق�ف�ن�ا م�ن أح�زاب االس�الم 
السیاسي ونوایا السید، أقول اذا ما أص�ر الص�در 
بثبات على ھذا الموقف الوطني ف�ي ظ�ل ظ�روف 
تفتقر إلى اجواء سلمیة تسمح ل�ك�ت�ل�ت�ھ ال�ن�ی�اب�ی�ة 
الفائزة انجاز م�ھ�ام ال�ع�م�ل�ی�ة االن�ت�خ�اب�ی�ة، ف�ان�ھ 
سیضع الج�ب�ھ�ة ال�ك�ردی�ة ـ� الس�ن�ی�ة م�ن ج�ھ�ة، 
وتحالف االطار التنس�ی�ق�ي ـ� الش�ی�ع�ي م�ن ج�ھ�ة 
اخرى امام معادلة مربكة ج�دی�دة، تُس�ق�ط ك�ل م�ا 
لدیھا من خطط غیر معلنة للبقاء في السلطة، كما 
وتحرجھا لمواقفھا الفئ�وی�ة ال�ت�ي ت�ت�ع�ارض م�ع 
مصالح الشعب والب�ل�د ام�ام ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي 
والدولي. وسیفضي الى جملة احتماالت من شانھا 
ان تؤسس لصراع سیاسي سلمي لتداول السل�ط�ة 
وانقاذ البلد، أو تتحول المناكفات السیاسی�ة ال�ت�ي 
ادت وتؤدي الى تعطیل الحیاة الم�دن�ی�ة واالداری�ة 
واالقتصادیة واالمنیة، الى غضب ش�ع�ب�ي، ی�ع�ود 
من جدید للمطالبة باجراء انتخابات جدیدة ردی�ف�ة 
للسابقة. ستؤدي الى مشاركة نوعیة واسعة لم�ن 
قاطعوا في المرة السابقة، الدراكھم بانھا لن تغیر 
الوضع في العراق بشكل جوھري، والنعدام الثق�ة 
في السیاسة وتدني اإلقبال إل�ى مس�ت�وى ق�ی�اس�ي 
شكل عالم�ة واض�ح�ة ع�ل�ى إح�ب�اط ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

  العراقیین من الوضع السیاسي في بالدھم.
 

اذن اذا م��ا ت��وف�رت االرادة ال��م��خ�ل��ص��ة الج��راء 
انتخابات نزیھة ومنض�ب�ط�ة اداری�ا وام�ن�ی�ا ع�ل�ى 
غرار تجربة االنتخابات السابقة، فانھ لمن المؤكد 
ان تكون مشاركة من یتوقون لنظام ح�ك�م یس�وده 
القانون والعدل والمساواة واسعة ب�الش�ك�ل ال�ذي 
یسمح لھم لعب دور فعال في الحیاة العام�ة ع�ل�ى 
ال��م��س��ت��وى االداري والس��ی��اس��ي واالق��ت��ص��ادي 
مستقبال، بعیدا عن اي تدخل اج�ن�ب�ي ف�ي ش�ؤون 
بالدھم. واالھم، اجراء مراجعة شامل�ة ل�الوض�اع 
العراقیة وإعادة النظر ببنود الدستور وال�ق�وان�ی�ن 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��االح��زاب واالن��ت��خ��اب��ات وال��ل��ج��ان، 
وتصحیح كل ما نتج ع�ن ال�ح�ك�وم�ات ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
السابقة الت�ي ھ�ی�م�ن�ت ع�ل�ى م�ؤس�س�ات ال�دول�ة 
وجعلتھا مؤسسات تاب�ع�ة الح�زاب�ھ�ا وع�وائ�ل�ھ�ا، 
كذلك محاربة الفساد وتقدیم كل الفاسدین للقض�اء 

 وانھاء ماضي العراق الدموي.

     ة ااق واا و ااب ا  اط؟

 عصام الیاسري/ المانیا

 



24  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 816 

23 Feb 22 • Year 17 
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 (توقیت مؤطر)

(المعابد ال تنتج ارباباً،بل تعمد الى استعباد االلھة، وج�ع�ل�ھ�م 
وسائل لتحقیق رغبات الكھنة الموشومة باالنحطاط، وتمجید 
شھواتھم العاریة، التي البسوھا مسوح التقدیس، مو ھ�م�ی�ن 
العیون الباحثة عن خالص ی�وص�ل�ھ�م ال�ى ب�ع�ض م�ن رغ�د 
العیش، بإن المعبد وكھنتھ،ھما ال�ط�ری�ق االس�ل�م وال�وح�ی�د، 
لمعرفة غایات االلھة وما ی�ح�ب�ذون ف�ع�ل�ھ م�ن اول�ئ�ك غ�ی�ر 
القادرین عن ابعاد ارواحھم من خدر المباخر والتراتیل، التي 

 !!تعبق بغبار العتق، وابدیتھ)
تجلس انخیدونا، الغریبة االقوال والشاھرة سی�وف االأس�ئ�ل�ة 
اینما حط بھا طائر الوقت، متأملة المساحات المحاطة بنصب 
وتماثیل االرباب وھم یھشون بأعصیتھم الملساء عل�ى غ�ن�م 
ومواشي الكھنة، المساحةعاجة بانواع من الی�ف ال�ح�ی�وان، 
والنافر عن الفتھ، یمنحھا الضد،فضوالً في البحث عن كیفی�ة 

 !!قیام ھذه االلفة، ومن قررھا اوالً ؟
ھل للكھنة العارفة خبثھم، مذ كانت ت�راف�ق وال�دت�ھ�ا ل�ت�أدی�ة 
طقوس االنتماء والبھرجة والقبول، ینظرھا الك�اھ�ن االك�ب�ر، 
رامیا على جسدھا شباكاً غلیظة من لعاب االشت�ھ�اء، م�رت�الً 
في سره،صلوات االستحواذ،/المعابد جھوزیة االناث لش�ط�ف 
خمول االرباب/ تستیقظ ض�ح�ك�ات االن�ت�ع�اش/ل�ت�رت�م�ي ع�ن�د 
اسرار الدھالیز المقفلة/الت�ات�ي ال�رؤی�ا ال�يَّ ألن�ي م�وق�ن أن 
الحقیقة اك�ت�ش�اف/وال�دروب خ�ات�م�ة ال�م�ع�ن�ى/ ال�م�س�ح�ورة 
بالخراب/الكھنة اف�ت�راض ال�ح�ی�اة/وم�ح�و س�الل�م االرت�ق�اء/
وحدھم معلنین قداستھم /قاحلة االت�ي/ع�ن م�ن ك�ان ب�ع�ی�داً/

الیحبذ االق�ت�راب/ق�ال الم�اً ق�راط�ی�س م�ن اوھ�م�وا االرب�اب 
بالخطیئة/التسأل،والتنتظر الجواب/اغمض عینيَّ عقلك/وم�ع 
الھندس،أختر ماتشاء من شذوات االمتن�ان/ال�ھ�ت�ن�ا..ام�ط�ري 
ض�ی�م�ك ف�وق رؤوس ال�م�ارق�ی�ن ال�ی�ك/م�ج�دھ�م ال�خ�دی�ع��ة/

ومباھجھم الشيء/المقسوم تراه العیون/وتنفذه االی�ادي/دون 
 !!لماذا..وكیف؟

 
)2( 

 (ولیمة الماء)
تجلس البنت الغرینیة الش�ك�ل،الس�اح�ل�ة وراءھ�ا ض�ف�ی�رت�ی�ن 
سوداوین، تنافسان عتمة الفرات،وھدیره،مأخ�وذة ب�اص�وات 
صبایا الجرف االخذ ب�االم�ت�داد،ال�م�اس�ك ب�ع�ذوب�ة ال�ح�ن�اج�ر، 
وحالوة ما تعلن تبیانھ، ترسم خطین متوازیین، الیلتقی�ان اال 
عند خط االفق المبجل بارتداء ثیاب البرتقال، تالم�س ن�ق�ط�ة 
التالشي، بید لدنة ب�ی�ض�اء ل�ف�ت�اة ،ت�وج�ت�ھ�ا م�ع�اب�د االل�ھ�ة 

أن -بفرح،على ان�ھ�ا نص�ف االل�ھ،ارادت اع�الن اح�ت�ج�اج�ھ�ا
االناث ربات بكامل انوثتھن،ال عالم من االنتشاء وال�م�س�رات 

 !!دونھن..االناث ابدیات القول وسرمدیات الفعل
االم اخرست ھدیر قولھا،بتكم�ی�م ال�ف�م ال�ذي ت�ع�رف م�دی�ات 

 .تحدیھ،ھمست
واحسبي لدرب خ�ط�وات�ك ب�دق�ة … احذري مواجھة خاسرة -

 !ھیبتك؟
 !!ھم ابعدوا نصفي عني؟ -
 القول تكملھ االفعال..فكوني فعالً؟ -
  !!كیف والمدن ھجرتھا االفعال -

(ترتیل اور التي لم تر ما خبره جل�ج�ام�ش ورأه وم�ا ع�رف�ھ 
االرباب الموغلة خطواتھم بالجور واالستب�داد...ك�ت�ب�ت�ھ اب�ن�ة 

 االلھة، متفحصة انسیاب الفرات ببطء اثار فضولھا)
 (أه، أیتھا الملكة التي ابتكرت النواح

 مركُب النواح سیرسو في أرض معادیة
 .وھناك سأموت، أنشُد األغنیة المقدسة

 أوه، إنانا، المجُد لِك)
صارت تبصر قيء الفرات،ال�م�داف ب�ال�ع�وی�ل، وال�ت�وس�الت، 

 .قالت

 !!من نبش تأریخ االتي من األیام؟ -
النھر ال�ذي ك�ان ص�ب�ی�اً، م�غ�رم�اً ب�ھ�دوء خ�ط�وه، وج�ذال�ة 
االخضرار المحیطة بھ مثل سوار ملكي، وھ�م�س�ات ال�ع�ش�ق 
المالعبة الفئدة البنات السمراوات،اللوات�ي الی�ب�ص�رن غ�ی�ر. 
رواح االقدام ومجیئھا الماسك بسالسل التعثر، وضع شف�ت�ی�ھ 

 .الرمانیتین عند اذني النصف ربة، ھامساً 
ماترینھ یابنة اوروك ووسلیلة مجدھا الملك�ي ح�ك�ای�ة م�ن  -

 !!الف الف حكایة تحكیھا افواه اسلحة تثیر غبار االعمار
األزمنة وقاحة شر ومیزان ی�غ�ش ع�ق�ول ال�راح�ل�ی�ن ع�ن  -

 !!مرافي المعرفة؟
 !! ..األنسان غیمة ..والمطر اعتراف -
 !!..وھم ھذا الذي تنادین بھ ..سحر معارفك خرائب الكھنة -
لو تدري ما یعنیھ الوھم لرجل یبحث عن رغیف خ�ب�ز ف�ال  -

 !!یجد
 !!وخطاه تتعثر بدثار عبودیتھ؟…وفي ماذا یجد خالصھ -

لم یستطع الفرات،المھذب الروح،االستم�رار ب�ح�وار یش�ع�ره 
بالعقم وخیبة االمل، نظر الیھا م�ب�ت�س�م�اً،ع�ارف�اً أن االن�ھ�ار 
بسی�ادت�ھ�ا االزل�ی�ة، وح�دھ�ا ال�ق�ادرة إن ارادت، فض�ح ك�ل 
سفاالت الكھنة واربابھم، وحدھا من یرنو الى الحقائق وھ�ي 
تدفن بسریة داخل مدافن، زركشتھا االك�ف م�ن أج�ل اع�الء 
مھمات تقدیسھا، انخیدونا قبلت جبین ال�ف�رات ب�ل�ط�ف ان�ث�ى 
سومریة موھومة،اكثر اناث االرض رفقة للوھم، ھ�ن ب�ن�ات 
اور وسومر، االل�ھ�ة مس�دوا اجس�ادھ�ن ب�دب�س ال�رغ�ب�ات، 
ومذاقات التحبب، وعلموھن بدربة متقنة، إن آھ�ات االرواح 
ھي االقرب الف�ئ�دة ت�ج�ی�د ص�ن�اع�ة ن�ای�ات ال�ق�ص�ب وان�غ�ام 

 !!التمجید
 

-3- 
 (عذب كید البردي) *

الكلمة، ستار ضمائرنا،االحة بالكشف عن مخبوء،الدس�ائ�س 
واالقاویل، لم تك اور وسومر اتكاء على ضفاف نھر نن�ص�ت 
جمیعاً لرقصات مباھجھ ما أن یج�يء ال�ل�ی�ل، االب�واب ت�ظ�ل 
مشرعة، والفوانیس دل�ی�ل ال�م�ارق�ی�ن ال�ى ان�س ال�ن�ف�وس، 
ودوائرھم المتالحقة، اور مدینة التجید النوم، استیقاظھا ظ�ل 
یجلس في حضن االبدیة،ھوس ح�ن�اج�ر الت�ؤم�ن ب�ت�خ�اری�ف 
الكھنة، وترھاتھم، والسنتھم الدبقة باالكاذیب،ك�ل�م�ا اتس�ع�ت 
دوائر القول..كان للكؤوس الملیئة بمذاقات االعناب، ورن�ی�ن 

 اوتار الحناجر الباذخة السمو،تھمس اور بارتیاح، وسعادة،
یالھم من اوالد یشاكسون ال�ك�ون..ان�خ�ی�دون�ا ال�م�دن ال�ت�ي  -

التجید المعازف والرقص.. على االلھة شطبھا.. ابنة االلھة.. 
اور واوروك وسومر مبنیة على ث�الث دع�ام�ات،،ھ�ي م�ج�د 

…البقاء وآلق التفاخر.. الحناجر المعجونة بمعازف القص�ب
وخمور المعابد المتعالیة الشأن...ورقصات االرواح الخ�ال�ق�ة 

أنخیدونا الفائدة من تمجید م�ع�ب�د وال�ھ�ة … لبھجات االعمار
… االنس�ان ض�وء… تود اخ�ذ االنس�ان ال�ى ع�ت�م�ة ال�رأس

  !!وملعون من عمل على اطفاء جذوتھ
تأملت العالیة المعرف�ة،م�اق�ی�ل،ف�أخ�ذھ�ا االرت�ی�اب ال�ى ل�ج�ج 
امواجھ،ملطخ اًمحیاھا بغبار الخجل، ال�ذي م�اك�ان�ت ت�ع�رف 
كیف تتخلص منھ، الرقمَّ التي ملكت كیانھا، ومنح�ت�ھ�ا م�ودة 
خالصة، اوجزت ماتقوم عل�ی�ھ ح�ك�ای�ات ال�ق�ادم م�ن األی�ام، 
تضیع في متاھات من الوحشة والالمباالة، متاھات التن�ت�ھ�ي 
مع انتھاء االعمار،عند حواف ق�ائ�م�ات ال�ق�ص�ب وال�ب�ردي، 
جلست انخیدونا تلوم حظھا العاثر، خان�ھ�ا ال�ك�ھ�ن�ة، ام�ری�ن 

 !!اتباعھم بالقائھا بعیداً،عن معابد اور واوروك
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وحیدة،مثل قصبة یابسة،مشمورة عند ضفة الفرات،القص�ی�ة 
عن اور، ال�م�ل�وح�ة ب�ال�ت�رات�ی�ل، واص�وات ب�اع�ة ال�خ�م�ور، 

وعطور االلھة، ودفوف العازفین لم�غ�ان�ي ال�ب�ھ�ج�ة،ج�ل�س�ت 
الكاھنة المنفیة،المع�ل�ن ك�راھ�ی�ت�ھ�ا،م�ن ل�دن ك�ب�ی�ر الل�ھ�ة، 
إنانا،غیر المكترث لمدامع االن�ث�ى ال�م�م�ج�دة ل�ب�ھ�اء س�وم�ر 
والھتھا، محاولة تمزیق ثیاب وحدت�ھ�ا،ال�م�ع�ب�أة ب�االس�ى،م�ا 
كانت تصدق، أنھا یم�ك�ن أن ت�ع�ی�ش وح�ی�دة، ت�الع�ب دم�ى 
خساراتھا،غیر الواقفة عند حد، تغمض عینی�ھ�ا الس�وداوی�ن 
مثل ظلمة ازقة المدافن،لتبصر األتي من الفتوق الزمن/كل�م�ا 
ف�رح�ت ع�روش االل�ھ�ة/اق�ی�م��ت والئ�م ال�ح��روب/ ت�ن�اش��دت 
االمھات لشد العباءات الى خصورھن/تمھیداً موغل ب�ن�ع�اوي 
االفئدة/تحترق المماشي/ الت�ب�ق�ي ح�واف�ر ال�خ�ی�ل غ�ی�ر اث�ار 
مختومة فوق جباه الراحلین/مال سومر غافیة/مال�ھ�ا ت�ب�ك�ي 

 بصمت/؟
فجأة، تنھض المرأة التي اقوس ظھرھا، فصارت تتكيء ال�ى 
عصا ممھورة بشذرات القصب ،المة وحدتھا بحذر ماتعودتھ 
من قبل، انخیدونا،جمیلة اوروك لم ت�ك ح�ذره، ح�ی�ن اح�ب�ت

(محیسن المھوس) یوميء إلیھ، بافتت�ان ی�ذی�ب ل�ب ف�ؤاده، 
فیلقي بروحھ الى روجات الفرات، المعاندة اال ان تأخ�ذه ال�ى 
ما ترید، لكنھ یقاوم، من أجل ال�ج�ل�وس ب�ی�د ی�دي ال�ك�اھ�ن�ة 
العارفة بحلو الكالم،یقول (محیس�ن ال�م�ھ�وس) بس�ره ال�ذي 

 -الیدري ان الكھنة یبددون دون رحمة ك�ل حص�ون االس�رار
م��ال��ك. وھ��ذا ال��درب الش��ائ�ك ال��خ��ال��ي م��ن … م�ال��ك ی��اول��د

الفقراء حدودھ�م … المشاة..ما خفق قلبك اال لكاھنة ابنة ملك
مالذي … زرقة الماء واخضرار القصب،وآھات شجن القلوب

 !تقولھ..واذا ما قلت من ینصت لقلب مزروف نالھ الجور؟
ابتسمت الجالسة بھدوء ربة حقیقیة، بعد ان حدقتھ بن�ظ�رات 
یشوبھا االلم واالحساس باالنھزام، آخذة ی�دی�ھ�ا ال�خ�ش�ن�ت�ی�ن 
مثل كربة نخل،الى یدیھا البضتین الناعمتی�ن،ال�م�وش�وم�ت�ی�ن 
بطالسم شذریة،اثارت انباھھ، فراح یتفحصھا بدق�ة،ت�ح�رك�ت 

وش�م ت�ت�ب�اھ�ى … ھذا الوشم رأیتھ من قبل-اسراره مرة ثانیة
بھ أمي..المعلنة إن إنانا من علمتھا كیف توشم�ھ، اخ�ت�رق�ت 
المبتسمة ،بھدوء دائرة اسراره،لترى الى الم�رأة،ال�م�ن�ت�ظ�رة 
عند الباب، والحاطة جنبھا طاسة ماء متأللئة،مثل كأس خمر 

 من ھي؟ -اعطتھ السنوات مذاقاً خاصاً،قالت 
 !أمي؟-قال بفرح

 !ولم تنتظر؟-قالت
 !االمھات الیجدن في مرابع خطواتنا سوى االنتظار؟ -قال

 !!انتظار ماذا؟-قلت متعجبة 
االل�ھ�ة ج�ع�ل�ت�ن�ا ح�ط�ب … انتظار الرائحین الى حتوف�ھ�م-قال

 !!؟…خطایاھا ومفاخر كراھیاتھا
 !قول ما سمعتھ من قبل؟-قالت
الكھنة عبید االلھة ال ینصتون لغیر ال�ت�رات�ی�ل واالدع�ی�ة -قال

 !!واستیفاء النذور؟
 !غریب مایجود بھ رأسك؟-قالت 

 !وغریب جھلك ..أیتھا الساعیة الن تكون ربة؟--قال
 !اجئت لتعلمني؟ -قالت

مثلي الیتعلم اكاذیب ارباب الیجیدون غ�ی�ر م�دی�ح م�ا  -قالت 
 !!یفعلون؟
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 آآآآآآه 
ھذا كل ماتبقى/قلوبنا قدت من قصب االھ�وار/وق�ل�وب�ھ�م م�ن 
حجر قدت/حناجرنا تعلمت االنصات/لھدیل الحمام،وس�ق�س�ق�ة 
االطیار/حناجرھم تحریض للموت/ ارواحنا ع�ارف�ة ب�م�ع�ان�ي 
الحكمة/فأستقامت كما امرت/ارواحھم دباب مقابر مھج�ورة/

 !!/وابصار اعمى
 !! آآآآآه..صرخ االول

 !!اجابھ الثاني…آ آ آ آآ آ آ آه 
 آآآآآآآآه-قالت اخنیدونا

 !!!(یعبر على الطیب ونیني)

ا ومإ ذأ!! 
  ا ان   ودون ب  ا ء، أ(    ورة ن 

ا ج ا و..(!! 

 العراقشوقي كریم حسن/ 



25  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 816 

 23 Feb 22 • Year 17 

 الجزء األول:
روایة تمتلك مواصفات الروایة ال�م�ت�م�ك�ن�ة م�ن 
حیث القوة التعبیریة والقدرة اإلنتقالیة وت�م�ت�از 
باالسترجاع واالستقدام والحاضر، ھو صنع من 
مخیلتھ تلك األحداث التي سماھا بالمتخ�ی�ل�ة، إال 
أنھا أحداث تدور ف�ي ع�ال�م�ن�ا ال�واق�ع�ي ال�ی�وم 
والبارحة وال تنف�ك ع�ن إرھ�اص�ات�ھ�ا ال�ج�دل�ی�ة 
بظھور الغني المقتدر في عالم الكم ال�ك�ب�ی�ر م�ن 
ال�ف��ق�راء، ھ��ي اق��رب ال�ى ال��روای�ة ال��واق�ع��ی��ة 
المتسربلة بمت�ن�اقض�ات م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا ال�ع�رب�ی�ة 

 التاریخیة واالجتماعیة والسیاسیة.
 القریة/ النوستالجیا:

ھكذا استأنف سرده صبري ح�م�د م�ن�ذ ال�ب�دای�ة 
لیجعلنا نتوق للتوغل بسرعة في خبایاھا، تجرنا 
الى نھایاتھا، كي نكتشف من ھ�و ب�ط�ل روای�ت�ھ 
أحمد الكوني أو أح�م�د الس�ن�دان ھ�ذا الس�ن�دان 
تیمنا وحباً السم القریة التي عاش نھایاتھ ف�ی�ھ�ا 

 حتى شنقھ ، قریة السندان.
خلق لنا الراوي ص�ب�ري وأع�اد ل�ن�ا ذاك ال�ج�و 
العتیق الذي نتحدث عنھ دوما ونعشقھ أال وھ�و 
الماضي البعید ماضي ال�ق�ری�ة ال�ھ�ادئ�ة اآلم�ن�ة 
القابل�ة وال�م�ح�ب�ة ل�ب�ع�ض�ھ�ا ول�آلخ�ر، ال�ق�ری�ة 

ال�ب�س�ی�ط وھ�و ن�ت�اج   المتشابھ�ة ف�ي غ�ذائ�ھ�ا
الخضرة والمزرعة ونتاج ال�م�واش�ي وال�ط�ی�ور 
والكالب الحارسة للجمیع، القریة ال�خ�ال�ی�ة م�ن 

 الصراع الطبقي والسیاسة والقتل والكره.
ھو الحنین الى الماضي/ النوستالجیا، ھذا ال�ذي 
یجعلنا ن�ع�ش�ق�ھ ونس�ت�ذك�ره ب�ج�م�ال�ھ ون�ت�م�ن�ى 
ع�ودت��ھ، رغ��م بس��اط�ت��ھ وخ�ل��وه م��ن ال��ت�ل��ف��از 
والسی�ارة وع�ل�م ال�ت�واص�ل االل�ك�ت�رون�ي وھ�ذا 
الجھاز ال�ی�دوي ال�ذي ی�ج�ع�ل�ك ت�ت�ح�دث وت�رى 
بالصوت والص�ورة ص�دی�ق�ك ف�ي أقص�ى ب�ق�اع 

 عالمنا الیوم.
 

من ھنا بدأ روایتھ ھذه م�ن ال�ق�ری�ة ال�ب�س�ی�ط�ة 
اآلمنة كما ب�دأھ�ا م�ن ق�ب�ل�ھ ال�روائ�ي الش�ھ�ی�ر 
غابریل غارسیا ماركیز الكولومبي ف�ي روای�ت�ھ 

مئ�ة ع�ام م�ن ال�ع�زل�ة، وك�م�ا ب�دأھ�ا   الشھیرة
الروائي راسم الحدیثي في روایتھ تحت ش�ج�رة 

 التوت.
 الحدث في الروایة:

األعمدة الرئیسة التي ت�ع�ت�م�د ع�ل�ی�ھ�ا ال�ع�م�ارة 
الس�ردی�ة ھ�ي ال��ح�دث والش�خ�وص وال�وص��ف 
والمكان والزمان وثیمة الن�ص، ی�ب�ق�ى ل�ل�ح�دث 
الدور الرئیس الذي یدفعنا للوصول الى ما ی�ری�د 
أن یص�ل�ھ أي ن�ص س�ردي. وم�ن ھ�ن�ا س�أب�دأ 
بالحدیث عن ھذه الصف�ة ال�رئ�ی�س�ة ف�ي ال�ن�ص 

 وھي الحدث في روایة صبري حمد خاطر.
المكان ھو المكان اآلمن وھي قریة السندان كم�ا 
ذكرت في سیاق حدیث�ي، ث�م ظ�ھ�ور ش�خ�ص�ی�ة 
المدرس المنقول الى ھذه القریة، الغریب عنھ�ا، 
یسكن غرفة صغیرة ملحقة بالمدرسة ویوسعھ�ا 
بمساعدة أھل القریة كما في سجایاھم المعروف�ة 
بحبھم للغریب، أال وھو أحمد الذي اخت�ار ل�ذات�ھ 
لقباً بأحمد الس�ن�دان ت�ی�م�ن�اً وح�ب�اً ألھ�ل ق�ری�ة 

 السندان.
أحبوه وأحبھم وھكذا بدأ بتدری�س أب�ن�ائ�ھ�م ف�ي 
بیتھ مجاناً، فت�ف�وق ط�ل�ب�ت�ھ وزادت م�ع�رف�ت�ھ�م 
وثقافت�ھ�م، م�ّم�ا ج�ع�ل أھ�ل ال�ق�ری�ة یش�ت�م�ون 

 مدرسیھم اآلخرین.
أضاَف ھنا الراوي حمد مقطعاً مھماً لھ للوصول 
في نھایة روایتھ الى ما یرید ھو، وھ�و م�غ�ادرة 
ھؤالء الطلبة الجامع وصالة الجامع م�ّم�ا ج�ل�ب 
نظر أھل القریة وان�ت�ش�ار اإلش�اع�ات ھ�ل ھ�ذا 

، وكما ع�رف أو أُش�ی�ع 24الرجل شیوعي/ ص 
من أن ھذا التنظیم ال یؤمن باألدیان وھ�و م�ادي 

 الرؤى.
تطورت األح�داث ف�ي ق�ری�ة الس�ن�دان ب�ظ�ھ�ور 
شمس الدین ھذا الرجل الغني الغریب أیضاً على 
القریة وأھلھا، مّما حدى بھ الى البدء بم�ش�روع 
اس�ت��ث��م��اري زراع��ي، اش��ت��رى ع��دة مض��خ��ات 
ونصبھا على ضفاف النھر وربطھا بشبكة سقي 
جعل من نتاج القریة یتضاعف بكم كبی�ر، ھ�ك�ذا 
تركت النواعیر والسواق�ي ال�ع�ت�ی�ق�ة وال�م�ن�ج�ل 

 والمحراث وووالخ.
فرح أھل القریة لكنھم تفاج�ئ�وا ب�أن ن�ت�اج ھ�ذا 
المشروع لھم ال�رب�ع ف�ق�ط وال�ب�ق�ی�ة ف�ي ج�ی�ب 

 شمس الدین.
شخصیتان متناقضت�ان: رج�ل م�ث�ق�ف وم�درس 
ی�درس أب�ن�اءھ�م م�ج�ان�اً، ی�ن�ب�ھ�ھ�م وی�ح�ذرھ��م 

سرقة جھدھم، دخل الجام�ع م�ع�ھ�م. وب�ی�ن   من
رجل غني ال ع�الق�ة ل�ھ ب�ال�م�ع�رف�ة وال�ك�ت�اب. 
إشكالیة جعلت من ھذا المك�ان ال�م�ف�ت�وح اآلم�ن 

 الى مكان غیَر آمٍن.
یشكل الرواي في ھذه القریة الب�س�ی�ط�ة م�ث�ل�ث�اً  

غیَر متساوي األضالع، أحد أضالعھ رجل مدني 
اشتراكي یحب أھل القریة، والضلع اآلخر رج�ل 
غني مستغل لجھد أھل القریة والض�ل�ع ال�ث�ال�ث 
وھو قاعدة ال�م�ث�ل�ث وھ�م أھ�ل ق�ری�ة الس�ن�دان 

 وقریتھم.
ھكذا یحتدم الصراع بین ش�م�س ال�دی�ن ال�ق�وي 
بمالھ وبمن اشتراھ�م م�ن أھ�ل ال�ق�ری�ة، وب�ی�ن 
المثقف الذي تحیّرت ألسُن بعٍض من أھل القریة 

 بوصفھ.
یتزوج أحمد من خدیجة لی�ت�ك�ون ل�ھ�م�ا ول�دان، 
یُقتالن بواسطة فأس، یتھ�م أح�م�د ب�ق�ت�ل�ھ�م، ال 
أدري كیف یقنعني الراوي بھذه التھمة الب�اط�ل�ة 
التي سرت في عقول أھ�ل ال�ق�ری�ة ك�ال�ن�ار ف�ي 
الھشیم من قبل مشعوٍذ یركب عصاه بدأ یض�رب 

. یعتقل أحمد، في مركز 16أحمد بھذه العصا ص
شرطة فیھ مدی�ر ش�رط�ة وض�اب�ط وأف�راد، وال 
أدري كیف أُقنع نفسي بوجود مركز بھذه السعة 

 من الدرجات الوظیفیة في قریة؟!.
یصمت أحمد وال یجیب بالنفي أو اإلی�ج�اب ف�ي 
التھمة الموج�ھ�ة ل�ھ. ی�ت�ف�اج�أ ش�رط�ة ال�ق�ری�ة 
ب�م�داھ�م�ة م�رك�ز الش��رط�ة ب�ق�وة م�ن ش�رط��ة 

العاص�م�ة تس�ت�ول�ي ع�ل�ى ال�م�رك�ز ف�ي َغ�ب�ش 
الصبح، تطالب ب�ت�ح�ق�ی�ق ع�ادل ف�ي ال�ق�ض�ی�ة، 

مدیر الشرطة وھ�و ن�ائ�م ف�ي ب�ی�ت�ھ،   یستدعى
یصل المركز ویطلبون منھ وھو قلق وخائف أن 
یروا كیف حال أحمد في معتقلھ، لیروا أن أح�م�د 
مشنوقاً بحبل وتحتھ كرسي م�ق�ل�وب، ال�ك�رس�ي 
المقلوب داللة على أن أحمد شنق نفس�ھ، ول�ك�ن 

: لماذا ھ�ن�اك ك�رس�ي داخ�ل   من حقي أن أسأل
 المعتقل؟

 الجزء الثاني:
ھنا یربطنا الراوي الى شخصیة جدیدة یف�اج�ئ�ن�ا 
وجوُدھا، شخصیة ثالثة تلعب دوراً ف�ي ال�روي، 
إبراھیم، خریج قسم الس�ی�اس�ة، ی�ت�وق إلك�م�ال 
دراستھ، یتعذره والده بسب�ب ال�ح�ال�ة ال�م�ادی�ة، 
یستعین بصدیق والده أحمد السندان، یقف أحمد 
السندان المعروف بقیمھ اإلنس�ان�ی�ة ال�ى ج�ان�ب 

وبالفع�ل اس�ت�ط�اع إق�ن�اع وال�ده وراح   إبراھیم
 إلكمال دراستھ العلیا.

تتشكل صداقة م�ع�رف�ی�ة ث�ق�اف�ی�ة ح�واری�ة ب�ی�ن 
إبراھیم وأحمد، توفي والد إب�راھ�ی�م م�ّم�ا ج�ع�ل 
 إبراھیم یترك دراستھ ویتعین مدرسا في قریتھ.

أحمد السندان یُقنع إبراھیم بالعودة الى دراس�ت�ھ 
وسیتبنى ھو كلف الدراسة أو غیرھا، وبعد ق�ی�ل 

 وقال وافق إبراھیم وعاد الى دراستھ.
شخصیة إبراھیم صنعھ�ا ال�رواي بش�ك�ل ق�ل�ق، 
حاول أن یتزوج من خدیج�ة ق�ب�ل زواج�ھ�ا م�ن 
أحمد ولم توافق والدتھ، راجع بیت أحمد وحاول 
التحرش الجنسي بخدیجة وطردت�ھ ب�ع�د ت�ك�رار 

 محاوالتھ.
الراوي یظھر لنا أن ھناك ح�زب�اً ی�ح�ك�م ب�ث�ورة 
اسماھا الثورة البیضاء، وأن ذات ال�ح�زب ح�ك�م 
في سنوات ماضیة وأسس حرساً وسفك الدماء، 
 مّما یعیدنا د. صبري الى حكم البعث في العراق.

إبراھیم یطلب من مسؤول الحزب في القریة أن 
یأتي معھ لیقابل احمد في معتق�ل�ھ ق�ب�ل ش�ن�ق�ھ، 
یذھب مسؤول الحزب فی�رض�خ م�دی�ر الش�رط�ة 

 أمام طلب المسؤول الحزبي للقریة؟!
یقابل أحمد ومعھ المسؤول الحزبي، یسألھ لماذا 
أنت صام�ت؟ ی�ج�ی�ب�ھ: ال ف�ائ�دة ف�ي أي ك�الم. 
یسألھ : كي تخرج من المعتقل. یجی�ب�ھ أح�م�د : 
ھنا سأحمي حالي من القتل. ھل تعتق�د أن أق�ول 

 . 230الحقیقة واجب دائماً. ص
تتوالى األحداث الكثیرة في الروي، شمس الدین 
یغادر القریة بعد أن باع المضخات إلى الفالحین 
ھناك، یقل ویتدھور نتاج القریة بس�ب�ب إھ�م�ال 
الفالحین، بعضھم ت�م�ن�ى ع�ودة ش�م�س ال�دی�ن 
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نذھب الى ن�ھ�ای�ات ال�روای�ة ال�ى إب�راھ�ی�م ف�ي 
دراستھ وصدیقتھ الثانی�ة ف�ي ال�ج�ام�ع�ة س�ن�اء 
نصیف، طالبة دراسات كذلك في السیاس�ة ول�ھ�ا 

 ذات المشرف مع إبراھیم.
یلتقیان وفي ید سناء جریدة عتیقة في الستینات 
تستفید منھا في بحثھا الدراسي! یتفاجأ إبراھی�م 
بصورة لرجل في الجریدة، ھو أحمد السن�دان ال 
غیره، یستغرب، تقول لھ سناء: أن�ا اب�ح�ث ف�ي 
وضع الحزب في الستینات في وقت ت�ول�ى ف�ی�ھ 

 السلطة في وقت قصیر. وأسس حرساً.
قرأ إب�راھ�ی�م: اس�م�ھ "اح�م�د ال�ك�ون�ي" وف�ي 
الجریدة قرأ ( ج�ن�اح م�ن ال�ح�زب ب�دأ ی�م�ارس 
العنف. لم یعد مبرراً أن یوصف ھذا العنف ب�أن�ھ 

 . 295عمٌل ثوري...) ص 
ح�وار ب�ی��ن س�ن��اء واب��راھ��ی�م وف�ي ی��د س��ن��اء 

 الجریدة:
 *انظري الى ھذه الصورة.. اتعرفینھ؟

 *بالطبع اعرفھ انھ أحمد الكوني
 *ُكتب عنھ أنھ مارس أعماال إجرامیة.

*ارتكب من األفعال السیئة أكثر مما كتب ع�ن�ھ، 
خطف امرأة في یوم عرسھا بحجة أن ال�ع�ری�س 

 من حزب آخر.
 یقول إبراھیم:

*ھل من الم�ع�ق�ول أن ال�م�ال وح�َده اق�ن�ع ذل�ك 
المجرم أحمد بأن یتخذ من طفلین غیر شرعیی�ن 

 أوالداً لھ.ص
لم أرى أیة ع�الق�ة ب�ال�م�ال ف�ي ت�ب�ن�ي ط�ف�ل�ی�ن 

 بموافقة ورغبة أمھما سوریة.
الطفالن لسوریة التي كانت تخدم شمس ال�دی�ن، 
حین غادر شمس الدین انتقلت سوریا ال�ى ب�ی�ت 
أحمد كخادمة ولترعى ولدیھا، اللذین تبنى أحم�د 
تربیتھم كأوالد لھ ك�ون�ھ ال ی�ن�ج�ب ك�م�ا ت�ق�ول 

 الروایة.
الخالصة: ھناك اض�ط�راب واض�ح ف�ي ال�ح�دث 
بسبب كثرة المتغیرات الحاصلة، أي أن ال�راوي 
فقد السیطرة على متغیرات الحدث بسبب دخولھ 
تشابكاً فكریاً سلوكیاً معقداً، فشوه سمع�ة أح�م�د 
الكوني منذ الورقات األول�ى ح�ی�ن غ�ادر ط�الب 

 أحمد الجامع.
أظھر الروي أن احمد السندان/ الكوني م�ج�رم�اً 
استناداً الى صحیفة عتیقة في الستینات ت�ھ�اج�م 
أح��م��د، ج��ری��دة ال��ح��زب ال��ح��اك��م. ال��ح��زب 
ال�دك��ت��ات��وري، وع��ل��ى روای��ة لس��ن��اء ت��روی��ھ��ا 
إلبراھیم بأن أحمد خطف عروس�اً ل�ع�ری�س م�ن 
الحزب الذي انشق منھ أحمد. وإذا كان ما رأیت�ھ 
في متن ھذه الروایة قریباً من الصحة فعلین�ا أن 

 نذھب الى بعض من العتبات النصیة لھا:
: العنوان یدل على أن أحمد السندان ش�خ�ٌص  1

 ماكٌر وھذا غیر واضح كما بینت لكم في أعاله.
: صورة الغالف التي تبین لنا أن رجالً ی�رت�دي 2

بدلة مقبولة یركض وھو یحمل حق�ی�ب�ة، أي أن 
الصورة دال، ولكل دال ھناك أكث�ر م�ن م�دل�ول، 
رجل یركض حامالً حقیبة، أرى فیھا م�دل�ول�ی�ن، 
أما أن یكون ھذا الرجل سارقاً أو عكس�ھ، وب�م�ا 

ف��إذن   أن ال��روای��ة خ��ال��ی��ة م��ن وج��ود س��ارق
سیكون لرأي النصی�ب ال�ق�وي، ف�الص�ورة دال�ة 
لرجل برأي فكري تحملھ ھ�ذه ال�ح�ق�ی�ب�ة، وھ�و 
مصر بركضتھ ھذه عل�ى ال�وص�ول ال�ى ھ�دف�ھ، 

 ھدفھ الوطني التقدمي الحداثوي.

   ا   روا  رأي 
 رواي د. صبري حمد خاطر/ البحرینلل
 

 الروائي راسم الحدیثي/ العراقبقلم: 
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ھُ م�ذھ�ول�ةٌ م�ن   یولُد الفنّاُن في لیلٍة قمراء وأمُّ
تأللؤاِت النُّجوِم، تحلُم أن یبزَغ جنینُھا بومی�ِض 
�ھ م�وح�وم�ةٌ بض�ی�اِء  خیوِط النّجوِم، ی�ول�ُد وأمُّ
�ن�اب�ِل  نجمٍة، وھبوِب نسمٍة معبّقٍة بھفھفاِت السَّ
ي.  فوَق مھِدِه المعطَِّر بالبابونج وال�ع�ش�ِب ال�ب�رِّ
تنظُر إلى ولیِدھا كنعمٍة متھاطلٍة علیھا من ل�دِن 
الّسماِء، مندھشةً من روعِة الخْلِق، وعجائ�ب�یّ�ة 
الوالدِة بكلِّ ھذا الجماِل المعبَِّق ب�ال�ب�راَءِة ع�ل�ى 
باِح الستمراریِّة الشَّھیِق ع�ل�ى  أنغاِم حبوِر الصَّ
نیا. تجمُح األمُّ بأحالِمھا عالیاً، ت�ن�اغ�ی�ِھ  وجِھ الدُّ
طُھُ بقماِط المحبِّة والح�ن�اِن  ببھجٍة غامرٍة، وتقمِّ
وتدندُن لھ تھویداِت األمومِة المكتن�زِة ب�ال�ف�رِح 
��ُل  واألم��ِل ال��طّ��اف��ِح ب��أش��ھ��ى األن��غ��اِم، ف��ت��ت��وغَّ
التَّھویداُت إلى عالِمِھ منُذ أن یتبرعَم على وج�ِھ 
الحیاِة، وتنمو مَعھُ یوماً بعَد یوٍم، وتغدُق ع�ل�ی�ھ 
أقصى ما لدیھا من طموحاٍت وأحالٍم وت�ھ�دھ�ُدهُ 
عبَر تھویداتِھا الحنونة وھو ما یزاُل مقمَّطاً في 
المھِد، یستقبُل الولیُد ھذِه التَّھ�وی�دات، م�ن�ُذ أن 
ن�ی�ا، ی�ك�ب�ُر ال�طّ�ف�ُل  یفتَح عینیِھ عل�ى وج�ِھ ال�دُّ
وتتنامى معھُ ھذه الّدندناِت المنسابة مِن ح�ن�ی�ِن 
األمومِة، وتصبُح جزءاً من فضائِِھ الموس�ی�ق�ي 
َب ع�دن�ان  والغنائي في مستقبِل األیاِم، وقد تشرَّ
بھذِه االنسیابات الغ�ن�ائ�یّ�ة م�ن�ُذ أن ك�اَن ط�ف�الً 

  مقّمطاً في المھِد.
عدنان كریم فنّاٌن رھیُف األداِء، صاحُب ص�وٍت 
دافٍئ حنوٍن وعمیٍق في تجلِّیاتِِھ، مفع�ٌم ب�ال�ح�بِّ 
والمناجاِة، كأنَّھُ یرتُِّل ویناج�ي ق�ل�وَب ال�ع�ّش�اِق 
ووھَج حنینِھم إلى ھدوِء اللَّیِل على إیقاِع ھدی�ِل 
یمامٍة ترفرُف جذلى. ت�ج�ن�ُح أغ�ان�ی�ھ ب�أل�ح�انِ�ِھ 
ق�ِص  اإلیقاعیّة الحنونة نحو فضاِء الفرِح، وال�رَّ
والحمیمیِّة وح�بِّ ال�ح�ی�اِة، یس�ت�ھ�وی�ھ الّش�ع�ُر 
الكالسیكي بكلِّ أص�ال�تِ�ِھ وج�م�وح�اتِ�ِھ وآف�اقِ�ِھ، 
فیلّحنھ بما فیھ من معاٍن ومدلوالٍت غنیٍّة بآف�اِق 
ترمیزاتھا وحك�م�ت�ھ�ا ب�ك�لِّ م�ا ی�ت�ض�ّم�نُ�ھُ م�ن 
جموحاٍت شعریّة موائمة لفضاِء األلح�اِن الّ�ت�ي 

    انبعاثاِت بوِح القصائد.  صاَغھا على إیقاعِ 
م��ى  ى ش��ھ ح��ال��م��ا أس��م��ُع أغ��ن��ی��ةَ: "ئ��ھ 

وان" (عنوان أغنیة بالكردیّة)، تستیقظُ في  شھ
أعماقي خیوطُ الحن�ی�ِن إل�ى ال�م�اض�ي ال�غ�اب�ِر، 
وتنفرُش في خیالي ح�ب�وُر ال�ع�ش�ِق اآلف�ِل ف�ي 
أعماِق مرافِئ الّروِح، وتس�ت�ن�ھ�ُض ال�ّذك�ری�اُت 
خ�ی�م�ِة وس�طَ  والحیاةُ بكلِّ طزاجِة أغان�ی�ھ�ا ال�رَّ
األھِل واألح�بّ�ِة األص�دق�اِء، ث�مَّ ت�م�وُج أم�ام�ي 
�ب�ای�ا ب�أج�م�ل  حفالُت الّزفاِف م�ت�راقص�ةً، والصَّ
لباسھنَّ المزركشة باأللواِن، والّشبّان ف�ي ق�ِم�ة 
فرحھم. تتدلّى أنواُع الَحلَِق الجمی�ِل م�ن أق�راِط 
 ، آذانِھُنَّ وتزیُّن أجمُل ال�ح�ل�ي ف�وق ص�دوِرھ�نَّ
�ب�ای�ا ی�رت�دی�َن ح�زام�اً  ، وب�ع�ض الصَّ وأیادیھ�نَّ
مزركشاً باللّیراِت الّذھبیّة، ومنھنَّ یرت�دی�َن ف�ي 
رسِغ القدِم اسوارةً من الّذھ�ِب ال�خ�ال�ِص، وك�م 
كانت القطُع الّذھبیّةُ الّصغیرةُ المعلّقةُ في أنوِف 
بع�ض الّص�ب�اب�ا ت�ع�ط�ي ل�ھ�نَّ ج�م�االً ورون�ق�اً 
، وال أتذّكر أبداً أن رأیُت شابَّةً سریانیّةً  ألنوفھنَّ
ارتَدْت في أنفھا قطعةً ذھبیّةً على یمی�ِن ف�ت�ح�ِة 
األنِف أو یساِرِه، فقط كانت ال�نّ�س�اُء ال�ك�ردیّ�ات 
�وري، ی��رت�دی�َن ھ��ذه ال�ح�ل��ي  �م��اِل السُّ ف�ي الشَّ
، وأتذكَُّر جیّداً، عندما ك�ن�ُت  الجمیلة في أنوفھنَّ
�ب�ای�ا ال�ك�ردیّ�ات، م�اذا  طفالً، سألُت إح�دى الصَّ

تطلقون على ھذه الحلي الجمیلة ال�م�ع�لّ�ق�ة ف�ي 
أنوفُِكّن؟ فضحَكْت وقالت: ھل أحبب�تَ�ھ�ا؟ ف�ق�ل�ُت 
أیوه أحببتُھا، إنّھ�ا ج�م�ی�ل�ة وھ�ي ت�ت�دلّ�ى م�ن 
، ماذا تطلقون علیھ�ا؟! ف�ق�ال�ت اس�م�ھ�ا  أنوفُِكنَّ
بالكردیّة: "خزیموكي"، فقلت ل�ھ�ا اس�م ح�ل�و 
فعالً، وھو على ما یبدو من رنین إیقاع ال�لّ�ف�ظ، 
یناسب أن نطلقَھُ على اسم فتاة! تخیّلي لو ك�ان 
اسمِك "خزیموكي"، ضحَكْت من جدید وق�ال�ت 
ال�ح�ق ع�ل��ى وال�دي ووال��دت�ي، ل�م یس�ّم�ی�ان��ي 
"خزیموكي". ضحكنا ثّ�م غ�اب�ت ف�ي ال�ّزق�اق 
المؤدِّي إلي بیتِھم. مراراً حض�َر ع�دن�ان ك�ری�م 
حفالت األفراح بمختلِف ال�م�ن�اس�ب�ات، وش�اھ�َد 
ھ���ذِه ال���ح���ل���ي ال���ج���م���ی���ل���ة وك���ل أن���واِع 
"الخزیموكات"، واستوحى الكثیر من أل�ح�انِ�ِھ 
من مح�طَّ�اِت ع�م�ِرِه، ال�م�ت�م�اھ�ی�ِة م�َع رح�اِب 
�ھ�اِت واآلب�اِء الّس�ائ�دِة  التَّھویداِت وأغان�ي األمَّ
آنذاِك، ومن مناسباِت األفراِح ومواسِم الحص�اِد 
حیُث كاَن ال�ف�الح�وَن ی�ت�م�اوج�ون ب�ف�رٍح وھ�م 
یحصدوَن باقاِت الحنطِة، وسالَل العنِب وال�تِّ�ی�ِن 

  على إیقاِع أبھِج األغاني.
یُشبِھُ صوُت الفنَّان عدنان كریم ح�ل�ًم�ا خ�اط�فً�ا 
شھیَّاً، منبعثاً من طراوِة اللَّیِل ع�ل�ى انس�ی�اب�یّ�ِة 
ومیِض نجمٍة ت�خ�رُّ ض�ی�اًء ف�ي ك�ب�ِد الّس�م�اِء. 
تن�س�اُب أل�ح�انُ�ھُ بس�ال�س�ٍة ودٍف إل�ى مس�ام�ِع 
مستمعیِھ، إلى أن یسلطَن في أع�م�اقِ�ھ�م، ف�ھ�َو 
یؤدِّي ألحانَھُ بكلِّ جوارِحِھ ومشاعِرِه الفیَّاض�ِة، 
ویبلسُم الجراَح الخفیّ�ةَ ویس�ق�ي خ�ی�وطَ األم�ِل 

العطشى لرذاذاِت ال�م�ط�ِر، وی�زرُع ف�ي ال�ق�ل�ِب 
وِح في صب�اٍح م�ب�لَّ�ٍل ب�أھ�ازی�ِج  أسراَر بوِح الرُّ
ھوِر وھي تتمایُل جذلى بیَن تماوجاِت ھبوِب  الزُّ
النَّسیِم المنّدى بأریِج الحنیِن الملفِّح فوَق خ�دوِد 
الحبیبِة تارةً، والمتناثِر في منعطفاِت الّذك�ری�اِت 
الَّتي عاشھا في م�ح�طَّ�اِت ع�م�ِرِه ت�ارةً أخ�رى. 
فنَّاٌن متابٌع لتراثِِھ ال�ف�نّ�ي ع�ل�ى م�دى س�ن�واٍت 
وعقوٍد، وینتقي القصائَد واألشعاَر الّتي تناس�ُب 
مساحاِت صوتِِھ وتطلُّعاتِِھ ویلّحُن أغان�ی�ِھ ك�َم�ن 
یشتغُل على فرِز وتبویِب الجواھِر النّفیسِة ع�ن 
بعِضھا ب�ع�ض�اً، وی�ع�رُف ج�یّ�داً ك�ی�َف ی�ن�ت�ق�ي 
النّفائَس الّتي تتناغُم مع لیونِة صوتِِھ وانبع�اثِ�ِھ 
م أرقى ما لدیِھ لمتاب�ع�ی�ِھ ومس�ت�م�ع�ی�ِھ،  كي یقدِّ
لھذا نراهُ یم�ت�ل�ُك أرش�ی�ف�اً ذاخ�راً ب�ال�ع�ط�اءاِت 

الممیزِة، وحقََّق حضوراً متمیّزاً، وانتشاراً ف�ي 
الفنّیِّة، في عالِم الشَّرِق وفي ال�ك�ث�ی�ِر   األوساطِ 

م��ن دن��ی��ا ال��غ��رِب، ف��ق��د ق��ّدَم ال��ع��دی��َد م��ن 
�رِق،  الكونسیرتاِت في أوروبا وأم�ی�ری�ك�ا والشَّ
وفي كلِّ عرٍض یقّدُم عروضاً ج�دی�دةً وراق�ی�ةً، 
إلى أن أصبَح اسماً یُشاُر إلی�ھ ب�ال�ب�ن�اِن، ك�أح�ِد 
 الفنّانین الكرِد في عطاءاتِھم الفنّیِّة الممیّزةش.

َب م�ن  الغناُء زاُدهُ األشھى في الحیاة، فقد تش�رَّ
التُّراث الكردي بكلِّ تنّوعاِت لھجاتھ وف�ی�اف�ی�ھ�ا 
الغنائیّة، وصاَغ من ھذِه الفضاءاِت ما یتن�اس�ُب 
مع عوالِمِھ الفنّیِة، یعزف على ال�ع�ود ب�م�ھ�ارٍة 
وال تفارُق الموسیقى لیلَھُ ونھاَرهُ، تجّذرت ف�ي 
أعماقِِھ، أعاَدْت إلیِھ توازنَھُ مَع ذاتِِھ ومنحدراِت 
حیاتِِھ بكلِّ ما في الحیاِة من من�ّغ�ص�اٍت وج�راٍح 
وأحزاٍن، ومحقَْت جموحاِت ال�م�وس�ی�ق�ى ع�ب�َر 
تجلّیاتِِھ، وأحزانَِھ الملفّحةَ باألنیِن، وانكساراتِ�ھُ 

   المتتالیة خالَل محطَّاتِھ المتنّوعة في الحیاة.
وان" عش�رات  مى ش�ھ ى شھ سمعُت أغنیة "ئھ

عشرات المّرات. وكلّ�م�ا ج�رفَ�ن�ي الشَّ�وق إل�ى 
تجلِّیاِت وھِج الّروِح، ع�دُت إل�ى ھ�ذه األغ�ن�ی�ة 
وسمعتُھا بشغٍف مبھٍج للق�ل�ِب؛ ل�م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن 
أداٍء رخیٍم وعذٍب، رغَم المساحات القلیلة الّ�ت�ي 
یبحُر ف�ی�ھ�ا ال�ف�نّ�ان، ك�أنّ�ھُ ل�ّح�َن وغ�نّ�ى ھ�ذه 
األغنیة؛ كي یناجي مرامي ال�ق�ل�ِب ب�روح�ان�یّ�ٍة 
شفیفٍة. مراراً كنُت أرسُم وأس�ب�ُح م�ح�لِّ�ق�اً ف�ي 
عوالِم شرودي وجموحاِت خ�ی�ال�ي وأن�ا أرس�ُم 
وأسمُع إلى ھذِه األغنیة برغبٍة عمیقٍة وشھ�یّ�ٍة 
مفتوحٍة، كانت تمنُحني طاقاٍت ل�ون�یّ�ٍة ف�رح�یّ�ٍة 
حنینیٍّة وابتھالیٍّة شاھقٍة. یغنِّي كَمن ی�ك�وُن ف�ي 
الِة، ل�م�ا ف�ي أل�ح�انِ�ِھ م�ن ص�ف�اٍء  محراِب الصَّ
ودفٍء وحمیمیٍة مجنّحٍة نحَو روحانیّة غ�ام�رة 
بالتَّجلِّي والوداِد والحنیِن. وقد ان�ع�ك�َس ش�غ�فُ�ھُ 
العمیِق بالّرسِم واأللواِن على رھ�اف�ِة أغ�ان�ی�ِھ، 
فولَدْت أغانیِھ وألحانِِھ كأنَّھُ فسحات مم�ت�ّدة م�َع 
تناغماِت األلواِن، وجم�اِل ال�طّ�ب�ی�ع�ِة وھس�ی�ِس 
كائناتِھ، وتغاریِد الطُّی�وِر وھ�ي تش�دو ب�ح�ب�وٍر 
فوَق أشجاِر الخم�ی�ل�ة الش�ام�خ�ة ح�ول أس�وار 

      حوشھم العتیق.
ورانیّة، وال البادینیّة، لس�ُت  ال أجید الكردیّة السُّ
كردیًّا لكنِّي أجید الكردیّة الكرمانجیّة، ومع ھ�ذا 
عندما أسمع ھكذا أغ�ن�ی�ة م�ن ال�ف�نّ�ان ع�دن�ان 
كریم، مَع أنّھا لیست باللّھجة الكرمانجیّة، لكنّي 

أشعر وكأنِّي أفھمھ�ا ب�ع�م�ق، م�ن خ�الِل أدائِ�ِھ 
المنس�اب كش�ّالِل ف�رٍح، وك�أنَّ�ھُ ت�م�ّرَس ع�ل�ى 
وِح والقلِب وما بینھما من تج�لّ�ی�اِت  مخاطبِة الرُّ
بوِح العشِق وعناِق ھالالِت األمِل وھ�ي ت�م�وُج 
في شواطِئ أحالِمنا، رغَم أنَّ مس�اح�ةَ ص�وتِ�ِھ 
عادیّة للغایِة، لكن مساحة م�ن�اج�اتِ�ِھ ألرواِح�ن�ا 
ومشاعِرنا وشوقِنا ومنع�رج�اِت ح�ن�ی�نِ�ن�ا غ�ی�ر 
عادیّة، كأنّھُ ی�ت�ع�ان�ُق م�َع مش�اع�ِرن�ا ب�رھ�اف�ٍة 
م��دھش��ٍة م��ن خ��الِل ت��ف��اع��لِ��ِھ ب��ك��لِّ مش��اع��ِرِه 
وأحاسیِسِھ؛ لھذا، فھو م�ن ال�ف�نَّ�ان�ی�َن ال�ق�الئ�ل 
الّذیَن یجعل�ون�َك تس�م�عُ�ھُ ب�ك�ث�ی�ٍر م�ن ال�ھ�دوِء 
ِل، وھو من الفنّ�ان�ی�َن  والتّأنّي، والكثیِر من التّأمُّ
الَّذیَن التقیتُھم بكلِّ فرٍح في سماِء غ�رب�ت�ي ف�ي 
ستوكھولم عندما كنُت أتابُع دراساتي الجامعیّ�ة 
: ال�ّرس�ُم، وح�ال�م�ا  لكتابِة رسالِة التّخرِج ل�ل�ف�نِّ

أنّ�ھ ف�نّ�ان تش�ك�ی�ل�ي  -أثناء لق�ائ�ي ب�ھ-عرفُت 
وموسیقي، تقّربُت منھُ أكثر، وبنینا خالَل ف�ت�رٍة 
قصیرٍة ص�داق�ةً م�ورق�ةً ب�االح�ت�راِم ال�م�ت�ب�ادِل 

  والتَّواصِل على آفاِق األمِل.
تبرعَم فرٌح في أج�ن�ح�ت�ي، ع�ن�دم�ا أخ�رَج م�ن 
حقیبتشِھ سیدیھتان من س�ی�دی�ھ�اتِ�ِھ ووقّ�ع ل�ي 
على اثنین من "سیدیھ�ات�ھ" ع�رب�ون ص�داق�ة 
ومحبّة، وكم رسمُت ل�وح�ات�ي لس�اع�اٍت ط�وال 
وأنا أسمع أغانیھ الشَّجیّة وأغاني فنّ�ان�ی�ن م�ن 
نكھِة المطِر. متعةٌ غریبةٌ ولذیذةٌ كانت تغمُرن�ي 
وأنا أسمًع أغانیھ، وأرسُم أزاھیري م�ن وح�ي 

وِح وتجلّیاِت انبعاِث بوِح الخیال!   توھُّجاِت الرُّ
تنبُت القصیدةُ من رحِم الفرح والحبِّ والجمال، 
وم��ن وح��ي أص��دق��اٍء م��ن ل��وِن الّش��ف��ق��ش 
الّصباحي، رسمُت بھاَء أغانی�ِھ وأل�ح�انِ�ِھ ف�وَق 
بسمِة ألواني وھي تزرُع ھف�ھ�ف�اتِ�ِھ ل�ل�ط�ف�ول�ِة 
والّصباِح واللَّ�ی�ِل ال�ح�ن�وِن. ك�لّ�م�ا ن�ظ�رُت إل�ى 
لوحاتي المنبعثة من وحي استم�اع�ي ألغ�ان�ی�ِھ 
والّتي تعجُّ بتفاصیَل مدھشٍة في رسِم األزاھ�ی�ِر 
وعوالِم الفرِح والبھجة. تساءلُت نفسي: ك�ی�ف 
وِر الّشعریّ�ة  تولُد كل ھذه األلوان واألنغام والصُّ
وجموِح الخیال ودقّات القلب وھفھ�ف�ات ح�ن�ی�ن 

م�ن خ�الِل   الّروح بطریق�ٍة خ�ّالق�ٍة وش�ام�خ�ٍة،
تماھیات بعضھا مَع بعٍض عبر انبعاِث شھ�ق�اِت 
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یُ��ح��ذف ال��ف��اع��ل ألس��ب��اب ك��ث��ی��رة، 
وینوب عنھ ما یقوم مقامھ؛ فیُع�ط�ى 

لزوم الرفع،  -1ما كان للفاعل من: 
 وجوب التأخر عن رافعھ، -2
 عدم جواز حذفھ. -3 

في ھذه ال�ح�ال ی�ك�ون ال�ف�ع�ل (ت�اّم 
ال��ت��ص��رف، ل��ی���س م��ن األف��ع���ال 
الناقصة، ویُبنى للمج�ھ�ول)، ن�ح�و: 

 (قُِرَئ كتاُب النحِو).
قُِرَئ: فعل ماٍض مبني ل�ل�م�ج�ھ�ول، 
مبني على الفت�ح، ال م�ح�ل ل�ھ م�ن 

 اإلعراب.
كتاُب: نائب فاعل، مرف�وع، ع�الم�ة 
رفعھ الضمة الظاھ�رة ع�ل�ى آخ�ره، 

 مضاف.
النحِو: مضاف إلیھ مجرور، عالم�ة 

 جره الكسرة الظاھرة تحت آخره.
وق��د ی��ق��وم ش��ب��ھ ال��ف��ع��ل ال��م��ب��ن��ي 
ل��ل��م��ج��ھ��ول م��ق��ام��ھ، م��ث��ل (اس��م 

 المفعول)، نحو:
 المحمودةُ سیرتُھ محبوٌب.

المحمودةُ: مب�ت�دأ م�رف�وع، ع�الم�ة 
رفعھ الضمة الظاھ�رة ع�ل�ى آخ�ره، 

 وبما أنھ
اسم مفعول؛ فإنھ یعمل عمل ال�ف�ع�ل 
المبني للمج�ھ�ول ب�أن ی�رف�ع ن�ائ�ب�اً 

 للفاعل.
سیرةُ: نائب ف�اع�ل الس�م ال�م�ف�ع�ول 
(المحمودة)، مرفوع وعالمة رف�ع�ھ 

 الضمة الظاھرة على آخره.
م�ح��ب��وٌب: خ��ب��ر ال�م��ب��ت�دأ، م��رف��وع 
وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة ع�ل�ى 

 آخره.
أنَّ االس�م  -حدیثاً  -یرى بعض النحاة

المنسوب یعمل عمل الفعل ال�م�ب�ن�ي 
 للمجھول في رفع نائب الفاعل:

(النحويُّ اختصاُصھُ ح�ری�ٌص ع�ل�ى 
اللغ�ِة). ع�ل�ى ت�ق�دی�ر: (ال�م�ن�س�وُب 

 للنحِو اختصاُصھُ...).
: مبتدأ مرفوع، عالمة رفعھ  النحويُّ

 الضمة الظاھرة على آخره.
اخت�ص�اُص: ن�ائ�ب ف�اع�ل م�رف�وع، 
عالمة رفعھ الضمة الظ�اھ�رة ع�ل�ى 
آخ��ره، مض��اف، وال��ھ��اء ض��م��ی��ر 
متصل مبني على الضم في محل جّر 

 باإلضافة.
ح�ری�ٌص: خ�ب�ر ال��م�ب�ت�دأ، م�رف��وع، 
عالمة رفعھ الضمة الظ�اھ�رة ع�ل�ى 

 آخره.
ع��ل��ى: ح��رف ج��ر، م��ب��ن��ي ع��ل��ى 

 السكون، ال محل لھ من اإلعراب.
اللغِة: اسم م�ج�رور ب�ح�رف ال�ج�ر، 
عالمة جره الكسرة الظ�اھ�رة ت�ح�ت 

 آخره.
.................... 

 أسباب حذف الفاعل:
 األسباب اللفظیة: -أ

اإلی��ج��از ف��ي ال��ع��ب��ارة، ن��ح��و:  -1
 {فعَاقِبُوا بمثِل ما ُعوقِبتُم بِھ}.

المحافظة ع�ل�ى الس�ج�ع، ن�ح�و:  -2
 (َمْن طابْت سریرتُھُ ُحِمَدْت سیرتُھُ).

الضرورة الشعریة، ل�ل�م�ح�اف�ظ�ة  -3
 على الوزن، كقول عنترة:

"فإذا شِربُت فإنَّني ُمستھلٌِك... مالي 
 وِعرضي وافٌر لم یُكلَِم".

األس��ب��اب ال��م��ع��ن��وی��ة ل��ح��ذف  -ب
 الفاعل:

ال��خ��وف م��ن ال��ف��اع��ل: (أُع��ِدَم  -1
 السجناُء السیاسیوَن)،

أو الخوف علیھ: (ُوِضعَْت ع�الم�اٌت 
 على قبوِر الشھداِء).

2-  ( تعظیم الفاعل: (عوقِ�َب الش�واذُّ
ُحِذف الفاعل تعظیما لھ من اق�ت�ران 

 اسمھ بالشواّذ،
أو تح�ق�ی�ره: (ارتُ�ِك�ب�ْت ال�ف�واح�ُش) 

 إشارة إلى أن الفاعل ُمحتقَر بفعلھ.
إذا كان الفاعل معلوماً وال حاجة  -3

 لذكره: {وُخلَِق اإلنساُن ضعیفا}.
یُحَذف الفاعل إذا كان م�ج�ھ�وال:  -4

 (ُسِرَق الماُل).
یُحذف الفاعل في ح�ال ذك�ره ال  -5

 یفید شیئاً؛ ألنّھ عام:
{إذا ُحیِّیتُم ب�ت�ِح�یَّ�ٍة ف�ح�یُّ�وا ب�أحَس�َن 

وھا}.  ِمنھا أو ردُّ
..................... 

یُضمُّ أول الفعل الماضي، ویُكَسر ما 
 قبل آخره: (فُِھَم، ُسِرَق، ُمِدَح).

یَُضمُّ أول المضارع، ویُفتَح م�ا ق�ب�ل 
 آخره: (یُفھَُم، یُسَرُق، یُمَدُح).

إذا بدأ الفعل بتاء ال�م�ط�اوع�ة یُض�ُم 
��َر،  أول��ھ وث��ان��ی��ھ: (تُ��ُدح��ِرَج، تُ��ُك��سِّ

 تُغُوفَِل).
إذا ب��دأ ب��ھ��م��زة وص��ل ُض��مَّ أول��ھ 

 وثالثھ: (اُقتُِدَر، اُنطُلَِق، اُستُحلَِي).
إذا كان ثالث�ی�اً م�ع�ت�لَّ ال�ع�ی�ن، م�ث�ل 
(باع)؛ فإن في بنائھ للم�ج�ھ�ول إم�ا 

 كسر أولھ:

(بِیَع، قِیَل، ِص�ی�َغ). ل�ق�د اس�ت�ش�ھ�د 
 النحاة ببیت لم یعیّنوا قائلھ:

"ِحْیَك�ْت َع�لَ�ى نِ�ْی�َرْی�ِن إِْذ تُ�َح�اُك... 
ْوَك َوالَ تَُشاُك"  تَْختَبِطُ الشَّ

أو ضّم أولھ: (بُوَع، قُ�وَل، ُص�وَغ). 
لقد اس�ت�ش�ھ�دوا ب�ب�ی�ت ل�رؤب�ة ب�ن 

 العجاج:
"لَْیَت َوھَْل یَْنفَُع َشْیئاً لَ�ْی�ُت... لَ�ْی�َت 

 َشبَاباً بُْوَع فَاْشتََرْیُت".
وھذه لغة بني (َدبِیر وبني فْق�عَ�س)، 

 وھما من فصحاء بني أسد.
ٓ�ا أَْرُض ٱْب�لَ�ِع�ى  وقد قُِرئ: {َوقِ�ی�َل یَٰ
�ا َس�َم�اُء أَْق�لِ�ِع�ى َوِغ�ی�َض  َماَءِك َویَٰ

 ٱْلَماُء؛
باإلشمام، وھ�و ح�رك�ة ب�ی�ن الض�ّم 

 والكسر تظھر في اللفظ فقط.
وھذا ینطبق على الفعل الُمضاَع�ف: 

.( ، أو ُحبَّ  (ِحبَّ
الفع�ل ع�ل�ى وزن (اف�تَ�عَ�َل)، م�ث�ل: 

 (اختاَر)، یُقال: (اِختِیَر، أو اُختُوَر).
الفع�ل ع�ل�ى وزن (ان�ف�عَ�َل)، م�ث�ل: 

 (انقاَد)، یُقال: (اِنقِیَد، أو اُنقُوَد).
................. 

 ما یقوم مقام الفاعل:
 المفعول بھ: -1
(كتَب سعٌد الدرَس). ھنا ال�ف�اع�ل  -أ

 معلوم، وعند حذفھ یُقال:
(ُكتَِب الدرُس). لقد أُقیم المفعول ب�ھ 
(الدرس) مقام الفاعل، وأخذ كّل م�ا 

 للفاعل.
إذا كان الفعل ناصباً لم�ف�ع�ولَ�ی�ن  -ب

من باب (أعطى)؛ فإنھ یجوز إق�ام�ة 
أحد المفعولین مقام الفاعل: (أعطى 
أبوَك أخاَك ھدیةً)، ت�ق�ول: (أُع�ِط�َي 

 أخوَك ھدیةً)
بنیابة المفعول األول ع�ن ال�ف�اع�ل، 
أو (أُع�ِط��َي أخ��اَك ھ��دی�ةٌ)، ب�ن��ی�اب��ة 

 المفعول الثاني عن الفاعل.
یرى الكوفیون أن ال�م�ف�ع�ول األول 
یجب أن ینوب عن الف�اع�ل إذا ك�ان 
معرفة، وال ی�ج�وز إن�اب�ة ال�م�ف�ع�ول 

 الثاني النكرة.
أما إذا ك�ان ال�ف�ع�ل م�ن ب�اب (ظ�نَّ 
وأخواتھا)، أي األفعال التي ت�ن�ص�ب 
مفعولین، أصلھما مبتدأ وخ�ب�ر، أو 
من باب (أعلََم) التي ت�ن�ص�ب ث�الث�ة 
مفاعیل، ثانیھم�ا وث�ال�ث�ھ�م�ا م�ب�ت�دأ 
وخبر، كما مرَّ ب�ن�ا؛ ف�إن ال�م�ف�ع�ول 
األول ھو الذي ینوب ع�ن ال�ف�اع�ل، 

 كما یرى أغلب النحاة:
(ظ�نَّ األُس��ت��اُذ ال��ط��الَب ُمس��ت��ع��ّدی��َن 

 لالمتحاِن). تقول:
(ظُنَّ الطالُب مستعدیَن ل�الم�ت�ح�اِن). 

 بإقامة المفعول األول مقام الفاعل.
(أََرى الحكیُم ال�ح�اض�ری�َن ال�ح�ك�م�ةَ 

 جلیَّةً). تقول:
(أُِرَي الحاضروَن ال�ح�ك�م�ةَ ج�ل�یَّ�ةً). 

 بإقامة المفعول األول مقام الفاعل.
ِمن ال�ن�ح�اة َم�ن ی�ج�ی�ز إق�ام�ة أح�د 

 المفاعیل األخرى.
............................ 

ی��ق��وم م��ق��ام ال��ف��اع��ل ال��ظ��رف  -2
ف، أي م��ا ی��خ��رج ع��ن  ال��ُم��ت��ص��رِّ
النصب على الظ�رف�ی�ة، وی�م�ك�ن أن 
یكون فاعالً أو ن�ائ�ب�ا ل�ل�ف�اع�ل، أو 
مبتدأً، أو خ�ب�راً، وی�م�ك�ن أن یُ�ج�ّر 

 بحرف الجر (ِمْن)، مثل:
(زمن، ی�وم، وق�ت، س�اع�ة، دھ�ر، 

 حین):
(ِصیَم یوُم الجم�ع�ِة). (اُن�تُ�ِظ�َر وق�ٌت 

 قصیٌر).
ی��ق��وم م��ق�ام ال��ف�اع��ل ال�م��ص��در  -3

ف الذي یخرج من ال�ن�ص�ب  الُمتصرِّ
على المصدریة إلى التأثر بالعوامل، 
 مثل: (َضْرب، قَْتل، امتحان، إقبال):

(ُض��ِرَب ض��رٌب ش��دی��ٌد). (یُ��ج��َرى 
 امتحاٌن عسیٌر).

ف�ة م�ث�ل:  الم�ص�ادر غ�ی�ر ال�ُم�ت�ص�رِّ
(سبحاَن، ومعاَذ)؛ ال تصلح لل�ن�ی�اب�ة 

 عن الفاعل؛
ألنھا ال ت�خ�رج ع�ن ال�ن�ص�ب ع�ل�ى 

 المصدریة.
ی��ق��وم م��ق��ام ال��ف��اع��ل ال��ج��ار  -4

وال��م��ج��رور، ن��ح��و: (أُم��ِع��َن ف��ي 
 اللوحِة). (یُخاُف ِمن الُمنافِق).

.................. 
مذھب البصریین، ما عدا األخ�ف�ش؛ 
أنھ إذا وجد في الجملة ب�ع�د ال�ف�ع�ل 
ال�م�ب��ن�ي ل��ل�م��ج�ھ�ول (م�ف�ع��ول ب��ھ، 
وظرف، ومصدر، وجار ومجرور)؛ 

 فإنھ یتعین إقامة
المفعول بھ مقام الفاعل؛ وإن ت�ق�دم 
علیھ غیره، بخالف الكوفیین ال�ذی�ن 
ی��رون غ��ی��ر ذل��ك، واس��ت��ش��ھ��دوا 

 بقراءات قرآنیة، وأشعار نادرة.
تقول: (كافَأَ العمی�ُد ال�ف�ائ�َز م�ك�اف�أةً 
ُمجزیةً، یوَم األحِد، أماَم زمالئِِھ، في 

 الجامعِة).
 عند حذف الفاعل تقول:

(كوفَِئ الفائُز مكاف�أةً ُم�ج�زی�ةً، ی�وَم 
األحِد، أماَم زمالئِِھ، في ال�ج�ام�ع�ِة)؛ 
بإقامة المفع�ول ب�ھ (ال�ف�ائ�ز) م�ق�ام 
الفاعل المحذوف، وترك غیره م�م�ا 

 ھو صالح لإلنابة.
............... 

أتمنى أن یلقى جھدي ھذا قبوالً م�ن 
�ص�ی�ن  لدن األحبَّة الُمتابعین، ُمتخ�صِّ
وغیر ُمتخصِّصین، وأن یحتفظوا بھ 
للرجوع إلیھ وقت الحاجة، م�ح�بَّ�ت�ي 

 لكم.
................................ 

(تعدِّي الف�ع�ِل  18تقیكم في الحلقة نل
 ولزوُمھُ)
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  في حصار التسعینیات الثالثة عشریة
  لم تكن ایامنا كلھا سودا

  ثمة لحظات من اللطف والبھجة الفردیة
صورت�ك ف�ي ج�ری�دة ...ع�رض م�ھ�م م�ث�ل 
العوادة للفاضل الجعایبي في بغداد ..اساتذة 
قدیسون ..سیدتان یتعارك�ن اح�داھ�ن ت�ق�ول 

  لالخرى
ن�ص و  2عابت ھالوجھ ... ج�ن�ج الس�اع�ة :

  باللیل
سامكو یب�ع�ث االم�ل والس�رق�ة ف�ي ج�ی�وب 

  الفقراء
طالت لنوال زغب�ي وش�ھ�د ف�ت�اح ب�اش�ا ... 

  قاعة حوار
 اغنیة الیاصدیقي لكاظم الساھر ..

  منفذ طریبیل
 مطعم ارحمني

 
  ثمة أناس الیھتمون لما یجري

في كلیة الفنون كانت طالبة جمیل�ة ط�وی�ل�ة 
تض�ح�ك   وھبلة وتلبس قصیرا ...یا لل�ھ�ول

منا حین ن�ح�ك�ي ع�ن ال�ح�ص�ة ال�ت�م�وی�ن�ی�ة 
  والسكر والصابون والطحین

تشعرنا كأن�ھ�ا ف�ي ك�وك�ب اخ�ر بس�ی�ارت�ھ�ا 
الفخمة وازیائ�ھ�ا وم�اك�ی�اج�ھ�ا وع�ب�ارات�ھ�ا 

  الغنج
  لم تكن انذاك موالت بھذا الحجم

  وال ایفون ...وال سامسونج
 ... وال مونیكا  والسیارة جارجر

  واال كان اندھرنا دھیرة
االف  10ك��ان ھ��ن��اك ت��ل��ف��ون ارض��ي ك��ل 

  مواطن یمتلك واحدا منھم تلفونا
یعرف االخبار اسرع منا نحن الذین نعی�ش  

على اخبار ال�م�ق�اھ�ي واالذاع�ات االج�ن�ب�ی�ة 
  وبعضھا فاسدة ومنحازة وتم شراؤھا

العالم فاسد وال ج�ارة ل�ھ م�ن�ذ دول�ة ال�ق�رة 
  قوینلو دولة الخروف االسود

وصحیح ان ثمة فارق عیش جوھري بین�ن�ا 
وبین العالم تلمسھ في اق�رب ش�م�رة عص�ا 

  على الحدود
لكننا كنا نقرأ بنھم كتبا من�س�وخ�ة وع�ن�دم�ا 
نقدم عروضنا في مھرجانات عربیة یقولون 

 : لنا
  ھذه لیست عروض بلدا محاصرا

كانت قوة المخی�ل�ة واح�ك�ام ن�ظ�ام ال�ع�رض 
ت��دھ��ش ال��ت��ل��ق��ي فض��ال ع��ن ال��ن��ص��وص 

  المختارة
لم نكن نجرؤ على فتح ایما ظاھرة للتع�ب�ی�ر 
ع�ن�ھ�ا ..ك�ان�ت ال�ع�روض تس�ت�خ��دم ال�رم��ز 

واالشارة والداللة ومقاربات م�ن ب�ع�ی�د م�ع 
  نصوص اجنبیة

وف��ي ب��الدن��ا ت��ك��رس��ت ظ��واھ��ر س��ی��اس��ی��ة 
  التنحصر بفترة زمنیة سیاسیة محددة

والفرق بین فت�رة واخ�رى ی�م�ك�ن ت�أش�ی�ره 
   نسبیا

  ظواھر مثل
  االقصاء السیاسي

  العنف
  الھجرة

 الدیكتاتوریة
  االرھاب

وكان االرھ�اب وت�ن�ف�ی�ذه م�ح�ص�ورا ب�ق�وى 
  السلطة

جرى تسمیتھ ب ارھاب الدولة والحقا تفكك 
  وتوزع دمھ بین القبائل والسلطات

 
انتجنا كما من العروض على ان ی�ف�رز ھ�ذا 
الكم نوعا ...وخرج النوع من باطن التجربة 
ل��ك��ن��ھ ظ��ل ح��ب��ی��س��ا بس��ب��ب ال��ح��س��اس��ی��اات 

  والتابوات والھلع من الرقابة
كان البعض یبحث باالبرة عن ایما جملة ق�د 

  تؤدي الى ادانة مایجري
حتى لو قلت في عرض ما (ان ھذا القصاب 

 ( الكلب ابن الكلب یبیع لحم الحمیر علینا
مذعورا وی�م�ن�ع�ون ال�ج�م�ل�ة ف�ي 16ینبري 

  اضعف االیمان
اخطر ماعملتھ السلطات انھا حول�ت ب�ع�ض 
الناس الى حراس للعقیدة السیاسیة الفاسدة 
فتحولوا الى قرود بھیئة بشر ممسوخین .. 
وحین اراھم الیوم اشفق ع�ل�ى انس�ان�ی�ت�ھ�م 

  الممزقة ووجوھم الفاقدة لنور هللا
جلست اشھر في البیت وفي ل�ح�ظ�ة ص�ف�اء 

  روحي عزمت
على ان اعمل تصالح�ا م�ع ن�ف�س�ي وانس�ى 

ماحصل لي من اذى ن�ف�س�ي ك�ب�ی�ر ورع�ب 
  وارھاب

  وھكذا فعلت
لكنني لم ولن اعود لمصافحة ارواحھ�م وال 

  والمنحھم ثقتي من جدید  العمل معھم
  ھذه تداعیات تبدو القیمة لھا الیوم

ب��ع��د ان ع��م��ت ال��ف��وض��ى وت��ق��وت ال��ق��وى 
المجتمعیة واصبحنا سوقا للھرج السیاس�ي 

  والمجتمعي
كنت اتمشى باستم�رار ف�ي ش�ارع ال�رش�ی�د 
واتطلع لبناتنا ال�م�وظ�ف�ات ال�خ�ارج�ات م�ن 
البنك المركزي وال�دوائ�ر ال�م�ج�اورة وھ�ن 
بوجوه متعبة ومكیاج م�ح�ل�ي یس�ی�ل ت�ح�ت 

  حرارة الجو واغلبھن تجاوزن سن الزواج
  عمي منو یكدر یتزوج بالحصار

  انت مسودن
  منین یجیب المھر ...وین یسكن

  منین یجیب خاتم الخطوبة
  شلون یوكل اطفالھ ...شیوكلھم

  ھو واكف على تك رجل عمي
  .... بعدین وین یسوي العرس

  وینھم اللباسة ...وین الماستر كارد
كانت اعراسنا تج�ري ع�ل�ى م�ن�ص�ة ع�رب�ة 

 حصان
وت�ت�ق�دم   یاخذ الحصان استراح�ة لس�اع�ات

العربة لوحدھا وامامھا جمھ�ور ی�ردح م�ن 
  االلم

ومعھ   ویصعد المطرب الشعبي على العربة
جلكان من (البلنكو) ك�م�ا یس�م�ی�ھ اخ�وان�ن�ا 

  ھناك
ویبدأ المطرب ی�غ�ن�ي ون�ی�ن ون�وح وب�ك�اء 

وص�خ�ام ول�ط�ام وھ�الھ�ل   ولطم وف�ج�ی�ع�ة
  ایضا

  ذبي ثوب الحزن ...حزنج لیمتھ
  مو حرام العمر تذبل وردتھ

  یابویھ
  ونصن بالبواجي اللیل مسموع
  انا ماي وتبدى ..شنفع الدموع

  شنھي الفایدة ..والراح شو راح
  تغطن التجني الزیج مدروع

في ھذه االثناء ت�م�ط�ر الس�م�اء ف�ی�ت�ك�ھ�رب 
  المطرب ویرمي المایك على االرض

  فیھرع ابو العرس والمعزب
ان   لینام على االرض وامامھ المایك خائف�ا

  یمسكھ فیتكھرب
  ویقول وھو منبطح

  اخوان انتھت الحفلة
 11في الحلقة /نلتقیكم ................... 

 

رة وا  

 19كاظم النصار/ العراق    ح/ 
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فن الحصى أو ما ی�ط�ل�ق    
 ھ مصطلـحـا شـائـعـــا ــعلی

)Pebble Art یعد واحدا (
وھو   من الفنون التشكیلیة،

أح�د ال�م�ش�غ�والت ال�ی�دوی��ة 
ال��ت��ي ات��خ��ذت ل��ھ��ا م��ك��ان��ا 

كباقي الف�ن�ون  وحیزا كبیرا 
التشكیلیة في عصرنا الحدیث، وألقت اھتماما من قبل المعنین بھذا ال�ف�ن 
الجدید القدیم. (ان اإلنسان قد طور تقنیات الرسم والتلوین، وفن الزخرفة 
ر حی�ات�ھ ال�م�س�ت�ق�رة واخ�ت�راع�ھ ال�ع�دی�د م�ن  والتعبیر الجمالي، مع تطوُّ
األدوات والصناعات التي جعلت حیاتھ أكثر راح�ة وأم�انً�ا وص�ح�ة. وم�ع 
ر المدنیات األولى في الشرق األدنى القدیم، خالل األلف ال�راب�ع ق�ب�ل  تطوُّ
المیالد، كان اإلنسان قد بدأ ببناء البیوت والمعابد والقصور، وراح یزیِّ�ن 
أرضیاتھا بل وجدرانھا بالرسوم والحجارة الملونة في ل�وح�ات زخ�رف�ی�ة 

 جمیلة تمثِّل أولى فنون الفسیفساء المعروفة حتى الیوم).
یحاول أن یثبت یوما ب�ع�د ی�وم ك�ف�ن ل�ھ أس�س�ھ   ھذا الفن (فن الحصى)

وقواعده واشتراطاتھ الفنیة والقیم�ی�ة م�ن ح�ی�ث ع�ن�اص�ره ال�ت�ك�وی�ن�ی�ة 
المختلفة، ومحاوالت جادة بغیة جعلھ فنا تقنیا مقوننا ب�أس�س، ب�دال م�ن 
النظرة السائدة بأنھ فن فطري عفوي غرضھ الصنعة والحرفة، أي ب�ات 
فنا تعبیریا یعبر عن مشاعر وأحاسیس ورؤى الذات وم�ا ی�ك�ت�ن�ف�ھ�ا م�ن 
ھواجس وصراعات، وكذلك یعبر ع�م�ا ی�دور ح�ول ال�ف�ن�ان م�ن أح�داث 

 وتداعیات.
تعد تكوینات الحصى من عناصر وأدوات جلھا قد ال تنفصل عن ب�ع�ض�ھ�ا 
البعض اذا ما أردنا أن نخلق نصا بصریا لھ ھویتھ كفن قائم ب�ذات�ھ، ول�ھ 
استقاللیتھ وفنانیھ ومتذوقیھ ومریدیھ ، والبد أن تجتمع كل ھذه الوظائف 

بدھشة واب�داع  واألدوات والعناصر كي یستطیع الفنان أن یشكل عوالمھ 
لكي تحاكي وتلبي حاجاتھ وحاجات المتلقي الذوقیة والجمالیة وال�ف�ك�ری�ة 
واالجتماعیة معا ، والتكوین الفني یمكن أن نفھمھ على أن�ھ : (م�ن أھ�م 
الموضوعات الحیویّة في مجال العمل الفني، كما أنّھ التعبیر عن شخصیّة 
اإلنسان وھو ما یحدد مستوى ثقافتھ وذوقھ الجمالي)، ونعني بالع�ن�اص�ر 
(ھي عناصر التكوین الفنّي ھو تجمیع للعدید من العناصر التي تُس�ت�خ�دم 

 في العمل الفنّي بأسلوب جمیل ومتناسق، وذلك بحسب ما یراه الفنان).
الفنانة األردنیة (ھاجر الطیار) والمقیمة ف�ي ل�ی�ب�ی�ا رغ�م ب�ك�ر وح�داث�ة 
تجربتھا في ھذا النوع البصري من الفنون التشكیلیة تمكنت أن تترك أثرا 
جمیال في نفوس المتلقین والمھتمین ، ونالحظ ذلك من خالل شغفھا ل�ف�ن 
الحصى وانتاجھا الغزیر لألعمال ومشاركاتھا العدید في أغ�ل�ب األنش�ط�ة 

 والمھرجانات واطالع الجمھور على أعمالھا . والفعالیات في المعارض 
تحاول (الطیار ھاجر) أن تبتكر وتتخذ لنفسھا اسلوبا یمیزھا ع�ن اآلخ�ر، 
وخاصة اذا ما نظرنا الى فن الحصى وتشكالتھ كفن لیس من الس�ھ�ل أن 
یكون مطواعا دائما من خالل صعوبة التعامل م�ع خ�ام�ة ح�ج�ری�ة ق�د ال 

ومرنة بید الفنان، وخاص�ة م�ن ح�ی�ث ص�الب�ت�ھ�ا وخش�ون�ة  تكون طیعة 
وشكلھا الھندسي وحجمھا ال�م�ع�ق�د ف�ي ال�غ�ال�ب، ل�ذا  سطحھا وملمسھا 

یتطلب من الفنان البحث الدائم عن أشكال من الحصى تالئم ما ی�ب�غ�ي أن 
یشكلھ الفنان من أفكار وأشكال تعبیریة تالئم ما یرمي تحقیق�ھ وی�ن�س�ج�م 
ویتسق مع اسلوبھ وجمالیاتھ، وتخضع المادة الم�ن�ت�ق�اة ل�ع�دة ع�م�ل�ی�ات 
تحضیریة تسبق الشروع بالعمل الفني منھا التنظ�ی�ف وال�ق�ش�ط وال�ث�ق�ب 
والتنعیم والتجزئة والحفر وكذلك اضافة الیھا بعض الم�واد ال�ك�ی�م�ی�اوی�ة 
والصبغیة من طالء ومواد لصق وتثبیت وغیرھا لتع�ط�ي الش�ك�ل ال�م�راد 

 خلقھ.
كذلك یجتھد الفنان لیختار الخامة والسطح الذي سینفذ ع�ل�ی�ھ ال�ع�م�ل ان 
كان خشبا أو قماشا أو كارتونا او بالستیك وغیرھا، ومحاول�ت�ھ ال�ت�زاوج 

بین تشكیالت الحصى والرسم باأللوان لخلق ح�ال�ة  والتعشیق والتركیب 
االنسجام والتوازن، وكیفیة ایجاد عالقات بین األبعاد المنظوریة الكتلویة 
الھندسیة وآلیة الضوء والنور، وخلق م�ع�ادالت بص�ری�ة ب�ی�ن ال�ف�ض�اء 
والكتل واأللوان والحجر والملمس العام والمساحة داخ�ل ال�ع�م�ل ال�ف�ن�ي 
الذي سینتجھ الفنان ، لذا تحاول (ھاجر الطیار) أن تجد عالقات تكوین�ی�ة 
بین كل ھذه العناصر واألدوات لتخلق وتنتج أعمالھا الفنیة لت�ش�د أن�ظ�ار 
وشغف المتلقین الیھ�ا. ون�ل�م�س م�ن خ�الل ال�ح�رك�ة واالی�م�اءة ل�ت�ك�ور 
وانحناءة الظھر واألیدي والتالقي بحمیمیة لش�خ�وص�ھ�ا ال�م�ج�س�م�ة ف�ي 
النصوص البصریة التي تصورھا توحي الى دالالت اش�اری�ة ع�الم�ات�ی�ة 
تعبر عن الحب واأللفة والطمأنینة ونبذ العنف ودرء المخاطر التي تحدق 

أیضا بعض الشخوص في حال�ة ت�ح�ل�ی�ق وط�ی�ران  بحیاة االسان، ونرى 
فإنما تعبر ھذه الحركیة للجسد وكذل�ك ال�م�ل�ب�س واالل�وان ال�روم�انس�ی�ة 

والھادئة او الوان الطبیعة والتراب وكذلك اإلكسسوارات عن حالة الغبطة 
في حركات  والفرح وروح التفاؤل لشخوص (ھاجر الطیار)، كذلك نالحظ 

تعبیریة جسدیة تحاول التمظھر الحسي للظھر واعوجاجھ أو ذبولھ وتعب 
 الجسد فتدلل وتبث لنا اشارات لحاالت اللھم االنساني وشقائھ.

ان فن الحصى لیس لھ تاریخ محدد كفن قائم بذاتھ فھو فن مشتق من فن 
الفسیفساء وفن النحت (یعد فن النحت من الفنون الق�دی�م�ة ق�دم اإلنس�ان 
فھو أقدم من فن التصویر مثال. فاإلنسان أقدر على التعبیر النح�ت�ي ع�ن�ھ 
من التعبیر بالرسم. وفن النحت یتعامل مع المجسم�ات ال�ث�الث�ی�ة األب�ع�اد 

ع��ل��ى ال��ع��ك��س م��ن ال��رس��م وال��ت��ص��وی��ر ال��ذي ی��ت��ع��ام��ل م��ع األب��ع��اد 
ویمكننا أن نجد نماذج النحت في الحضارات القدی�م�ة ب�اخ�ت�الف  الثنائیة.

أشكالھا ومنھا في الحضارات الفرعونیة والرومانیة والیونانیة التي نج�د 
فیھا فن النحت من أكثر الفنون انتشارا وتعبیرا عن ال�ج�و ال�م�ح�ی�ط م�ع 
اختالف غرض االستخدام)، واش�ت�ھ�رت حض�ارات الش�رق األوس�ط ف�ي 
ھذین الفنین منذ أالف السنین وأبدعت ف�ی�ھ�م�ا وت�رك�ت آث�ارا ف�ي غ�ای�ة 
الجمال وھي خالدة لغایة یومنا ھذا تسر الناظ�ر و(ال�ف�س�ی�ف�س�اء ل�وح�ات 
مختلفة الحجوم، تشكل أرضیات أو لوحات جداریة في البیوت وال�م�ع�اب�د 
والقصور والكنائس والجوامع، وھي تتشكَّل من قطع صغیرة من األحجار 
والرخام والجرانیت والبلُّور والخزف واألصداف واألخشاب، ترصف ف�ي 
تناسق جنبًا إلى جنب لتؤلف لوحات تستخدم في إكساء واجھات المب�ان�ي 
أو أعمال الزخرفة الداخلیة والخارجیة واألرضیات. وھي ت�ت�م�یَّ�ز ب�ث�ب�ات 
ألوانھا وأشكالھا ألنھا مبنیة من مواد طبیعیة. وتعدُّ من أھم مواد ال�ب�ن�اء 

 المستخدمة في زخرفة وتزیین المباني).
ویالحظ لحركة فن الحصى دینامیة فاعلة في العصر الح�دی�ث وات�خ�ذ ل�ھ 
حیزا كبیرا كسائر الفنون البصریة في أغل�ب دول ال�ع�ال�م وق�ارات�ھ ك�ف�ن 
مستقل لذاتھ سواء كان فنا منشئا على خامات معین أو مجسدا على رمال 
الشواطئ أو سفوح الجبال أو أیة أمكنة وفضاءات أخرى، وكذلك أستخدم 
في تزیین واجھات األبنیة والصروح الثقافیة والتاریخی�ة وف�ي م�خ�ت�ل�ف 
المیادین، لھذا لمعت أسماء مھمة في ھذا المجال ال�ف�ن�ي وخص�وص�ا ف�ي 
ایطالیا وكندا والمجر وتایوان وفرنسا والدوال العربیة ، فالمتتبع س�ی�رى 

) ال�ذي  stefano furlanأعمال الفنان االیطالي (ست�ی�ف�ان�و ف�ورالن�ي
اتسمت أعمالھ بالدھشة من خالل تطویعھ لخاصیة ال�ح�ص�ى وتش�ری�ح�ھ�ا 
والحفر علیھا وتمكنھ من اشغال المساح�ة ال�م�ت�اح�ة ل�ھ ع�ل�ى الس�ط�وح 
وتشكیل نسق ھرموني بین الجسد الحجري والرس�م ال�ب�ص�ري ال�ل�ون�ي، 
فھو یعمل من النص التصویري امتداد للن�ص ال�ح�ج�ري ب�ت�ن�اغ�م رائ�ع، 
والمالحظ والمتتبع ألعمال (ھاجر الطیار) تتخذ ذات البعد ال�ت�ق�ن�ي ال�ذي 

قد تأثرت باسلوبھ وبال شك أنھ  یتسم بھ ھذا الفنان (ستیفانو) ویبدو أنھا 
فنان عالمي في ھذا الحقل الفني، ولكن م�ا ی�م�ی�ز اس�ل�وب (ھ�اج�ر) ف�ي 
أبعاده ومحتواه المكاني والزماني ودالالتھ الثقافیة واالجتماعیة، لذا ی�ع�د 

 اسلوبھا مختلفا عنھ كمحتو.
ومن األسماء الالمعة في ھذا المشھد التشكیلي أي فن الحصى ما امتازت 

 ) من أعمال في غایة الروعة .Sharon Nowlanبھ الفنانة الكندیة (
ربما تعد أعمال الفنان (جون فورمان) الویلزي من المملكة ال�م�ت�ح�دة ال 

الشكلیة على الشواطئ  تضاھیھا أیة أعمال أخرى التي تمیزت بالھندسة 
أي اتخذ من الحصى والرمال واألحجار مكملة لجمال الطبیعة والبحر وما 
یحیط بھا في ھندسة شكلیة في غایة الجمال، والبد من الذكر تبدو تجربة 

ال��ف��ن��ان الس��وري (ن��زار 
عل�ي ب�در) ق�ری�ب�ة ب�ع�ض 
الشي من ت�ج�رب�ت�ھ ول�ك�ن 
یكمن االختالف بینھما بأن 
(فورمان) یتخذ من الشكل 
ال�ھ��ن��دس��ي ان�م��وذج��ا ف��ي 
اشتغاالتھ على العكس من 

ابن جبل صافون من الالذقیة السوریة ال�ذي ی�ج�س�د  تجربة (نزار علي) 
موضوعاتھ اإلنسانیة على رمال الشواطئ وعلى جغرافیا مدینت�ھ أو أی�ة 
جدران وسطوح أخرى وعبر فیھا عن ھموم وقضایا شعبھ كم�ادة دس�م�ة 

 لرسالتھ الفنیة واالنسانیة .
قد ینطبق الحال على أعمال الفنان السوري (بس�ام ط�ح�ان) ال�م�ق�ی�م ف�ي 
فرنسا والذي قام بعمل النصب الحجریة بتكوینات رائ�ع�ة ع�ل�ى ش�واط�ئ 

كمحاكاة للطب�ی�ع�ة واالنس�ان وقض�ای�اه  سان مالو) في فرنسا البحر في (
واشتغل في أفق المكان وفضاءاتھ كمكان م�ع�ب�ر ع�ن ط�م�وح�ات�ھ ورؤاه 
الكونیة والذاتیة ، ووظف الحجر دون حذف واختزال وقش�ط وت�ن�ع�ی�م أو 
أیة وسائل أخرى یرصف ویعامد فیھا لتطویع ھ�ذه األح�ج�ار الص�خ�ری�ة 
الكبیرة في حجومھا وتجسید حاالتھ االنسانیة، رغم أن المادة المصنوعة 
منھا أعمالھ حجریة ولیست من الحصى لكنھا قد تقترب الى ح�د م�ا م�ع 

 فن الحصى وھندسة الحصى على الشواطئ.
ف�ن ال�ح�ص�ى ب�أب�ع�ادھ�ا  اتسقت مفاھیم (ھاجر الطیار) بوصفھا أع�م�ال 

وبراءة األطفال وش�ق�اوت�ھ�م   االنسانیة المفعمة بالحب والحنان واألمومة
بفعالیاتھم فھي مناغاة لكل عذوبة ون�ق�اء ال�ط�ف�ول�ة والش�ب�اب وال�ف�ت�ی�ة 
وحاجاتھم ورؤیتھم الفطریة السلوكیة في الحیاة والتي تت�س�م ب�ال�ج�م�وح 
والطاقة االیجابیة المكنونة في دواخلھم، فباسلوب�ھ�ا ال�ت�ع�ب�ی�ري ت�ح�اول 
(ھاجر) أن توظف قضایا االنسان وھمومھ الیوم�ی�ة ال�ح�ی�ات�ی�ة وت�وظ�ف 
بعض األفكار الفلسفیة والحكایا التاریخیة وال�ت�ض�ادات ال�ج�ن�درم�ی�ة ف�ي 
مفاھیمھا الثقافیة واالجتماعیة ورؤاھا للحیاة بنصوص تع�ب�ی�ری�ة ت�ل�ف�ت 
االنتباه، وامتازت بسموھا العاطفي الحمیمي والتدفق الوجداني من خ�الل 
المشاعر واالیماءات االشاریة لل�ح�رك�ة وال�ع�الم�ة لش�خ�وص�ھ�ا، وك�ذل�ك 
لخلفیة اللوحة اللونیة أو اللعب على ھرمونیك الضوء وال�ظ�ل وت�ح�ق�ی�ق 
عنصري السیادة والتوازن في أعمالھا اللذان أعطیا بعدا تشویقیا نف�س�ی�ا 
یجذب المشاھد لنصوصھا وھذا ما نلم�س�ھ ف�ي أع�م�ال�ھ�ا م�ث�ل (أع�ب�اء، 
وأمومة، وطفولة، ومرح، انت�ظ�ار، ح�ج�ارة س�ی�زی�ف، ح�ن�ظ�ل�ة، رقص�ة 

 الفالمنكو).
ونحن نتحدث ھنا عن فن الح�ص�ى الب�د أن نش�ی�ر ال�ى ت�ج�رب�ة ال�ف�ن�ان 
والنحات العراقي (محمود عجمي) وبص�م�ت�ھ االب�داع�ی�ة ال�ت�ي ش�خ�ص�ت 
وسطع نجمھا في المشھد الفني العربي والمحلي من خ�الل ف�ن ال�ح�ص�ى 
والتي تمیزت اعمالھ بالتوأمة بین فن النحت وفن الحصى أو فن الحص�ى 
لوحده ، وتمكن من اضافة بعض العناصر واالشتغاالت الجدیدة في ف�ن�ھ، 
ووظف البیئة العراقیة واألثر الرافدی�ن�ي ف�ي ج�ل أع�م�ال�ھ (ت�ع�ود أول�ى 
األعمال المكتشفة التي یمكن اعتبارھا سلف فن الف�س�ی�ف�س�اء إل�ى م�ع�ب�د 
الوركاء بمدینة بابل حیث كان سك�ان ب�الد ال�راف�دی�ن أول م�ن اس�ت�خ�دم 
الطوب (أو اللبن) المزجج في تزیین جدران األب�ن�ی�ة ب�أش�ك�ال ھ�ن�دس�ی�ة 

 متعددة، وكان لھم الفضل في تطویر أسالیبھ).
ومن االسماء األخرى والمھمة التي یشار الیھ�ا ب�ال�ب�ن�ان ف�ي ھ�ذا ال�ف�ن 

 -الحداثي ھي الفنانة المجریة (تمیا باب) والفنان ال�ت�ای�وان�ي (وو رون�غ
، وأثر تات)، وأیضا البد من ذكر  بي) والفنانتان التركیتان (دیالن شایلي

ال�ذي ش�ك�ل ك�وم�ة م�ن ص�دف  (ماھر عیاش)  الفنان الفلسطیني  تجربة
البحر وحصى صغیرة ناعمة من البحر على شواطئ مدینتھ لیشكلھا قطعا 

 فنیة جمیلة .
وقد تحول فن الحصى عند بعض الفنانین كسلع ترویجیة تزینیة اتس�م�ت 
بصبغة الصنعة للتزیین في البیوت والعمارة والمحال التجاریة والفندقی�ة 
والحدائق وغیرھا وباتت سلعا رائجة ومطلوبة، وھناك أكثر من ط�ری�ق�ة 
واسلوب مبتكر لتوظیف الحصى في مختلف األعمال والصناعات ، فمنھم 
من حاول الرسم والوشم على الح�ص�ى ل�ی�ع�ط�ی�ھ�ا ب�ع�دا روح�ی�ا ودی�ن�ی�ا 

 وغیره .
(ھاجر الطیار) في اشتغاالتھا الیدویة وكما تصف�ھ�ا  اما فلسفة التشكیلیة 

ھي وعندما أفصحت عنھا بالقول: (كنت أحب البحث في الفنون الجدیدة، 
شيء لم تره عیناي ولم تعرفھ ذائقتي بعد. لذل�ك ب�ی�ن ال�ف�ی�ن�ة واألخ�رى 
أمضي وقتا ال بأس بھ بالتصفح في مواقع اإللھام بحثًا ع�ن ش�يء ج�دی�د 
یجعلني أوغل بالبحث عنھ وأحظى بتلك المتعة التي دائًما دؤوبة بالب�ح�ث 

 عنھا: متعة التعرف على شيء جدید، متعة التعلم والتطبیق).
 

ا  ت 
 ورؤ ا ا ا اردم  ار

 العراقریاض ابراھیم الدلیمي/
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تعتمد المجموعة ال�ق�ص�ص�ی�ة ال�م�وس�وم�ة   
"األجساد وظاللھا" لل�ق�اص ھ�ی�ث�م ب�ھ�ن�ام 

على نوع من العنون�ة ال�م�أخ�وذة م�ن بردى 
إحدى قصص المجموعة، وھذه القصة ھ�ي 
القصة األبرز واألط�ول م�ن ب�ی�ن قص�ص 
المجموعة األخ�رى ب�ح�ی�ث وض�ع ال�ق�اص 
عنوانھا عن�وان�ا ل�ل�م�ج�م�وع�ة ك�ل�ھ�ا، وھ�ذه 
المجموعة ال�ق�ص�ص�ی�ة م�ك�ون�ة م�ن ث�الث 
قصص ھي (أم...ان/أح/األجساد وظاللھـ�ا) 
تأتي قصة "األجس�اد وظ�الل�ھ�ا" آخ�ر ھ�ذه 
ال��ق��ص��ص وأھ��م��ھ��ا، وق��د أخ��ذت م��ع��ظ��م 
صفحات الكتاب لما لھا م�ن حض�ور ب�ارز 

 على كل المستویات الفنیة.
أشار الناقد الدكتور محمد صابر ع�ب�ی�د ف�ي 
تقدیمھ لھذه المجموعة القصصیة إلى أھمی�ة 
العنوان من خالل أھمیة القصة التي ج�اءت 

  بھذا العنوان، ویقول في ھذا الشأن:
أّما القصة الثالثة (األجساد وظ�الل�ھ�ا) ف�ھ�ي 
القصة المركزیة في المجم�وع�ة، وق�د أت�ت 
م�رك��زی��ت��ھ�ا م��ن ھ�ی��م��ن��ت�ھ��ا ع��ل�ى ع��ن��ون��ة 
المجموع�ة، وم�ن ط�ول�ھ�ا ال�ك�ت�اب�ّي ق�ی�اس�اً 
بالقصتین السابقتین، وتنھض الق�ص�ة ع�ل�ى 
فكرة المزاوجة السردیة ب�ی�ن قص�ة (ھ�ی�ث�م 
ب��ھ��ن��ام ب��ردى) ال��ح��اض��رة جس��داً واس��م��اً، 
وتجلی�ات روای�ة (ش�رق ال�م�ت�وس�ط) ل�ع�ب�د 
الرحمن منیف، إذ ت�ن�ف�ت�ح ھ�ذه ال�م�زاوج�ة 
ع���ل���ى فض���اءات ش���خ���ص���ی���ة وس���ردی���ة 

 ة) ـــوموضوعیة وثیمیة، وتوظیف (الرسال
و (الیومیات) من أجل الضغط على ال�ف�ك�رة 
السردیة المرك�زی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي ظ�اھ�رة 
(القمع) في حكومات المنطقة، حیث ی�ن�ف�ت�ح 
المخیال السردي في القصة ع�ن ش�خ�ص�ی�ة 
اسمھا (ھیثم بھنام بردى) تسافر إلى المكان 
الممنوع ع�ن ط�ری�ق ال�خ�ط�أ، وت�دف�ع ھ�ذه 
الشخصیة العقاب ال�م�ؤّج�ل ل�ع�ب�د ال�رح�م�ن 
منیف حین أدان األنظمة القمعیة في روایت�ھ 
(شرق الم�ت�وس�ط)، وك�أن ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة 
لیست سوى شخصیة م�ل�ح�ق�ة بش�خ�ص�ی�ات 
روایة منیف جاءت لتستكملھا بھذه الق�ص�ة، 
فمشاھد التع�ذی�ب وال�ق�ھ�ر وال�ت�روی�ع ال�ت�ي 
تتعّرض لھا الشخصیة ت�ح�ی�ل ف�ي م�ظ�اھ�ر 
كثیرة منھا عل�ى ن�وع ال�ت�ن�اص ال�م�ق�ص�ود 
والظاھر مع روایة (شرق ال�م�ت�وس�ط)، ف�ي 

 سیاق التمثیل والتعبیر والتشكیل السردّي).
ف�ال�ق�ص�ة ھ�ي ل�ی�س�ت قص�ة قص�ی�رة م�ث�ل 
القصتین السابقتی�ن ع�ل�ی�ھ�ا؛ ب�ل ھ�ي قص�ة 
طویلة دفعت القاص ھیثم بھنام بردى ف�ی�م�ا 
بعد إلى نش�رھ�ا ف�ي أع�م�ال�ھ ال�ك�ام�ل�ة ع�ن 
الروایة القصیرة، أي أن�ھ اع�ت�ب�رھ�ا راوی�ة 
قصیرة ولیست قصة لما تنطوي ع�ل�ی�ھ م�ن 
م�الم��ح س��ردی��ة ت��ت�ج��اوز ص��ورة ال��ق��ص��ة 
القصیرة في كثیر م�ن ع�ن�اص�رھ�ا، ل�ك�ن�ھ�ا 
أقرب إلى مفھوم (القصة الطویلة) من�ھ إل�ى 
مفھوم (الروایة القصیرة) على ال�رغ�م م�م�ا 
تعكسھ من تناصات مع شخ�ص�ی�ة ال�روائ�ي 
المعروف عبد الرحمن منیف، ومع روای�ت�ھ 
الشھیرة "شرق المتوسط" التي تتحدث ع�ن 
تجربة الع�الق�ة ب�ی�ن الس�ی�اس�ي ال�م�ع�ارض 
والسلطة في البالد العربیة، وما تتعرض ل�ھ 
األجس�اد م��ن ع��ذاب م��ری�ر ی��ت�رك ظ�الل��ھ 
الطبیعیة والسیاس�ی�ة ع�ل�ى األرض ل�ت�ك�ون 

 شاھدا على ذلك.
تروى القصة على لسان راٍو قصصي ذاتي 
یروي تجربتھ مع مخطوطة حص�ل ع�ل�ی�ھ�ا 

 ویحاول معرفة محتواھا بدقة:
(فككت شریطھا بعنایة وبس�ط�ت�ھ�ا أم�ام�ي, 
كانت لفائف من أوراق مكتوبة ب�ق�ل�م ج�اف 
وبخط أنیق, وبدأت أف�ك ط�ال�س�م�ھ�ا ح�رف�اً 
حرفاً, س�ط�راً س�ط�راً, ورق�ةُ ورق�ةُ, وب�ع�د 
وقت لم استكنھ دقائق�ھ رف�ع�ت رأس�ي ع�ن 
آخر ورقة, أنظر الساحل الفسیح المب�رق�ش 
باألضواء, وأدركت أن آھ�اب ذل�ك ال�زم�ن 

-القاسي الرھیب كان م�ج�رد ح�ل�م ی�ق�ظ�ة 
, وت�أس�ی�ت ع��ل�ى ان�اس ذل��ك -ق�ی�اس�اً ل�ي 

العصر, الذین ع�اش�وا رم�اد ذل�ك ال�ع�ص�ر, 
وتلك الحیاة المرعبة ف�ي ال�م�دى ال�وس�ی�ع 
لذلك اإلقلیم الجمیل من العالم ال�ذي یس�م�ى 

ش), وم�ا ورد اآلن ف�ي  5اآلن إقلیم رقم (
المخطوطة التي قرأتھا ل�ل�ت�و ال ی�م�ك�ن أن 
یصدقھ المرء, بأن ھذه اإلقلیم الراف�ل اآلن 
في فیض الرخاء وحریة التعبیر, ھو ول�ی�د 
ذلك اإلقلیم الذي وردت تفاصیلھ في س�ی�اق 
ھذه المخطوطة النادرة عما ع�ان�اه إنس�ان 
ذل��ك ال��زم��ن ال��ق��ص��ي, ل��ی��س ب��م��ع��ن��اه 
ال��ج��ی��وغ��راف��ي وال��ب��ش��ري واالج��ت��م��اع��ي 
حسب، بل القصي عما كان یلفھ م�ن ج�ور 

 وإجحاف وتسلط وحیف... الخ)
إن ھذا المقطع القصصي من القصة یح�اول 
جمع المكان والزمن في حدث واحد ی�ت�م�ث�ل 
في ھذه المخطوطة التي عثر علیھا ال�راوي 
ویحاول فّك لغزھا، وھ�ي م�خ�ط�وط�ة ك�م�ا 
یصفھا نادرة وتحمل "ما عان�اه إنس�ان ذل�ك 
الزمن ال�ق�ص�ي"، وھ�ن�ا ی�م�ك�ن أن ت�ظ�ھ�ر 
ص��ف��ح��ة م��ن ص��ف��ح��ات ال��ع��ن��وان وھ��ي 
"األجساد" لتكون ال�ع�ب�ارة ال�الح�ق�ة "ل�ی�س 
بمعناه الجیوغرافي والبشري واالج�ت�م�اع�ي 
حسب، بل القصي عما كان یلف�ھ م�ن ج�ور 
وإج�ح��اف وتس�ل��ط وح�ی��ف...ال��خ" وك��أن��ھ��ا 
تتحدث عن ظالل ھذه األجساد التي ع�ان�ت 

 وتحّملت من ویالت ذلك الزمن.
لكن مقطعا آخر من القصة یظھر كي ی�ؤك�د 
حالة التناص الظاھ�ر ب�ی�ن ش�خ�ص�ی�ة ع�ب�د 
الرحمن منیف وبین شخصیة الق�اص ھ�ی�ث�م 
بھنام بردى، وكأن ھ�ذه ال�م�خ�ط�وط�ة ال�ت�ي 
عثر علیھا ال�راوي ال�ق�ص�ص�ي ھ�ي ت�م�ث�ل 
روایة اسمھا "شرق ال�م�ت�وس�ط م�ن ج�دی�د" 
توازي روایة عبد الرحمن منی�ف الش�ھ�ی�رة 
"شرق ال�م�ت�وس�ط، وھ�و ت�ن�اص یس�ت�وح�ي 
المعنى العنواني القصصي للقصة من حیث 
عالقة الجسد بالظل م�ن ال�ن�اح�ی�ة ال�رم�زی�ة 

 السردیة:
(وما لفت نظري أیضا إن ھذه الح�ك�ای�ة أو 
القصة أو الواق�ع�ة، ل�ن�س�م�ی�ھ�ا أی�ا م�ن�ھ�ا، 
لقبت، كما ورد تحت العنوان الرومنط�ی�ق�ي 
(ش�رق ال�م�ت�وس�ط.. م�ن ج�دی�د) م�ن ق�ب�ل 
انسان اسم�ھ (ھ�ی�ث�م ب�ھ�ن�ام ب�ردى) وھ�ي 
أشبھ بمذكرات أو أدب الرسائل معنونة في 
التصدیر إلى (الدكتور عبد الرحمن منی�ف، 
وان ھذه الق�ط�ع�ة األدب�ی�ة م�ذی�ل�ة ب�ت�اری�خ 

  ).1978(آذار 
ت�ت��ح��دث روای��ة "ش�رق ال��م�ت��وس��ط" ل��ع��ب��د 
ال��رح��م��ن م��ن��ی��ف ع��ن ح��االت ال��ت��ع��ذی��ب 
الجسدي التي تتعرض لھا الشخص�ی�ات ف�ي 
السجن الس�ی�اس�ي، وھ�ذه ال�روای�ة ال�ج�دی�دة 
التي عثر ال�راوي ع�ل�ى م�خ�ط�وط�ت�ھ�ا ل�ھ�ا 
ع��ن��وان وص��ف��ھ ال��راوي ال��ق��ص��ص��ي بـ 
"العنوان الرومنطی�ق�ي (ش�رق ال�م�ت�وس�ط.. 
من جدید)"، ومؤلف ھذه الم�خ�ط�وط�ة ھ�و: 
"من قبل انسان اسمھ (ھیثم ب�ھ�ن�ام ب�ردى)" 
وھو اسم المؤلف الحقیقي لھذه القصة، ك�م�ا 
یص�ف ال�م��ح�ت�وى الس��ردي ل�ل�م��خ�ط�وط��ة/
ال�روای�ة ب�أن��ھ�ا "أش�ب��ھ ب��م�ذك��رات أو أدب 
الرسائل معنونة في التصدیر إلى (الدك�ت�ور 
عبد الرحمن منیف)"، بالشك�ل ال�ذي ی�ؤك�د 
وج��ود ال��ع��الق��ة ال��ح��ی��وی��ة خ��ارج ن��ص 
المخطوطة بین الروائي عبد الرحمن منی�ف 
والقاص ھیثم بھنام بردى من ج�ھ�ة، وب�ی�ن 
"شرق المتوسط" و "ش�رق ال�م�ت�وس�ط م�ن 

 جدید" من جھة أخرى.
یمكن ھنا أن نعید قراءة ال�ع�ن�وان "األجس�اد 
وظ��الل��ھ��ا" م��ن ح��ی��ث أن ال��روائ��ي ع��ب��د 
الرحم�ن م�ن�ی�ف ی�م�ث�ل م�ف�ردة "األجس�اد" 
بمعنى أنھ مؤلف روایة "ش�رق ال�م�ت�وس�ط" 
ال�ت�ي ھ��ي ال�م�رج��ع األول ل�ل��ق�ص�ة، وب��أن 
الش��خ��ص��ی��ة ال��ق��ص��ص��ی��ة داخ��ل ال��ق��ص��ة 
الموسومة بـ� "ھ�ی�ث�م ب�ھ�ن�ام ب�ردى" وھ�ي 

مؤلفة روایة "شرق ال�م�ت�وس�ط م�ن ج�دی�د" 
تم�ث�ل م�ف�ردة "ال�ظ�الل"، وھ�و م�ا ی�ح�ق�ق 
مفھوم التناص الذي یعني ھنا ت�ن�اص ع�ل�ى 
مس�ت��وى ال��م��ؤل��ف داخ�ل م��ف��ردة ال��ع��ن��وان 
األولى "األجساد"، وعلى مس�ت�وى ال�روای�ة 
في المفردة الثانیة من العنوان "وظ�الل�ھ�ا"، 
ویبقى الراوي یسیر في ھذا االتجاه ب�ح�ی�ث 
ی��ع��ط��ي ع��ن��وان ال��ق��ص��ة ھ��ذه األھ��م��ی��ة 
االس�ت��ح��واذی�ة ال��ت�ي یس��ت�ح��وذ ف�ی��ھ��ا ع��ل��ى 

 مجریات القصة وتفاصیلھا.
یحضر الجسد بمفرداتھ المختل�ف�ة ف�ي س�رد 
ال��ق��ص��ة وف��ي م��ق��دم��ة ھ��ذه ال��م��ف��ردات 
"ال�م�ع�ص�م" ال��ذي ی�ت�ح�رك ع�ل�ى األش�ی��اء 
ویترك ظاللھ علیھا، ویبرز كثی�را ف�ي ھ�ذا 
المش�ھ�د ال�ذي ی�ح�اول ف�ی�ھ ال�راوي كش�ف 
مزید م�ن ال�م�ع�ل�وم�ات ع�ن (ھ�ی�ث�م ب�ھ�ن�ام 

 بردى) من ویكبیدیا:
(ضغطت ع�ل�ى زر ف�ي م�ع�ص�م�ي ح�اف�ظ�ة 
صغیرة من لدائن تطوق معصم�ي ف�ان�ب�ث�ق 
منھ مربع صغیر من نق�اط ض�وئ�ی�ة ب�ارق�ة 

 نقلت إلى ذاكرتي سطوراً تقول:
(من ویكبی�دی�ا... مس�ت�ھ�ل ال�ق�رن ال�ح�ادي 
والعشرین... معلومات م�ی�س�رة م�ق�ت�ض�ب�ة 
عن االسم المطلوب الذي اس�ت�ل�م م�ن ق�ب�ل 
ال���ذاك���رة وب���ال���ت���ل���ب���ث���ة م���ع ال���م���واط���ن 

s19903313  المسجل في بنك المعلوم�ات
 الكوني التي وردتنا كما یلي:

وأعطیت االس�م اآلخ�ر وب�ن�ف�س ال�ط�ری�ق�ة 
  فتواردت إلى ذاكرتي ھذه السطور:

(القرن العشرون بكاملھ والثل�ث األول م�ن 
القرن القابل لم تس�ج�ل ف�ي أي خ�ازن�ة أو 
موسوعة أو انسكلوبیدیا... أي م�ع�ل�وم�ات 

 عن ھیثم بھنام بردى)
أطفئت الزر فانتظمت األزرار في االس�وارة 
وأغلقت على معصمي وغ�ررت وت�ح�ررت 
من ربقة الصوت ال�ن�اف�ذ ال�رخ�ی�م ال�م�ف�ع�م 
بالموسیقى واتجھت بكلیتي نحو المل�ف�وف�ة 

 وأنشأت أقرأ)
حیث یبدأ الراوي بفتح مغالیق ال�م�خ�ط�وط�ة 
لقراءتھا والكشف عن الع�الق�ة ال�ت�ي ت�رب�ط 
بین الروائي عبد الرحمن م�ن�ی�ف وال�ق�اص 
ھیثم بھنام بردى، والكشف عن العالقة بی�ن 
روایة منیف "شرق المتوسط" وم�خ�ط�وط�ة 
روایة ھیثم بھنام ب�ردى "ش�رق ال�م�ت�وس�ط 
م�ن ج�دی�د"، وال�ك�ش�ف ع�ن ال�ع��الق�ة ب�ی��ن 
األجساد وبین ظاللھا ك�م�ا ج�اء ف�ي ع�ت�ب�ة 

 العنوان.
 

إن عنوان القصة ھن�ا "األجس�اد وظ�الل�ھ�ا" 
ھو عنوان استح�واذي ف�ع�ال ی�رس�م ط�ری�ق 
السرد ألحداث القصة ع�ل�ى مس�ت�وى واق�ع 
ال��ح��ادث��ة ال��ق��ص��ص��ی��ة، وع��ل��ى مس��ت��وى 
الشخصیة التي ت�دل ع�ل�ى ال�م�ؤل�ف ال�ق�دی�م 
والمؤلف ال�ج�دی�د، وع�ل�ى مس�ت�وى ال�ح�ال�ة 
الرمزیة التي یمكن أن یقوم ال�ت�ح�ل�ی�ل ل�ك�ل 
مفاص�ل ال�ق�ص�ة ب�ال�ك�ش�ف ع�ن�ھ�ا، وع�ل�ى 
مستوى تحویلھا من قصة إل�ى روای�ة ف�ی�م�ا 
بعد وتأثیر ذلك على مفھوم الجنس السردي 
أو ال��ن��وع الس��ردي ف��ي ال�م��ع��ی��ار ال��ن��ق��دي 

         العام.

 اان ا ااذي
 

 العراق/د. مولود مرعي الویس



من منا لم یزر یوماً حقالً أو م�زرع�ة، ف�اس�ت�دار 
على حین غرة لیرى "شیئاً" یبدو وكأن�ھ ی�ح�دق 
بھ، متمایالً مع نسمات الھواء ف�ي ش�ت�ى أن�ح�اء 
العالم، یس�ت�ع�ی�ن ال�ف�الح�ون م�ن�ذ ال�ق�دم ب�أول�ئ�ك 
الحراس المجانیین الذین ال غنى عنھم لل�ت�خ�ل�ص 
من شر بعض الطیور، خصوص�اً ال�غ�رب�ان، ال�ت�ي 

 تقتات مجاناً على حساب محاصیلھم.
في البدایة اختُرعت الخ�راع�ة ألس�ب�اب ع�م�ل�ی�ة، 
فاتساع األراضي المزروعة وتكاس�ل ال�ف�الح�ی�ن، 
مع تطور وسائل الزراعة، جعال من العسیر جوب 
الحقول یومیاً لطرد الطیور، وبما أن ال�ح�اج�ة أّم 
االخ�ت�راع، ع�م�د ال�م�زارع�ون إل�ى ت�وك�ی�ل ھ��ذه 
المھمة إلى م�البس�ھ�م ال�ق�دی�م�ة، ب�ی�د أن ت�ق�ل�ی�د 
األریاف تحول إلى تسلیة لدى المزارع�ی�ن وأھ�ل 

 المدن على حد سواء.
خ��ّراع��ة خض��رة، أو (خ��ی��ال م��آت��ھ). وال��م��آت��ة 
(الخّراعة أو الخریعة) أو العالمة كما تسمى ف�ي 
بعض أریاف العراق، ویسمون�ھ ف�ي ب�الد الش�ام 
بالفزاعة، تعمل من الخرق البالیة وت�رك�ب ع�ل�ى 
خشب�ة تش�ب�ھ الص�ل�ی�ب، وی�وض�ع ع�ل�ى رأس�ھ�ا 
طرطور لتشبھ شكل البشر، وحین تھزھا ال�ری�اح 
تفترضھا الطیور شخصا فتفر، وال ت�ع�ود ت�ل�ت�ق�ط 
الزرع أو البذور. فان الطیور وباألخص العصافیر 
والغربان ذكیة جدا، وس�رع�ان م�ا ت�ت�ع�ود ع�ل�ى 
الخّراعة فال تخافھا ثم تحط علیھا تدریجیا، حت�ى 
تبدأ بالذرق علیھا واللعب حولھا، وم�ن أق�وال�ھ�م 
(فالن خراعة خضرة)، تعني الرجل الذي ال رأي 
لھ وال فعل، وتظل خراعة ال�خ�ض�رة ق�ادرة ع�ل�ى 
أداء مھمتھا بنجاح في تخویف ج�م�ی�ع ال�ط�ی�ور، 
إل�ى أن ی�أت��ي أول ط�ائ��ر ل�ی��ق�ف ف�وق رأس�ھ��ا، 
فیكتشف الجمیع أنھا مجرد ھیكل خشبي أجوف ال 
حیاة فیھ، ویتم أحیاناً وض�ع األج�ھ�زة الص�وت�ی�ة 
المختلفة بعد اختراعھا في الوقت الحاضر، ح�ت�ى 
تقوم بترویع الحیوانات وال�ط�ی�ور ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
تس�ج�ی��الت أص��وات ال�ح��ی�وان��ات ال�م��ف�ت��رس�ة أو 
الحشرات المزعجة، فع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ل�ردع 
ال�غ��زالن ع��ن ال��م�زارع ی��ت�م اس�ت��خ�دام أص��وات 
ال�ذب��اب، وك��ذل��ك أیض��اً ی�ت��م اس��ت��خ��دام أص��وات 
المدافع، وأصوات إطالق الرصاص م�ن ال�ب�ن�ادق 

 إلبقاء الوز المھاجر خارج الحقول.
وتسمى أیضا (رجل القش) نس�ب�ة ل�ل�ق�ش ال�ذي  

تصنع منھ خراعة الحض�رة، أو تس�م�ى (ن�طُ�اٌر) 
  وھو ما یكون على

ھیئة رجل ینصب في الزرع وإب�ع�اد ال�ح�ی�وان�ات 
المضرة بھ، وفي المراعي إلخافة المفترسات من 
الح�ی�وان�ات، وج�اءت ال�ك�ل�م�ة م�ن "ن�وط�ورو" 

notoro أرامیة (معربة)، و(مآتھ) من القبطیة .
)metouwi أي (ف�الح)، أو (خ�ی�ال) وال�َخ�ی�ال (

َخَشبة علیھا ثیاب سود تُْنصب للطیر والحیوانات 
فتظنھ إِنساناً، و(أما الخیال الذي ینصب�ون�ھ ب�ی�ن 
الزروع للتھویل على الثعالب وغیرھا فھو النطَّار 
أو اللعی�ن أو ال�م�ج�دار، و(َم�ْخ�یُ�ْول) االس�م م�ن 
الم�ص�در(خ�ی�ال) أي خ�ی�ال الش�يء. وال�م�خ�ی�ول 
یصنع�ھ ال�راع�ي وھ�ي عص�ا ط�وی�ل�ة ت�رك�ز ف�ي 
األرض، یض�ع ال�راع�ي ع�ل�ی�ھ�ا ع�ب�اءت�ھ ل�ی�وھ�م 
األغنام بوجوده فتذھب بعیدا، ولتخویف الس�ب�اع 
فتظنھ أنسانا، والمخیول ھو ما یكون على ھ�ی�ئ�ة 

 رجل ینصب بین الزرع إلخافة العصافیر.
خراعة حضرة ھذا النموذج الذي صنعھ ال�ف�الح، 
جاء قبل مئات بل األف السنین، حیث صنع الفالح 

نموذج خرافي ووضعھ وسط حقل�ھ أو م�زرع�ت�ھ، 
لیكش بھا العصافیر والطیور التي تأكل الحب�وب، 
ویعتقد ال�ط�ائ�ر أن�ھ ف�ي ح�ال�ة ال�ق�رب م�ن ھ�ذه 
الخراعة سیھاجم فیب�ت�ع�د، م�م�ا یش�ك�ل م�ح�اول�ة 
خادعة من المزارع للحفاظ على محص�ول�ھ ال�ذي 
یكدح طوال الم�وس�م، م�ن أج�ل ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
محصول، یستطیع بیعھ حتى یحص�ل ع�ل�ى ع�ائ�د 
مادي نظیر تعبھ طوال الموسم، لقد تفنن ال�ف�الح 
بصناعة ھذا النموذج الخرافي، حیث البس الفالح 
النموذج كل األزیاء الغریبة والعج�ی�ب�ة ع�ل�ى م�ر 
التأریخ القدیم والمعاصر، وتفن�ن ال�ف�الح�ی�ن ف�ي 
ص��ن��اع��ة خ��راع��ة ال��خ��ض��رة، بص��ورة ع��ام��ة 
ویلبسونھا الدشداشة في ال�ع�راق، وال�ب�ش�ت ف�ي 
الخلیج، والجالبیة في مصر، والسروال ف�ي ب�الد 
الشام، ویحشونھا بالقش ویضعون الطربوش، أو 
العقال، أو الكوفیة، أو ال�ج�راوی�ة، أو ال�ع�م�ام�ة 
كغطاء للرأس وكل حسب زیھ المحلي المس�ت�خ�دم 
في بالده. كما یلبسونھا بعض الفالح�ی�ن م�الب�س 
صیاد ألن الصیاد یطلق النار على ال�ق�ط�ی�ع ال�ذي 
یدخل المزرعة، ویقال عنھا دمیة ح�ی�وان ول�ك�ن 
مفترس كالبومة والثعبان فھي مصنوعة بأكملھا 
من الق�ش وت�م رب�ط األج�زاء ال�ع�اكس�ة ال�ق�اب�ل�ة 

 للحركة بواسطة الریاح لزیادة الفعالیة.
ارتبط اسم ھذا النموذج الموضوع تحت الش�م�س 
والبرد، والمتحمل لكل أنواع العذاب ارتبط اسمھ 
بالفشل والفاشلین فكل فاشل في عم�ل�ھ یس�م�ون�ھ 
خ�راع�ة خض�رة، ورغ��م ھ�ذا ال�ف��ش�ل والس�م�ع��ة 
السیئة والفشل الكبیر الم�ص�اح�ب ل�ع�م�ل�ھ، یص�ر 
الفالحین على استخدامھا في الحق�ول، ل�ت�خ�وی�ف 
الطیور والعصافیر الحدی�ث�ة ال�ع�ھ�د ب�ح�ی�ات�ھ�ا أو 
الغبیة أن صح التعبی�ر، وك�ذل�ك م�ن أج�ل إخ�اف�ة 
األبقار والطیور لعدم تناول المحاصیل، ولحمایتھا 
من التلف یقف كثیر من الناس ب�ی�ن االب�ت�س�ام�ة 
والخوف، حین یشاھدون خ�راع�ة خض�رة وس�ط 

  األراضي الزراعیة، یستغربون
من وجود تلك الدمیة أو الفزاعة أو ال�م�ان�ی�ك�ان، 
وسط مساحة واسعة من الحقول، وھم ال یعرفون 
بدایتھا وھي تستخ�دم إلخ�اف�ة ال�ط�ی�ور أو رب�م�ا 
تستخدم كأھداف للتدریب على الرمي، أو ضربات 
السیف أو كدمى للحرق أو ل�ل�ف�ت ان�ت�ب�اه ث�ی�ران 

 المصارعة.
یعود تاریخ خراعة الحضرة أو خیال الم�آت�ة إل�ى 

عام، ومن الواضح أن نیتھ�ا  3000ما یقرب من 
كانت تخویف الغربان، ألنھ�ا م�ن أك�ب�ر ال�ط�ی�ور 
ویمكن أن تستھلك قدراً كبیراً من حبوب الحق�ول 
في وقت الزراعة أو أثناء ال�ح�ص�اد، ی�ق�ال أیض�ا 
خراعة الخضرة في األصل فرعونیة، وق�د ذك�رت 
في النصوص الھ�ی�روغ�ل�ی�ف�ی�ة، وھ�ن�اك ب�ردی�ات 

شرحت كیف تم استخدامھا من أجل إخافة س�رب 
طیور السلوى والسمان�ى م�ن أج�ل اص�ط�ی�ادھ�ا، 
حیث تُنصب شبكة من خیوط رقیقة ثم تتم إخاف�ة 
األسراب لتعلق في الشبك�ة ف�ت�ك�ون م�ؤون�ة م�ن 
اللحم للمزارعین، ومن ھذه الطریقة بدأ استخدام 
خراعة ال�ح�ض�رة ف�ي ال�ح�ق�ول إلخ�اف�ة ال�ط�ی�ور 
ومنعھا من أكل محاصیل الح�ب�وب وغ�ی�رھ�ا م�ن 
المزروعات، وانتقلت إلى اإلغریق من الفراعنة، 
وكان ھؤالء قد نقلوا ع�ن ال�م�ص�ری�ی�ن ال�ق�دم�اء 
الكثیر من ع�ل�وم�ھ�م وت�ق�ن�ی�ات�ھ�م، ل�ك�ن خ�راع�ة 
ال�خ�ض�رة اإلغ�ری�ق�ی�ة ك�ان�ت ع�ب�ارة ع�ن خش��ب 
منحوت على شك�ل ش�خ�ص�ی�ة أس�ط�وری�ة ت�دع�ى 
"بری�اب�وس"، وك�ان ق�ب�ی�ح الش�ك�ل وی�دھ�ن�ون�ھ 
باألحمر ویضعون ف�ي ی�ده ال�ھ�راوة ل�م�زی�د م�ن 

 التخویف.

أما المزارعون الیابانیون قاموا بدورھم بحم�ای�ة 
حقول األرز، فكانوا ینصبون أعمدة من ال�ق�ص�ب 
أو الخیزران ویرفعون فوقھ�ا األق�م�ش�ة وال�ق�ش، 
ویضعون األسماك والحیوانات المیتة كي تص�در 
روائح نتنة تُبعد الطیور، وكانوا یسمون فزاعتھم 
"كاكاشي"، أي ذات الرائحة النتنة، ومع م�رور 
الزمن راحوا یصنعون الفّزاعة على شكل إنسان، 
وھي عبارة عن خشبة م�ح�ش�وة ب�ال�ق�ش وع�ل�ى 
رأسھا قبعة، وبقیت تحمل االس�م ال�ق�دی�م ن�ف�س�ھ 

 على الرغم من أنھا فقدت رائحتھا الكریھة.
خالل العصور الوسطى لبریطانیا نشأت خ�راع�ة  

الخضرة، كأطفال صغار حقیقیین كانوا یمرون في 
الحقول، ویرمون الحجارة عندما ت�ھ�ب�ط ال�ط�ی�ور 
في الحقول، حیث كانوا أیضاً یدقون على أش�ی�اء 
تسمى المصفق، (قطعتان من الخ�ش�ب ال�م�س�ط�ح 
متشابكان معاً) لمطاردتھم ب�ع�ی�داً، ب�ع�د أن ق�ت�ل 
الطاعون العظیم في بریطانیا ما یقرب من نص�ف 

، لم یكن ھن�اك ع�دد ك�اف م�ن 1348الناس عام 
الناس للعمل في الحقول وھكذا صنعوا ال�ع�رائ�س 
من أكیاس القش المحشوة ووجوھاً منحوتة م�ن 

 القرع واللفت وتقف على عمود.
في ألمانی�ا ك�ان�ت ال�خ�راع�ة (ال�ف�زاع�ة) خش�ب�ی�ة 
وتشبھ السحرة، حیث كان من المفترض أن تعجل 

  فزاعات الساحرات
بقدوم الرب�ی�ع. وف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا أث�ن�اء ال�ع�ص�ور 
الوسطى، كان یتم اس�ت�خ�دام ال�ف�ت�ی�ان وال�ف�ت�ی�ات 
الصغار في الفزاعات الحیة أو مرّوعات ال�ط�ی�ور 
حیث كانوا یقومون بدوریات في حقول المحاصیل 
ویخیفون الطیور عن طریق التلویح بأذرعھم أو 
رش�ق��ھ��م ب��ال�ح��ج��ارة وف��ي أوق�ات الح��ق��ة حش��و 
المزارعون أكیاساً من القش وصنعوا وجوھاً من 
القرع واتكأوا رجل القش ع�ل�ى ال�ع�م�ود إلخ�اف�ة 

 الطیور.
في الوالیات المتحدة صنع الم�زارع�ون األل�م�ان  

المھاجرون فزاعات تبدو بشریة وال�ت�ي ت�ح�ول�ت 
فیما بعد إلى بعبع حی�ث ك�ان�وا ی�رت�دون م�الب�س 

 قدیمة مع مندیل أحمر كبیر حول أعناقھم.
استخدمت القبائل األمریكیة األصلی�ة ف�ي ج�م�ی�ع 
أنحاء أمریكا الشمالیة، الفزاعات أو مذبح الطیور 
ومعظمھم من الرجال ال�ب�ال�غ�ی�ن، وف�ي ج�ورج�ی�ا 
انتقلت عائالت ال�خ�ور ال�ھ�ن�دي إل�ى أك�واخ ف�ي 
حقول الذرة، لحمایة م�ح�اص�ی�ل�ھ�م خ�الل م�وس�م 
النمو وفي ال�ج�ن�وب ال�غ�رب�ي، وخ�اض األط�ف�ال 

مسابقات ل�م�ع�رف�ة م�ن ال�ذي ی�م�ك�ن أن یص�ن�ع 
 الفزاعة األكثر رعباً.

ألھمت نظرات الفزاعات المخیفة عدداً من ك�ت�اب 
قص�ص ال��رع�ب وم�خ�رج��ي أف��الم ال�ع��ی�د، ال�ت��ي 
تستھوي األطفال والمراھقی�ن ف�ي أی�ام األع�ی�اد. 
منھا روایة بعنوان "فزاعات منت�ص�ف ال�ل�ی�ل"، 
ألّفھا أر. أل. ستاین. ومثلما یُستشف من العنوان، 
"تستیقظ" فزاعات الروایة في منتصف كل لیلة، 
فتصبح "مخلوقات" شریرة تطارد أھل المزرعة 
وأي سيء ح�ظ ی�م�ر م�ن ھ�ن�اك ص�دف�ة، كش�اب 
وخطیبتھ نفد بنزین سیارتھما في ظ�ل�م�ة ال�ل�ی�ل، 
فتورطا حین جاءا لطلب ال�ن�ج�دة م�ن ال�م�زرع�ة، 
تحاول الشواخص الشریرة التھام األط�ف�ال وق�ت�ل 
الكبار، لكنھا مع بزوغ الف�ج�ر ت�ع�ود ل�وظ�ی�ف�ت�ھ�ا 
ال�ودی��ع��ة ال��ن�اف��ع��ة، ف��ال ت��ف�زع س��وى ال��غ��رب��ان 

 المتطفلة.
ال تزال الفزاعات تحرس الحقول في جمیع أنحاء 
العالم خالل موسم النمو، فالیوم یس�ت�خ�دم ب�ع�ض 
المزارعین الفزاعات التكنولوجیة بدالً من ال�ق�ش 
واألشكال الخشبیة والفزاعات التكنولوجیة، م�ث�ل 
شرائط األفالم العاكسة المرتبطة بالنباتات، لخلق 
وم��ی��ض م��ن الش��م��س أو ب��ن��ادق ض��وض��اء 
أوتوماتیكیة، تعمل ب�غ�از ال�ب�روب�ان ح�ی�ث ی�ق�وم 
مزارعون آخرون في الھند وبعض الدول العربیة 
بوضع رجال عجوز في الكراسي ل�رم�ي ال�ط�ی�ور 

 بالحجارة إلبعادھا عن المحاصیل تماماً.
مع التوازن في الطبیعة وتطور الزمن، أین ذھب 
استخدام الفزاعة في العالم الحدیث؟ یُنظ�ر إل�ی�ھ�ا 

  الیوم على أنھا
عنص�ر زی�ن�ة ف�ي ف�ت�رة ال�خ�ری�ف إن�ھ�ا م�زی�ن�ة 
بالمالبس القدیمة وقبع�ات ال�ق�ش وحش�و ال�ق�ش 
واألل��وان ال��زاھ��ی��ة وع��ادةً م��ا ت��ك��ون م��ح��اط��ة 
بالخضروات المحصودة، وباالت الق�ش واألوراق 
الزاھیة والقرع، ویبدو أنھم یراقبون ھذا الحصاد 
الوفیر عل�ى أن�ھ ع�رض أك�ث�ر م�ن ك�ون�ھ ھ�دف�اً 

 وظیفیاً.
یقام معرض سنوي لھا في قریة بایول في أقصى  

شمال فرنسا، قرب الحدود ال�ب�ل�ج�ی�ك�ی�ة، وی�ن�ظ�م 
مھرجان سنوي آخر في قریة آردل�و ال�ف�رنس�ی�ة، 
المطلة على بحر المانش قرب میناء كالیھ. وثمة 
احتفاالت مماثلة في مدن وقرى أوروبیة أخ�رى، 
السیما في أل�م�ان�ی�ا وب�ل�ج�ی�ك�ا وھ�ول�ن�دا وال�دول 
اإلسكندنافیة وبریطانیا، یقیمونھا للفرح والمتعة، 
مع تنظیم مسابقات للفوز بجائزة أجمل فزاعة أو 

 أكثرھا رعباً أو غرابة، وما شابھ.
بعیداً من المھرجان�ات وال�م�س�اب�ق�ات وال�ق�ص�ص 
واألفالم والروایات، تظل الفزاعات مج�رد أدوات 
نافعة ال تؤذي أحداً وال تصحو في منتصف اللیل، 
ال یخشاھا غیر الحمائم والغربان الشرھ�ة ال�ت�ي، 
لوالھا، ألبادت محاصیل مواسم بأكملھا عن بكرة 
أبیھا، أما عندنا، فی�ظ�ل االس�ت�خ�دام االج�ت�م�اع�ي 

یشیر   الساخر لمصطلح فزاعة أو خّراعة ُخضرة
إلى الرجل الذي ال یحّل وال یربط في ال�ع�م�ل، ب�ل 

 مجرد صورة قد تضلل البعض.
 المصدر/ مواقع التواصل االجتماعي/محرري المواقع
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أنا ال یھمني ما تقولون عنھ، وال یعنیني ف�ي    "
شيء مطلقاً، إن ما دفعني لالرتباط بھذا الشخص 

 ." ھو أنني أحبھ وكفى
ھكذا صاحت في وجھ أخیھا األكبر، ال زالت تذكر 

بتفاصیلھ، لقد ترك�ت م�ن أج�ل�ھ ك�ل  ...ذلك الیوم
شيء، ضحت بكل شيء، زھدت في ك�ل األش�ی�اء 

 . الثمینة
تركت األم واألب أیضا ، من أجل أن ت�ن�ض�م إل�ی�ھ 
وتلتحم معھ، أو لیستحوذ علیھا، تنك�رت ل�إلخ�وة 

  .واألخوات كذلك ، لكي تقنع نفسھا بأنھا تحبھ
ال تكثروا اللغط ، وال تزایدوا علي في حبكم ل�ي "

أكثر من نفسي، إنھا أسطوانة قدیمة، وأنا م�ل�ل�ت 
 "سماعھا حقاً ، وكرھتھا أیضا

أنا أفھمھ ج�ی�دا ، وق�راري ب�ی�دي ، أن�ا لس�ت "
ھ�ذا أم�ر ی�خ�ص�ن�ي  "صغیرة حتى تحجروا ع�ل�ي

 " ونھائي وحدي، إنھ قرار سیادي
ھنا انتھى الحدیث یومھا ، سار كل ف�ي ط�ری�ق�ھ، 
الفرق أنھا سلكت الطریق وحدھا ، بینما س�ل�ك�ت 

ع�ل�ى ال�رغ�م   .عائلتھا مجتمعة الطریق المخالف
من ذلك كانت تعیش في نشوة ال تماث�ل�ھ�ا نش�وة، 
ألنھا اتخذت قرارھا لوح�دھ�ا ،دون ض�غ�وط م�ن 

ك�م�ا ك�ان�ت ت�ؤم�ن   توجیھ من أح�د  أحد ، ودون
بسیادتھا على جسدھا، وعلى روحھا وق�رارات�ھ�ا 

  .قبل ذلك
 

ھك�ذا ھ�ي ال�ح�ی�اة دوم�ا تش�ع�رك ف�ي ب�ع�ض " 
األحیان أنك امتلكت ك�ل ش�يء ب�خ�ط�وة بس�ی�ط�ة 

، بقرار فردي بدا لك سیادیا ال دخل ألحد فیھ   جداً 
، لكنھا سرعان ما تنقلب علیك ، لتث�ب�ت ل�ك أن�ك 
كنت فاشالً وغبیا ، بل كنت تافھا، واألخ�ط�ر م�ن 
ذلك ، وما یزیدك حن�ق�ا وغ�ی�ض�ا، أن�ك ت�رى ب�أم 
عینیك وأنت على قید الحیاة، وقید المعان�اة أیض�ا 
، أن األق�دار واق�ف�ة ت�ن�ظ�ر إل�ی�ك ن�ظ�رة اح�ت�ق�ار 
وازدراء ، ترقبك من أعلى وأنت تغرق في رم�ال 

 " .متحركة ، وتعبث بك نكایة وكیدا
كانت كثیرا ما تقول ھذا متن�ھ�دة، وھ�ي ت�خ�اط�ب 
نفسھا ، في لحظات یأس ونكد طویلة ت�خ�ال�ط�ھ�ا، 

ك�ل�م�ا ج�ل�س�ت وح�ی�دة  .تخالط وال ت�ك�اد ت�ف�ارق
مطمورة في البیت ، وھي تنتظر عودة ال�م�ع�ت�وه 
في ظالم دامس ، متكومة ع�ل�ى ن�ف�س�ھ�ا ب�ج�ان�ب 
السریر، وھي تترقب دخولھ المدمر، لتنال حظھ�ا 
الیومي من الرفس والضرب والكالم ال�ن�اب�ي ف�ي 

  .سادیة غریبة وغیر مفھومة
فما الذي استفادتھ ھذه الفاتنة الشقراء المتع�ل�م�ة 

  ؟!، عندما قررت الزواج بھذا المعتوه المستھتر
  .ذاك الذي كانت تراه وسیما أنیقا ، محبا للحیاة

وس�ی�م�ا  .آه ، آه ، یا لحماقتي ھكذا كنت أق�ول "
 "!أنیقا محبا للحیاة

من وجھة نظري ال�خ�اص�ة ، إن�ي أراه أنس�ب  "
 رجل لي ، إنھ أمیر أحالمي الذي سیحملني بعیدا

" 
ھكذا كانت تقول ، وھي تغمض عینیھا ، وتساف�ر 

  .بعیداً ، عندما یعاتبھا أخوھا البكر
بعد توالي األیام والشھور ، استفاقت على الواقع 
المر ، صارت تعی�ش ال�ن�ك�ب�ات ، ب�ع�د أن ك�ان�ت 

تسمعھا أو تشاھدھا ممثلة في المسلسالت ، نكبة 
تقودھا إلى نكبة ، عاش�ت�ھ�ا وح�دھ�ا ك�م�ا ق�ررت 

  .فال شاھد وال رقیب إال هللا وحده  .وحدھا
 

لقد لقنتھا األقدار دروساً كثیرة ، أكثر بكث�ی�ر م�ن 
سنھا ومن كتبھا التي التھمتھا ذات أیام بنھم، كل 
كدمة من الكدمات المنتشرة في تفاصی�ل جس�دھ�ا 

 .زادتھا درسا وتعلما  زادتھا خبرة،
 

كانت الفتاة كلما اس�ت�ن�ج�دت ب�أح�د أف�راد األس�رة 
أرج�وك�م  " باكیة ، وھي تتألم في غص�ة ح�ارق�ة

انقدوني من ھذه الورطة ، إن�ي أم�وت ك�ل ی�وم 
 " عشرات المرات، أ لیس في قلوبكم رحمة ؟

إال وجاءھا الصوت من ال�ج�ھ�ة ال�م�ق�اب�ل�ة ب�ارًدا 
إن�ھ  "وجافا ال حرارة فیھ، غی�ر ح�رارة ال�ھ�ات�ف

قرارك السیادي، أ فقدت الذاكرة إل�ى ھ�ذا ال�ح�د؟ 
فلتخلصي نفسك من مخالب رفیقك السكیر، ألست 

 " ناضجة وعاقلة؟
فینقطع الخط من جدید، وكأنھم یردون لھا الصاع 
بما ال یعد وال یحص�ى، وك�ل�م�ا ان�ق�ط�ع ال�خ�ط إال 
وانقطع معھ خیط األمل الواھي أصال. لكنھا، ب�ع�د 
ذلك ،تعلمت كیف تصنع من ھذه الل�ح�ظ�ات ال�ت�ي 
تكررت في حیاتھا حامال فوالذیا، ی�دع�م ب�ق�اءھ�ا 
واقفة، لق�د ت�ع�ل�م�ت أن ك�ل ت�ج�رب�ة ی�م�ر م�ن�ھ�ا 
اإلنس���ان، إن���م���ت ت���ط���ع���م���ھ ط���ع���ام الص���ب���ر 

 .واالستمراریة
 

بعدما كانت فتیحة ھائمة في أحالم الم�س�ل�س�الت، 
وجدت نفسھا غارقة حتى اذنیھا في حماقات ھ�ذا 

 ... المعتوه النرجسي، الذي ال ی�ح�ب إال ن�ف�س�ھ
سكر وعربدة ح�ت�ى الص�ب�اح، ث�م ی�أت�ي ی�ت�م�ای�ل 
مترنحا، وقد لعبت الخم�ر ب�رأس�ھ، ف�م�ن�ع�ت�ھ م�ن 

آه كم كرھتك یا " الوقوف على قدمیھ مثل أقرانھ،
محسن، بقدر حبي القدیم لك، وبقدر ذوباني فیك، 

 " صرت أمقتك  بذاك القدر تماما
وجھك األبیض الجمیل، الذي كان یسكن�ن�ي ف�ي "

كل أوقاتي صار سوادا ی�غ�ل�ف ت�ف�اص�ی�ل جس�م�ي 

 " .كلھا، عضواً عضواً، منطقة منطقة
كم مرة ومرة، علي أن أحصي ضرب�ي ول�ك�م�ي "

وسحلي؟ عددت وعددت، وصفت وض�ح�ت ح�ت�ى 
 " سئمت وضجرت، فتناھیت واختفیت

فتیح�ة اآلن ت�ح�ص�ي خس�ائ�رھ�ا، ك�ال�خ�ارج م�ن 
الحرب، یجر ذیول ال�ن�ك�ب�ة وال�ھ�زی�م�ة وال�خ�ی�ب�ة 

أن�ا  "النفسیة، وتلك أمر على القلب وأش�د وط�أة
اآلن أحص�ي خس�ائ�ري، ك�ی�ف أع�دھ�ا وأح�دھ�ا؟ 
سنوات من عمري ض�اع�ت ف�ي س�ب�اب وخص�ام 
وشجار، تعلمت ما ال یعد وال یح�ص�ى م�ن أن�واع 
الرفس والض�رب، ت�ل�ق�ی�ت ص�ن�وف�ا وأل�وان�ا م�ن 
العذاب، حتى شكك�ت أی�ام�اً أن�ن�ي ك�ن�ت س�ج�ی�ن�ة 

 "أعاني عذابات سجان، ھكذا الحب اآلن یبدو لي
لقد لقنت عش�رات ال�ك�ل�م�ات ال�ن�اب�ی�ة ال�ت�ي ل�م "

أسمعھا قط ، ولم أعرف معناھا إال عندما تزوجت 
 بمن أحببت".

 
كیف یستطیع شخ�ص أن ی�ق�ن�ع ھ�ذه ال�م�رأة أن 
الزواج حلم یراود كل فتاة ، وأنھ أنش�ودة ت�ت�رن�م 
بھا ال�ع�ازب�ات، وھ�ن ی�ط�ف�ن الش�وارع مس�دالت 
شعورا مغریة، یتمایلن في غنج، تغازل عطورھن 
 أنوف الرجال، قبل أن تغازلھم عیونھن الجمیلة ؟

كانت مثلھن ق�ب�ل أن  .ھي أیضاً ھكذا كانت فتیحة
یظھر ھذا اللعین في حیاتھا، فتنقلب كل الموازین 
، ویجعلھا تكفر بالعیش وال�ع�ش�ی�ر، ت�ت�ت�ك�ر ل�ك�ل 
قریب قبل أن تت�ن�ك�ر ل�ل�ب�ع�ی�د، ب�ل ت�ت�خ�ل�ص م�ن 
المبادئ كلیة ، وترمیھا وراء ظھرھا على قارعة 
طریق ، عند أول مسلك سلكتھ وقد حم�ل�ت ورق�ة 

مدموغة ب�دم�ھ�ا ، ق�ب�ل أن ت�دم�غ   الطالق بیدھا
 . بطابع المحكمة

صادف�ت رج�ال ف�ي ال�ط�ری�ق، غ�ازل�ھ�ا ب�ك�ل�م�ات 
مبسترة ومعتادة یلوكھا كل غ�او ع�اب�ر، ت�وق�ف�ت 
عن المسیر وقد ابتسمت ابتسامة بالھ�ة ص�ف�راء 
وھي ترافقھ إلى البیت ، أخذت ورقة مائة درھم، 

  .دستھا في حقیبتھا الجلدیة وغادرت شقتھ
خرجت من باب العمارة مساء ی�ت�ی�م�ة م�ھ�زوم�ة 
متعرقة، مجموعة من الشبان كانوا ی�ت�ض�اح�ك�ون 
في عبث، وھم في سكر طافح أمام الباب الحدیدي 

 .للعمارة، یدخنون لفافات الحشیش
 
انظروا انھا مومس، لقد ب�اع�ت ن�ف�س�ھ�ا ل�ذل�ك "

الحقیر، ذاك الم�ع�ل�م ال�ذي اع�ت�اد أن ی�دخ�ل ك�ل 
أسبوع فتاة جدیدة تنسیھ طع�م ال�ق�دی�م�ة، آه م�ن 

 المعلمین وآه من النساء، ال ثقة فیھما أبدا" 
، لم تسم�ع م�ا ی�ق�ال،  فتیحة ساعتھا مغیبة تماماً 

، ولم ت�ل�ت�ف�ت ح�ت�ى ل�ت�رى  ولم تھتم أبداً ألمرھم
المنبعثة  وجوھھم التي كان یغلفھا ضباب األدخنة

  .من أفواھھم
قطعت الطریق متثاقلة ، تجر أرجلھا ال�م�ت�ك�اس�ل�ة 
والمتعبة، توقفت عند أول مطعم صادفتھ أمامھ�ا، 
جلست على الكرسي شارذة تلوك الھواء تفكر في 
الفراغ ، طلبت أكال ، كانت م�رت�ھ�ا األول�ى ال�ت�ي 
تتذوق فیھا طعاما مملحا ب�ع�رق ال�ذل والش�ق�اء، 
غیر أنھا مع ذلك كان�ت م�وق�ن�ة أن�ھ�ا ل�ن ت�ك�ون 

 ....مرتھا األخیرة

 عبدهللا علي شبلي/المغرب 

 " أ و  " ان
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في كل مرة یتحفنا الشاعر م�ح�م�د الش�ح�ات    
ب�ك��ل�م��ات��ھ وقص��ائ��ده ال��ج��م�ی��ل��ة، وم��ن��ھ�ا ھ��ذه 
القصیدة التي سّماھا اربع وقفات مع الن�ف�س، 
وھي بكل تاكید تتسم بالشعور والمؤاخاة ب�ی�ن 
النفس البشریة والواقع الذي یعیشھ الش�اع�ر 
نفس�ھ، ف�ھ�و ی�ق�ف وب�ك�ل ق�وة وس�ط أح�داث 
المكان والزمان، وحیثیات اللحظة من أجل ان 
یصل الى مبتغاه، كذلك یراھن دائما الى خ�ل�ق 
حالة من االنبھار والشع�ور ال�ذات�ي م�ن أج�ل 
الكتابة، حتى وان ابت�ع�د ع�ن ل�ح�ظ�ة ان�ط�الق 
القصیدة اال انھ یعود وبسرعة ماسكاً بتالبی�ب 
المفردة الشعریة واالحساس الكبیر لیصل الى 

 فكر المتلقي بكل یسر وسھولة،
شاع�رن�ا الش�ح�ات ی�ع�رف ت�م�ام�ا إن الص�ل�ة 
المباشرة بینھ وبین ال�ق�اريء ل�ق�ص�ائ�ده ھ�ي

( الجمالیة) و(التعبی�ری�ة) ال�ت�ي ی�تّ�ص�ف ب�ھ�ا 
لذلك ان المتت�ب�ع ل�دواوی�ن�ھ وقص�ائ�ده یش�ع�ر 
ب��ال��ن��ش��وة ال��ك��ب��ی��رة واالل��ھ��ام ال��ح��س��ي وھ��و 
یسترسل بتلك القصائد، ومنطقی�ا ان الش�اع�ر 
ی��ح��اول ان ی��ب��اغ��ت ال��م��ت��ل��ق��ي ف��ي اف��ك��اره 
وطروحاتھ ألجل ان یكسب الرض�ا وال�ق�ن�اع�ة 
التامة واالستحواذ الم�ط�ل�ق ل�ف�ك�ر ال�ق�اريء، 
فھو واحد من ھؤالء الشعراء الذین یتص�ف�ون 
بھذه الصفة، فلو قرأنا مقاطع ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
من مدخل الذات البشریة لشاھدن�ا ( ال�ث�ی�م�ة) 
واضحة وبكل ماف�ی�ھ�ا م�ن (ال�ح�ب، ال�ن�ف�س، 
العقل، ال�ع�اط�ف�ة، ال�ف�رح، ال�ح�زن، ال�ت�رق�ب، 
النشوة) تدخل في كل مفرداتھ�ا ف�ف�ي ال�وق�ف�ة 

 االولى یقول؛
 أفسح ضیق الرئتین

 تنفّس
 ثم استفتحَ 

 ومضى یرقبُ 
 ماء وضوء الفجرِ 

 وھل حمل
 ذنوب االمس

 فأسقطھا
 أفرغ بعضاً منھا

 في سجدتھِ 

 واطال
 حتى یتمّكن من أن یفرغَ 

 ماأرھقھُ 
 ثم تھیّأ كي یُكمل رحلتھُ 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
ثم یناغي ش�اع�رن�ا الص�م�ت وی�أخ�ذه ص�دی�ق�ا 
ومحبا لھ یساعده على حلِّ آھاتھ وم�ك�ن�ون�ات�ھ 
التي یختزنھا في الذاكرة ویكون ش�اھ�د ع�ل�ى 

 سرِّ ذلك
الصمت وخصوصا عندما یلتقي صدیقھ لتكون 
العیون شاھدةً ع�ل�ى ت�ب�ادل االراء واالف�ك�ار، 

 لیقول؛
 أصادُق صمتي

ه  وأبحث عن سرِّ
 ألملكھُ 

 ألني سأصحبھ حین أرحلَ 
 وسوف أراهُ على شاھدهِ 

ه  یغازل في سرِّ
 كل من سوف یأتي یرافقھ صمتھ

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
وفي وقفتھ الثالثة رغم ألمھ ووجع�ھ الص�ع�ب 
اال انھ یثبت من أجل ان ی�ب�ق�ى ق�وی�اً ش�ام�خ�اً 

 متطلعاً لما ھو آتٍ 
، یكلم الوجد ب�أع�ل�ى ص�وره ح�ت�ى ت�ت�س�ام�ى 
نفسھ ویزیل عنھا غبار الھم واالسى والح�زن 

 لیقول؛
 إذا مازاَحمَك الوجع

 فأجھدك
 وقاومك، فقاومھُ 

 وانفضھُ كي تنجوُ 
 مما عاق لكي تصفو
 حتى یأخذك الشغفَ 
 فتسمو نحو الوجدِ 

 وتمضي كي تتسامى
 وتُزیَل الكربات،

 فتصفو وتھیمُ 

 فأذا ماھامت أوداُجكَ 
 قد یتسلل

 مایفرغ منك الكرباتِ 
 فتصفو

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
وھاھو في وقفتِھ االخیرة والرابعة، یحنُّ ال�ى 
الماض�ي رغ�م ك�ّل م�اف�ی�ھ وب�وج�ع ال�ح�اض�ر 
یستشفي ویؤاخي احزانھ، وھو ی�درك ت�م�ام�اً 
إن الماضي لن ی�ع�ود ل�ذل�ك ی�ت�وّس�ل ال�ى ك�ل 
شيء جمیل في ماضیھ لینجو من ال�ھ�مُّ ال�ذي 
یعیشھُ، فھو یدیر وجھھ بكل االتجاھات ل�ی�ق�ع 
ولو على اي اتجاه یریحھ رغم المآساة وااللم 

 والحزن،
ومرة أخرى یطالع المرآة لعلّھ یرى شيء من 

 ذلك الماضي الذي رحل عنھ لیقول؛
 حین انتبھُت بأنَّ وجھي

 عندما عاینتھُ 
 ماعاد وجھي

 فأحتمیُت ببعض أیام مضت،
 وأردُت أن انجو بھا

 وتركُت منھا كلَّ ماقد عشتَھُ 
 عليَّ أعیُد لھ مالمحھُ؛

 أو قْد یراني مرةً،
 من دونما شكوى

 فوجدُت وجھي ھائماً 
 لم ینتبْھ حین استجرُت بھِ 

 وأنكرني
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

شاعرنا االستاذ الشحات یتسم بعفویة المفردة 
الشعریة ویطلقھا على سجیتھ المحببة ف�ت�أت�ي 
سیالً ھادراً من الروحانی�ة وال�ب�ھ�اء والس�م�و 
متمكناً بقصائده التي یرحل بنا معھا الى عال�م 
الصفاء والھ�ن�اء وال�رف�ع�ة، وھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
وبوقفاتھا االربعة ھي رافد آخر الین�ت�ھ�ي م�ن 
روافد شعره الذي ی�ع�ش�ق�ھ ق�راء ال�وط�ن م�ن 

 المحیط الى الخلیج

(ا  تو ار) ة  اءة تا  ذا  
 

 

 قراءة رزاق مسلم الدجیلي
 العراق
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 ابتسامة شعریة:

 ر ُا َُ 

 
 
 
 
 
 
 

 د. نصر عبد القادر 
 مصر

 
 

 یُمنَى حبیبةَ جدِّھا..
 ماذا علیِك بشاربي ؟

 قد كنُت آنَُس فیِك أخالقَ 
 الحفیِد الطیِّبِ 

 لّما رفعتُِك قائالً ..
 ھیَّا على ساقي اركبي
 وتنططي..وتزقططي..
 وتمرجحي..وتشقلبي
 فنظرِت لي مرتابةً..
 في دھشِة المستغربِ 
 أرأیتنِي أُعجوبةً ..
 أم قادماً من كوكبِ 

 وخمْشِت وجھي فجأةً..
 بأصابٍع كمخالبِ 

 ماذا فعلُت صغیَرتي..
 كي تخلعي لَي شاربي

 قد كاَن ساریةَ الصقوِر..
 مع الشباِب الغاربِ 

 ولَّى..  وإذا رآه السبعُ 
 مثَل فأٍر ھاربِ 

 ِمن أیَن جبِت حبیبتي..
 ھذا الدھاَء الثعلبي
 یُمنى حبیبةَ جدِّھا..
بِي  بنَت األصوِل تَأدَّ

 ماكاَن في چیناِت أُسرتنا
 سلوُك األرنبِ 

 ھیا انزلي مشكورةً..
 وُخذي العروسةَ والَعبي
ِك شارباً..  ودعي لَجدِّ

          ذكرى لمجٍد ذاھِب .

 سكَب الربیُع بمقلتیِك ربیعا

 وغفا على لیِل الرموِش مطیعا

 

 وأحّل في الشفتیِن سحَر وروده

 وأتاِك یلھُج بالجماِل ودیعا

 

 فغدا كطفٍل یستلّذ بأّمھِ 

 یأبى الفطاَم فما یزال رضیعا

 

 � دّرَك یا ربیُع بحلوةٍ 

 ربیعا–جعلتَك ترفٌل بالحیّاة 

 

 منَحتَك نبضا فاستحلَت بنبضھا

 قلبا یذوُب صبابةً وخشوعا

 

 كالعاشِق الولھاِن صرَت متیّما

 بالحّب تُخلص لألناِم صنیعا

 

 فترى الجمیَع أحبةً بعیونھا

 والناَس حولَك ھائمیَن جمیعا

 

 یستبشرون الخیَر فیك ..قلوبُھم

 ترجو بقاَك ..وترفُض التودیعا

 

 الوجھُ وجھَك والبھاُء بھاؤھا

 ینثاُل منك أزاھرا وشموعا

 

 وتفیُض منَك عذوبةً ..فكأنّھا

 غدت الفراَت ودجلة الینبوعا

 

 وجناَن بابَل في سمَو سمائِھا

 ونخیَل أرٍض الرافدیِن طلوعا

 

 وحالوةَ الفیحاِء بصرةَ أھلنا

 وعلى الخلیجِ غریبَنا الموجوعا

 

 وطراوةَ الكحالِء في میساننا

 ونقاَء من شِربوا الحیاةَ دموعا

 

 ومن السماوِة مایضّج حضارةً 

 كانت بدایةَ أمٍة ..وشروعا

 

 والنّاصریّة مھجةً علویّة

 تضفي علیَك الى النصوعِ نصوعا

 

 والحلوةً األنباًر تسدل شعرھا

 لیال یھدھُد للفراِت ھجوعا

 

 والموصُل الحدباُء ترقُص فرحةَ 

 تغدو لنبضَك موطنا وضلوعا

 

 ومن الّشمال البِكِر تنزل ثّرة

 أمواه كان شرابُھا مشفوعا

 

 لوالِك ما بلَغ الربیُع ربیَعھ

 أبدا وال عرف الزماُن ربیعا

 

 إنّي أرى بغداَد قلَب حبیبتي

 وأرى بھا وجھَ العراق بدیعا

 

 فكأنھا وطني تعیش بموطني

 وكأنّني بھما أعیش ولوعا

 

 ھي والعراُق ربیُع عمري والھوى

 لھما أظّل ملبیّا ومطیعا

طو وا  
 
 
 
 
 
 

 تونسعالء األدیب/ 

  تركُت لَك باب اللیل

  مشرعــًا یا قمري

  ..فھّال أتیت

 وعلى اعتاِب الرؤیا

 انتظرتُـَك حلمـًا

 اال انك لم تأتِ 

  وفوق مویجات نھر وضيء

 طیَف قصیدتي  نقشتُ 

 مصلوبة على اعمدة الریح

 !لم تأتِ  و

 أرسلُت لَك الصدى

 متردًدا بألف فم

 !ولم تأتِ 

 كیف استحالْت روحي

 دمعــًا متوھجـًا كالجمر

 وقلباً متعثًرا بالذكرى؟

 ! ولم تأتِ 

 من اعطاَك الحق في احتاللي؟

 یا رجالً من ظٍل وضوء

 أسكنني قلب الحلم ومضى 

 حامالً عمري المقتول

 من ربیع لخریف

  یكتب على الرمال

 بكف الریح

 أنا اللیل والنھار أنا

  كیف انصھرنا

 في ضبابك الفسیح

 أنلتقي یومــًا

 في غفلة الزمن؟

 قد غاب القمر وغادر اللیل

 وانطفأ الھمس

 ولم یعد في وسع ھذا القلب

 ان ینتظر أكثر

 قمري الذي لن یأتي

 اعتماد الفراتي/العراق

ي 
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وألنك دجلتي وف�رات�ي وك�ل ش�يء ج�م�ی�ل 

 بعراقي ما زلت أمطر عشقا

ما زلت أكتب اس�م�ك ب�األغ�ن�ی�ات وأب�ت�ك�ر 

 غیوم من رحیق االشتیاق لتظلل عزلتي

ما زلت أقبل مالم�ح�ك ب�ال�ك�ل�م�ات وأس�ق�ط 

 شغفا بأحضان صوتك

ما زلت أكفر بالنصیب العاثر وأشتم ح�ظ�ي 

العاثر وأك�ت�ف�ي ب�ط�ي ال�م�س�اف�ات ب�دم�وع 

 سخیة تكفي لعیون كل العشاق الفقراء

فكلما تھدم بي ركن عال لك صرحا بخرائب 

 ھذا القلب المسكین

 یكفیني من الفرح ابتسامتك

 ویكفیني من ھذا الصباح رئة الكتابة

یكفیني أن أسرق طیفك ل�ی�ال ل�ی�ض�يء ك�ل 

 أحالمي

ویلتھم ظلماتي المكتئبة كوطن یستقبل ك�ل 

الالجئین ویزیح عن جبین سنواتھم غ�ب�ار 

 الحروب

 یكفیني أن تكون لي بكل سطر أكتبھ

 وأكون نجمتك التي تتأملھا بصمت

معك أكون ان�ث�ى ص�ال�ح�ة ل�ل�ح�ی�اة وت�ق�ود 

 احالمھا بكحل عینیھا

 أنثى تھجر مرایاھا وتسكن عینیك

تطیر مع دخان س�ی�ج�ارت�ك وت�زی�ح وج�وه 

 النساء

فعیوني الممتلئة بمالمحك تجع�ل�ن�ي ن�ك�ھ�ة 

 لقلبك المتعب

كل ھذا الزحام ..كل ھذا ال�غ�ی�اب..ك�ل ھ�ذه 

 السكون یجعلني أتدفق من شریانك بمرح

فما یمیزنا أننا ال نخشى الغیاب وال تتل�وث 

 لحظاتنا بالعتاب

 والحیاة ھزیلة دون عنادنا

ربما ن�ح�ن غ�رب�اء...ل�ك�ن�ن�ا عش�اق ب�ت�ل�ك 

 الرسائل التي تحمل شیفرات لھفتنا

 أیھا المفرط في الجمال...تعال ألحبك أكثر

 "جنیة" تتلبسك بالھیام  ألجد نفسي

لم یكن ب�ح�س�اب�ات�ي أن أح�ب�ك ل�ك�ن ك�ل�م�ا 

 عصفت بي الریح أتكأ على روحك

فنحن ال نشعر بقوة االنتماء اال ب�ل�ح�ظ�ات 

 الوحدة

وكلما سق�ط�ت ح�زن�ا ت�ح�ت�ض�ن�ي ش�ف�ت�ی�ك 

 قبال..ھكذا كان حبك

ھك�ذا ك�ب�ر ان�ت�م�ائ�ي ل�روح�ك م�ث�ل دوارة 

 شمس كلما ملت مالت باتجاھك عشقا

یدك التي كانت تغس�ل وج�ھ�ي ب�ل�م�س�ات�ھ�ا 

 اعادت لي كل أمان الطفولة

وعناقك نفى كل فراغات العمر ألن�ي أث�م�ر 

 عشقا بین ذراعیك

وتكبر كل قص�ص�ي ب�رائ�ح�ة ص�درك ألن�ك 

 تذیب القلب بنظرة

وھكذا أص�ب�ح�ت دج�ل�ت�ي وف�رات�ي وع�ل�ى 

 ضفتیك یجلس شروقي وغروبي

أعید تدوین األساطیر لیكون أبطالھا ع�ل�ى 

 مقاس روحك

 ألنك رجل بنكھة فارس

 یا ملح الجنوب أحبك بصمت مبالغ فیھ

وم��ا م��ن أج��ن��ح��ة ت��أخ��ذن��ي ال��ی��ك س��وى 

 .برقیاتي

ھذه اللحظة سأح�ول م�الم�ح�ك ال�ى ع�ط�ر 

 أّرشھ على عنقي

أتعلم...أنتشي كثیرا وأنا أكتب لك وأت�خ�ی�ل 

 .قلبك وھو ینعكس على وجھك

 . كن بخیر ألجل كل الصباحات

 -الناصریة میثاق كریم الركابي/

ا  ه  
 

 
 
 
 
 
 

 عـادل عطیـة/مصـر
  

  سألتني عن الھدیة

  عن وردة حمراء

 منزوعة األشواك

  ندیّة

 ال تثیري شجوني حبیبتي

  فحدیثي عن الورود

 قضیة

 ھي في حدائق الذم

 والدم 

 سجینة

 وشقیة

  فاعذریني ان لم اجد

 في عید الحب

 ھدیّة

 سوى تلك التي بین دفتّي كتابي

 المھجور

 مدعوسة

 معذبة

 ذكیّة

 ھذه ھي الوردة الھدیّة
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 ان وامن  روا (اا ااء)       
 لألدیب حمید الحریزي

 

لطالما نرى الروایة الح�داث�وی�ة دائ�م�ا ف�ي    
خلق جدید الرتباطھا الوثیق بالتجریب حال�ھ�ا 
كبقیة االجناس االدبیة فالبد من وجود ق�ارئ 
لھ استراتیجیة قرائیة في فھم مداخ�ل ال�ن�ص 
وبنیاتھ السردیة ومدى تفاعل�ھ�ا م�ع ال�واق�ع 
والتي تقترن ضم�ن�اً ب�ف�ع�ل م�ت�ع�وي ی�ن�ت�ھ�ي 

 بمحصلة اكتشاف لذة النص.
یقدم لنا االدیب حمید ال�ح�ری�زي ش�ك�ال م�ن  

ض�م�ن ال�ح�ق��ل   اش�ك�ال ال�ك�ت��اب�ة االب��داع�ی�ة
التجریبي في جنس أدبي غیر شائ�ع ال�روای�ة 
القص�ی�رة ج�داً او م�ا یس�م�ى (م�ك�رون�وف�ل) 
م��ج��م��وع��ة م��ن ال��روای��ات ال��ق��ص��ی��رة ج��دا 
الص�ادرة م��ن م�ط��ب�ع�ة ح�وض ال��ف�رات ف��ي 

. والتي تضمنت أرب�ع�ة 2019طبعتھا االولى،
روای��ات قص��ی��رة ج��داً (ال��م��ق��ایض��ة، ارض 
الزعفران، ال�ق�داح�ة ال�ح�م�راء، ال�م�ج�ھ�ول) 
تنوعت مواضیعھا بین الواقع�ی�ة وال�ف�ن�ت�ازی�ا 
وال�غ��رائ��ب��ی��ة ال��ت��ي ت��ھ��ت��م ب��ت��غ��ی��رات ال��ق��ی��م 
االجتماع�ی�ة وت�ح�والت ال�ب�ن�ی�ة االق�ت�ص�ادی�ة 
واالث�ار ال��م��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى س��ل��وك��ی��ات اف��راد 

 المجتمع .
جذبنا الروائي بأسلوبھ الجمیل حیث استط�اع 
مسك زمام عملھ الروائي وتطویر الحدث بما 
یمتلكھ من مھ�ارة م�ن ح�ی�ث ال�رص�ان�ة ف�ي 
الحبكة ودرجة كبیرة من التكثیف واالخ�ت�زال 

 والترمیز.
استھلت روایتھ بحدیث ال�ن�ف�س ل�ل�ش�خ�ص�ی�ة 
المحوریة (عاصف) وھو یتحدث عن نضال�ھ 
وطبیعة الصراع الطبقي لطلیعة البرولی�ت�اری�ا 
وھ��و واح��د م��ن��ھ��م ف��ي ص��راع��ھ��ا ض��د 
البرجوازی�ة: "ن�ع�م ی�ا (ع�اص�ف) ھ�ذا ھ�و 
طریق النضال، ف�ھ�و ل�ی�س م�ع�ب�د ب�ال�ورود. 
وھذه ھي طبیعة الصراع ال�ط�ب�ق�ي ل�ط�ل�ی�ع�ة 
ال��ب��رول��ی��ت��اری��ا، وان��ت ـ�� ط��ب��ع��اـ�� م��ن ھ��ذه 

 55الطلیعة.." ص
 السرد وبناء المكان

فضاءه الروائي الذي یتضمن أمكنة مت�ع�ددة  
، فالمكان یلعب دورا ھاما في الب�ن�اء ال�ف�ن�ي 
للروایة وھو عامل اساسي التي یق�وم ع�ل�ی�ھ 
الحدث فان وصف م�ح�ی�ط ال�ح�وادث وص�ف�ا 
دقیقا یساھم بشكل او بأخر في إعطاء ن�ظ�رة 
شاملة عن الروایة ،فالمكان ھو البیئ�ة ال�ت�ي 
یعیش ف�ی�ھ�ا االنس�ان، یص�ف ال�ك�ات�ب ھ�ذه 
الجدلیة ما بین الناس وتلك االماكن بم�ا ل�ھ�ا 
من تأثیر مب�اش�ر ال�ت�ي "ت�ح�دث ت�ح�وال ف�ي 
عملیة الوعي، من مدرك�ات�ھ ال�ب�س�ی�ط�ة ال�ى 
مدركات معقدة متشابكة بمع�ن�ى آخ�ر ال ت�ت�م 

لمثل ھذه االمكنة بم�ع�زل ع�ن   النظرة الفنیة
   1  النظرة الجدلیة لكل البناء االجتماعي "

ملكة الروائي وقدرتھ الع�ال�ی�ة ع�ل�ى ال�رص�د 
وسبر اغوار االمكنة والفضاءات ال�ت�ي ی�م�ر 
علیھا، فالمكون المكان�ي ال�م�ش�ھ�دي م�ك�ون 
بنائي حیث نلمس تلك الجدلیة، یصف السارد 
االم�ك��ن�ة ف�ي روای�ت��ھ (ال�ق��داح�ة ال�ح��م��راء) 

ت��ت�ن��اس�ب ط�ردی��ا م��ع ك��ث�رة ال�ق��ب��اب   ال�ت��ي
وأضرحة السادة ومقامات االولیاء مع ح�ج�م 
المآسي واآلالم والبؤس الذي ی�ع�ان�ي س�ك�ان 

 االھوار
فضاء روایة القداحة الحمراء وم�ج�م�وع�ة   

العالق�ات ب�ی�ن االم�اك�ن والش�خ�ص�ی�ات وم�ا 
یجري من احداث، یرصد لنا ال�روائ�ي ب�ع�ی�ن 

ال�ع�الق�ات ال�ت�ي ت�ج�م�ع ھ�ذا   مختلف  ثاقبة
المك�ون ال�ح�ك�ائ�ي ب�اإلنس�ان ف�األم�ك�ن�ة ف�ي 
الروایة متعددة ومتفاوتة (الم�ق�ھ�ى، ال�ھ�ور، 
الشارع، ناحیة الفھود، ناحیة الحمار، قضاء 
الجبایش ،اضرحة الس�ادة واالول�ی�اء) ح�ی�ث 
نراه مستطلعا جیدا على االمكنة والف�ض�اءات 
والتي ھي ب�م�ث�اب�ة ال�م�رآة ال�ع�اكس�ة لص�ور 
الشخصیات وتنكش�ف خ�الل�ھ�ا الش�خ�ص�ی�ات 
ببعدھ�ا ال�ن�ف�س�ي واالج�ت�م�اع�ي ح�ی�ث ح�ول 
الروائي المكان كأداة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن م�وق�ف 
الشخصیة وتتجلى فاع�ل�ی�ت�ھ :" ف�ي ن�اح�ی�ة 
الفھود شارع یمتد في ناحیة ال�ف�ھ�ود ش�ارع 
یمتد الى ناحیة الحّمار ثم ال�ى م�رك�ز قض�اء 
الجبایش ھذا الطریق ابتداء م�ن ق�ب�ة (س�ی�د 
نجف)ـ آمل أن ال نستغ�رب م�ن ك�ث�رة ق�ب�اب 
وأضرحة السادة ومقامات االولی�اء ف�ي ھ�ذه 
المناطق، عدد األضرح�ة وال�ق�ب�اب ی�ت�ن�اس�ب 
طردیا م�ع ح�ج�م ال�م�آس�ي واآلالم وال�ب�ؤس 
الذي یعاني منھ سكان االھوار مم�ا ی�دف�ع�ھ�م 
الى ان یت�م�س�ك�وا ب�أك�ث�ر م�ن ح�ب�ل ل�ل�ن�ج�اة 
والشكوى، فھمومھم ال یس�ت�وع�ب�ھ�ا ض�ری�ح 

   56واحد..." ص
 

اسلوب التعبیر اس�ت�ن�ادا ال�ى   اعتمد الروائي
مجموعة من القیم الجم�ال�ی�ة ج�ع�ل�ت�ھ ش�ك�ال 
تعبیراً متمیزاً فكلما كان وصف المكان وصفاً 

ی�ت�ن�اول وق�ع   تعبیری�اً ب�اإلی�ح�اء وال�ت�ل�م�ی�ح
الشيء واالحس�اس ال�ذي ی�ث�ی�ره ف�ي ن�ف�س 
المتلقي حیث ھو اكثر التزاماً بقضایا االنسان 
وما یعانیھ من قھر وقمع وكبت وغربة ف�ق�د 
كان اكثر ارتباطاً بالمكان حیث اعتمد تقنی�ات 

المھم الذي یلعب دورا اس�اس�ی�ا   ھذا المكون
في ب�ن�اء ع�ال�م�ھ ال�ح�ك�ائ�ي ب�اإلض�اف�ة ال�ى 
ال��ع��ن��اص��ر االخ��رى ال��ت��ي ال غ��ن��ى ع��ن��ھ��ا: 
االحداث، الشخوص، الزمان، المكان، الس�رد 
وال��وص��ف ث��م ال��ح��وار وال��دالل��ة وال��رؤی��ة 

  الحكائیة)
اعتمد ال�روائ�ي ف�ي وص�ف مس�رح ال�ح�دث 
ب��إی��ج��از ب��ق��در االم��ك��ان واظ��ھ��ر س��م��ات��ھ 

بما یرتبط بالروایة الق�ص�ی�رة ج�داً   االساسیة
فھو قدم لنا االمكنة بطریقة فنیة یكشف مدى 
عمقھ وداللتھ الموضوعیة ولیس االفتراضیة 

ل��ت�م��اث�ل��ھ م��ع ال��واق�ع وال�ح��ی��اة   ال�ت��خ�ی��ل�ی��ة
وارتباطھ الوثیق مع الشخصیات   االجتماعیة

التي ترتاده وتقطنھ وع�الم�ات ذل�ك ال�م�ك�ان 

التي یحملھا ت�دل ع�ل�ى ص�ف�ات الش�خ�ص�ی�ة 
وطبیعة عملھا وسلوكھا االجت�م�اع�ي وب�ھ�ذا 
یكون المكان انعكاس الواقع: "تظھر الفھ�ود 
والحمار وال�چ�ب�ای�ش ع�ب�ارة ع�ن چ�ب�اش�ات 
كبیرة تحیط بھا عدد من الچباشات الصغ�ی�رة 
تعتلیھا بیوت سكنة االھوار الم�ت�ن�اث�رة ع�ل�ى 
طول وعرض الھور، یتم التن�ق�ل م�ن اح�دھ�ا 

  58الى اآلخر بواسطة البلم." ص
تزخر روایة (القداحة الحم�راء ) ب�ف�ض�اءات 
مكانیة تتسم بالتعدد واالخ�ت�الف ف�ھ�و ی�وزع 
امكنتھ تبعا لتن�وع ال�وق�ائ�ع واالح�داث ال�ت�ي 
یرید التحدث عنھا، ن�ج�د تش�ك�ی�ل�ھ ل�ألم�ك�ن�ة 
اعتمادا على الوصف تبعا للمشاھد الوصفی�ة 

  ومن خالل لغة المكان وتجلیاتھ
وھذه المشاھد الوصفیة ال تخ�ل�و م�ن ب�ع�ض 
االس�ق�اط��ات ال�ذات��ی�ة واالی�دی�ول��وج�ی�ة ت�ب��دو 
الناحیة متعبة غیر مھتمة ألن�اس�ھ�ا ف�ت�ع�ط�ي 

  احساساً بالغربة والضیاع.
فتراه یقدم الناحیة والچ�ب�اش�ات وال�ھ�ور ف�ي 
وصفھ بشكل أعمق في عالقتھا الحمیمة م�ع 
ال��ن��اس، ف��ھ��و ی��ع��ري االش��ی��اء وت��ن��ك��ش��ف 
ال��غ��وام��ض وت��ب��دو ھ��ذه ال��ن��اح��ی��ة بس��ی��ط��ة 
ومھمشة م�ن ق�ب�ل الس�ل�ط�ة الش�م�ول�ی�ة :" 
كردي منفي ال یملك شب�راً م�ن أرض وط�ن�ھ 
وال مسكناً یؤویھ، ال لذنب اقترفھ س�وى ان�ھ 
یحلم في ان یكون المتھ ال�ك�ردی�ة ال�م�ق�ط�ع�ة 
أوص��ال��ھ��ا ب��ی��ن األم���م وط��ن م��ث��ل ك���ل 

وشعوب العالم صغ�ی�رھ�ا وك�ب�ی�رھ�ا..."   امم
  70ص 

یتضح من خالل ھذه االمكنة ك�ف�ض�اء دالل�ي 
مدى تھمیش واقصاء الس�ل�ط�ات الش�م�ول�ی�ة 
المنصرمة لشعوبھا والتحكم بمصائرھا وم�ن 
ثمة تغ�دو ھ�ذه االم�ك�ن�ة ب�اتس�اع�ھ�ا م�ب�ع�ث�ا 

 والتعاسة :  للضیق
وعبر ھذه المالمسات المكانیة ی�خ�وض ف�ي  

مختلف التناقضات االجتماعیة والنفسیة فھو 
 مبعث للخوف واالضطھاد.

معالم االمكنة الواردة في روایتھ والمرت�ب�ط�ة 
بالشخصیة وال�ح�دث. ال�م�ق�ھ�ى، ال�دك�اك�ی�ن، 

الھور ،الصرائ�ف ال�م�ب�ن�ی�ة   الشارع، البیت،
من القصب وال�ب�ردي، وھ�ذه االم�ك�ن�ة ال�ت�ي 
تشكل بنیات صغیرة بمقارنة بال�ب�ن�ی�ة االك�ب�ر 

بی�ن   المدینة او الناحیة، ویصف لنا العالقات
الطبیعة واالنسان، یصف ال�ن�اس الس�اك�ن�ی�ن 

   :  قرب االنھار وممارسة طقوسھم
"ھناك قھوة ابو راجي وكاظم (الوسخ) ك�م�ا 
یسمونھ أھل الناحیة، وھناك الدكاكین للبقالة 
والقصابة ، ومحل الصابئة الذی�ن ی�ت�م�ی�زون 
بصناعة ادوات الزراعة ال�ب�دائ�ی�ة (ال�م�ن�ج�ل 
والمسحاة والمذراة والكرك وأعوادھ�ا) وھ�م 
یفضلون السكن على ضفاف االنھار وحاف�ات 
االھوار لیكونوا قرب الماء الجاري ال�م�ق�دس 
لدیھم، والذي تجري بعض طقوسھم فیھ كم�ا 

    58ھو معروف" ص
المقھى : تعد م�ق�ھ�ى ال�ن�اح�ی�ة (م�ق�ھ�ى اب�و 
راجي) احدى العالمات المكانیة ال�ب�ارزة ف�ي 
فضاء القداحة الحمراء، فھي م�ك�ان ش�ع�ب�ي 
یستقطب اھالي الناحیة والن�اس ال�م�ھ�ج�ری�ن 
والمبعدین من كل الفئات االج�ت�م�اع�ی�ة ع�ل�ى 
مختلف مستوی�ات�ھ�م ال�ث�ق�اف�ی�ة ف�ی�ص�ف ل�ن�ا 
ال��روائ��ي ح��رك��ة الش��خ��ص��ی��ة ال��م��ح��وري 

(عاصف) وتواجده في المقھى یقضي ب�ع�ض 
الوقت ولقائھ بالشخصیة الرئی�س�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة 

وھو من االفراد   (كاكة حسن) ویتعرف علیھ
المھجرین من كردستان بعد ان�ھ�ی�ار ال�ث�ورة 

 . 1975الكردیة ضد نظام البعث 
"كان عاصف یقضي بعض الوقت في مقھ�ى 
(أبي راجي) نظرا ألریحیتھ ونظافت�ھ وحس�ن 
م�ع�ام�ل��ت�ھ وم��ع�رف�ت�ھ ال�واس�ع��ة ب�ال�م��ن�ط�ق��ة 
وتاریخھا وسكانھا، لفت نظره، في ال�ق�ھ�وة، 
تردد رجل تجاوز الخمسین من عمره یع�ت�م�ر 
(چراویة) بغدادیة ودشداشة عربیة (وگی�وه) 
یتكلم عربیة (مكسرة)، ویتنكب مكنستھ على 

  59طول النھار یدعى (كاكھ حسن)" ص
یتبین من خالل ھذا االلتصاق الحمی�م�ي ب�ی�ن 

ال�ذي   االنسان والم�ك�ان م�دى ال�دور ال�ھ�ام
بمختلف تجلیاتھ في بلورة   یقدمھ ھذا االخیر

  مفاھیم ومنظومات ذھنیة لدى البشر.
یقدم لنا السارد خالل فترة مكوث عاصف في 
ناحیة الفھود العناق الحم�ی�م�ي ب�ی�ن ع�وائ�ل 
الكرد المھجرین في لقاءھم ح�ی�ث ی�ح�ت�ض�ن 
احدھما االخر حتى یسقط ارضاً الذین فرقتھم 

 االحداث :
"كاكھ ھؤالء الكرد من عائلة واحدة، فرقتھم 
االحداث وال یعلم احدھم مصیر اآلخر ع�ن�دم�ا 
سفرتھم السلطة و وزعتھم ع�ل�ى ال�م�ن�اط�ق 
ال��ج��ن��وب��ی��ة ووض��ع��ت��ھ��م ف��ي ص��رائ��ف م��ن 

وال��ب�ردي اع�دت ل��ھ�ذا ال�غ��رض"   ال�ق�ص��ب
   60ص

اظھار الحالة الفكریة وال�ن�ف�س�ی�ة لش�خ�ص�ی�ة 
(كاكة حسن) حین یسترسل عاص�ف واص�ف�اً 
تفاصیل یوم�ھ وج�والت�ھ م�ع (ك�اك�ھ حس�ن) 
وطبیعة العالقة بینھما وھ�م ی�ذھ�ب�ان مس�اءا 
صوب (الروف) عبر الشارع الترابي العت�ی�ق 
الذي یربط الناحیة ب�م�رك�ز ذي ق�ار" ی�رق�ب�ا 
ح�رك��ة االس��م��اك وت��راقص�ھ��ا ق��رب ح��اف��ات 
الھور، یراقبان وی�ت�م�ت�ع�ان ب�م�راق�ب�ة ط�ی�ور 
الماء وھي تسبح أسراباً غاطسة قافزة ناثرة 
المیاه بأجنحتھا في رقصة مسائ�ی�ة ص�اخ�ب�ة 
مطلقة أصوات وزعیق كأن�ھ�ا ح�ف�ل�ة ع�رس 

 .65ص  بھیج"
وبھذا المعنى، یتحول المكان الى بعد جم�ال�ي 

ل�م�ا ی�م�ن�ح�ھ م�ن   من ابعاد النص الس�ردي
امكانیة الغوص في اعماق البنیة الخفیة ف�ي 
النص واجوائھ ورصد تفاعالتھ وت�ن�اقض�ات�ھ 
وبرغم ذلك قد نرى عالقة الشخصی�ة (ك�اك�ة 

مع ھذا الفضاء المفتوح مكانا مغل�ق�ا   حسن)
مھما اتسع الفضاء لما تشعر الشخصی�ة م�ن 

  حزن وضیق
اعتماد الروائي على اللغة استطاع خلق عالم 
من الكلمات تقترب من الواقع وفق�ا ل�ع�م�ل�ی�ة 

وعلى ھذا االساس   المكاني  تصویر المشھد
یكتسب المكان بعدا واقع�ي ك�ل�م�ا ك�ان اك�ث�ر 

 قرباً من الواقع .
................................... 

 المصادر
یاسین الن�ص�ی�ر، ال�م�وس�وع�ة الص�غ�ی�رة  -1
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مجموعة م�ن ال�روای�ات ال�ق�ص�ی�رة ج�دا  -2
الص�ادرة م��ن م�ط��ب�ع�ة ح�وض ال��ف�رات ف��ي 

 2019طبعتھا االولى، 

 طالب عمران المعموريبقلم: 



المفرجي ... شاعر مّمن یسارع ف�ي ال�ب�وح ب�م�ا 
یحاول اآلخ�رون إخ�ف�اءه ف�ي ح�ُج�رات�ھ�م، وھ�و 
الخبیر في رؤیتھ للحیاة وتناقضاتھا ، فھو یع�رف 
جیداً كیف یُرضي نفسھ وھو محبَط ، ی�ب�رع ف�ي 
تكرار محاوالت الوصول الى غایتھ رغ�م فش�ل�ھ 
المتوالي ، سواء أ وصَل إلیھا أم لم یصل ، میّ�ال 
الى الرغبة وھو یزھد في ما ین�ف�ع وم�اال ی�ن�ف�ع، 
یتجّرد عن معناه وھو یسابق الریح ل�ل�ب�ح�ث ع�ن 
جدواه ، عراؤه فاسد وھو یطلب ما یصل�ح ف�ی�ھ، 
عریُھ مفضوح وھو یوِصد ب�اب�ھ خش�ی�ة أن یَ�راه 

، یلھث ... وماخلفھ لیس إال س�راب�اً، ی�ح�ف�ر   أحد
ساقیةً لنھٍر ال ِورَد فیھ ، یلتمس مطراً من غیمات 
معدومة ، یروم سرمداً وھو یدرك غیابھ، یرقص 
وجرحھ غائر ، یُدم�ى وھ�و ی�ب�ت�ھ�ل ال�ى أع�م�ى 
لیضّمده ، یعشق في حظ عاثر ، یش�ت�اق دون أن 
ینال حبة خردٍل من شوق، یھنأ وھو یعیش ح�ی�اة 
الشقاء ، یبحر وھو غیر علیٍم بق�وان�ی�ن اإلب�ح�ار، 
یبحث عن ابتسامة وھو یتلّذذ بآالم�ھ ال�ت�ي ی�ظ�ن 
البعض أنھ ھو من یجلبھا لنفسھ بأشّد مما ی�ج�ل�ب�ھ 
المجانین على أنفسھم بمناطحة الجدران ، ویفن�ي 

 . عمَره في تأویل معنى الجنون بال مبرر
وبینما تش�ت�ّد ت�ل�ك ال�ت�ن�اقض�ات واألوج�اع ع�ن�د 
المفرجي وترتخي ، فإنھ یكون القادر األكثر م�ن 

، ف�ھ�و  وذائقیتھ  غیره على التفریق بین شاعریتھ
وإن كان یعرف جیداً أن الشاعریة خاصیة مع�بّ�ر 
عنھا بحال من األح�وال ، ف�ھ�و ی�ع�ل�م أیض�اً أن 
الذائقیة إضافة الى ذلك تعني الشمول ، فالذائق�ی�ة 
ھي الشاع�ری�ة ال�ت�ي تس�ت�وع�ب ھ�م�وم اإلنس�ان 
بوعٍي أو بال وعٍي وتشّكل الطموح الخّالق ال�ذي 

 . الیتجزأ منھ
والمفرجي وعاٌء عیان لتلك الھموم التي ت�ع�ت�ری�ھ 
ھنا وھناك ، ولتلك األوجاع التي تغرز أظف�ارھ�ا 
في صدره ، لذلك فھو المعنّي بتبیان تلك الف�ارق�ة 
لقّرائھ ، فھو یعي تماماً ماتع�ن�ی�ھ ح�ق�ی�ق�ة ال�ع�ري 
والعراء التي الیمكن فصل ال�واح�د ع�ن اآلخ�ر، 
ألنھا التقبل القسمة الى حقیقتین كبرى وصغرى، 
فقد جّردتھ حتى أصبح م�ن ال�ع�س�ی�ر م�ع�ال�ج�ت�ھ�ا 

 . بمعزل عن قّرائھ ومتذّوقیھ
وتلك الحقیقة الفنیة ھي بال شك مقی�اس لص�دق�ھ، 
ألنھ یدرك تماماً ماذا یعني أن یكون ص�ادق�اً م�ع 
 نفسھ ومتذّوقیھ الى النھایة حتى في أدق التفاصیل

وی�ب��دو أن ال��م��ف��رج��ي ھ��و ح��اص��ُل ج��م��ٍع ب��ی��ن 
الشاعریة والذائقیة اللتین ت�م�ث�الن روح�اً م�م�ت�ّدة 
على سدیم ، وسراباً الیُغن�ي ، ون�ھ�راً الیُ�ج�دي، 
وشوقاً الیُح�َص�د ، وأم�ان�يَّ م�ف�ت�َرض�ة، وھ�وان�اً 

 . الیزول ، وعالَماً لیس ھو إال عالَم الموت
وتلك الحقیقة بالریب لیست عذبة ، ب�ل ھ�ي ف�ي 
أشّد حاالتھا المرّوعة إذ ی�ع�ی�ش ف�ی�ھ�ا ش�اع�رن�ا 
لحظة صداماٍت فكریة ح�ادة وم�ج�االت ج�م�ال�ی�ة 
لروٍح لم تعرف إال العراء ، وألغنیٍة لم تس�ع�ف�ھ�ا 
الریح ، وجرٍح ُشجَّ بال أمٍل في أن ی�ق�طَّ�ب ی�وم�اً 
ما، وغمٍّ یزداد یوماً بعد ی�وم ، وھ�ن�اٍء م�ع�دوم، 
لذلك فإن المفرجي ال یكون أمام ق�رائ�ھ ب�م�ن�زل�ة 
الواعظ، بل یكون دائماً بمن�زل�ة ال�م�ص�ّور ال�ذي 
ینظر الى قارئھ كإنسان كفٍء لھ ولیس أعلى منھ 

 . إنھ البحث عن جدوى بال جدوى . رتبة
فالمفرجي وإن كان یعلم یقیناً بطالَن ھذا ال�ب�ح�ث 
لكنھ تبنّاهُ مساراً لھ ، فالھموم تتالطم في صدره ، 

واأللفاظ تتزاحم في فمھ ، ذلك خلیط عجی�ب م�ن 
النقائض الروحیة الت�ي تس�ی�ط�ر ع�ل�ى أعص�اب�ھ 

 . ویُقبل علیھا مرتاعاً 
وشاعرنا قد أدرك جرح قلبِھ ب�ع�د ف�وات ال�وق�ت 
وھو لّما یزل یتمنى التضحیة في سبیل استرداده، 
وھو إذ لم یندم على مابثّھ من أسًى فھ�و ی�ج�د أن 
كل ما طرحھ كان قمیناً أن یطرحھ ، ف�ھ�و ی�رى 
أن الخیر في أن یتعذب س�اع�ةَ ی�ِرد ن�ھ�َره ال�ذي 
الیُجدیھ ، وساعةَ ی�ت�ق�ّرح ج�رُح�ھ ح�ی�ن تص�فّ�ده 
العمیان ، وی�غ�ور أث�ُره ع�م�ق�اً وأل�م�اً ، وس�اع�ةَ 
یَضني عمُره في شوٍق ال یَحصده ، وساعةَ یخ�لُ�د 
عریُھ ویذوق ھواناً بعد ھ�وان ، وس�اع�ةَ ی�غ�ی�ب 

 . غماُمھ ویدوم ظمؤه ویطول سرمُده
إن تلك الھموم تضطرب لدیھ ویضطرب عن�دھ�ا 
وھي التحمل إّال أسماء االغ�ت�راب ال�ذي جّس�داهُ 

 . العراء والعري
وشاعرنا المفرجي ... یعي جیداً تلك ال�ن�ت�اج�ات، 
ویعتبرھا طبیعیة أم�ام ت�ع�ق�ی�دات ن�ف�س�ی�ة ھ�ائ�ل�ة 
أھبطتھ رغماً عنھ فأنزلتھ الى مستوًى م�ن ش�أن�ھ 

 . أن یقتل فیھ كل نفسیة
والیدْر في خلد القارئ المتتبّع أن ثّمةَ تض�ارب�اٍت 
في مقصد شاعرنا ، وأنھ یدور فیھا م�دار ال�ت�ائ�ھ 
الذي الیھتدي ألنجِمھ ، وأن تلكم التضاربات ھي 
بم�ث�اب�ة ال�ج�م�ع ف�ي م�االی�ج�وز ال�ج�م�ع ب�ھ م�ن 

 . تناقضات في علم المنطق
فالحّق ... إنھ لم یكن للم�ن�ط�ق ی�ٌد ذات ی�وم ف�ي 
طروحات أي شاعر لمشاعره ، ك�م�ا إن�ھ ی�م�ك�ن 
الجزم أْن ال ناقَد للیوِم ك�ان ق�ادراً ع�ل�ى ت�ف�س�ی�ر 
مایخوضھ الشاعر منطقیاً من ت�ن�اقض�ات ف�ی�ھ ال 
عدَد لھا وال أمَد ، وإن القارئ مھما ك�ان م�ذواق�اً 
فھو عاجز تماماً عن االستنتاج المنطقّي لص�ف�اٍت 
تتباین ، وخصائَص تتناقض كما ھو الح�ال ع�ن�د 

 . معشر جمیع الشعراء
فشاعرنا الذي الی�رى ف�ي خض�ّم ال�ح�ی�اة س�وى 
أشجان تمضي علیھ تباعاً ، ھو ذاتھ الشاعر الذي 

 . لم ولن یفقد القدرة على بناء وھیكلة نفسھ

وشاعرنا الذي یشعر بالذنب لما آلت إلیھ صنوف 
العذابات ، ھو ذاتھ الذي یدرك إمكانیة تحّولھ الى 

 . غیر ما ھو علیھ حالیاً ویكّف عن احتقار نفسھ
وشاعرنا الذي یتباكى على شاطِئ ھدٍف ضاع ، 
ھو ذاتھ الذي یتّكئ على أمٍل ألجل الوصول إلی�ھ 

 . ذات یوم
فالمفرجي ... شاعر مكین بالریب ، یمتلك تماثَل 
تجربِة اآلخر، وتأریخاً یكّرر تواریخ َمن س�ب�ق�وه 
بفورٍة وثوران ببصمتھ ھو ، ولدی�ھ إرث ی�ت�ج�ّدد 

 . باستمرار إزاء قوى الطبیعة التي تناوئھ
ِمن ھذا كلّھ نستنتج أن الخواص التي ت�م�یّ�َز ب�ھ�ا 
شاعرنا ماھي إّال مواقف إنسان�ی�ة ت�ع�بّ�ر ب�ع�ن�ای�ة 
وموضوعیة ضروریة ، فھ�و یُص�ّر ع�ل�ى رس�م 
دقائق حیاتھ النفسیة بإسل�وب ی�ؤك�د ف�ی�ھ ن�زع�ت�ھ 
الشاعریة والذائقیة اللتین تولّدتا عنده رغم الجدال 
الصعب الذي ینتھجھ الم�ن�ظّ�رون وال�ن�ق�اد ح�ول 
إمكانیة الجمع بینھما ... فالجمع ب�ی�ن الش�اع�ری�ة 

 . والذائقیة ال تتولّدان إّال بالشعر خاصة
 

 قصیدة (عراؤك الروح)
 عراُؤَك الّروح معنى كیف تفسُدهُ 
  وُعریَِك الریح باٌب كیف توصُدهُ 

 
دتك بال معناَك ثرثرةٌ    قد جرَّ

  ورحت تبحُث عن جدواَك تغمُدهُ 
 

 سرابك األمس الیغنیك من ظمإٍ 
  ونھرك اآلن الیجدیك مورُدهُ 

 
 فكیف تمنُح للغیمات سرمَدھا
  وقد أطاَل غیاباً فیك سرمُدهُ 

 
 مددَت روحك كي تلقاهُ فانتجعت

  على سدیم خیاٍل كنت مفرُدهُ 
 

 كأنَّما تُسمُع الطرشاُن أُغنیةً 
  ویرقُص الجرُح والعمیاُن تفِصُدهُ 

 
 َمضى بعمِرَك ھذا الشوُق أكثرهُ 

  وما قلیلَُك إالّ الشوُق یحصُدهُ 
 

 على مقاساِت ھذا اللھو فریتُھم
  وفي مقاسات ذاك الحب تعبُدهُ 

 
 كلَّ جارَحةٍ   أضَرمَت عبر أثیرٍ 

  وشبَّ عبر أثیٍر فیَك موقُدهُ 
 

 ومن أمانیك الیأتي بھا شجنٌ 
  على افتراٍض وإن طالت بھا یُدهُ 

 
 لم یكفَِك الغمُّ حتى زدتھُ حمماً 

  أسى لو َشحَّ موعُدهُ   تھمي علیھِ 
 

 ماذقَت غیَر ھواٍن أنت تَنبُذهُ 
  فكیف تُھنا وأنت اآلن تجحُدهُ 

 
 أبحرَت في عالٍم یھنیك بھرجةً 

 وعدت من عالٍم والموت تحمُدهُ 
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 ط   "اّ أْن..."
 

 فراس حج محمد/ فلسطین

1 

  الحّب أْن أتذّكر كّل التّواریخ

 وأكتب في الّرابع عشر من شھر فبرایر 

 من كّل عامْ 

 لینمَو البیلساُن على لغتي

 وتزید شھرزاد بقّصتھا الطویلة فصالً جدیداً 

 تستقبل كّل شيٍء ناعماً 

 وتعّد لَي األغنیاتِ 

 وتحرُس شھریاَر اللّیل من ذاك الفراغْ 

 

2 

 الحّب أن تُروى القصیدة مثل ضوء قمرْ 

 وتسمعني سطراً یزید بثغر ضحكتھا

 وتصیر وردة من أرجوانْ 

 

3 

  الحّب أنِّك في الخامس عشر من شھر فبرایر

  تمتّدین على محیط الّدائرة

 وتأخذین شكل المستقیم

  أغنیة وضمیر مخاطب ھو "أنِت"

 وترسمین بدایة كّل عیدْ 

  في الیوم الثالث یكتمل الضمیرْ 

 في السادس عشر من شھر فبرایر من كّل عامْ 

 یرتاح المسیُر من المسیرْ 

 

4 

 الحّب أْن تتراوحي بین المسافات الثّالثةْ 

 وتمنعي األنثى من الطّیرانْ 

 وتعتقلي الحنین ما بیني وبینكْ 

 

5 

 الحّب أن یتكلّم الجنرالُ 

  كلّما ھطل المطرْ 

  وتحرسي الغیم، ماء الغیم عن كأسي

 وتأكلي بمقاطعي وتنتھي بتولُّھي

 

6 

  الحبُّ أن تجتمع الفراشات

 تشكِّل وفدھا لتحجَّ نحو زھرتك الجمیلةْ 

  وتقبَّل الخّدین عنّي

 وتفرش سجادة للّصالة على كتفیكِ 

 وتسعى بین مرمرتیِن كائنتینْ 

 في نھرین من حبق وماسْ  

7 

 الحبُّ إذ یصحو النّعاُس معّمداً في حلو كاسْ 

 ویفیض فیِك كما تعوم الحْیرةُ الحیرى 

 بمعنى االلتباسْ 

 ویجتمع المالئُك حولھا ویردِّدون:

 "الحبُّ أنّك مثل فراشة تلھو على فرحٍ وآْس"

 

8 

 الحبُّ أْن تتقاسمي معناَي مْع شعراَء 

 ال یحتفلون بي

 وترغمي قصائدھم على الّدخول في لغتي

  وتشّجعي صغار الموھبةْ 

 كي یسرقوني دون خوفْ 

9 

  الحب أنك زھرة بیلسانْ 

  "سناً" بلیغ في الحضور وفي الغیاب

 وأّن أنّك مھرجانْ 

 وأنّك الزمن المدید بكّل آنْ 

10 

 الحّب أنّك تلك القصیدةُ 

 عاریة من كّل عیٍب وقافیة ووزن

 وحرفك مثل ھذا اللوِن أخضُر أخضرْ 

  وحدك ضوُء الفكرة المتتالیة

 وقصائد الشعراء دونِك محض صدفة

 والحّب والشعر قافیتان ھائمتان شاھدتانْ 

 والسِّرُّ أطھُر أطھرْ 

11 

 الحّب أّن ذاكرتي حدیدیّة

 وھذا القلب مكتبة من األسرار

 صور، أغاٍن، أمنیاتْ 

 وأّن العشق بستان من األزھارْ 

 

12 

 الحّب أْن أكتبَ 

 أھدي إلیك قصیدتي لتقرئي ولھي في كّل عیدْ 

 الحّب لم ینفْد وإن نفد القصیُد في ھذا الكتابْ 

  فلتقرئیني مّرة من بعد مّرة

 كلّما بزغ الھوى یوماً جدیدْ 

 "َرَ َي ًِْا"
 
 
 
 
 
 

  استرالیا/الشاعرة نسرین صایغ
 

 
ّريِّ إِلَ�ى َس�َم�اِء تَ�نَ�اِھ�ی�ِدي   َسأُْبِحُر بِأَْشِرَعِة یَُراِعي إِلَ�ى َك�ْونِ�َي ال�دُّ

فََحاِت ِمیثَاقََھا ابَِعِة اْلُمْشتََھاةُ كاْلَمَحابِِر َوِھَي تَْدمُغ فَْوَق الصَّ  .السَّ

 .حیثما یَُدلّني الَحَمام ویرفل لَِدْھٍر إّال قلیالً  

 سأُبِحر 

 !قُبَیل الریح 

 !بَُعْیَد فِْرَدوِسَي الّشعرّي لحظةَ إتمام الكمال 

 ِألأِسر َشَغف السحاب وأحیِّر الضباب أَیُّنا أَْنَصع!؟ 

 لِتُعّمر سجایاي أكثر 

 لیَْختَِمر العُنّاب فوق َغّماَزتيَّ أكثرَ  

 كلما َشَرْعُت َدَمعُت وَرقَّْت عیناَي ِشعًرا 

 !وكلما َھمَّ النور باغتیالي استَْرَسْلُت واتّسع َمداي 

 ..َحبيُّ الضوء، بَارٌّ بَصدى ارتجاالتي 

 سأبحر یا ذا الوجع المستفزُّ اللّذیذ الّلذیذ 

 وَشّكة أشبھ بالدبّوس 

 .تنقر التمر الشھي من لغتي وكنایاتي 

 فبأي آالء شعري سأكتفي!؟ 

 وأي مٍس من ھوس الكلمات أشتفي!؟ 

 یا بصمةً استَوقَفَت زماني الھارب من ثوانیھِ  

ْت من نور   یا نزعةً قُدَّ

 یا شاالتَي الحریر 

 .بیضاُء ھَي كقلبي، مرئیّة كبوٍح َخِجٍل بین السطور 

 زملیني وزملیني 

ثم اُغمریني بتحنانِك أو اُْنثُرینِي نِسرین�ةً ن�بَ�تَ�ْت ع�اِط�ف�ةً ع�اِص�ف�ةً  

 .عِصیّة على الُمْستحیلِ 

 َھیّئِي لي ُكْشتِبانًا ألَْرتق أشرعتي 

ألَْضِرَب على القانُوِن تَقاِسیُم َالَزَوْرد تَْس�تَ�ش�ري ال�ع�م�ق الس�ح�ی�ق  

 .السحیق

 سأُبحر إلى حلمي المجنون 

 !إلى حدسي المفتون 

 إلى سبِع سنین سنابل ُحبلى بالوجود 

 .فإن مرساَي في جنائِِن األدب الرفیع 

 .ولكن!....... إلى متى 
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  سیرین الزوش/تونس
 

 
 یطرُق بابي الحب

  ...فأجیب
 ھل من مزید

 ھل ستعاھدني بانصھاٍر مدید
 ھل سنحتسي فنجاناً واحًدا
 و نذوب في براكیِن السمرِ 

  فتفنى الندوبْ 
 و تینُع مكانھا وردةٌ مسقیّةٌ 

 بشغاف الندى
 و أمسیّة تنوُب صبحاً 
 زاخًرا بطعم الھوى
  و ریحھ المصلوب

 من سكینة االرتواء
 فما المطلوب؟

 إذا طرق بابي الحب
 و لم یمھلني للبحث عن األسباب
 و مسك وردة من حقول شبابي

 لم یقطفھا
  بل سقاھا بماء معتٍق بالوفاء

 و بتغارید الشریان
  من المسؤول

 عن تشابِك األرواح
 و رقصھا المنسوب

 إلى لوح أقدار السماء
 ال شيء أعلمھُ 

 سوى أن الحب عفوي
  لیس ثوبًا أو عطًرا

 من اختیاري
 الحُب إعالُن سالم

  و حرٌب ال تكفُ 
 إذا ما ھاجم العذال

 الحُب طرقةٌ على باِب األماني
 و لمحةٌ لبسمِة الولدانِ 

  و أھازیُج فرحٍ 
 عن العیوِن ال تُدارى

 فامسْك بیدي
 ھا قد فتحُت الباب على مصراعیھِ 

 سأغلقھُ ألن الحب ھدیّة
 و بوٌح مرسوٌم على الشفتین

  و عقٌل موصوٌل بدیمومة البقاء
 و صدِق اللقاء
 على مّر الزمانِ 

 
 

  " ا ط" 

 صھیٌل یعتلي شفةَ السحاب،
 یسوق البھجةَ عبر سماء الحریق

   شجراً في حقول الصخور،
 تزرع أیقونةً، رحلةً فوق شوك الطریق

 ووخز الصرخة النازفْة:
 "الھي! إلھي! لماذا تركتني؟" *
 یھبط القناُع الحدید على وجھَك ،

 فاغتسْل!
 ثم احتِس الماَء من كأس ھذا الندیم

  كرمةً 
 زیتونةً 

 صحبةً من وھج الدرِب قاسموا ضوَع األزقةِ 
 حلَمھا، روَحھا، واستحّموا بدماء النحیْب،

 حملوا أصالبَھم بین باٍب وباب...
 ھذه الشمُس تغرُب حمراَء بلون النجیع

 فوق الصلیب،
 كاترینا في ثیاِب الزخارف تتضّوُع ِمسكاً،

 مشطْت شعرھا الفاحَم،
 وارتدْت شارة البرق، تنثر عطرھا،

 بالخصالِت،  تغسل القدمین
 كاترینا،

 إّن لیَل العاشقین خصلةٌ خصبة،
 رشفةٌ مْن ضیاء األنین،

 انشري حضنك، ینام الھائمون الحفاة بین جمرات الشعاِب،
 یبحثون عن ألٍق ، وجعٍ یغسُل القلَب،

 افتحي نوافذك للعابرین. فبالقلِب تستحُم الحروف.
 ثّمةَ عینان في دعٍة تحّدقان في خصالت شعرِك،

 ترسمان الشارةَ،
 ثّمة شفتان باألریج تشرعان أبوابھما:

 َمْن یُرِد الرضى فلیمدَّ یدیِھ،
 ولیقطتْف شوكةً من التاجِ یزرعھا في فناء عینیِھ،

 في رحاب روحھ.
 ھي ذي البھجةُ الجواُب.

 ھناك في األعالي بریق یلّف الرقبةَ العاَج،
 وجھِك رفیٌف من شعاع السنابِل،

 تّساقطُ من ضروع الضیاء.
 ھي التي بابُھا مشرٌع للعیون الجامحة،

 نثرْت صرةً على باب كھف الصخور،
 أشعلْت شمعةً،

 قبّلْت قدَم الذي لم ینْم عن كالم،
 فطوبى للجیاع ألنھم سیشبعون!
 طوبى للعطاش ألنھم سیرتوون!

 طوبى للتي أكلت مْن صدرھا،
 غمسْت روَحھا في میاه الرمال،

 نذرْت قلبھا للذي استحّم في ریاح الصلیب،
 أسفرْت جیَدھا للحصاد ثمناً للصدى،

 للمحبة الخالصْة،
 كاترینا،

 ھذه القریة غرقْت في الدجى،
 أغلقْت بابھا ، لملمْت وجھھا في غیاب الخجل،

 ثّم نادْت دون أْن تذرَف دمعةً:

 إنھ ثمُن المارقین الجناة،
 أطیعوا أولي األمر منكم.

 ثّم نامْت على ھدھدة اللیل في سكون الكالم.
 كاترینا ،

 صرخةٌ في الظالم:
 "َمْن كاَن منكم بال ....."

 ذاَب رجُع الصدى.
 كاترینا،

 رداٌء یجوب الصحارى،
 نزوٌع فوق موج البحار،

 مزامیُر تزرع زھرةً عند كل دار :
 إلثْمني بكلماِت فمَك؛

 ألّن عشقَك أنعُش من الھواِء، ألذُّ من الخمِر،
 اجذْبني وراءَك، نجري صوَب ثوب النجوم،

 اغسْلني بعطور السحاب.
 شمُسك لّونْتني بلھیب الغیاب،

 أمطرْتني بنور شعاعَك،
 غیَّبني وجھُك في ظالل الكروم،

  اجذْبني وراءَك أجري في سواٍق من الخمِر،
 من العسل المصفّى،

 اقتنْصني،
 فأنا في رحابَك طائٌر بأجنحٍة من ضیاء،

 َمْركباٌت تزدھي بالوروِد، تقتفي مدَن الریاح،
 ضوُعھا من لجیِن النھِر.

 كاترینا،
 ارتقي ُسلَّم الطیِب ، یاقامةً من قطاف النخیل،

خي جسَد العشِق بالعطور، فاح سیُل الثمار.  ضمِّ
 " إلھي ! إلھي ! لماذا...؟"

 نحتْت في األلق صورةً فوق تاج الشمس،
 رحلةً عبر أشواك الطرق الغافلة،

 ألقِت الرحَل في مدِن الرمل والحریق،
 بین الموانئ تجري.

 طوبى للجیاع ألنھم یشبعون.
 سالماً، برداً ، عرَش القلوب !

 لھُم الصبواُت الحساُن، طرُق العشق في القمم الزاھرْة،
 سیوٌف للمدن التي جاراتُـھا غرثى،

 سالماً ! برداً !
 وجھُھ لوحةُ الصلب ُمشِرقاً،

 كاترینا،
 وجھِك وجھي في رحاب البساتین،

 في وشاحك لون، بھجةٌ من عباب النزیف،
 فاحتسي خمرةَ الجرح بین جمع الحبور!

................................. 
* كاترینا: ھي احدى شخصیات روایة الروائي الیوناني نی�ك�وس 
كازانتزاكیس (المسیح یُصلَب من جدید)، وھ�ي األرم�ل�ة ال�ع�اھ�ر 
التي ضّحت بنفسھا من أجل انقاذ بط�ل ال�روای�ة (م�ان�ول�ي) ال�ذي 
مثّل دور السید المسیح في عید الفصح، مثلما اعتادت القریة ف�ي 
الروایة أن تفعل كل عام، فتخت�ار ش�اب�اً م�ع�روف�اً ب�الص�الح. وق�د 
ُصلَب مانولي كالمسیح؛ ألنھ تقّمَص دوره ال�ى ح�ّد ال�ذوب�ان ف�ي 

 الشخصیة، فأخذ یتصرف وكأنّھ ھو المسیح فعالً.
 
*"إلھي! إلھي! لماذا تركتني؟" ھي آخر جملة نطق بھ�ا الس�ی�د  

المسیح قبل أْن یُسلم الروح وھ�و ع�ل�ى الص�ل�ی�ب. ك�م�ا ورد ف�ي 
 انجیلي متى ومرقس.

    

 
 

* 

 عبد الستار نور علي/ السوید
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رغم مرور ث�الث ع�ق�ود، ال زال�ت ذاك�رت�ي     
تحتفظ بمالمح ت�ل�ك ال�ف�ت�اة ال�ج�م�ی�ل�ة، ع�ن�دم�ا 
رمقتني بن�ظ�رة األط�ف�ال ح�ال دخ�ول�ھ�ا ع�ی�ادة 
مختبر التحلیالت المرضیة في ب�غ�داد ال�ج�دی�دة. 
شّدتني نظرتھا المذعورة وكأنھا تبحث ب�ل�ھ�ف�ة 
في عیني عن النجدة. لم تكن وحدھا، بل ك�ان�ت 

 معھا أختھا، التي طلبت مني وبصوت منفعل:
 

 * أرجو یا دكتور أن تعمل لنا ھذا الفحص.
أخذُت ورقة الطبیب�ة م�ن ی�دھ�ا، وق�د ك�ت�ب�ت    

Pregnancy Test  أي فحص الح�م�ل، ول�ك�ن
فوجئت وألول مرة ت�ك�ت�ب ال�ط�ب�ی�ب�ة (ف. ي.) 

!!!) أي أن��ھ��ا  VIRGINب��ال��ل��ون األح��م��ر (
 عذراء...!

لم یكن األمر بھ�ذه ال�ب�س�اط�ة وأن�ا أواج�ھ ھ�ذه 
الحالة للمرة األولى، لذا طل�ب�ُت م�ن�ھ�ا أن ت�م�أل 
العبوة الخاصة للتحلیل بالبول. وحال اس�ت�الم�ي 
للعینة، قمُت بإجراء الفحص وخ�الل دق�ی�ق�ت�ی�ن 

موجبة) أي  Positiveظھرت النتیجة وكانت (
 إنھا "حامل"...!

ق��م��ُت ب��ط��ب��اع��ة ال��ن��ت��ی��ج��ة، ون��ادی��ت ال��ف��ت��اة    
وجاءتني مسرع�ة، ب�ی�د أن وج�ھ�ھ�ا ق�د ت�ب�دل 
كوجھ إمرأة عجوز شاخ�ت ق�ب�ل اآلوان ورس�م 
الحزن علیھ تعبیراً غریباً أشبھ بوجوه الموت�ى. 
أع��ط��ی��ُت ل��ھ��ا ال��ظ��رف، وق��ال��ت ل��ي بص��وت 

 مشروخ:
 * طمنّي دكتور ما ھي النتیجة هللا یخلیك...!؟

* قلُت لھا: ال أستطیع أخبارك بالن�ت�ی�ج�ة ف�ھ�ذه 
 مھمة طبیبتك وھي التي ستخبرِك.

ھّزت رأسھا بخجل وكست عینیھ�ا ال�ذاب�ل�ت�ی�ن   
سحابة أوحت ب�دم�وع س�ال�ت وج�ف�ت ف�ي ذات 
الوقت. سكتت دقیقة كیما تسترجع أنفاسھا ب�ع�د 
غّصة، ثم غادرت العیادة بعد أن أعطتن�ي أج�رة 
التحلیل، وأنا صامت حائر م�ف�ّك�ر م�ت�رق�ب، ب�ل 

ومتأكد بأن ھناك كالم سیبدأ الحقاً. وبعد ھنیھ�ة 
عادت الفتاة مرة أخرى وبیدھا ورقة جدیدة من 
الطبیبة، ولما أستلمت الورقة أحسسُت بقطرات 
من الدموع السخینة ق�د تس�اق�ط�ت ع�ل�ى ی�دي. 
وكأن أجفانھا شفاه تجیبني بال�دم�وع ع�ن ونّ�ة 
ألم. وھذه المرة طلبت الط�ب�ی�ب�ة إج�راء ف�ح�ص 
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وفحص الحساسیة، وطلبُت من زمی�ل�ة ل�ي ف�ي 
المختبر بإجراء المسح�ة ل�ھ�ا. وھ�ذا ال�ت�ح�ل�ی�ل 
یتطلب أنتظار لمدة ثالثة أیام، لذا نادی�ت ال�ف�ت�اة 
وأخبرتھا وأنا أكتب لھا إیصاالً بإستالم النتی�ج�ة 
في الیوم الثالث. ونظرت الفتاة إلّي متنھدة وق�د 
تھلل وجھھا وت�رق�رت ال�دم�وع ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ�ا، 
وباحت أجفانھا بسرائر نفسھا ثم قال�ت ب�ھ�دوء 

 سحري:
* إن نفسي حزینة ومتألمة، وقد وجدت الراحة 
ب��إنض��م��ام روح��ي إل��ى روح أخ��رى ت��م��اث��ل��ھ��ا 
بالشعور وھذا ما وجدتھ فیك ی�ا دك�ت�ور. ھ�ك�ذا 
ھي حكایتي: عن�دم�ا ت�ع�رف�ت ع�ل�ى ط�ال�ب ف�ي 
المرحلة الرابعة في حفلة التعارف للطلبة الجدد 
في الكلیة. أنا طالبة في السنة األولى من ك�ل�ی�ة 
اإلدارة واألقتصاد ف�ي ج�ام�ع�ة ال�م�س�ت�ن�ص�ری�ة 
ببغداد. وبعدھا أستدرجن�ي وأغ�وان�ي ل�ل�خ�روج 

بعد أن كن�ُت أح�ل�ُم ب�ت�ح�ق�ی�ق ال�ط�م�وح  -سویة 
والوصول إلى ربیع الحریّة في الحیاة الجامعی�ة 

إلى جزیرة بغداد السیاح�ی�ة، و"ھ�ن�اك ف�ق�دُت  -
  عذریتي" في أحدى اللقاءات الساخنة.

وبعد تلك الحادثة ضاقت بي الدنیا ال�ت�ي غ�یّ�رت 
مجرى حیاتي، أصبحُت ال أطیق أح�داً، وال أج�ُد 
بنفسي الرغبة في أي شيء.. فق�دُت اإلحس�اس 
باألمان.. وكرھُت التعامل مع من حولي.. بكی�ُت 
كثیراً وكنُت ال أنام.. كان التفكیر یقت�ل�ن�ي أی�ن�م�ا 

كیف أتصرف وك�ی�ف أخ�رج  كنت وأینما ذھبت.
من ھذه المصیبة.. ماذا أخبر أھلي وم�اذا أق�ول 
ل�ھ�م...!؟ وزاد ھ�ّم�ي م�ع األی��ام ح�ت��ى أص�ب��ح 
كابوساً ثقیالً ال أستطیع البوح بھ ألحد، وندم�ُت 
على كل ما فعلت وكأن ما أصابني كان عقاباً لي 

ال�ت�م�ادي ف�ي ع�الق�ة ت�ع�دت م�راح�ل  على ھ�ذا
 اإلعجاب!

أل�م�ي ب�ق�ل�ب�ي  بقیُت أك�ث�ر م�ن ش�ھ�ری�ن أح�م�ل
وأدعوا هللا أن یستر علّي.. مما أس�ت�دع�ان�ي أن 
أطلب منھ مراراً أن یتقدم ألھلي ل�ی�ط�ل�ب ی�دي، 

 وھنا كانت الصعقة عندما قال لي:
 

* أمضیُت سبعة سنوات ف�ي ھ�ذه ال�ك�ل�ی�ة وأن�ا 
ألعب لعبتي بإصطیاد ما یحلو ل�ي م�ن ط�ال�ب�ات 
السنة األولى، فمن سلمت نفسھا ال تص�ل�ح أن 
تكون لي زوجة.. ھذه غلطتِك وبرضاتِك وأنا لم 

 أجبرِك على شئ ...!
بقیُت أنا محدقاً إلى وجھھا مص�غ�ی�اً ألن�ف�اس�ھ�ا  

المتقطعة صامتاً متألماً معھا ولھا، ولم تكن ف�ي 
 جعبتي من ألفاظ سوى ھذه:

 
* أتعرفین، إن قلب المرأة ینازع طویالً، ولك�ن�ھ 
ال یموت.. روحھا ربیع الفصول.. وح�ب�ھ�ا ن�ب�ع 

  الحیاة.

فحجبت وجھھا بیدیھا، وألتفتت صامتة حائرة   
موّدعة لي، وكأني بھا تقول: "لتك�ن مش�ی�ئ�ت�ك 

 یارب".
أنھا حكایة موجعة تتكرر لألسف في مجتمعن�ا   

العربي الذي ال زال ل�ھ ھ�ذه ال�ن�ظ�رة الس�ل�ب�ی�ة 
للمرأة، وھي نظرة غی�ر ط�ب�ی�ع�ی�ة ن�ت�ج�ت ع�ن 

 ضغوط المجتمع الذكوري وكبتھ لنموھا. 
الذي یشجع على أن تكون ال�م�رأة أداة ج�ن�س، 
ویعلّم لتكون جسداً فقط. ون�ج�د أیض�اً ب�أن ھ�ذا 
المجتمع یحدد صفات األنوثة في المرأة ل�ت�ك�ون 
في خدمة الرجل وإرضاؤه. أي أن تتمیز األنوثة 
في المرأة بصفات الخدم المطیعین المستسلمین 
الضعفاء، أما الرجولة فھي أن ی�ت�م�ی�ز ال�رج�ل 
بصفات األسیاد من قوة إیجاب�ی�ة وح�زم وع�ق�ل 
وحكمة. ومن ھ�ن�ا أس�ت�م�د ال�م�ج�ت�م�ع م�ف�ھ�وم 
الشرف من ھذه النظرة. شرف الفتاة ھ�ي م�ث�ل 
عود الكبریت یشعل لمرة واحدة وبعدھا تن�ت�ھ�ي 
وتلقى في المزبلة، أما شرف الرجل فیم�ك�ن أن 
یشعل عشرات بل مئات ال�م�رات وال یس�ت�ھ�ل�ك 
أبداً. فمأساة ھذه الفتاة وغیرھا لم تتوقف ع�ن�د 
ھذه النظرة فحسب بل أن قوانین وش�رائ�ع ھ�ذا 
المجتمع لم ولن تنصفھا. ھي واحدة من ضحایا 
التناقض ب�ی�ن ال�ع�ادات واألع�راف وال�ق�وان�ی�ن 

  والدین.
م��ا أود ق��ول��ھ، ب��أن م��ع��ظ��م ال��ك��ت��اب��ات أو    

المعلومات التي تكت�ب ع�ن ال�م�رأة ھ�ي ب�أق�الم 
الرجال، وھذه كلھا لی�س�ت ت�ع�ب�ی�راً دق�ی�ق�اً ع�ن 
"حقیقة" المرأة بقدر ما ھ�ي "وج�ھ�ة ن�ظ�ر" 
الرجل في المرأة، وما أكبر الفارق بین الحقیق�ة 
وبین وجھة النظر. فمھما كنُت ملماً وقریباً م�ن 
ھذه الحالة أو غیرھا من الحاالت ال�ت�ي ت�خ�ص 
المرأة، سوف لن أنقل حق�ی�ق�ة مش�اع�ر ال�م�رأة 
وما ینازع قلبھا وما تحملھ في أحشائھا من ألم 
ومرارة وغّصة. ال شك أن ھذه القصة الحقیقیة 
تفرض علینا أن نكتب عنھا لكون�ن�ا مس�ؤول�ون 
جمیعاً عن ھذا الظلم الذي یلحق بال�م�رأة ال�ی�وم 
كما ھو ب�األم�س. ف�أن�ا رج�ل وج�ری�م�ت�ن�ا ل�م�ن 
یّدعون الرجولة بأننا ندرك مدى تعاستنا وث�ق�ل 
آثامنا وذنوبنا تجاه من تعطینا الحی�اة وت�ك�ّم�ل�ن�ا 
بالمحبة. أما أنِت أیتھا الم�رأة، ف�أی�ق�ظ�ي ق�ل�ب�ِك 
وأحكمي ضمیرِك فال�ذئ�اب ال�خ�اط�ف�ة ت�ع�ّج ف�ي 

       الحقول المترعة.

 ك   
 ر ُت  
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سیتذكر عادل ذلك المساء العذب من شھر حزیران ب�ع�د   
سنوات طویلة وھو یتنقل من عالم إل�ى آخ�ر، ك�ال�م�ت�ش�رد 
األعمى تحت الشمس ال�م�ث�ق�ل�ة، ی�م�ض�ي أی�ام�ھ دون ان 
یترك عنوانا على أرصفة الزمن. بین�م�ا ك�ان ی�ب�ح�ر ف�ي 
ضیاء ھذا العالم الجدید كسائح مجھول، تب�دأ آث�ار األق�دام 
باإلمحاء في الذاكرة. وف�ي زح�م�ة الش�وارع والس�ی�ارات 
المجنونة ینتابھ شعور باھت في متاھات ال�ری�ح، م�ك�س�واً 
بغبار الكلل، مترقباً انقشاع الغمامة. كل ذل�ك ك�ان ی�ث�ی�ر 
الكآبة، وكأنما یعیش في جِو خانق من العزلة وال�ن�س�ی�ان. 
ورغم ارتفاع الموج، إال انھ كان بإمكان�ھ الش�ع�ور، ب�أن�ھ 

 ال یزال یتنفس.
كان یقضي یومھ مت�ج�وال ف�ي أرج�اء ال�م�دی�ن�ة ك�ج�ن�دي 
مجھول على أرض ال ینتمي لھا، غریب ال یحمل ب�ط�اق�ة 
تشیر الى وطنھ، اال ان جروح الوطن تطفح ندبات انین�ھ�ا 

 على مرافئ االنتظار.
ُدَمْر گازیة، المحطة الرابعة في حیاتھ الصاخبة. م�ن�ط�ق�ة 
صغیرة تقع على أطراف دمشق مؤلفة من ب�ی�وت ل�ی�س�ت 
في تناسق ھ�ن�دس�ي. وع�ل�ى ج�ان�ب ال�ط�ری�ق وتص�اع�داً 
باتجاه المرجة، مركز المدینة، تزدحم بالمطاع�م ال�ف�اخ�رة 
في الھواء الطلق تعج بالزبائن لیال مع ج�ل�س�ات م�م�ت�ع�ة، 
تقدم فیھا مشروبات روحی�ة وعش�اء ط�ازج، ل�ذی�ذ. ھ�ذه 
األماكن في األغلب یختلف إلیھا رجال أغنیاء وأص�ح�اب 

 أموال.
في أحد اللیالي والس�م�اء ی�غ�ط�ی�ھ�ا الص�م�ت، ی�ت�وس�ط�ھ�ا 
القمر، تزینھا النج�وم ال�م�ت�ن�اث�رة، أن�وارھ�ا تش�ق غ�م�ار 
اللیل. ارتاد عادل مع صاحبھ صالح ال�ذي ی�ع�ی�ش م�ع�ھ 
في نفس المنزل أحد المطاعم الراقیة الواقعة عل�ى مس�اف�ة 
لیست بعیدة عن الدار، رغبة م�ن�ھ�م ان ی�ع�ی�ش�وا ب�ع�ض 
اللحظات الباھرة، الممتعة في ج�ِو م�خ�ت�ل�ف، رغ�م ان�ھ�م 
یعانون من وضع اقتصادي مترد. شع�ر ف�ي غ�م�رة ھ�ذه 
اللحظات وكأنھ تحرر من أعباء الحیاة الیومی�ة ال�م�ع�ق�دة. 
أحس بنوع من الحماس یغزو قلبھ ویس�ري ف�ي ع�روق�ھ، 

 ویرسل الطمأنینة إلى روحھ.
بعد ان تم الترحیب بھم، طلبوا لكل منھما زج�اج�ة ب�ی�رة. 
وظلوا لساعتین یتبادل�ون أط�راف ال�ح�دی�ث ع�ن األم�ور 
السیاسیة واألدبیة وصوت ام كلثوم مع اغنی�ة لس�ھ ف�اك�ر 
یصدح في أرجاء المطعم، یحتسون على مھ�ل، وزج�اج�ة 
البیرة الزالت مملوءة إلى أق�ل م�ن نص�ف�ھ�ا. ك�ان ال�نُ�ُدل 
یراقبون الم�ش�ھ�د ع�ن ب�ع�د وك�أن ال أح�د ف�ي ال�م�ط�ع�م 
غی�رھ�م. ك�ان�ت ع�الم�ات ع�دم ال�رض�ا واض�ح�ة ع�ل�ى 
وجوھھم م�ن خ�الل االب�ت�س�ام�ات ال�م�ص�ط�ن�ع�ة. ك�ان�وا 
یحملقون فیھم عن بعد والزجاجة بالكاد ت�ت�ن�اق�ص. وب�ی�ن 
حین وآخر، یتم إحراج�ھ�م ب�االس�ت�ف�س�ار ف�ی�م�ا ل�و ك�ان�وا 

 بحاجة الى المزید. وكانت اإلجابة: ال .. شكرا.
عادل شاب یبلغ من العمر ثالثین سنة، م�ت�وس�ط ال�ق�ام�ة، 
شعره االسود الكثیف مفروق في منتصفھ بشكل مست�ق�ی�م، 
نحیل الجسم، رشیق، طبعھ ع�ن�ی�د، اج�ت�م�اع�ي، بش�وش، 
ابیض البشرة، وتحت أنفھ البارز شارب رف�ی�ع. وع�الوة 
على ذلك كان بال�غ األن�اق�ة وال�ث�ق�ة ب�ال�ن�ف�س، ی�ت�ص�رف 
بجاللة جدیرة، مالمح وجھھ توحي لآلخرین أص�غ�ر م�ن 
عمره بكثیر.. كان یتمیز بصفة عدم االنج�رار واالن�دف�اع 

 بسرعة نحو النساء، ویتعامل معھن باحترام وحذر.
كالعادة استیقظ عادل صباحا على صخب الساكن�ی�ن م�ع�ھ 
في نفس الدار، راح یتقلب وی�ت�ل�وى ف�ي ف�راش�ھ، وی�دس 
رأسھ تحت البطانیة العتیقة، ربما تصد ع�ن�ھ الض�وض�اء 
والجلجلة في المطبخ، وصوت عدنان ال�ج�ھ�وري، وك�أن�ھ 
یخطب إلى جمھرة من الناس. كان یحلم ولكنھ ال ی�ت�ذك�ر 
منھ شیئا. حاول ان یواصل التفكیر في الحلم ولكن خ�ان�ت�ھ 
الذاكرة، حتى األحالم أصبحت ماركة غ�ال�ی�ة، ت�ت�ال�ش�ى 
مع الیقظة، سراب ف�ي ص�م�ت ال�ق�ب�ور، وك�أن أح�داث�ھ�ا 
أحاطھا ط�وق م�ن ال�ج�دار الس�م�ی�ك. وم�ن خ�ارج ال�دار 
یخترق الجدران ص�ّداح ال�م�ارة ف�ي ال�درب�ون�ة الض�ی�ق�ة، 
حیث یقع محل ابراھیم في نھایة الزقاق، وھو فل�س�ط�ی�ن�ي 
سوري. ابنتھ كانت مراھقة جمیلة بع�ی�ن�ی�ھ�ا ال�ع�س�ل�ی�ت�ی�ن 
الواسعتین، وبنیتھا الفارعة، ناصع�ة ال�ب�ی�اض، رش�ی�ق�ة. 
یراھا أحیانا عندما تخرج إلى المدرس�ة او ع�ن�دم�ا ت�ع�ود 

 منھا. والدكان یقع بجوار البیت.
الحیاة دبت في أحشاءه نوعا ما. في ال�ب�دای�ة ك�ان یش�ع�ر 
بصعوبة ان ینام برخاء ویح�اول اس�ت�دراج ال�ن�وم ل�ی�أت�ي 
إلیھ، ألنھ لم یعتد على ھذه الحیاة العصریة لفترة ط�وی�ل�ة 
ولم یلم�س ام�رأة ب�ع�د ان أمض�ى ع�م�ره ب�ی�ن ال�ودی�ان 

 والجبال الشامخة والمنعزلة عن أي تماس مع التحضر.
ما ان غطى اللیل حتى یشعر المرء بحیویة ال�ح�رك�ة ف�ي 
الشوارع والساحات العامة. ذاب�ت ث�ل�وج ال�ح�زن وال�ق�ل�ق 
واستوطن الحلم واالمل. زال ال�دم م�ن ال�ط�ری�ق، ول�ك�ن 

 بقع حمراء، آثارھا مازالت طافیة على سطح الذاكرة.
كان ینظر الى السماء فوجدھا زرق�اء ص�اف�ی�ة، وأس�راب 
من الطیور تلقي بأعلى صوتھا اغ�ن�ی�ة ت�ت�ن�اث�ر ال�ح�ان�ھ�ا 
الفضیة في الفضاء ع�ل�ى ھ�دی�ر ن�ھ�ر ب�ردى، وك�أن�ھ�م�ا 
یوحیان بخبر مفاجئ. وبینما ع�ادل ع�ائ�د ع�ب�ر الش�ارع 
المقابل لنھر بردى الشھیر في دمشق من المركز ال�ث�ق�اف�ي 
السوفیتي الواقع في وسط المدینة، في طریق�ھ إل�ى ال�ب�ی�ت 
والكائن في منط�ق�ة ُدَم�ْر گ�ازی�ة، مس�ت�غ�رق�ا ت�م�ام�ا ف�ي 
تأمالتھ الخیالیة وال�ری�اح راق�دة ف�ي ھ�دوء س�اك�ن. وإذا 
بصوت نسائي ناعم یخترق الصمت. كانت ھناك اش�راق�ة 
عذبة تداعب وجھھا وتضف�ي ع�ل�ى ن�ظ�رت�ھ�ا ش�ی�ئ�ا م�ن 

 الحزن ولكن ثغرھا یضيء تفاؤال:
 مرحبا -
 مرحبا. -
 ممكن ان تقول لي كیف لي بالذھاب إلى مساكن برزة -
ع��ل��ی��ك ب��ال��ذھ��اب ال��ى ال��ج��ھ��ة ال��ث��ان��ی��ة وتس��ت��ق��ل��ي  -

 وھو یشیر بیده باتجاه المحطة.  …الحافلة
وبعد ان أوض�ح ل�ھ�ا ع�ن ال�ط�ری�ق ف�ي بض�ع ك�ل�م�ات 

 بلھجتھ.
 وفجأة قالت مستفسرا:

 انت من دیر الزور. -
 ال، انا عراقي. -
 أھال وسھال. الن دیر الزور یتكلمون بنفس اللھجة. -
 نعم. -
 یبدو علیك لست قدیما ھنا. -
 نعم وصلت إلى سوریا قبل ستة أشھر. -

قالت بلھجة مرتابة وكأنما ارتسمت معالمھا على قس�م�ات 
 وجھھا:

 صعب وبدون عائلة. -
 نعم. -
ان لم یضایقك األمر، إال ترشدني الى الم�ك�ان. ان�ا م�ن  -

 مدینة درعة.
 كًال ال أمانع.  أھال وسھال.. -

بعد صمت قصیر وھم یمشون جن�ب�ا ال�ى ج�ن�ب. ھ�ت�ف�ت 
بصوت خافت ومدت ی�دھ�ا ن�ح�وه وق�ال�ت م�ع اب�ت�س�ام�ة 

 عریضة:
 انا اسمي رواء. -

 وفعل ھو نفس الشيء وقال:
 عادل. -
 تشرفنا. -
 اھال وسھال. -

رواء شابة في العشرینات م�ن ع�م�رھ�ا قص�ی�رة ال�ق�ام�ة، 
ممتلئة، شعرھا اسود كالفحم، لھا بش�رة ص�اف�ی�ة، س�م�راء 
كخبز التنور، عنقھا بارز، جمیل جدا، وتحت ال�ح�اج�ب�ی�ن 
ت�ب�رز ع�ی�ن��ان س��وداوان، واس��ع�ت�ان وھ�ادئ��ت�ان. ذق��ن�ھ��ا 
مستدیر. اما شفتھا العلویة م�ن�ت�ف�خ�ة ق�ل�ی�ال بس�ب�ب ط�ق�م 
اسنانھا االمامیة، لكن اسنانھا كانت جدی�دة الم�ع�ة، ان�ف�ھ�ا 
عریض ولكن لیس كبیر، اشبھ الى حد ما ب�ال�ف�ت�ی�ات م�ن 
جنوب شرق آسیا، أما جبھتھ�ا ال ع�ریض�ة وال ض�ی�ق�ة. 

 جسمھا رشیق یزینھ الثدیین البارزین.
قبل ان یبحر الغسق في عتمة اللیل وی�ت�أرج�ح ف�ي نس�ی�م 
المساء، كان یشغلھ فكرة الرجوع إلى البیت. اخ�ر ح�اف�ل�ة 
الساعة الحادیة عشر مساًء.. كان یخشى ان ال یغیب ع�ن 
الحافلة االخیرة إلى ُدَمْر گازیة. وإال سوف یت�ع�ی�ن ع�ل�ی�ھ 
العودة الى المنزل بسیارة أجرة. وھذا یعني انھ بالن�ت�ی�ج�ة 

 علیھ دفع اموال اضافیة ال یستطیع تحمل تكالیفھا.
رواء كما لو كانت في مقابلة تلفزیونیة وعلیھا أن ت�خ�ب�ره 
بكل ما في جعبتھا عن دقائق حیاتھا. راحت تت�ح�دث ع�ن 
نفسھا بالتفصیل. انھا حامل في الشھ�ر ال�ث�ال�ث، وزوج�ھ�ا 
كان طیار، وق�د ت�وف�ي ب�ع�د س�ق�وط ط�ائ�رت�ھ ف�ي دورة 
تدریبیة، وأنھا تبحث عن رج�ل ك�ب�ی�ر ف�ي ال�م�خ�اب�رات 
السوریة وھو یع�ی�ش ف�ي مس�اك�ن ب�رزة، وأن�ھ�ا ع�ان�ت 

 الكثیر من المتاعب بعد الحادثة.
كانت تقوم بسرد حكایتھا بشكل متسلسل ككاتب م�وھ�وب 
قادر على اختیار كلماتھ. وأم�ور أخ�رى ك�ث�ی�رة ت�ت�ع�ل�ق 
بحیاتھا الخاصة دون انقط�اع. وت�م�وج ف�ك�ره إلی�ق�اع�ات 
حنجرتھا وھي تبث حكایتھا ال�ی�وم�ی�ة ب�ن�ھ�م. وف�ي ن�ف�س 
الوقت تابعوا طریقھم باتجاه موقع الحافالت. بینم�ا ع�ادل 
لم یكن في جعبتھ ما ی�ث�ی�ر رغ�ب�ت�ھ�ا. رب�م�ا ل�م ی�ت�ح ل�ھ 
الفرصة لیقول شیئا عن نفس�ھ وإن أراد ق�د ی�ب�دو س�رده 
شيء سخیف. ھل یق�ول ل�ھ�ا ع�ن س�ن�وات ال�ت�ح�دي ف�ي 
مواجھة الموت أم ع�ن ح�ی�ات�ھ ال�ح�ال�ی�ة وھ�و ی�دور ف�ي 
الشوارع دون ھدف، ویع�ی�ش ف�ي م�ن�زل ی�ت�ق�اس�م�ھ م�ع 
اربعة اخرین. بل كان یفضل نسیان الم�اض�ي وال�خ�وض 
في الحاضر والمستقبل. تراجع قلیال وضحك ف�ي ن�ف�س�ھ. 
لم یملك حاضره، فكیف لھ ان یبحر نحو المست�ق�ب�ل ال�ذي 
ال یرى في االفق اي امتداد ل�ھ. وم�ع ذل�ك ك�ان ی�ت�م�ت�ع 
بصفة مؤثرة جدا، حیث مظھره الخارج�ي واس�ل�وب�ھ ف�ي 
الكالم یخلقان بخفة ج�وا م�ن ال�ث�ق�ة. ی�ج�ع�ل ال�ن�س�اء ان 

 یشعروا معھ باألمان.
وبینما یشق االثنان الطریق كانت ت�ت�ح�دث م�ع�ھ وك�أن�م�ا 
یعرفان بعضھما البعض منذ وقت طویل. وأثناء م�ح�اول�ة 
عبور الشارع توقفا ل�ب�رھ�ة وم�ال ع�ادل ب�ج�س�ده ق�ل�ی�ال 
واشرأب عنقھ الى االمام، مّد یده الى ال�خ�ل�ف ب�ات�ج�اھ�ھ�ا 
كما لو انھ یطلب منھا التریث وھو ی�ل�ق�ي ب�ن�ظ�ره ی�م�ی�ن�ا 
وشماال لیتأكد من خ�ل�و الش�ارع م�ن الس�ی�ارات وف�وج�ئ 
بتالمس راحة ی�دھ�ا ب�ی�ده ال�م�م�دودة ال�ى ال�خ�ل�ف ح�ت�ى 
تشابكتا وكأنما طفلة تخشى ان تضیع في زحمة الط�ری�ق. 
شعر للحظة ان وھج جمرتھا قادر على تحری�ك ال�خ�ی�وط 

الص��دئ��ة ال��ت��ي ظ��ل��ت راك��دة 
لسنوات من اإلھمال. خ�ی�ط م�ن 

الدفء تسرب من كفھا، أنساب منھ ومض م�ف�ع�م ب�والدة 
عالقة انسانیة ورسائل محمومة. وظل شابك�ا ی�دھ�ا ع�ل�ى 
مدى مسافة الشارع إلى االتجاه الثاني. ح�رر ع�ادل ك�ف�ھ 
بھدوء وتصرف بشكل طبیع�ي وك�أن م�ا ح�دث ل�م ی�ك�ن 
سوى لحظة ع�اب�رة. ك�ان ب�ع�ی�دا ع�ن أس�ال�ی�ب ال�ح�ی�ل، 
تصرفاتھ تنم عن البراءة المطلقة وحس�ن ال�ن�ی�ة، وی�ؤث�ر 

 على عقولھن بمالطفاتھ الھادئة.
وبعد ان وصال إلى المحطة. كان ھ�ن�اك ع�دد ق�ل�ی�ل م�ن 
الناس في انتظار وصول الحافلة. وظل واقفا معھ�ا وھ�م�ا 
یتبادالن األحادیث، وفي االغلب كان�ت ل�رواء الص�دارة. 
وعندما ظھر على مدى النظر وص�ول ال�ح�اف�ل�ة، ط�ل�ب�ت 
منھ ان یكمل جمیلھ وان یتابع ال�ط�ری�ق م�ع�ھ�ا م�ن أج�ل 
البحث سویة عن الشخص المعني في ال�م�خ�اب�رات ان ل�م 

 یزعجھ األمر.
والحقیقة أثار في نفسھ بعض التحفظات وخ�اص�ة ع�ن�دم�ا 
أفصحت لھ ع�ن غ�ای�ت�ھ�ا م�ن ال�زی�ارة. ك�ان�ت ت�رع�ب�ھ 
األجھزة األمنیة وصیتھا. ومع ذل�ك ك�ان ی�ث�ی�ره ب�ع�ض 
الشيء ان یخوض غمار ھذه المغامرة، عالوة ع�ل�ى ذل�ك 
كان لدیھ فائض من الوقت، ولم یتجرأ على المم�ان�ع�ة. ل�م 
یعرف دوافعھا، ربما بسبب ان ال�رق�ة االن�ث�وی�ة، تُ�ط�ل�ق 
رائحةً تطمئن القلب وتزداد عب�ق�ھ�ا ك�ل�م�ا تس�رب�ت ع�ب�ر 
مسامات الجسد وتخ�در ال�ذھ�ن، أو رب�م�ا ت�خ�ی�ل�ھ�ا ل�ب�وة 

 صغیرة مثیرة للشفقة.
كانت في الساحة الصغیرة مجموع�ة ق�ل�ی�ل�ة م�ن ال�ن�اس، 
سرعان ما امتألت بحشود كبیرة تقاطروا بات�ج�اه م�وق�ف 
الحافلة من كل ال�م�ن�اف�ذ ال�م�ؤدی�ة إل�ی�ھ�ا م�ع ص�رخ�ات�ھ�م 
وقھقھاتھم تصدح في أرجاء الم�ح�ط�ة. وص�ل�ت ال�ح�اف�ل�ة 
وتزاحم الناس ع�ل�ى الص�ع�ود، اص�ط�ف�ا ف�ي ال�ط�اب�ور، 
وتحركا بخطوات وئی�دة ت�ت�ن�اغ�م م�ع ح�رك�ة اآلخ�ری�ن. 
عادل وقف خلف رواء واضعا یده ال�ی�م�ن�ى ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ�ا 
الیمنى، ویخطو مع خطواتھا، كما لو انھا دلیل ال�ط�ری�ق. 

صعدا إل�ى ف�ن�اء   أما رواء لم تبِد ایة ممانعة لتلك الحركة.
الحافلة الذي كان مكتظا بالركاب من م�خ�ت�ل�ف االج�ن�اس 
واالعمار الى مساكن برزة. اتخذا مكان�ا ب�م�ح�اذاة ال�ن�اف�ذة 
قریب من المقعد األخیر ووقفا ھن�اك، ع�ادل ظ�ھ�ره ال�ى 
النافذة ویده الیسرى یمسك ب�ال�ع�م�ود ال�م�م�ت�د ف�ي س�ق�ف 
الحافلة وبینما رواء تقف على مسافة شبر من عادل، ب�ع�د 
ان وقفت وجھًا لوجھ أمامھ، ت�ح�رك�ت أوراق ھ�واجس�ھ، 
فسمع منھا حفیفا. بینم�ا رواء ت�دف�ق�ت ان�ف�اس�ھ�ا ال�ھ�ادئ�ة 

 بوتیرة تتناغم مع كل ھزة تصنعھا الحافلة.
كانت نظراتھا قد أیقظت عواط�ف�ھ وأش�واق�ھ ال�ت�ي ظ�ل�ت 
راكدة في سنوات من النسیان. ومع كل خاطرة موس�ی�ق�ی�ة 
تنسل ایقاعاتھا عبر خطوط وجدانیة فتمأل فضاء الح�اف�ل�ة 
بعبق وجودھما. رواء شعرت في لحظ�ة ان�ھ�ا ف�ي ك�ن�ف 
أسره، وھذا اإلحساس بات ینمو كل�م�ا ط�ال�ت رف�ق�ت�ھ�م�ا. 
عادل دفن مشاعره في اعماقھ التي ظلت ساك�ن�ة دون ان 
تطفح على السطح. تجت�اح�ھ اح�ی�ان�ا ف�ك�رة ت�ح�ط�ی�م ھ�ذا 
الجدار المصطنع لكبریائھ المف�رط ال�ذي ی�ع�ق�ھ م�ن أج�ل 

 الحصول على غمار النشوة.
راح یتأمل قسمات وجھھ�ا وح�رك�ة ش�ف�ت�ی�ھ�ا ت�ح�وم ف�ي 
الھواء في ھذه الرحلة القصی�رة ال�ط�وی�ل�ة، وك�أن�ھ ی�دون 
مالمحھا في مخیلتھ، وبینما ھي في حماس شدید ل�ل�ب�ح�ث 
عن ایة حكایة لتبقي خیوط التواصل مش�دودة. وف�ي ھ�ذا 
الوقت غاص عادل في العمق وذھنھ شارد، ب�ع�ی�دا ھ�ن�اك 
تحت المیاه، ودخان النشیج یتبدد في كثافة الضباب. كل�م�ا 
رفعت عینیھا والتقت عینیھ، اشاح عنھا ن�ظ�ره وت�ظ�اھ�ر 
بجدیة االستماع إلیھا. كان ما شد انتباھھ تصاعد تنھدات�ھ�ا 
كالبخار الحار، وارتفاع صدرھ�ا أك�ث�ر م�م�ا ھ�و اس�اس�ا 
مرتفع. وحیال مرأى ھذا المشھد، أحس ب�ج�ل�ده ی�ق�ش�ع�ر، 
وكأنھ في العراء ع�اری�ا ف�ي ج�و ج�ل�ی�دي. أس�ل�م ن�ف�س�ھ 

 للصدفة مفعما بشعور ملھم، ولحظات سرمدیة.
ھذه اللحظات ربما بثت في نفس الفتاة نشوة السكر، ع�ل�ى 
عكس عادل الذي لم یتكامل لدیھ ھذا اإلحساس الم�ف�اج�ئ، 
ألن رأسھ لم یكن غارقا بأفكار خیالیة ال تمت الى ال�واق�ع 
بصلة. تحصن بخبرتھ ال�ط�وی�ل�ة ب�ال�ح�ی�اة وال�ب�ش�ر وم�ا 
تمخض عنھا من موقف ثابت في نظرت�ھ إل�ى ال�ع�الق�ات 
الغرامیة، بالرغم من ان عادل كان بحاجة ماسة الى ت�ل�ك 
العالقة االنسانیة، اال انھ لم یر فیھا المرأة المثالیة أو ف�ت�اة 
أحالمھ. انھا مجرد نزوة عابرة ونسمات ناثرة تت�ب�دد م�ع 
انتھاء دورتھا. ربما كان یفكر أن یرتبط بھا وخاصة ھ�ي 
كانت على أھبة االستعداد لذلك، لوال انھا كانت م�ت�زوج�ة 
طیار یرقد تحت التراب وتبح�ث ع�ن رج�ل م�خ�اب�رات، 
عالوة على ذلك حامل في الش�ھ�ر ال�ث�ال�ث. وأث�ن�اء س�ی�ر 
الحافلة واھتزازھا، كانت تمسك بذراع ع�ادل ب�ی�ن ف�ی�ن�ة 
وأخرى كي ال تتأرجح مع تأرج�ح ال�ح�اف�ل�ة. وف�ي اح�دى 
المنعطفات الحادة كادت رواء على وش�ك ان ت�ق�ع، ب�ادر 

عادل برغبة متحفزة وذلك بوضع یده على كتفھا ال�ع�اري 
البعید ناصع كض�وء ال�ق�م�ر، وط�وق�ھ�ا ن�ح�وه، ب�ذری�ع�ة 
مسكھا كي ال تقع. ھذا االحتكاك سرب صع�ق�ة ح�م�ی�م�ی�ة 
في أوصالھا وكأنما أزاح عنھا الغط�اء ل�ی�ك�ش�ف جس�دھ�ا 
العاري. لصقت رواء راسھا بصدره حتى ت�رام�ت ال�ی�ھ�ا 
دقات قلبھ، لم یدم طویال. حرر عادل ق�ب�ض�ت�ھ، ارج�ع�ت 
رواء جسدھا الى الخلف ق�ل�ی�ال م�ع ث�ب�ات ق�دم�ی�ھ�ا دون 
حراك. رفعت راسھ�ا وال�ت�ق�ت ع�ی�ن�اھ�م�ا ف�ي ن�ھ�ر م�ن 
التساؤالت، وقعت نظراتھ على شفتی�ھ�ا ال�ن�دی�ت�ی�ن، وف�ي 
ھذه اللحظة انزلقت كفھا الیمنى في راحتھ، وف�ج�أة ش�ّدت 
على یدیھ ولثمتھا دون ان تقول كلم�ة واح�دة ح�ت�ى ش�ع�ر 
عادل بقبض�ت�ھ�ا. ھ�ذه ال�ح�رك�ة أغ�رق�ت�ھ ف�ي ب�ح�ر م�ن 
الذھول، وكأنھا أخرجتھ من األزم�ن�ة األخ�رى وج�ع�ل�ت�ھ 
متیقظا مصحوبا بحیویة المشھد. راح یؤنب ن�ف�س�ھ ع�ل�ى 
ممارسة الزھو بدال من االندماج في ع�ال�م ال�ح�ب. ول�ك�ن 

 ظل ذلك الزھو المزیف یعشعش في اعماقھ.
توقفت الحافلة عند احدى المح�ط�ات ف�ي مس�اك�ن ب�رزة، 
المنطقة التي كانت في ی�وم م�ا م�ح�ط�ت�ھ ال�ث�ال�ث�ة. ع�ادل 
ورواء كانا قد وقفا قرب الباب است�ع�دادا ل�ل�ن�زول. س�م�ح 
لھا أوال بالترجل من الحافلة وذھ�ب خ�ل�ف�ھ�ا. ج�اال س�وی�ة 
في األزقة بحثا عن منزل ضابط في ال�م�خ�اب�رات ورواء 
ال تعرف عنھ شیئا، بل لم تلتق بھ سابقا، حتى ال ت�ت�خ�ی�ل 
كیف یبدو مظھره. ولكن ع�ادل ك�ان ل�ھ ص�ورة اخ�رى 
عنھ، قصی�ر ال�ط�ول، بَ�دی�ن ودم�ی�م، ل�ھ ش�ارب ث�خ�ی�ن 
وعریض، وكرش ك�ب�ی�ر، وم�ت�ع�ج�رف، ص�ل�ف ال�ك�الم 

 ویعشق النساء.
سألت رواء بعض المارة عن خلیل عبد السالم، ی�ن�ادون�ھ: 
أب�و راوی�ة. ك�ان�ت اإلج�اب��ات واح�دة: ال ن�ع�رف. ودام 

 البحث أكثر من ساعة دون جدوى.
كانت المص�اب�ی�ح ال�م�ض�اءة م�ن أع�م�دة ال�م�ت�راص�ة ق�د 
ع��ك��س��ت ظ��ل��ھ��م��ا ع��ل��ى أرض الش��ارع. وق��د أق��ل��ق��ت��ھ 
االحساسات الثقیلة، والمخاوف الم�ج�ن�ون�ھ، وف�ت�اة ی�ائس�ة 
كغریق یتعلق بقشة. وھ�و ی�ح�دق ف�ي س�اع�ت�ھ ال�ق�دی�م�ة. 

 الوقت یمضي وھي لم تدُن من غایتھا حتى اآلن.
نظر الیھا وسیل من العرق المتصبب ی�ت�دف�ق م�ن ع�ن�ق�ھ 
وینساب نحو عموده الفقري، وإذا بریح خ�ف�ی�ف�ة تس�رب�ت 

 عبر مسامات قمیصھ فأحدثت في جسده رجفة خفیفة.
نظر عادل الى ساعتھ التي اھداھا لھ شقی�ق�ھ ن�ھ�ران ب�ع�د 
فراق دام خمسة عشرة سنة عندما قام بزیارتھ ألول م�رة 
الى دمشق. وھذه الساع�ة ك�ان ق�د حص�ل ع�ل�ی�ھ�ا اث�ن�اء 

تش�ی�ر ال�ى  -زیارتھ الى كوریا الشمالیة في وفد ط�الب�ي 
 الثامنة مساًء.

أحیانا یشعر االنسان ان شیئ�ا م�ا ی�ن�ق�ص�ھ ول�ك�ن ی�ج�ھ�ل 
اسبابھ، نظراتھا الیھ وتقربھا منھ جسدیا، رب�م�ا ل�م ی�ك�ن 
لھما بُعد عاطفي، وإنما شكل م�ن أش�ك�ال ام�الء ال�ف�راغ 
الكبیر الذي تركھ زوجھا الراحل في حیاتھ�ا، الس�ی�م�ا ل�م 
یمض على وفاتھ سوى ثالثة أشھر وف�ق�ا ل�ب�ی�ان�ھ�ا. ف�ھ�ي 
بحاجة الى َمْن یطرح عن كاھل�ھ�ا األح�زان ال�م�ت�راك�م�ة. 
فھي اشارت ایضا من خالل قصتھا عن ال�ت�ع�ام�ل الس�ی�ئ 
معھا من قبل عائلة زوجھا. كان یعزي أسباب مالمس�ت�ھ�ا 
لھ ھو احساسھا باالمان، احساسھا بالحنان وك�أن�م�ا ت�ری�د 
ان تعبر باللمس عن مشاعرھا. كانت جملة من التك�ھ�ن�ات 

 قد توالت أفكاره.
وفجأة وكأن حلقھا قد جف وص�وت�ھ�ا ران�ت ع�ل�ی�ھ ب�ح�ة 
غریبة. وسمة الخجل ارتسمت ع�ل�ى وج�ھ�ھ�ا. ت�زاح�م�ت 
الكلمات على لسانھا في بادئ األمر. ت�ن�ف�س�ت الص�ع�داء، 

 عادت الى نفسھا بعض الثقة وتتابعت كلماتھا بانتظام:
 الوقت متأخر وعلّي البحث یوم غد مجددا. -

وسكتت للحظة وكأنھا ترید ان تقول شیئا او ت�ف�ص�ح ع�ن 
 امر، تشعر بثقلھ.

وفي غمرة سكوتھا لبرھة، سألھا عادل فیما لوھ�ي ك�ان�ت 
 بحاجة الى مساعدة أخرى.

ھبطت رأسھا قلیال وعضت شفتھ�ا الس�ف�ل�ى م�ن ال�داخ�ل 
 وفوجئ بسؤال لم یتوقعھ:

انت كنت رائعا مع�ي ك�ل ال�وق�ت. وش�ع�رت ب�إحس�اس  -
جمیل بانك انسان طیب وت�ح�ب ال�خ�ی�ر، وھ�ذا ال�م�وق�ف 
خیر مثال على ذلك. لدي سؤال ق�د ی�ك�ون ص�ع�ب ع�ل�ي 
كامرأة النطق بھ. ھل بإمكاني ان أقضي اللیلة م�ع�ك ف�ي 

 بیتك؟ وقالت العبارة األخیرة بصوت خفیض.
 ثم أردفت قائلة لتفادي سوء الفھم:

عفوا، لحین یوم غد. ال اعرف اح�دا ف�ي دمش�ق س�وى  -
 أبا راویة.

 أجاب عادل بنبرة فیھا شيء من االسف:
شكرا على اطرائك وانت ایضا كنتِ رائعة جدا. ول�ك�ن  -

 مع األسف انا اعیش مع اربعة اخرین في الدار.
 قالت وبحزن:

ع�ل�ى ك�ل … ال. كنت اتصور ت�ع�ی�ش ل�وح�دك. ش�ك�را -
 احاول ان أجد حال.… حال

وعانقھا عادل بحرارة، وأحس براحت�ی�ھ�ا ت�ط�وق ظ�ھ�ره 
 بقوة. وقال لھا:

 اتمنى لك حظا سعیدا. الى اللقاء. -
كانت عیونھا تقول لھ اری�د ان اراك م�رة اخ�رى، ل�ك�ن 
عادل كان في عالم آخ�ر. وع�اد ادراج�ھ ك�الش�ب�ح یس�ل�ك 
نفس الطریق، كما فعل قبل عدة ساع�ات، وان�م�ا ب�ع�ك�س 
االتجاه، ولكن ھذه المرة وحیدا. ان�ت�ھ�ت رح�ل�ة الص�داق�ة 

 في منتصف الطریق وھكذا افترقوا.

  أطاف م دى    قصة قصیرة
 
 

 
 
 

 كفاح الزھاوي/ السوید                     
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في مقعد ال�ب�اص اط�ال�ع ال�ح�ی�اة وھ�ي جلست   

تمسك باللحظات، بع�ض�ھ�ا س�ع�ی�د وی�م�ر م�رور 

السحاب وبعضھ�ا ح�زی�ن ی�م�ر م�رور ال�ج�ب�ال، 

كففت شعري الذي تطایر من فع�ل ال�ری�اح ال�ت�ي 

كانت تھف وتنثر على وجوھنا بعض من قطرات 

المطر، لم ارغب في غل�ق ال�ن�اف�ذة رغ�ب�ة م�ن�ي 

خش�خ�ش�ت  باالستمتاع بنسمات الھواء ال�ب�اردة،

اساوري وكان لخشخشتھا اثر جمیل في ن�ف�س�ي 

یتركني اعیش في عالم آخر لم اك�ن اخ�ط�ط ل�ھ، 

  طرق مسامعي كلمات أُجبرت على سماعھا:

 ما ھذا االنف الذي تحملینھ على وجھك.  -

 لو كنت مكانھا النتحرت.  -

لم ألتفت لمصدر الصوت اكتفیت بسماع كلماتھ�م 

الجارحة، طالعة وج�ھ�ي ف�ي م�رآت�ي الص�غ�ی�رة 

لیس لي اال ان اتحمل وجوده ھكذا خلقني رب�ي، 

غلقت المرآة و وضعتھا ف�ي ح�ق�ی�ب�ت�ي, ت�ت�ب�ع�ت 

بنظري الطریق الذي لم یخلوا من العیوب، ھناك 

الكثیر من الباعة المنتشرین على طول الرصیف 

یحملون البضائع على ظ�ھ�ورھ�م وال�ك�ث�ی�ر م�ن 

الھموم على ك�اھ�ل�ھ�م، وم�ن ی�ج�ل�س ورائ�ي ال 

یحمل سوى تفاھة عق�ل�ھ ال�ب�اط�ن، ال�ذي م�ازال 

یرمي بكلمات�ھ ال�م�ن�ت�ق�ص�ة لش�ك�ل�ي، ق�د اش�ع�ر 

بالحزن وقد اكره ذات�ي ول�ك�ن م�ا ال�ح�ل، ك�ی�ف 

سأتمكن من اسكات ھذه االفواه التي ال تنطق اال 

 باألذى.

وصلت ادراجي حملُت ھمي وحقیبتي تاركة لھم  

المكان لیجدوا غی�ري م�ن ال�الت�ي ال ی�ع�ج�ب�ھ�ن 

شكلھن لیكملوا تفاھة ع�ق�ول�ھ�م، وف�ي ط�ری�ق�ي 

تعثرت باألحجار المترامیة والتي یم�ألھ�ا ب�ع�ض 

من الماء اآلسن، سمعت صوت من بعید یص�رخ 

 باستھزاء:

 ھیج الدراسة تضعف.  -

ما بال الناس ترمي بالع�ف�ن م�ن اف�ك�ارھ�ا ع�ل�ى 

غیرھا، وان كان الجسد ن�ح�ی�ف ھ�ل ھ�ذا ع�ی�ب 

آخ�ر، أخ�رج�ت ق�دم�ي م�ن ال�م�اء األس�ن ال�ذي 

سقطت فیھ والتفت إلیھ رمقتھ بنظ�رة عس�ى ان 

یخجل من نفسھ، ولكنھ كان یقھقھ ال ادري ھ�ل 

امامھ فیلم كومیدي ام ماذا؟ بدأت السماء ت�م�ط�ر 

مطرا خفیف وستمتلئ الحفر ب�ال�م�اء اك�ث�ر م�م�ا 

ھي علیھ، لیس فقط الناس م�ن اف�ك�ارھ�ا ع�ف�ن�ھ 

حتى االرض بدأت تتعف�ن م�ن ف�ع�ل وس�وء م�ن 

یسكن فیھا، وفي دوامت افك�اري م�رت س�ح�اب�ة 

سوداء ملیئة بالماء، امطرت بكل قوتھا ولم اك�ن 

املك ما احمي جسدي ب�ھ س�وى ك�ت�ب�ي، رف�ع�ت 

 رأسي الى السماء مخاطبة:

ما ھذا یا جمیلة یا من الجئ الیِك عندما ابكي،   -

واش��ك��ي ل��ك ح��ی��ن ال اج��د م��ن یس��م��ع��ن��ي اال 

ب�ع�ض ال�وق�ت ألص�ل م�ن�زل�ي او ألي  تمھلیني 

سقف یحمیني، لما انِت والناس اجتمع�ت�م�ا ع�ل�ي 

 في ھذا الیوم، اال یكفیني ما سمعت.

أستسلمت لقدري واكملت مسی�ري ت�ح�ت زخ�ات 

المطر الھائج، كھیجان عقلي الثائر عل�ى ع�ق�ول 

الناس الفارغة ویا لیتھا صنعت شیئ�ا ل�ط�ری�ق�ھ�ا 

المعوج, ویا لیتني عنفت من جرحني، حت�ى ھ�ذا 

الشارع المتعرج تركني اتكلم دون ان یرد ع�ل�ي، 

ھل یجب ان نصمت ونتقب�ل ام ی�ج�ب ان اط�رق 

 ھذا الباب ألدخل بیتي وكفى.

 تأخرِت كثیراً؟ -

مطر واالرض مبللة لم تسع�ف�ن�ي ف�ي ال�وص�ول -

 بسرعة، ماذا افعل بحالي؟

 ولِك لسان لتردي علي. -

 یا الھي, حتى ھنا یرون في الضعف والھوان.

ولماذا ال ارد، ألم تسألیني ام ترغبون بسكوِت   -

 طالما حییت؟

ادارت وجھھا وتركتني اقطر ماًء، دون ان ت�ق�دم 

ولو مساعدة بسیطة في ح�م�ل ك�ت�ب�ي ال�م�ب�ل�ل�ة، 

خلعت حذائي ودخ�ل�ت ع�ل�ى اط�راف اص�اب�ع�ي، 

رمیت كتبي على الطاولة تبلل جزء منھا ح�اول�ت 

نشرھا عسى ان تنشف بعض االوراق، ج�ل�س�ت 

اریح جسدي المنھك ل�ك�ن ال�ح�ی�اة ت�رف�ض ھ�ذه 

 اللحظات:

 

تعالي ساعدیني في المطبخ، بعد قل�ی�ل س�ی�أت�ي  -

 والدك.

 أمي دقائق ألرتاح قلیال. -

 لماذا ھل كنت تعملین مع الحمالین. -

 ال, كنت اعبر شوارعنا الملئا بالوحل. -

قمت بتثاقل بسبب األلم الذي ألم ب�ي م�ن ال�ب�رد، 

اقتربُت من الطباخ م�ددت ی�دي ورف�ع�ت غ�ط�اء 

القدر، البخار اخذ یحیط وجھي الحزین، خیل الي 

اني رأیت فیھ شارعنا وم�ن�زل�ن�ا، ت�راج�ع�ت ال�ى 

الوراء قلیال لعلي امحوا ما رأیت ولكن�ي م�ازل�ُت 

اراھم وھم یتقلبون عل�ى ن�ار بش�ری�ة ال ی�م�ك�ن 

 اطفائھا اال اذا خمدت عقولھم العفنة.

                  ات  
 
 

 شیماء نجم عبدهللا/العراق                

 ... امر
 
 

 اسماعیل خوشناو
  العراق

                         

 قلبي انْتَظَر

 غاَب عنِّي حتَّى اْألَمل

  أیامي داِكنةٌ 

 قْد أْصبََحْت بِال ثََمر

  ال النَّھاُر یُرِشُدني

َھر   وال الْلَّیُل یكفي لِلسَّ

َجُر إذا ما اْرتََوى  الشَّ

 یَبَِس و بُِسھولٍة انَْكَسر

  أَیَبْقَى لِلَّیِل َمْعنَى

 لو غاَب عْن سمائِِھ الْقََمر

 َشْوقي قْد باَت یُْحتََضر

  حتَّى ُعْمري

 جاَءهُ إنذاُر الَْخطَر

 قلبي انْتَظَر

 لُِرؤیَِة َعیْنَیھا

 فَقَْدُت الَْعیَن والْبََصر

 ِمَن اْآلَن فََصاِعداً 

 َسأَعیُش ِمثَْل الَْغَجر

 سأُْسِرُع بَِخطَواتي

 قَْد أِجُد آثاَرھا

 وأُشمُّ ریَحتَھا

 كي یُعودَ 

  ِمثَْل یعقوبَ 

  لَِي الْبََصر
.......... 

  2017/2/23 
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تعد مي زیادة واحدة من أبرز رواد وأع�الم ال�ن�ھ�ض�ة     
األدبیة في تاریخ األدب النسوي العربي في النص�ف األول 

 من القرن العشرین.
ف��ي ن��اص��رة  1886/    2/    12ول��دت م��اري زی��ادة ف��ي 

فلسطین من أب لبناني وأم فلسطینیة حیث ترعرت ف�ی�ھ�ا، 
وأتمت مبادئ الدروس، حتى إذا بلغت عامھا الرابع عشر 

وھ�ن�اك ُع�رف�ت 1899دخلت مدرسة عینطورة ف�ي س�ن�ة 
 بقوة الشخصیة وحدة الذكاء وغرابة األطوار.

وتبدأُ مرحلة جدیدة من حیاتھا عندما تسافر أس�رت�ھ�ا إل�ى 
ًرا ل�ج�ری�دة  مصر، وتستقر ھناك بعد أن عمل والدھا م�ح�رِّ

 المحروسة.
وفي مصر حیث مجال الع�م�ل أرح�ب وان�ط�الق ال�ن�ھ�ض�ة 
األدبیة تعرفت مي على مشاھیر األدب األج�ن�ب�ي الم�رت�ی�ن 
وكورناري وشلر وبیرون وشلي، وساحت معھم في أث�ی�ر 
اإلبداع، كما قرأت أعمال رائدات األدب، والسیما مدام دو 
سي ف ینییھ وجورج صاند وم�دام دوس�ت�ال، ف�ق�ررت أن 
تسیر في أثرھن، وبدأت تكتب الشعر بالفرنسیة، وأی�ق�ن�ت 
أن اسمھا ال یستلفت القراء وقد ال یستس�ی�غ�ون ك�ت�اب�ات�ھ�ا 
وھم مفطورون إجماالً على األخذ بالظ�اھ�ر. اخ�ت�ارت ل�ھ�ا 
اسماً مستعاراً موسیقي الوقع وی�ث�ی�ر ال�ف�ض�ول: إی�زی�س 
كوبیا (وإیزیس ھي زوجة أوزوریس ترمز إل�ى ال�ع�ذراء، 
وكوبیا ھي ترجمة زیادة في الالتینیة). ووقعت بھذا االسم 

  منشوراتھا األولى وثقتھا بالنجاح ال تحد .
شقت ایزیس كوبیا طریقھا في أوساط األدب المصریة بعد 
صدور باكورتھا "أزھار حلم" فلھجت بذكرھا ال�م�ج�ال�س 
متسائلة عمن تكون تلك األدیبة الشاعرة، إلى أن ظ�ھ�رت 

  ماري زیادة آخر األمر وانطلقت انطالقة الحزم واألیمان.
وفي مصر كتبت مي بجرأة واستمرار في "ال�م�ح�روس�ة" 
مجلة أبیھا، وفي "البروغریھ" و"المقت�ط�ف" وغ�ی�رھ�ا 
من الصحف المصریة. فجذبت انتباه القراء إلی�ھ�ا وال�ت�ف 
حولھا عدد من األدباء البارزین، بی�ن�ھ�م م�ن ج�ع�ل�وا م�ن 
منزلھا صالونا لھم كانوا یرتادونھ كل ثالثاء ف�ی�ت�ب�اح�ث�ون 
في شؤون التألیف والترجمة ویتشاورون في جو رص�ی�ن 
یشیع فیھ ال�ط�م�أن�ی�ة ُحس�ن ال�ف�ت�اة ال�ع�ذب ال�ذي ی�ع�ززه 

وكان من رواد صالون�ھ�ا: ول�ي ال�دی�ن ی�ك�ن، ط�ھ  الذكاء.
حسین، خلیل مطران، ش�ب�ل�ي ش�م�ی�ل، ان�ط�ون ال�ج�م�ی�ل، 

 إسماعیل صبري، یعقوب صروف، المازني، والعقاد .
 

 رسائل مي زیادة
في كتاب رسائل مي زیادة "صف�ح�ات وع�ب�رات م�ن أدب 

ن�ط�ال�ع  2020مي الخالد" الصادر عن دار الرافدین عام 
رسائل ھذه القامة النسویة إلى عدد من األدب�اء وال�ك�ت�اب 
البارزین وأعالم ال�ن�ھ�ض�ة ال�ع�رب�ی�ة م�ث�ل ج�ب�ران خ�ل�ی�ل 
جبران، باحث�ة ال�ب�ادی�ة (م�ل�ك ح�ف�ن�ي ن�اص�ف)، ی�ع�ق�وب 
صروف، أمین الریح�ان�ي وغ�ی�رھ�م م�ن أع�الم ال�ن�ھ�ض�ة 

 العربیة.
وكان معروف عن مي تبینھا لقضیة تحرر المرأة العرب�ی�ة 
وتعلیمھا وتثقیفھ�ا ومش�ارك�ت�ھ�ا م�ع ال�رج�ل ف�ي ال�ح�ی�اة 
األجتماعی�ة ال�ع�ام�ة، وھ�ذا ال�ذي ج�ع�ل�ھ�ا ت�ع�ج�ب ب�آراء 
ومواقف باحثة البادیة، وھي ملك حفني ن�اص�ف ال�ك�ات�ب�ة 
المصریة المعروفة وإحدى المجاھدات في سب�ی�ل ت�ح�ری�ر 
المرأة. وكتبت عنھا مي مؤلفاً عنوانھ "باحثة ال�ب�ادی�ة". 
وقبل أن تتعرف إلیھا كتبت لھا رسالتین تحثھا فیھما عل�ى 

مواصلة دعوتھا في سبیل تحریر المرأة. جاء في إحداھا: 
فیا من ارتفع قلبھا إلى فكرھا، ویا من انحنى فكرھا ع�ل�ى 

  قلبھا، إیتھا الباحثة الحكیمة لماذا تصمتین؟
وكتبت لھا أیضاً: ض�م�ي ی�دك ال�ب�ارزة إل�ى األی�دي ال�ت�ي 
تحاول رفع ھذا الجیل من ھوة الحیرة وال�ت�ردد. س�اع�دي 
بتحریر المرأة بتعلیمھا واجباتھ�ا. إن ص�وت�اً خ�ارج�اً م�ن 
أعماق القلب، بل من أعماق الجراح كصوتك، قد یفعل في 
النفوس ما ال تفعلھ أصوات األفكار. فھ�ن�ی�ئ�اً ل�وط�ن یض�م 
بین أبنائھ مثیالتك، وھنیئاً لصغار یستقون وعود ال�ھ�ن�اء 

  من ابتسامتك ویسكبون حیاتھم في قالب حیاتك.
وكانت مي شغوفة جداً بكتابة الرسائل األدبیة، وم�ن ھ�ذه 
الرسائل رسالة وجھتھا إلى ساعتھا العزیزة، وقد فق�دت�ھ�ا 
في ھنینة سوداء جاء فیھا: بین ثانیة وثانیة ی�م�وت أم�ل 
ویحیا یأس، تبتس�م ش�ف�ة وت�دم�ع ع�ی�ن، ی�خ�ون ص�دی�ق 

 ویخلص عدو، بین الثانیة والثانیة .
 

  مي وصاحب التاج والصولجان
كان لصاحبة "أزھار حلم" عدد من الرسائل مع م�ؤس�س 
مجلة المقتطف یعقوب صروف، فكان صروف م�ن خ�ی�رة 
أصدقائھا وكانت تمازحھ دائماً في رسائل�ھ�ا ف�ت�خ�اط�ب�ھ بـ 
"یا ذا التاج والصولجان"، وفي رسالة ك�ت�ب�ت�ھ�ا م�ي إل�ى 

 1919الدكتور صروف في ینایر/كانون الث�ان�ي م�ن ع�ام 
تشكره عندما أھدى إلیھا مجموعة من المق�ت�ط�ف ق�ائ�ل�ةً: 
فتحت الیوم أحد األجزاء، فرأت عیني صورة رجل ترص�ع 
األوسمة صدره، فقلت في نفسي إن أوس�م�ت�ك أن�ت ف�وق 
جمیع األوسمة جماالً. كل سنة من سني الم�ق�ت�ط�ف وس�ام 
خالد على صدرك ال ینال الصدأ من تبره، وال یعرف الغش 
دوره، بل إن ما فیھ م�ن الس�ن�اء أب�دي ال�ت�أل�ق ع�ل�ى ك�ر 

  الدھور .
 

ط�ال�ع�ت م�ي م�ج�ل�دات  1919وفي ف�ب�رای�ر/ش�ب�اط س�ن�ة 
المقتطف، فوقفت عند مقال للدكتور صروف ع�ن ب�ح�ی�رة 
قارون بعنوان "فتاة الغیوم" فذكرت�ھ�ا ل�ھ ف�ي ال�رس�ال�ة: 
"وقد أدى بي ذلك إل�ى م�ط�ال�ع�ة ك�ث�ی�ر م�م�ا ك�ت�ب�ت�ھ ع�ن 
المصریین القدماء وآثارھم وفنونھم، وكل فصل أجمل من 
ماضیھ. ال شك عندي أن كل كاتب یتمنى أن یكون ل�ھ م�ن 
یذكره على ھذه الصورة بعد موتھ، وأتمنى أن ینال�ن�ي م�ا 
نال باحثة البادیة من حسن الحظ ألن المخلصی�ن ق�ل�ی�ل�ون 
بعد موت الكاتب. والعداء لھ والغیرة منھ، وتعمد التصغیر 
من شخصیتھ والنیل من مق�ام�ھ ی�ب�رز إل�ى ال�وج�ود ب�ع�د 

 سكونھ في قلب الثرى".
وكان جبران خلیل ج�ب�ران، وقص�ت�ھ�ا م�ع�ھ ھ�ي األش�ھ�ر 
واألكثر تأثیرا رغم أنھما لم یلتقی�ا أب�دا، وم�ع ذل�ك ج�م�ع 
بینھما كتاب واحد "بین المد والجزر" كتبتھ ھي ورسم�ھ 
ھو الحبیب، وال ت�زال رس�ائ�ل�ھ�ا م�ع�ھ واح�دة م�ن أج�م�ل 

 نصوص الحب في األدب المعاصر.
ی�ن�ای�ر/ك�ان�ون ال�ث�ان�ي ع�ام  15ومنھا رسالة كتبتھ�ا ف�ي 

جاء فیھا: "أع�رف أن�ك م�ح�ب�وب�ي، وإن�ي أخ�اف  1924
الحب، أقول ھذا مع علمي بأن الق�ل�ی�ل م�ن ال�ح�ب ك�ث�ی�ر، 
الجفاف والقحط والالشيء بالحب خیر من النزر الی�س�ی�ر، 
كیف أجسر على اإلفضاء إلیك بھذا؟ وكیف أف�ّرط ف�ی�ھ؟ ال 
أدري.. الحمد� أني أكتبھ على ورق وال أتل�فّ�ظ ب�ھ، ألن�ك 
لو كنت حاضراً بالجسد ل�ھ�رب�ت خ�ج�الً ب�ع�د ھ�ذا ال�ك�الم، 
والختفی�ت زم�ن�اً ط�وی�الً، ف�م�ا أدع�ك ت�ران�ي إال ب�ع�د أن 

 تنسى".
وأضافت: "حتى الكتابة ألوم نفسي عل�ی�ھ�ا أح�ی�ان�اً، ألن�ي 
بھا حرة كل ھذه الحریة. قل لي ما إذا كنت على ض�الل أو 
ھدى. فإني أث�ق ب�ك، وأص�دق ب�ال�ب�داھ�ة ك�ل م�ا ت�ق�ول.. 
وسواء كنت مخطئة فإن قلبي یسیر إلیك، وخیر م�ا ی�ف�ع�ل 

ھو أن یظل حائماً حوالیك، یحرسك ویحنو ع�ل�ی�ك. غ�اب�ت 
الش��م��س وراء األف��ق، وم��ن خ��الل األش��ك��ال واألل��وان، 
حصحصت نجمة المعة واحدة ھي الزھرة، أترى یسك�ن�ھ�ا 
كأرضنا بشر یحبون ویتشوقون؟ ربما ُوجد فیھا م�ن ھ�ي 
مثلي، لھا جبران واحد، تك�ت�ب إل�ی�ھ اآلن والش�ف�ق ی�م�أل 
الفضاء، وتعلم أن الظالم یخلف الشفق، وأن ال�ن�ور ی�ت�ب�ع 
الظالم، وأن اللیل سیخلف النھار، والنھار س�ی�ت�ب�ع ال�ل�ی�ل 
مرات كثیرة قبل أن ترى الذي تحبھ، فتت�س�رب إل�ی�ھ�ا ك�ل 
وحشة الشفق، وكل وحش�ة ال�ل�ی�ل، ف�ت�ل�ق�ي ال�ق�ل�م ج�ان�ب�اً 

 لتحتمي من الوحشة في اسم واحد: جبران".
وكذلك عندما طالعت مي "األجنحة الم�ت�ك�س�رة" ل�ج�ب�ران 
كتبت لھ تطري نھجھا الطریف ولھجتھا الصادقة وتناقشھ 
في موضوا الزواج فتقول: "إنن�ا ال ن�ت�ف�ق ف�ي م�وض�وع 
الزواج یا جبران. أنا أحترم أفكارك وأجُل مب�ادئ�ك، ألن�ن�ي 
أعرفك صادقاً في تعزیزھا، م�خ�ل�ص�اً ف�ي ال�دف�اع ع�ن�ھ�ا، 
وكلُھا ترمي إلى مقاصد شریفة. وأشاركك أیضاً في المب�دأ 
األساسي القائل بحریة المرأة، فكال�رج�ل ی�ج�ب أن ت�ك�ون 
المرأة مطلقة الحریة في انتخاب زوجھا من بین الش�ب�ان، 
تابعة بذلك میولھا وإلھاماتھا الشخصیة، ال مكیفة حیات�ھ�ا 

 في القالب الذي اختاره لھا الجیران والمعارف".
وأردفت: إني أشعر شعوراً شدیداً ب�ال�ق�ی�ود ال�م�ق�ی�دة ب�ھ�ا 
المرأة، تلك القیود الحریریة الدقیق�ة ك�ن�س�ی�ج ال�ع�ن�ك�ب�وت 

 المتینة متانة أسالك الذھب. 
ولكن إذا جوزنا لسلمى (سلمى كرامة بطلة الروایة) ولكل 
واحدة تماثل سل�م�ى ع�واط�ف وس�م�واً وذك�اًء االج�ت�م�اع 
بصدیق شریف النفس عزیزھا، فھل یصح ل�ك�ل ام�رأة ل�م 
تجد في الزواج السعادة التي ح�ل�م�ت ب�ھ�ا وھ�ي ف�ت�اة أن 
تختار لھا صدیقاً غیر زوجھا، وأن تجتمع بذلك على غی�ر 
معرفة من ھذا، حتى وإن كان ال�ق�ص�د م�ن اج�ت�م�اع�ھ�م�ا 

  الصالة عند فتى األجیال المصلوب؟
وأغلقت أبواب السعادة في وجھ م�ي وف�ت�ح�ت ل�ھ�ا أب�وب 

، فم�ات ع�ل�ى ال�ت�وال�ي ص�دی�ق�ھ�ا 1928األحزان في سنة 
یعقوب صروف وأبواھا وجبران، فوجدت نفس�ھ�ا وح�ی�دة 
في ذلك المنزل الذي طالما عمر برواد صالونھ�ا وع�ودھ�ا 
في كنف ذویھا الطمأنینة والرخاء، واعتزلت ال�ع�ال�م ظ�ن�اً 
منھا أن الوحدة خیر بلسم لكلومھا ال�م�ع�ن�وی�ة، ل�ك�ن�ھ�ا ل�م 

وان�ك�ل�ت�را   تلبث أن ضاقت في وحدتھا فسافرت إلى فرنسا
بلد شكسبیر، وإیطالیا حیث درست ف�ي ج�ام�ع�ة ب�روج�ی�ھ 
آثار اللغة اإلیطالیة، وجالت في متاح�ف�ھ�ا، وھ�ن�اك أخ�ذت 
بوادر اإلعی�اء ت�ظ�ھ�ر ع�ل�ی�ھ�ا ف�ع�ادت إل�ى مص�ر وازداد 

، 1937تبرمھا وقصدت لبنان موطنھا األصلي في رب�ی�ع 
ولكن بال طائل. فرجعت إلى القاھرة وكانت خ�ف�ق�ة ق�ل�ب�ھ�ا 

  .1941نوفمبر/تشرین الثاني سنة 19األخیرة في 
 

میاً فقد كانت ال�م�رأة ال�ح�رة ال�ت�ي س�ب�ق�ت  الذكر الطیب لـ
زمانھا. اتخذت مواقف شجاعة ضد السیاسة االستعماری�ة 
األوروبیة، ودافعت ع�ن ح�ری�ة الص�ح�اف�ة وغ�ی�رھ�ا م�ن 
الحقوق الدیمقراطیة األساسی�ة، وق�د ك�ان�ت ع�ل�ى اط�الع 
واسع الحدود، فسیح المعال�م، وك�ان�ت ش�خ�ص�ی�ت�ھ�ا ت�ث�ب 
مستق�ل�ة م�ن خ�الل أف�ك�ارھ�ا وك�ت�اب�ات�ھ�ا، ورغ�م دورھ�ا 
ال�ری�ادي ف�ي ح��رك�ة األدب ال�ع��رب�ي ل��ك�ون��ھ�ا م��ن أوائ��ل 
الداعیات لكتابة "الشعر المنثور"، وم�ن�ح أدب ال�رس�ائ�ل 
قیمة مركزیة في السرد الح�دی�ث، ف�إن أدوارھ�ا ك�ل�ھ�ا ت�م 
اختصارھا في صورة المرأة التي أحبھا الرجال، ربما ألن 
ھؤالء لم یكونوا رجاالً عادی�ی�ن ورث�اھ�ا ع�ب�اس م�ح�م�ود 
العقاد بقولھ: "كل ھذا التراب آه من الت�راب"، أم�ا ھ�دى 
شعراوي فقالت: "كانت مي المثل األعلى للفتاة الش�رق�ی�ة 
الراقیة المثقفة". كما ُكتب في رئائھا العدید وال�ع�دی�د م�ن 

 المقاالت في الصحف .

  ا   ر   

  رند علي األسود/ بغداد
 

 

 مي زیادة 
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  عبد الكریم القصاب 
 
 

  و التقینا بشوك حار

 ذاب بیھ و ذبت بي

 ضاع بیھ و ضعت بي

  ردنا نرجع مالكینا ارواحنا

    ھو دالني علیھ

 و اني دلیتھ علي

....... 

  ارجف خوف : مھند العزاوي

  اول ما اشیل احجار توكع من ادیھ اجفوف

  استغفر و اصیرن ماي و الكھ الدنیا كلھا ازروف

   عایفني بدرب مابي مالمح ناس

  بس ذلة و مھانة و عایف و معیوف

و ارجف خوف مثل خوف الجكارة الغافیة وتنشال 

  وتباوع ربعھا اكطوف

ارجف خوف مدري مدري منین اجیب اركاب 

 وحدي وكلھا عدھا اسیوف

 ر اا د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 للشاعر الكبیر ذیاب كزار
 ابو سرحان

 

 حدر التراچـي برد ... والَكنطره بعیده

 وأمشي وأَكول وصلت .. والَكنطره بعیده

 ونَكضني مشي الدرب .. تعبني مشي الدرب

 والشوَكـ ھز الَكـلب ... والَكنطره بعیده

ف خالخیلي  حلمانھ برد الصبح ... رجَّ

 یا دفو جّمل دفو .. ویـا َكمر ضّویــلي

 ویا ذھب خیط الشمس طوَكین سویلي

 الیَكلي طوَكـ الذھب والدغش ما ریده

 وأمشي وأَكول وصلت والَكنطره بعیده

 ال .. ال یبرد الصبح مــا تحمل چـفوفي

 زغیره وچـواني العشَكـ وتوّسد إزلوفي

 ھیمھ وجحیل الوكت .. ما لمني نفنوفي

 لوذي إعلھ بعد البعد یا روحي حدر إیده

 وأمشي وأَكول وصلت والَكنطره بعیده

 

 دگ عمرك نذر
 
 
 
 

  فیصل صحن تعبان
  المسودني/سیدني

 

 

  شمالك یازمن متگلي شمالك

  شنھي الغیرك ویزید بھذالك

 طگ بارود حاقد والرصاص یثور

  بصدور النشاما الشایلھ آمالك

 وتوازت علیك من المنایھ صفوف

  وأنتھ الِسلم بیدك والتفگ طالك

 دگ چاكوچ عمرك واللیالي تطول

  والچاكوچ یصدح بید عمالك

 َدگ چاكوچنھ وكل النجوم تزیف

 بس نجمتك حمره وشایلھ خیالك

 یل كلك سعید أوطن حر ویاك

 شلت الوطن بیدك والوطن جالك

 دگ عمرك نذر وتالوه ویھ الریح

  وأسرج مھرتك وستنگي خیالك

 یل شایل جروحك حتھ نص اللیل

 تعلھ ویالنجم ویبین ھاللك

  والثوار مجدك والجروح وسام

 لم ھاي الجروح واترس ساللك

 وطرزھن ھال وضحكات بین الناس

 ووجوه المشو تذكار لطفالك

 ولم عطر المحبھ البین المحبین

 ورشھن ھیل تازه بگمگم داللك

 وأحگ كل المشو من فیدل وعریان

  وأذكر ھوشي منھ وینعدل حالك.

 ام  اوح
 

  الشھید علي رشم 
 

  انا موصي الجروح یلبسن ثیاب

  مو لجل الستر بس خاف أمر بیك

  اكو حضنة مالكة و حضنة اوداع

  یاھي ترید منھن من االكیك

  خلص ماي وجھي شطلعت ویاك

  و اكلھم جنت عطشان و ارویك

  ارسمك ملتفتلي و تطلع اوھام

  مالمح وجھي ما فھمت معانیك

  بكل جرحك كبل خطواتك ویاي

  شني شو عالرمل خفیت رجلیك

  هللا انكاك عمر و عشت ویاي

 وي غیري شتظن ھم هللا ینطیك
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