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اكدت رابطة المرأة العراقیة بمناسبة یوم المرأة العالمي، على ضرورة نش�ر ال�وع�ي 
وتثقیف الجمھور على نط�اق واس�ع، وحش�د االرادة الس�ی�اس�ی�ة، م�ن اج�ل ال�دع�وة 

 .لاللتزام باالتفاقیات والمواثیق الدولیة المعنیة بحقوق المرأة
 

 حقوق النساء
وذكرت الرابطة في بیان تلقت "طریق الشعب"، نسخة منھ، انھا تعمل على توظ�ی�ف 
ھذه المناسبة في "زیادة الوعي بحقوق النساء والفتیات، وإلظھار التزامنا بال�ن�ض�ال 
لتحقیق المساواة بین الجنسین. ومن اجل تع�زی�ز دور ال�ن�س�اء كش�ری�ك�ات وب�ان�ی�ات 

 .للسالم وعلى أوسع نطاق"
واضاف البیان "نضع أكبر أول�وی�ات ال�ف�ت�ی�ات والش�اب�ات ع�ل�ى ط�اول�ة ال�ح�ك�وم�ات 
للدراسة باعتبارھن الفئات األكثر عرضة لالنتھاكات واالضرار التي تنتجھا ال�ح�روب 
والنزاعات والعنف، فضال عن التھمیش الذي یجعل�ھ�ن ب�ع�ی�دات ع�ن ح�رك�ة ال�ت�ق�دم 
االقتصادیة والتنمویة"، مشیرا الى ان "النساء یشكلن غالبیة فقراء العالم وھن أكثر 

 اعتماًدا على الموارد الطبیعیة التي یھددھا تغیر المناخ بشكل خاص".
 

 صانعات للتغییر
وحول اھمیة االحتفال بالثامن من اذار، بینّت الرابطة ان "االحتفاء بعیدنا ك�م�ن�اس�ب�ة 
أممیة نحن النساء والفتیات كقائدات وصانعات للتغییر في كل م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�م�ب�ادرات 
التنمیة المستدامة رغم العوائق التي تق�ف ف�ي ط�ری�ق ت�م�ك�ی�ن ال�ن�س�اء م�ن إیص�ال 
أصواتھن ومشاركتھن في صنع القرارات الخاصة بجمی�ع ال�م�س�ائ�ل وال�م�س�ت�وی�ات، 
حیث ال یمكن لبالدنا ان تنعم باالمان ومستقبل أفضل دون تحقیق المس�اواة ال�م�ب�ن�ی�ة 

 على النوع االجتماعي".
ونوه البیان بأن "مصیر النساء في العراق أصبح موضع قلق كبیر مع تزاید التقاریر 
عن عملیات القتل واالغتصاب واالختطاف، فضال ع�ن ال�ت�رھ�ی�ب واالض�ط�ھ�اد. ك�م�ا 

یواجھن تحدیات العنف المنزلي، وع�دم ق�درة الض�ح�ای�ا ع�ل�ى اإلب�الغ ع�ن اإلس�اءة 
وغیاب المأوى اآلمن للحصول على الدعم والوصول للعدالة"، مش�ی�را ال�ى ان ھ�ذه 
األمور تتطلب توفیر تدابیر خاصة وعاجلة للنساء والفتیات، بم�ا ف�ي ذل�ك ال�خ�دم�ات 
اآلمنة والسریّة لتقدیم الشكاوى عبر اإلنترنت، وتخف�ی�ف ال�م�ت�ط�ل�ب�ات أم�ام ال�ن�س�اء 

 
 

 لإلبالغ عن سوء المعاملة والبحث عن مالجئ آمنة لل�ط�وارئ،  ب�االض�اف�ة  ال�ى  م�ن�ع
إفالت مرتكبي ھذه الجرائم من العقاب وم�ح�اس�ب�ة  م�رت�ك�ب�ی�ھ�ا،  إذ  تس�ت�ح�ق  ال�ن�س�اء

والفتیات الحق في الحمایة والعیش بأمان".

 مراجعة القوانین

واكدت الرابطة ض�رورة  إع�ط�اء  أول�وی�ة  خ�اص�ة  ل�ل�ب�رام�ج  ال�ت�ي  تُـ�ع�ن�ى  ب�م�راج�ع�ة

التشریعات والقوانین الحالیة وتعدیلھا، لض�م�ان  انس�ج�ام�ھ�ا  م�ع  ال�م�ع�ای�ی�ر  ال�دول�ی�ة

 الخاصة بحقوق االنسان الیفاء العراق بالتزاماتھ من اجل عدم التمی�ی�ز  ع�ل�ى  أس�اس
الجنس أو النوع، ومنح النساء والفتیات مزیدا من االمتیازات،  ع�م�الً ب�م�ب�دأ  ت�ك�اف�ؤ

 الفرص، وضرورة التزام المسؤولین بتنفیذ القانون.  
 وطالب البیان، "السلطة القضائیة بالتحقیق الجاد في جرائم العنف الجنسي وت�ح�ری�ك
الدعاوى القضائیة بشأنھا وتقدیم المساعدات المالیة والفن�ی�ة  ل�م�ن�ظ�م�ات  ال�م�ج�ت�م�ع

المدني، والتعاون معھا في تقدیم الخدمات للنساء والفتیات الالتي ی�ت�ع� ّرض�ن  ل�ل�ع�ن�ف

 الجنسي والحد من االبتزاز االلكتروني لمنع ال�م�ت�اج�رة  ب�ال�ن�س�اء  واع�راض�ھ�ن  ع�ب�ر
 تشریع قوانین رادعة تحمي مستقبلھن، وال بد من التطبیق االمثل لل�خ�ط�ط  ال�وط�ن�ی�ة
 واالستراتیجیات ورصد الموازنات الكافیة لتحقی�ق  خ�ط�وات  ت�ق�دم  م�ل�م�وس�ة،  ل�دم�ج
 المرأة في عملیات إعادة البناء واالعمار واالستقرار في المجتمعات المحلیة، وزی�ادة
ادوارھن القیادیة بما یتناسب مع امكانیاتھن لبناء عراق جدید معافى ینعم  ب�ال�ك�رام�ة

والعدالة والسالم الدائم".
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 اأة اا ن را 8  :آذار 

 تم اقء ام 

  أة اا 8 أ اأذار ا 
 

 سیدني، العراقیة االسترالیة:

 تھنئة من ھیئة المتابعة لتنسیقیات التیار الدیمقراطي العراقي في الخارج
 .تقدم ھیئة المتابعة لتنسیقیات التیار الدیمقراطي العراقي في الخارج أحر التحایا وأرق وأعطر االماني بمناسبة یوم المرأة العالمي

تھمیش ال ونحن في ھذه المناسبة نتضامن مع المرأة العراقیة ومع نساء العالم أجمع وھن یخضن نضاال مریرا من اجل حیاة حرة كریمة عادلة بعیدا عن
 .واالقصاء

راقیة، ومناصرة العوفي العراق ال تزال المرأة العراقیة تعاني من العنف األسري والظلم االجتماعي. وعلینا الیوم اتخاذ موقفا حازما في دعم حریة المرأة 
 .حقوقھا المشروعة في المساواة في كل نواحي الحیاة من أجل بناء مجتمع مستقر وعادل

 المجد والخلود لشھیدات الوطن
 عاشت المرأة العراقیة والعالمیة أبیة شامخة

 
 العراق یستحق األفضل

 2022أذار  8 
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 مذ أطلقت صرختي األولى 
 أشرقت مصابیح طیورك على مدني النائمة

 في دجى الطرقات
 فشب الضوء في كیاني
 ومشیت على األعشاب
 أالعب الزھر بأقدامي

 …مشیت
 ثم سمیتك
 موالتي           

 
 اعتكفت في محرابك

 ومازلت أغوص في بحرك الھادي
  مازلت     

 أشرب من ینبوعك الصافي
 وقد غزا الشیب راسي… وما ارتویت 

 
 عشقت        

 شموخ قامتك، قبلت جبینك العالي
 سكن الھوى فؤادي 

 ومازال قلبي یرقص بین أضالعي
 

 في مھجري الیوم         
  في صومعة العذاب        

 أستعرض شریط الذكریات
 …وأتلو مزامیر مأساتك

  مأساتي                    
  و أرسم في كھف الزمان 

  على الصخر                  
 حكایاتي… حكایاتك 

  فنقرع معا أجراس شوق
 …للنشید اآلتي

 
 اعزفي بمزمارك، موالتي

  عساني أشفى من دائي 
  دقي أجراس معبدك

 عسى یستیقظ النائمون من غفلتھم
 اعزفي على قیثارك

 و أعلني أن العصافیر وإن ھاجرت

 تعود یوما فتمزق ثوب الدجى البالي
 كیف أبوح لك

 موالتي 
 كیف أبدأ

 من أین أبدأ؟
 ربما، مذ قطرت ماء الحیاة في دمائي

 استبد بي شقائي وھزمتني عذاباتي  كلما
  لجراحي  تساقطت امطارك بلسما

  تبعثھ عشتار في أوراق الخریف و نَْسًغا
 فتحییھا          

 
  انت یا موالتي        

  مدن بال دخان، و واحة للعشاق
 و اسمك          

  ترفرف حروفھ فوق رابیتي
  فتحت ِ بجیوشك قالعي         

 فَـأذعنْت لِك مدن الفؤاد
 و نذرْت لك جمیع ممتلكاتي

  وفضت كما یفیض نھر على صحرائي
 حطمت جدراني
 فسبَّحُت باسمكِ 

 وصفقت لك تبجیال فاكھة بستاني
 

 …موالتي          
  عشقتك طفال، ومازلت

 عشقتك         
  فلم یعرف الموت طریقا إلى قاماتكِ 

 …وقاماتي
  من أین أبدأ موالتي

 من أیة المصادر تكون اقتباساتي
 أمن كتب ممزقة منھا یقطر الدم القاني

 أم من الورق المحروق في فصول الدخان؟
  كیف أبدأ كلماتي

 ألنقش لك حكایاتي
 و أطبع على وجنتیك قبالتي

 

  ما غادر القلب نَـبَـضاتكِ 
 وال استبدلت رداءك منذ أن صار ردائي

 
 جمعت، موالتي، بحور الشعر

 ألنظم لك قصائدي
  و أكتب لك شعرا بال أوزان وال قواف

 فانطفأت أضواء المسرح
 أظلمت القاعة

  و بقیت أنت الجمھور المشاھد لكل الفصول
 وبقیت عنوان مسرحیاتي…غاب النص 

 
 عشقتك كتلمیذ ابتدائي

 تخرجت من مدرستك األول في الفصل النھائي
 تعلقت بأھدابك

 وتعلمت كتابة حروفك من شین إلى تاء
 تعلمت في قالعك أن أكتب بلون دمائك

 أسماء كل الشھداء
 

 أیا نجمة في ظلمائي
 إلیك یا موالتي

 أشكو غربتي و اغترابي
 كنِت وما زلِت شمس زماني
 أنقذت مركبي من الطوفان

 أطفأِت ما شب فیھ من نیران
  خط الدمع اسمك على صفحات دیواني

  لكنني         
  مازلُت أمشي على األعشاب

  و أركل الحصى بأقدامي
 

 فسمیتك… مشیت 
  فسمیناك… مشینا 

  أنت موالتنا
  بل 

 أنت موالتي 

  أة اا   ء ام  اء ااذار 8أ 
 

            أم  موفق ساوا/ سیدني  



قد یحتاج بعضنا إلى إضاءة تاری�خ�ی�ة ت�ذك�رن�ا   
بسبب إحداث ھذا الیوم وتس�ج�ی�ل�ھ ف�ي األج�ن�دا 

 ٠العالمیة لالحتفاالت
م�ارس  8اعتمدت األمم المتحدة یوم 1975سنة 

من كل عام یوما عالمیا للمرأة ولم یكن ذلك من 
باب ال�ھ�دی�ةال�ت�ي ت�رم�ي إل�ى االع�ت�راف ب�ذات 
منسیٍة مقم�وع�ة ب�ت�ع�الٍت م�ت�ع�ددة ع�ل�ى م�دى 
األزمان بل كان نتاَج نضاالت المرأة ال�م�ت�ك�ررة 
والمتراكمة منذ القرن التاسع عشرحین خرج�ت 
ال�ن��س��اء ف��ي م�دی��ن��ة ن�ی��وی��ورك إل��ى الش��وارع 
احتجاجا على ظروف عملھّن الس�یّ�ئ�ة ف�ق�د ك�ّن 
ی��ع��م��ل��ن لس��اع��ات ط��وی��ل��ٍة م��ق��اب��ل أج��ور 

ك�ان��ت "ح�رك�ة ال�خ�ب��ز  1908ة وس�ن�٠زھ�ی�دة
والورد"التي رفعت فیھا النس�اء ال�م�ت�ظ�اھ�راُت 
خبزا یابسا ووردا فتعّرضن إلى مجزرة رھ�ی�ب�ة 

ام�رأة  129من قبل أرباب العمل راح ضحیتھ�ا 
  .امام مرأى ومسمع السلطات

وحین امتّدت الحركاُت االحتجاجیة إلى أوربا قّرر 
االجتماع االشت اكي في كوبنھاقن تخصیص یوم 

واختارت األمم ال�م�ت�ح�دة ت�اری�خ    عالمي للمرأة
الثامن من ما رس بالذات ألنھ الیوم الذي خرجت 
فیھ الروسیاُت واألوربیاُت إبان الحرب الع�ال�م�ی�ة 

 األولى لالحتجاج ضّد الحرب. 
خالصة القول أّن شرارة ال�ح�رك�ة االح�ت�ج�اج�ی�ة  

كانت في الغرب ال في الشرق الذي أخ�م�دت ف�ی�ھ 
العقلیة الذكوریة مض�اف�ا إل�ی�ھ�ا ال�ت�دیّ�ن ال�زائ�ف 

ك�ل إرادة   مضافا الیھ قمع القوى االس�ت�ع�م�اری�ة
للمرأة في الفعل أو التعبیر وقد اقح�م ھ�ذا ال�ی�وم 
في الروزنامة العربیة شكال وس�ن�رى إن روِع�َي 

 .مضمونھ كذلك
نستخلص كذلك اّن ھذا الیوم ذو س�م�ة س�ی�اس�ی�ٍة 
ویحمل شعاراٍت إنسانیة قویٍة للتوعیة ب�ن�ض�االت 
المرأة والدعوة الى تط�وی�ر ال�ت�ش�ری�ع�ات بش�ك�ل 
دورّي حتى تواكب تطّور ال�م�رأة ف�ي ك�ف�اءات�ھ�ا 
وض�رورة ال��ت�س��وی��ة ب�ی��ن��ھ��ا وب��ی��ن ال�رج��ل ف��ي 
المناصب واألعمال واألجور فال یمكن الخلط بینھ 
وبین عید األّم بأّي حال من األحوال ألّن األم�وم�ة 

أماّ الم�وق�ع االج�ت�م�اع�ي   وظیفة تمنحھا الطبیعة
والتناصف بین الرجال والنساء وحّق ال�م�واط�ن�ة 

 .فال یكون إالّ بنضال و روٍح ثوریة
 
 فھل حققت نضاالت المرأة أھدافھا؟!  

المؤلم اننا بعد أكثر م�ن ق�رن�ی�ن م�ازل�ن�ا ن�ع�ت�ب�ر 
تحدید موقع المرأة في مجتمعاتنا العربیة مس�أل�ة 
نس��ب��ی��ة ف��ب��ع��ض ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ی��ة م��ازال��ت 

من جمیع حقوق�ھ�ا :ال�ت�ع�ل�ی�م وال�ع�م�ل    تحرمھا
وقیادة السیارة والسفر "دون محرم"وفي بلدان 
أخرى ناضلت المرأة ومازالت ت�ن�اض�ل بش�راس�ة 
لفرض وج�ودھ�ا ك�ائ�ن�ا ف�اع�ال ل�ھ اس�ت�ق�الل�ی�ت�ھ 
ومواطنا كامال ال یقل كفاءة عن الرجل وفي ھ�ذا 
المجال أحّب أن أخوض فقط ف�ي ت�ج�رب�ة ال�م�رأة 

 : التونسیة العتبارین أساسیین
 

أّولھما أنني أعَرُف بنضاالتھا من غ�ی�رھ�ا ألن�ن�ي 
 أعایشھا على أرض الواقع.

وثانیھما أّن م�ن�ز ل�ة ال�م�رأة ال�ت�ونس�ی�ة ت�ع�ت�ب�ر 
متقدم�ة نس�ب�ی�ا م�ق�ارن�ة ب�م�ث�ی�الت�ھ�ا ف�ي ال�دول 

 العربیة.
لئن لم یكن الثامن من مارس یوم عطلة رس�م�ی�ة 
فإّن كل المنظمات والجمعیات المدنیة تحت�ف�ي ب�ھ 
وتمھد لھ قبل أیام باجتماعات وندوات تھدف إلى 
التذكیر بالنضاالت السیاسیة للمرأة وبإن�ج�ازات�ھ�ا 
َم ذلك ب�ی�وم وط�ن�ي  االقتصادیة واالجتماعیة وُدعِّ
تحت�ف�ي ف�ی�ھ ال�م�رأةُ ال�ت�ونس�ی�ة بص�دور م�ج�ل�ة 
األحوال الشخصیة المتضمنة لحق�وق�ھ�ا ال�م�دن�ی�ة 
والسیاس�ی�ة ف�ي ال�ث�ال�ث عش�ر م�ن ش�ھ�ر أوت 

وسبق ذلك كلھ صدور كتابین لل�ط�اھ�ر 1957سنة
الحداد* ھما: العمال التونسیون وظھور الح�رك�ة 

ثم كتاب امرأتنا في الش�ری�ع�ة  1927النقابیة سنة
وم�ن فص�ول�ھ "ال�ح�ق�وق  1929والمجتمع سنة

المدنیة والسیاسیة للمرأة " ف�ق�د ج�م�ع ال�ط�اھ�ر 
الحداد في رؤیتھ اإلصالحیة بین ح�ق�وق ال�ع�م�ال 
وحقوق النساء إلیمانھ بأنھّن رك�ی�زة ال�م�ج�ت�م�ع 
وأّن بالدا ال حقوق فیھا للعمال ل�ن ی�ك�ون ف�ی�ھ�ا 
تقدیر لحقوق المرأة فنضال الم�رأة إذن ھ�و م�ن 

 نضال العمال في سبیل العدالة.
على أّن واقع المرأة العاملة مازال إلى یومنا ھذا 
یشكو من التمییز بل اّن مكاسب المرأة التونس�ی�ة 
قد تراجعت بعد "الخریف الع�رب�ي "ألّن ص�ع�ود 
اإلخوان إلى الحكم ق�د دّع�م ال�ع�ق�ل�ی�ة ال�ذك�وری�ة 
وانعدام المراقبة وعدم تطبیق القوانی�ن وض�ع�ف 
اإلدارة وغیاب الدولة كلھا عوامل انعكست سل�ب�ا 

المرأة العاملة فالمرأة الریفیة مث�ال   على وضعیة
تعاني من االستغالل إذ ھي تساھم في اإلن�ت�اج�ی�ة 
قدر ما یساھم الرجل وأكثر لكّن أجرھا یقل دائم�ا 
عن أجر الرجل، كذلك في الم�ج�ال الس�ی�اس�ي أو 
الوظائف العلیا ومراكز ال�ق�ی�ادة م�ازال�ت ال�م�رأة 
تعاني من المعیقات التي ی�م�ك�ن ت�ل�خ�ی�ص�ھ�ا ف�ي 

 :العوامل التالیة
 

العقلیة الذكوریة السائدة التي تعتبر ال�م�رأة أّوال: 
غیر قادرة على ت�ح�م�ل ال�م�س�ؤول�ی�ات ال�ع�ظ�م�ى 
خ�اص��ة ف��ي ال��م�ج��ال الس�ی��اس�ي وم�ج��ال ال��م��ال 
واألعمال فعندما تقلّدت امرأة رئ�اس�ة ال�ح�ك�وم�ة 

تعالت األصوات السلفی�ة وح�ت�ى غ�ی�ر الس�ل�ف�ی�ة 
معارضة ومستنقصةً بل ومتھكم�ة أح�ی�ان�ا وب�دل 
أن یتاب�ع�وا نش�اط�ھ�ا ف�إن�ھ�م ی�ت�اب�ع�ون ل�ب�اس�ھ�ا 
والماركة التي تحملھا حقیبة یدھا ،ومازلت أذك�ر 

وھو  -قول أحدھم لي عندما ُكلّفُت بإدارة المعھد 
"أن�ا -المربّي ویفترض ان یكون مست�ن�ی�َر ال�ف�ك�ر

أرفض أن أشتغل تحت إمرِة امرأة" وك�ان ع�ل�ى 
الم�رأة أن ت�ب�رھ�ن ل�ھ أن�ھ�ا ذاُت مش�روع وان 

 قدراتھا في التسییر تفوق قدرةكثیر من الرجال.
 

ال��ن��ظ��رة ال��ن��م��ط��ی��ة ف��ي ت��وزی��ع األدوار ث��ان��ی��ا: 
فالمجتمع یرى أّن المناصب العل�ی�ا ت�ت�ط�ل�ب ق�وة 
ش��خ��ص��ی��ة وی��ع��ت��ق��د أّن ال��م��رأة ع��اط��ف��ی��ة 

فالوظیفة العمومیة مثال في تون�س تش�غ�ل   ھّشةٌ 
 ٪37ستمائة ألف موظف وتمثل النساء 

(وھي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول العربیة) لك�ّن 
المناصب الع�ل�ی�ا م�ث�ل م�ن�اص�ب رؤس�اء اإلدارة 

 **٪75مازالت حكرا على الرجال بنسبة
 

سبب ذات�ي ن�ف�س�ي ی�ج�ع�ل ال�م�رأةت�رف�ض ثالثا: 
المناصب العلیاخوفا م�ن ال�ف�ش�ل الّن ال�م�ج�ت�م�ع 

أو خ�وف�ا ع�ل�ى   یحاس�ب أداءھ�ا بش�دة وقس�وة
حیاتھا األسریة من التفكك ألّن التشریع قد س�م�ح 
للمرأة بالخروج إلى العمل دون أن یحرص ع�ل�ى 
توفیر المؤسسات المؤھلة لتعویض غیاب�ھ�ا ع�ن 
البیت والتفرغ الكامل لنشاطھا م�م�ا یس�ب�ب ل�ھ�ا 
ضغوطا وإرھاقا بدنیا ونفسیا ویكون م�ن دواف�ع 
الطالق خ�اص�ة إذا ك�ان ال�رج�ل ذا دور س�ل�ب�ي 

 ……وأنانّي في بیتھ
ومھما تكن الصعوبات والعوائق أمام المرأة ف�إّن 
فرض وجودھا في المجت�م�ع م�واط�ن�ة ك�ام�ل�ة ال 
یكون إال بفرض وجودھا في ال�ح�ی�اة الس�ی�اس�ی�ة 

وتعِرف المرأة أن   واالقتصادیة وباستقالل مادي
الحقوَق ال تُھدى بل تُ�ف�تَ�كُّ وأّن ط�ری�ق ال�ن�ض�ال 
مازالت أمامھا طویلة وأّن أّي ت�ھ�اون م�ن�ھ�ا ق�د 
یعیدھا إلى النقطة الصفر خاصة وقوى الرج�ع�ی�ة 

 في صعود.
ف��ل��ی��ك��ن ال��ث��ام��ن م��ن م��ارس ی��وم اح��ت��ف��اء 
بالنضاالت النسویة ودفع إلى م�زی�د ال�ع�م�ل 

 ٠على تطویر التشریعات وتغییر العقلیات
  تحیةً لكل نساء العالم في یوم المرأة

تح�ی�ةً ل�ن�س�اء ت�ون�س وال�ج�زائ�ر وال�ع�راق 
  المناضالت

 كل عام ونساؤنا صامدات رافضات للقمع
………………………… 

م�ف�ك�ر) ون�ق�اب�ي  1899/1934الطاھر الحداد (*
ومنظّر، خریج جامعة الزیتونة، خصص مؤل�ف�ات�ھ 

  إلصالح المجتمع التونسي وتطویره
العّمال التونسیون وظھ�ور ال�ح�رك�ة -من مؤلفاتھ:

 1927النقابیة 
(م�ن  1929امرأتنا في الشری�ع�ة وال�م�ج�ت�م�ع -  

 فصولھ: الحقوق المدنیة والسیاسیة للمرأة)
المرجع: آمال صمود الخماري رئیسة ج�م�ع�ی�ة **

الحوكمة وتكافؤ المراة والرجل في موقع ال�ق�رار، 
 2022مارس 2جریدة الشروق لیوم
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شاعت منذ اواسط القرن الماضي م�ع�ل�وم�ة     
في أوساط اآلثاری�ی�ن وال�ب�اح�ث�ی�ن ع�ن ال�ل�ق�ى 
مفادھا إن مجرد إزعاج م�وم�ی�اء اي ف�رع�ون 
من فراعنة مصر في الحفر والنبش أو السرقة 
وال��م��ت��اج��رة ی��ؤدي ال��ى م��ا ُس��م��ي بـ�� (ل��ع��ن��ة 
الفراعنة) التي تقود صاح�ب�ھ�ا ال�ى ال�م�وت او 
الجنون او العوق كما یدعي ك�ث�ی�ر م�ن ال�ذی�ن 
اصیبوا بھ�ك�ذا مص�ائ�ب إث�ر ت�ح�رش�ھ�م ب�ت�ل�ك 
المومیاءات، وسواء ان كانت ھ�ذه ال�م�ع�ل�وم�ة 
دق��ی��ق��ة أم م��ج��رد ت��ك��ھ��ن��ات أو ت��أث��ی��رات 
سایكولوجیة أو عضویة فإنھا اع�ت�ب�رت س�ب�ب�ا 
لكثیر مما أصاب الضحایا الذین دفعوا ح�ی�ات�ھ�م 
ثمنا لما فعلوه من ازعاج لتلك المومیاءات كم�ا 
ی�دع�ون ھ�م وأق��رب�ائ�ھ��م، وب�ع��ی�دا ع��ن مص��ر 
وفراعن�ت�ھ�ا وت�ح�دی�دا ف�ي ق�ل�ب ب�الد م�ا ب�ی�ن 
النھرین بغداد ومنذ ذات التوقیت أو أكثر بقلیل 
عن قبور الفراعنة ومح�ن�ط�ات�ھ�م م�ن ال�م�ل�وك 
واألم�راء ال�م�ص�ری�ی�ن ف��إن ت�ل�ك ال�ل�ع�ن�ة وإن 
اختلفت االسباب قد أصابت كرسي ال�ح�ك�م ف�ي 

 1958العراق بعد السط�و ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي ت�م�وز 
وقتل كافة أفراد االسرة الھ�اش�م�ی�ة ال�ح�اك�م�ة، 
باختالف المستھدف من اللعنة، ح�ی�ث ت�الح�ق 
تلك اللعنة كل من یجل�س ع�ل�ى ذل�ك ال�ك�رس�ي 

 المشؤوم!.
لكن لعنة كرسي الحكم في ال�ع�راق ت�خ�ت�ل�ف    

كثیرا عن تلك التي في مص�ر، ح�ی�ث الص�راع 
المستمیت من أج�ل ال�ج�ل�وس ع�ل�ی�ھ�ا ول�ی�س 
مجرد إزعاج لجثة ھام�دة م�ح�ن�ط�ة م�ن�ذ االف 
الس��ن��ی��ن، وأس��ب��اب ھ��ذه الص��راع��ات ك��ث��ی��رة 
ومعقدة النھا ترتبط بالموروث المت�ك�ل�س ع�ب�ر 
مئات السنین من حكم األمیر والسلطان والملك 
وال��رئ��ی��س وال��ق��ائ��د، وس��ل��ط��ات��ھ��م ال��م��ط��ل��ق��ة 
وامتیازاتھم الال محدودة التي دفعت ك�ث�ی�ر م�ن 
ال�م�غ�ام�ری�ن ل�إلن�ق�الب وال�ج��ل�وس ع�ل�ى ذل��ك 
الكرسي الذھبي، كما حصل ف�ي م�ع�ظ�م ب�ل�دان 
الشرق االوسط وأفریقیا وأمریكا الالتینیة م�ن�ذ 
أكثر من نصف قرن، ومن ضمنھا العراق الذي 
حطم الكرسي الملكي لیضع كرسیا للجمھوری�ة 

م ب�إن�ق�الب عس�ك�ري دم�وي، 1958في تموز 
نصب فی�ھ م�ج�ل�س�ا رم�زی�ا ل�ل�س�ی�ادة ورئ�ی�س�ا 
م�ت�ف�ردا ل�ل�وزراء ی��ق�وم م�ق��ام ال�م�ل��ك م�ط�ل��ق 
الصالحیات بزي جمھوري وشعارات تقدم�ی�ة، 
ما ل�ب�ث ب�ع�د خ�م�س س�ن�وات ح�ت�ى أط�اح ب�ھ 
مغام�رون آخ�رون م�ن رف�اق�ھ ل�ی�ت�م ت�ن�ص�ی�ب 
(الرئیس ال�م�ؤم�ن ع�ب�د الس�الم ع�ارف) ھ�ذه 
المرة، والذي لم یھنأ ھو وشقیقھ عبد الرحم�ن 
كثیرا بالحكم، اذ استولى مغامرون آخرون ف�ي 
انقالب لیلي على ال�رئ�ی�س ون�ف�ی�ھ ال�ى خ�ارج 
العراق إلجالس جنرال آخر ھو المھی�ب أح�م�د 
حسن البكر على كرسي الحالق الذھبي، ال�ذي 
لم یتمتع بالجلوس ع�ل�ی�ھ م�ن�ف�ردا ب�ل ش�اط�ره 
نائبھ المدني صدام حسین حتى أزاحھ بال�ك�ام�ل 
من الكرسي ومن الحیاة لیمارس دوره ك�م�ن�ق�ذ 
لالمة وقائد للضرورة ونعمة من ن�ع�م الس�م�اء 
كما وصفھ میشیل عفلق مؤسس حزب ال�ب�ع�ث 

 العربي االشتراكي!.
الحقتھ اللعنة ھو اآلخر كأقرانھ ممن سبق�وه    

على كرسي الحالق، لكن ھذه المرة كانت على 
ید الوالیات المتحدة التي أسقطتھ وأعدمتھ ھ�و 
وأرك�ان ق��ی�ادت�ھ، ل�ت��ن�ت�ھ��ي واح��دة م�ن ح�ق��ب 
الرئاسة العراقیة المثیرة وی�ن�ت�ھ�ي م�ع�ھ�ا ذل�ك 
المنصب المثیر وی�ت�ح�ول ال�ى م�ج�رد وظ�ی�ف�ة 
تشریفیة بروتوكولیة في نظام ب�رل�م�ان�ي غ�ی�ر 
مكتمل یعتمد رئیسا للوزراء بصالحیات اوسع، 
مع تقزیم كبیر في حجم المنصب عل�ى خ�ل�ف�ی�ة 
ذلك اإلرث الثقیل للرئاسة وما ت�رك�ھ م�ن آث�ار 
ن�ف�س�ی�ة س��ل�ب�ی�ة ال��م�ج�ت�م�ع الس��ی�اس�ي وغ�ی��ر 
السیاسي، فقد عمل م�ؤس�س�و ال�ن�ظ�ام ال�ج�دی�د 
على تقلیص صالحیاتھ وتكث�ی�ف�ھ�ا ب�ی�د رئ�ی�س 
ال��وزراء ال��ذي ت��رش��ح��ھ ال��ك��ت��ل��ة االك��ب��ر ف��ي 
البرلمان العراق�ي ال�واق�ف ع�ل�ى رج�ل واح�دة 
بسبب إصرار البعض على عدم تشكیل ال�ج�زء 
الثاني واالھم من البرلمان اال وھ�و ال�م�ج�ل�س 

 االتحادي.
ولكي تُدعم العملیة السیاسیة ب�ی�ن م�ك�ون�ات    

العراق الرئیس�ی�ة (ال�ك�ورد والش�ی�ع�ة والس�ن�ة 
العرب) في نظام توافقي فقد اتفقوا على ُع�رٍف 
وزع�وا م��ن خ��الل�ھ ال�رئ��اس�ات ال�ث��الث�ة ع�ل��ى 
الشیعة ولھا م�ن�ص�ب رئ�ی�س ال�وزراء ك�ون�ھ�ا 
الغالبی�ة ال�م�ف�ت�رض�ة ل�ع�دم وج�ود ت�ع�داد ع�ام 
للسكان، وللسن�ة ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�ع�رب م�ن�ص�ب 
رئاسة البرلمان، بینما م�ن�ح م�ن�ص�ب ال�رئ�ی�س 
للكورد على اعتبار إقصائھم تاریخیا عن ھك�ذا 
مناصب منذ تأسیس المملكة العراقیة، وحص�ل 

اتفاق مشابھ في إقلیم كردستان ایضا وفي ذات 
م، ح�ی�ث ات�ف�ق ال�ح�زب�ان 2006الفترة أي في 

الرئیسیان على ان ی�ك�ون رئ�ی�س ج�م�ھ�وری�ة 
العراق لالتحاد الوطني مقابل ان یكون رئ�ی�س 
االقلیم من الدیمقراطي الكوردست�ان�ي، وب�وف�اة 
الرئیس طالباني واعتذار الرئیس بارزاني ع�ن 
تمدید رئاستھ او الترشح لھا من جدید، ی�ع�ت�ق�د 
الدیمقراطي ان ذلك التوافق انتھى ویجب ان ال 
یكون المنصب حكرا ل�ح�زب م�ع�ی�ن ت�ح�ت أي 
مبرر، بل ان الدی�م�ق�راط�ي ط�ل�ب م�ن االت�ح�اد 
ترشیح اي شخصیة اخ�رى م�ن ق�ی�ادات�ھ ت�ن�ال 
رضا الدیمقراطي وبقیة االحزاب لیكون مرشح 
المكون، لكنھم اصروا على ترشیح السید برھم 
ص��ال��ح (ال��ذي س��ب��ق وأن اع��ت��رض ع��ل��ی��ھ 

م وت�م ف�رض�ھ 2018الدیمقراطي في انتخابات 
م��ن ق��ب��ل ن��واب الش��ی��ع��ة والس��ن��ة ن��ك��ای��ة 
بالدیمقراطي)، مما اض�ط�ر ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ى 
ترش�ی�ح م�ن�اف�س ل�ھ ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا، وق�د ت�ك�رر 

م 2021الموقف ثانیة بعد ان�ت�خ�اب�ات اك�ت�وب�ر 
بإصرار االتحاد على اع�ادة ت�رش�ی�ح ال�رئ�ی�س 
لدورة ثانیة دون توافق مع منافس�ھ ال�رئ�ی�س�ي 
الذي دفع الى السباق مرشحھ القوي ھ�وش�ی�ار 
زیباري وزی�ر ال�خ�ارج�ی�ة وال�م�ال�ی�ة الس�اب�ق، 
وح��ی��ن��م��ا ش��ع��ر ال��ط��رف ال��ث��ان��ي أي االط��ار 
التنسیقي بحتمیة فوز الس�ی�د زی�ب�اري ت�ع�ق�دت 
االمور اكثر خاصة دخول إیران على الخط م�ن 
خالل مشاركة السفیر اإلیراني والقوى الشیعیة 
ال��م��ن��افس��ة ل��ل��ت��ی��ار الص��دري ب��الض��غ��ط ع��ل��ى 
المحكمة ورفض ترشح السید زی�ب�اري ب�ق�رار 
وِصف بانھ ظالم وسیاس�ي، م�م�ا دف�ع ال�ح�زب 
الدیمقراطي الى تقدیم م�رش�ح آخ�ر ھ�و وزی�ر 
الداخلیة في حكومة االقلیم، والذي تم ترشیح�ھ 
في المرحلة الثانیة التي اعترض علیھا البعض 
وطعنوا في شرعیت�ھ�ا، وق�د اك�دت ال�م�ح�ك�م�ة 
االتحادیة الطعن والقت الكرة في ملعب مجل�س 
النواب، مشترطة الترشیح م�ن خ�الل�ھ ول�ی�س 

 من ھیئة رئاستھ!.
وھكذا أصبح فریقا الص�راع؛ الش�ی�ع�ي ح�ول   

السلطة وال�ك�وردي ل�ك�س�ر اإلرادة، أح�د أھ�م 
أسباب توقف او انسداد ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة، 
وواضح ج�دا أن اإلط�ار یض�غ�ط ب�ات�ج�اه ع�دم 
نجاح عملیة انتخاب الرئیس اال بمشاركت�ھ ف�ي 
الحكومة الت�ي یص�ر ال�ت�ح�ال�ف ال�ث�الث�ي ع�ل�ى 
تشكیلھا تحت شعار حكومة االغلبیة ال�وط�ن�ی�ة 
ال��م��رف��وض��ة م��ن ق��ب��ل االط��ار وم��ن االت��ح��اد 
لكونھما سیخسران مواقعا تمتعوا بامت�ی�ازات�ھ�ا 
ومكاسبھا ط�ی�ل�ة م�ا ی�ق�رب م�ن ع�ق�دی�ن م�ن 
الزمان، وربما أیضا الخشیة م�ن ف�ت�ح م�ل�ف�ات 
الفساد الكبیرة التي تض�م عش�رات ال�م�ل�ی�ارات 
والصفقات الم�ری�ب�ة، وال�غ�ری�ب ان�ھ�م ج�م�ی�ع�ا 
أرادوا إض�ع�اف وظ�ی�ف�ة رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 
وتقلیص صالحیاتھ، لكنھم اكتش�ف�وا أن�ھ رغ�م 
ذلك مفتاح لتسمیة رئیس الوزراء األق�وى ف�ي 
البالد واألمضى في الرفض أو المواف�ق�ة ع�ل�ى 

 كثیر من القوانین والمشاریع واألحكام.
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لم تكن الفتاة السمراء ال�ب�ش�رة ال�ت�ي ول�دت ف�ي ب�غ�داد وع�اش�ت      
طفولتھا في الناصریة وصباھا في الكوت، وش�ب�اب�ھ�ا ف�ي أروق�ة دار 
المعلمین العالیة، ودّرست األطفال في األنبار تعلم أنھا ستغیّر اس�م�ھ�ا 
ذات یوم من فخریة عبد الكریم إلى "زینب"، وتقف إلى جان�ب ف�ن�ان 
الشعب یوسف العاني في سعی�د أف�ن�دي وخ�ل�ی�ل ش�وق�ي ف�ي ال�ن�خ�ل�ة 
والجیران لتروي حكایات العراقیی�ن، وت�ن�ق�ل ل�ن�ا ص�وراً ع�ن نض�ال 

 ..المرأة العراقیة
إسمحوا لي إذن في ھذه الزاویة المتواضعة أن أتذكر اسماً ت�اه ع�ن�ا، 
لكنھ لن یتیھ عن ذاكرة ال�وط�ن ، ن�ت�ذك�ر زی�ن�ب ال�ف�ن�ان�ة واإلنس�ان�ة 

 .والمناضلة
عاماً على رحیلھا ال تزال الفنانة زی�ن�ب ع�الم�ة م�ن ع�الم�ات 24بعد 

الزمن الجمیل، وَعلماً من أعالم الوطنیة في ھذه البالد ال�ت�ي ال ت�زال 
 ."تعیش أحداث مسرحیة یوسف العاني الشھیرة "راس الشلیلة

ھل كانت زینب تعتقد یوماً أّن أعلى سلطة قضائ�ی�ة ف�ي ال�ب�الد س�وق 
تجیز تأدیب الزوجة وضربھا؟، وأن ھذه البالد بدالً من أن تس�ی�ر ف�ي 
طریق المعرفة والعمل أصر ساستھا على أن یسیروا ب�ھ�ا ف�ي ط�رق 
الطائفیة واالنتھازیة؟، وھل كانت زینب وھي تقف شامخة على خشبة 
مسرح بغداد تروي حكایات االمل والمستقبل ، تتوق�ع أن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
سینشغلون بعد عقود بحكایات عامر الكفیشي ع�ن ت�ح�ری�م مص�اف�ح�ة 
المرأة، بینما تنسحب القیم الوطنیة وال�ث�ق�اف�ة إل�ى ال�وراء، م�ط�اردة 

 .بتھمة الخروج على األعراف الطائفیة والعشائریة
سیقول البعض ایھا " الكویتب " مالك والن�س�اء وق�د حص�ل�ن ال�ی�وم 
على ربع مقاعد البرلمان .. ایھا السادة في الشكل نبدو دولة حضاریة 
متقدمة، النساء حصلن على نسبتھن في البرلمان، فیما الواقع ی�ق�ول 
إننا ، في بالد ال تحترم المساواة، وال یرضى رجالھ إال بحق واحد ھو 

 .السیطرة على كل شيء وأي شيء
مشكلة الذین خاضوا حول السیاسة ھذه األیام أنھم بال ذاكرة وبحاجة 
إلى من یقرب لھم وقائع التاریخ، ومشكلتھ�م أن�ھ�م ی�خ�رج�ون غ�ال�ب�اً 
بنتائج واحدة، وھي أن الحاضر أفضل بالنسبة للمرأة، وأك�ث�ر وع�داً، 
وأكثر تقدم�اً. وال أع�رف ك�ی�ف ی�ن�ظ�رون إل�ى م�ث�ل ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة، 
خصوصاً أنھم لم یعرفوا التاریخ الذي ی�ت�ح�دث�ون ع�ن�ھ، ص�ح�ی�ح أن 
المرأة لم تصل إلى البرلمان بھذه الكثافة، لكن نزیھة الدل�ی�م�ي ك�ان�ت 

 . أول وزیرة عربیة
ال أعرف أوجھاً للمقارنة ولكنني أرى أن العراق الذي یتب�اھ�ى ق�ادت�ھ 
بأنھ قاد عرس الدیمقراطیة في المنطقة، یحرم نصفھ الجمیل من حقھ 
في أن یتولى مناصب وزاریة وقضائیة، وأن المحكمة االتحادیة تخلو 

 .من نون النسوة
مرت زینب مثلھا م�ث�ل ن�زی�ھ�ة ال�دل�ی�م�ي ون�ازك ال�م�الئ�ك�ة وع�ات�ك�ة 
الخزرجي وصبیحة الشیخ داود مثل نسائم ع�ذب�ة ف�ي ع�وال�م ال�م�رأة 
والسیاسة والفن والثقافة. ویوم نتذكر المرأة، كنا نتمنى أن تح�ت�ض�ن 

  بغداد تمثاالً لفنانة الشعب زینب

كان الفرنسي روالن بارت مولعاً ب�الص�ور وع�الق�ت�ھ�ا ب�الس�ی�اس�ة،     
ونجده یكتب "ھذه الصور ما ھي إال مجموعة من اإلعالنات ال�ت�ي ال 

 .."تحظى باحترام الجمھور
وأعتذر لكم من جدید عن العودة إلى عالم الكتب والف�ال�س�ف�ة، ون�ح�ن 
نعیش أجواء تقلبات النائبة عالیة نصیف التي وجدت أن باب المحكمة 
االتحادیة أقرب إلیھا من حبل الورید، وان الدولة لن تس�ت�ق�ی�م م�ا ل�م 

 تستمع الى حكم ومواعظ صاحبة الحذاء الذھبي!. 
تعلمت من خالل عملي في الصحافة أن أفضل شيء یقوم ب�ھ ال�ك�ات�ب 
ھو تذكیر الناس مرة ومرتین وثالثًاً بما یجري حولھم، ولھذا تجدن�ي 
مضطراً ألكرر األسئلة نفسھا بین الحی�ن واآلخ�ر، وال ش�يء ی�ت�غ�ی�ر 

 .سوى إجابات أصحاب الفخامة والمعالي
قبل أیام امتألت مواقع التواصل االجتماعي وم�ع�ھ�ا ب�ع�ض ال�وك�االت 
والفضائیات بصورة للرئیس الروسي "ف�الدی�م�ی�ر ب�وت�ی�ن" ت�ت�وس�ط 
منطقة الجادریة في بغداد، حیث أراد أصحاب الصورة ال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى 
انحیازھم لروسیا في حربھا ضد أوكرانیا.. وألننا بلد ال ناقة ل�ھ�ا وال 
جمل في قضایا العالم وصراعاتھ ، فنحن شعب "سعید" ال یزال یح�ل 
مشاكل�ھ ب�ال�ق�اذف�ات وال�رش�اش�ات، وت�ت�ص�در "ال�دك�ة ال�ع�ش�ائ�ری�ة" 
اھتماماتنا ونسعى أن ندخل موسوعة غینیس كأھم ب�ل�د ی�رف�ع ش�ع�ار 
الوالء للعشیرة قبل الوطن، فقد وج�د ك�ات�ب م�ث�ل ج�ن�اب�ي أن ص�ورة 
بوتین في بالد الرافدین تعبر عن الكومیدیا الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي وص�ل�ن�ا 

 .إلیھا
 سیقول البعض حتماً : 

یارجل، نحن شعب یناصر قضایا الشعوب، وال یزال المواطن العراقي 
البسیط یحلم بأن یصبح بوتین رئیسا لجمھوریتھ ، مثلما یحلم لنفس�ھ 
باألمان من وباء السیاسة ووباء الفشل ال�ذي ی�ح�اص�ره، ف�ي ال�وق�ت 
الذي نھبت فیھ أحزاب السلطة أموال الص�ح�ة وال�ت�ع�ل�ی�م والص�ن�اع�ة 
والزراعة، وبدالً من أن ن�ق�دم الس�راق ل�ل�ق�ض�اء، ط�ال�ب�ن�ا ال�م�واط�ن 

 .العراقي بأن یشد حزام التقشف
یا سادتي أصاحب الفخامة ومعكم أصحاب المعالي، لم یعد ممكناً خداع 
العراقیین بصور ثوریة، فالعصر الیوم عصر صورة الواقع، ولم ی�ع�د 

 .ممكناً تحویل ھذا الشعب إلى مجرد ھتافین ومرددي شعارات
المشكلة لم تكن في الصورة، وال في الشعارات التي یطلقھا ال�ب�ع�ض، 

 .بل في الخداع، خداع النفس أوالً، وخداع الناس مرة ومرتین وعشراً 
عندما وضع العراقیون القدماء علم الحساب، لم یكون�وا ی�درك�ون أن 
أحفادھم سیتحولون إل�ى أرق�ام ف�ي س�ج�الت ال�م�وت�ى وال�م�ش�ردی�ن، 
والباحثین عن الطمأنینة واألمان.ال یھم. سوف نعرف في المست�ق�ب�ل، 
فاآلن نحن منقسمون البعض منا یصفق لبوتین واآلخر یمني ال�ن�ف�س 
بھجرة األوكرانیات إلى العراق، ھ�ل س�ن�ظ�ل غ�ارق�ی�ن ف�ي ال�ق�ض�ای�ا 
الكبرى، كالعالقة المستقبلیة بین طھران وواشنطن؟ أم سندخل عصر 
القضایا الب�س�ی�ط�ة، ك�ت�وف�ی�ر األم�ن واألم�ان، وف�رص ال�ع�م�ل آلالف 

 . العاطلین؟ دعونا من خرافة العدالة االجتماعیة وبناء المستقبل
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الدینار العراقي .. كأّي ُعملة .. یت�أرَج�ُح ب�ی�ن   
الزینة والحقیقة، و ب�ی�ن ال�وف�رة و ال�عُ�ْس�َرة، 

 .وبین القّوِة والَضعف
تتقَلُّب قیمتھُ بین دیناٍر"فائق القّوة"، م�ع ن�ف�ٍط 

دوالراً للبرمیل في نھایة السبعینیات م�ن  36بـ 
القرن الفائت .. إلى دیناٍر"ھزیل"، مع ن�ف�ٍط بـ 

 . دوالراً اآلن 93
بطبیعة الحال أّن مقارنة س�ع�َر ال�ب�رم�ی�ل ب�ی�ن (

ُمّدتین ، یتمُّ احتسابھا كـ�"ق�ی�م�ة ح�ال�یّ�ة" م�ن 
خالل ما یُعَرف بـ� "تَ�ع�اُدل ال�ق�ّوة الش�رائ�ی�ة" 

 .للدوالر آنذاك، مقابَل"قیمتِھ"اآلن)
م�ع ذل�ك.. س�ی��ب�ق�ى ش�ك�ُل ال�عُ�م�ل�ة، ودورھ��ا، 
ووظیفتھا، ومحتواھا، ھ�و ان�ع�ك�اٌس ل�ط�ب�ی�ع�ة 

 .الحال
 .لضعف أو"قّوة" اإلقتصاد 
وحدة"، "لتماِسك المجتمع، أو النقسامھ.. ولـ  

 .أو"تشرذم" الناس
و"أساساً"سیبقى ذلك إنعكاُس ل�ل�ف�وض�ى، أو  

 .لالستقرار(بأشكالِھ كافّة) في بلٍد ما
العملة الردیئة ال یُمكُن أن تَطُرَد العملةَ ال�ج�یّ�دة 

 .من السوق
ال�َج�یّ��ُد" ال یُ�ھ�َزُم أم�ام ال�رديء، إالّ ل�وق��ٍت "

بعدھا سیُطاِرُد  ..قصیر، وفي غفلٍة من التاریخ 
"الجیِّدون" فی�ال�ق "األن�ذال" ، وی�دف�ع�ون�ھ�م 
إلى"الكھوف"التي جاءوا منھا، ویدفنوھم م�ع 

 .و"دنانیرھم" و "َوِرقھم" ھناك ""أدواتھم
ال یُمكُن لرديٍء ..أبداً .. أن یطرَد الجیَّد "م�ن" 

 .السوق
العملة الجیّدة، ھي التي تطرُد العملة الردیئة .. 

 "إلى" السوق .
سالما ألستاذنا الكبیر(إبراھیم كبّة)، الذي ق�ل�َب 
لنا قانون"غریشام"، وأظھرهُ لنا على حقیقتھ، 

 ونحُن في "ثاني كلیّة" .. فقط .. ال غیر .
سالما لصدیقنا القدیم (جون غریشام)، الذي لم 
یكن"إقتصادیّا"، بل كان "فیل�س�وف�اً"، ول�ھ�ذا 
جعل"قانون" العملة یقُف على رأس�ھ، ول�ی�س 

  .على قدمیھ
سالماً معالي وزیر المالیة األس�ت�اذ ع�ل�ي ع�ب�د 

عراقة"الدی�ن�ار ال�ع�راق�ي "األمیر عالّوي، ألّن 
(ك��م��ا ق��ّوت��ھ، وك��م��ا ض��ع��ف��ھ) ال ع��الق��ةَ ل��ھ��ا 
بـ"عراقِة" العائلة.. بل ألّن ال�دی�ن�ار ال�ع�راق�ي

(حالھُ حال اإلقتص�اد ال�ع�راق�ي)، ال ی�ق�ُف اآلَن 
 .على رأسِھ، وال یدري أیَن ِرجلَیھ

وطبعاً، ال سالَم لمن یعتَقِ�د أّن "اإلق�ت�ص�ادات" 
یمكن أن تتغیّر من خالِل التل�وی�ِح ب�ال�عَ�ص�ا، أو 
بـ�"ال��رك�وِب ع�ل��ى ال��م�ك��ن�س��ة"، أو ب�الض��غ��ِط 

"، أو برصاصٍة من بندقیّة  .على"الِزرِّ
أعتِرُف لَك ھنا معالي الس�ی�د ال�وزی�ر،ب�أنّ�ك ال  

تتحّمُل وزر ذلك وحدك(ألّن ھذا لیس إنص�اف�اً)، 
في ھزیم�ت�ن�ا ال�م�دویّ�ة،  "وأنّنا جمیعاً "شركاء

 .متعّددة األبعاد
أعتِرُف لَك ھنا بأّن فشلنا المزمن ھ�و ن�ت�ی�ج�ةٌ  

منطقیّة لسوء تدبیرنا، وقلّة حی�ل�ت�ن�ا، وھ�وان�ن�ا 
وأیضاً لمحاولتنا إدارة شيٍء  .. "على"االخرین

إسمھُ"اإلقتصاد".. في حین أّن الش�يء ل�دی�ن�ا 
 ."في الحقیقة، إسمھُ "اإلقتصاد

 ال یوجُد في العراق"اقتصاد"، بل "بازار"،
شورجة"، ودكاكین(مختل�ف�ِة األغ�راض)، "و  

ل��ت��روی��ج  (وك��لٌّ ی��زَع��ُق ف��ی��ھ��ا (ع��ل��ى راح��ت��ھ
بضاعتھ.. فتختَلِطُ البضائُع، وتخ�ت�لِ�طُ ال�وج�وهُ، 
وت��خ��تَ��لِ��طُ األص��وات، وت��خ��تَ��لِ��ُف"األرب��اح"، 

 ."وتختَلُِف "الخسائر
م�ا ی��ح��دُث اآلن ھ��و أّن ب��ورص��ة" ال��ك��ف��اح" 
و"الحارثیة"، أقوى وأكثُر تأثیراً من السی�اس�ة 
النقدیة للبنك المركزي ال�ع�راق�ي.. وإّن ال�ن�اس 
تبني خیارات�ھ�ا وتص�ّرف�ات�ھ�ا اإلق�ت�ص�ادی�ةع�ل�ى 
توقّعات وتصریحات السیاسیی�ن، ول�ی�س ع�ل�ى 
ب��ی��ان��ات وم��ؤش��رات و "ُم��واَزن��ات" وزارة 

 .المالیة
 .ما لدینا اآلن ھو .. الشيء

وقضیّتنا الرئیسة،ھي كیَف یُمِكُن ل�ن�ا أن ن�أت�ي 
بشيٍء ما من ھذا الالشيء، بأقِل كلفٍة مم�ك�ن�ة، 
وبأقصر وق�ٍت م�م�ك�ن، ألَن "ال�ن�اس" ف�ق�دت 
قدرتھا على اإلحتمال، وقد تفقُِد"ُرش�دھ�ا" ف�ي 

 .أّي لحظة
اإلق��ت��ص��اُد "ُرش��د" و "رش��ادة" وس��ل��وٌك 

رش��ی��دةٌ" ل��ل��ت��ص��ّرف��اِت ""رش��ی��د" وإدارةٌ 
 .والموارد

اإلقتصاد لیَس"ُمضاربة" بالمصائر.. غ�ی�ّر أّن 
"السیاسات" التي یتمُّ رسمھا وتنف�ی�ذھ�ا ع�ل�ى 
ع��ج��ل، ق��د ت��ق��وُد س��ری��ع��ا إل��ى ال��م��ض��ارب��ة 
بـ"دینارنا"، وبـ"دوالرھم"(كما یحدُث اآلن).. 
وق�د ت��ق��وُد الِح��ق��اً(وس��ری�ع��اً) إل��ى ال��م��ض��ارب��ة 
بـ"دمنا"، وھو ما یمكُن أن ی�ح�دَث أیض�اً، ف�ي 

 .أیِّة لحظة
 .ال تنعِدُم لدینا السیاسات والحلول والوسائل

 .لدینا منھا الكثیر
ف�ق��ط .. ال تََض�ع��وا "ع��رب��ة"الس�ی��اس��ة، أم��اَم 
"حصان"اإلقتصاد، واتركوا اإلق�ت�ص�اد ألھ�ل�ھ، 

 ."وتمتّعوا بـ"القیادة
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 .ال تحلیَل لدّي .. وال إضافة

 لسُت "َمَع" ، أو "ِضّد" .

الشأن لي ، ال بـ"الناتو" ، وال ب�اس�ت�رات�ی�ج�یّ�ات 

وت�ك��ت�ی��ك�ات ومص�ال��ح "ال��ق�وى ال�ع��ظ�م��ى"، وال 

بإرادات "اإلم�ب�ری�ال�یّ�ات" األخ�رى "الص�اِع�دة" 

التي تریُد أن تحّل محّل اإلمبریالیّ�ات "ال�ق�دی�م�ة" 

 في ھذا العالم.

أنا رجٌل"بسیط ، أفھُم مایحدُث اآلن ع�ل�ى ال�ن�ح�و 

 اآلتي:

یضیُق ِجْلُد الدك�ت�ات�ور ع�ل�ی�ھ.. ف�ی�رتَ�ِك�ُب ح�م�اق�ةَ 

 الخروجِ من ِجْلِدِه ، والذھاب إلى "الغزو" .

ال شجاعة، وال كرامة، وال "است�رات�ی�ج�یّ�ة"، ف�ي 

 غزو"قریٍة" سوفیتیٍّة سابقة.

 أوكرانیا.. ھي "كویُت"كـَ .. یا فالدیمیر بوتین.

ستجلُس بعد ق�ل�ی�ل ف�ي "ك�رم�ل�ی�ن" ال�ق�ی�اص�رة، 

وتُلقي عل�ی�ن�ا "خ�ط�اب"ال�ن�ص�ر، وتس�رُد ع�ل�ی�ن�ا 

األسباَب التي ال یعرُف العقُل الفاش�يُّ غ�ی�رھ�ا ف�ي 

 كّل وقٍت، وُكّل مكان.

 أوكرانیا.. ھي "كویُت"كـَ .. یا فالدیمیر بوتین.

س��ی��دف��ُع ال��روُس واألوك��ران��یّ��وَن ث��م��ن��اً ف��ادح��اً 

 لـ"حربَك" الُمشینِة ھذه، ولیَس أنت.

ولكن ُكن على ثقٍة، ویجب أن تكوَن على ثقٍة، بأّن 

الدول واألمم التي تعتقِد أنّھا "ضعیفةٌ"اآلن .. ل�ن 

 تتركك طویالً لكي"تتلَّمظَ" بطعم "الفوز" .

 سیجبرونَك عاجالً أم آجالً على اإلنسحاب...

ولكن بشرط قدیٍم ومع�روٍف وُم�َج�ّرٍب م�ع غ�ی�رَك 

 من"األباطرِة"الُجُدد..

وھو أن "ال یسمحوا لَك بأن تنَسِحب، واإلبتسامةُ 

 تعلو شفتیك" .

لن یسمحوا لك أن ت�ن�َس�ِح�َب م�ن "ال�ُم�س�ت�ن�قَ�ع" 

األوكرانّي، دون أن یتركوا جمیع"الضف�ادعِ" ف�ي 

مستنقعاِت العالِ�ِم تض�ح�ُك ع�ل�ی�ك، ك�م�ا ض�ح�ك�ت 

ع��ل��ى"الس��الِح��ف"ال��ت��ي س��ب��ق��ت��َك ف��ي اق��ت��راف 

 الحماقات.
 

 أوكرانیا.. ھي"كویُت"كـَ .. یا فالدیمیر بوتین..

 ھنیئاً لَك سیدي الرئیس.

 تمتّع بـ "القیادة".. ولكن وحَدك.

 أنَت وحدك ..

 أیّھا "الزعیم" العظیم.
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دین العقل وف�ق�ھ »في منتصف العام الفائت صدر كتاب بعنوان    
ـ مركز دراسات الوحدة ال�ع�رب�ی�ة، ب�ی�روت ـ� ل�ل�م�ف�ك�ر  «الواقع

العراقي عبد الحسین شعبان، كمحاولة للبحث عن صیغة ع�ق�ل�ی�ة 
للقضایا الدینیة، والـ(تدیّن) بشكل أدق. لم یكتف شعب�ان ب�م�ج�رد 
التنظیر ـ القسم األول من الكتاب یوضح منھجھ البحث�ي ـ� ل�ك�ن�ھ 

م�ن�اظ�رة  18أقام مؤلفھ على جدل حیوي من خالل حوار مطّول ـ 
ـ مع الفقیھ أحمد الحسني الب�غ�دادي، ال�م�ع�روف ب�م�واق�ف�ھ ض�د 
االحتالل األمریكي للعراق وأتباعھ، حتى انتقاده للحوزة الدینی�ة، 
جّراء التزامھا الصمت أمام ك�ل م�ا ی�ح�دث ف�ي ال�ع�راق. ورغ�م 
التباین بین موقف كل من شعبان والبغ�دادي، ت�ج�اه ال�ع�دی�د م�ن 
القضایا، إال أن ف�ك�رة ال�ح�وار ال�ن�ق�دي ی�م�ك�ن�ھ�ا إی�ج�اد أرض 
مشتركة، وصوالً إلى محاولة تجاوز الوضع ال�م�ت�ردي ال�راھ�ن. 
یقول شعبان في مقدمتھ.. وستكون أولى المراحل في تخطي فكر 
القرون الوسطى (الحقبة المظلمة) بإح�الل ال�روح ال�ن�ق�دی�ة ف�ي 
التعامل مع الواقع ومع مخرجاتھ. فال خوف من ن�ق�د ع�ال�م دی�ن 
وال رھبة لھ، فھو بشر مثلك مثلھ، ول�ی�ك�ن األم�ر خ�ارج ن�ظ�رة 
القداسة المسبقة.. ولعل ذلك كان مدخالً لح�واري وع�الق�ت�ي م�ع 
السید أحمد الحسني البغدادي، وھ�و ف�ق�ی�ھ وم�ج�ت�ھ�د وص�اح�ب 
رأي.. والمناظرات معھ فیھا متعة بقدر ما فیھا فائدة، ألنھا تتسم 

وفي ما یلي  .«بالصراحة والوضوح، وھدفھا البحث عن الحقیقة
استعراض لـ(بعض) القضایا واآلراء التي تناولھا الك�ت�اب، وف�ي 

 حدود ما یسمح بھ مقال في صحیفة.
 

 المنھج واإلطار
یصّرح شعبان في الجزء األول من الكت�اب وال�خ�اص ب�ال�م�ن�ھ�ج 
البحثي وإطاره، بأن الھدف ھو إصالح المجال الدین�ي، ب�إض�ف�اء 
صفة العقل والعقالنیة ع�ل�ی�ھ، خ�اص�ة ف�ي ظ�ل ارت�ف�اع م�وج�ة 
التجھیل والتكفیر والتحریم. ویرى أنھ ال یوجد فكر واحد وموحد 
للدین، بل إن لكل مجموعة ثقافیة وفكریة ودینیة ط�ری�ق�ت�ھ�ا ف�ي 
التدیّن، حسب درجة تطورھا وتفسیراتھا الخ�اص�ة، وت�أوی�الت�ھ�ا 
للنصوص الدینی�ة، خ�اص�ة ع�ن�د رب�ط ھ�ذا ال�ت�دیّ�ن ب�الس�ی�اس�ة 
والمصالح االجتماعیة واالقتصادیة واألیدیولوجی�ات، ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
من میثولوجیات ال یربطھا بالدین رابط، فھناك دین رسمي وآخر 

 .شعبي، وسیاسي واجتماعي، ودین األغنیاء ودین الفقراء
من ناحیة أخرى یرى شعبان ال�م�ف�ارق�ة ف�ي مس�اج�د وك�ن�ائ�س 
ومعابد امتألت بالمصلین، في الوقت الذي تزدحم ف�ی�ھ الش�وارع 
بالمشردین والمتسولین، وتفش�ي األم�راض واألم�ی�ة وال�ج�ھ�ل. 
فالسلطة والقوى المت�ط�رف�ة ت�ت�م�س�ك ب�ق�ش�ور ال�دی�ن ل�ح�م�ای�ة 
مصالحھا، فیتم استغالل البشر وفق ذلك، وما بین الدین والت�دیّ�ن 
فارق شاسع، ما بین منظومة قیم، وممارسات وشعائ�ر وع�ادات 
بعضھا إلى الخرافة أقرب، وھذا ما ینطب�ق ع�ل�ى األدی�ان ك�اف�ة. 

ال دین دون عقل، وال عقل دون علم، لكن ذلك ال یتعارض م�ع «فـ
 .«اإلیمان الذي تجسده القلوب قبل العقول

عالمیة إإلسالم األممیة تقتضي في ھذه األزمنة تحط�ی�م أوث�ان « 
التخلف، وتحریك المناطق الساكنة وال�ج�ام�دة ف�ي وع�ی�ن�ا وف�ي 
مسیرتنا، وال�خ�روج م�ن ال�م�وروث الس�ل�ب�ي وت�ق�دی�م اإلنس�ان 
الحضاري، من مبادرة الفقیھ المبدع المجدد، الذي ی�ت�وص�ل ف�ي 
التماس الحق إلى أقرب الوجوه إل�ى ظ�روف وح�االت وم�ل�ك�ات 

 (الفقیھ أحمد البغدادي) .«األحكام، اعتقاداً لمراد الشارع األقدس
 

 االجتھاد والوعي بالتاریخ والحداثة
یرى شعبان وفق منھجھ أن ھناك ترابطا بین التاریخ واالجتھاد، 
فالوعي بالتاریخ ال یعني استعادتھ، بل استحض�ار ت�ج�ارب�ھ ب�م�ا 
یفید الحاضر والمستقبل. وھذا جزء من مھمة االجتھاد، وھو م�ا 
یؤدي إلى تجدید الخطاب الدیني، ف�ال ت�ج�دی�د دون اج�ت�ھ�اد، أي 
استنباط األحكام وفق المتغیرات والمستجدات والت�ط�ورات ال�ت�ي 

حس�ب  «تتغیر األحكام بتغیر األزم�ان»تحدث في المجتمع، حیث 
القاعدة الفقھیة المعروفة. ویتساءل ش�ع�ب�ان ف�ي م�ق�دم�ت�ھ ع�ن 
موقف اإلسالم من الحداثة، وكأنھ السؤال اإلشكالي الق�ائ�م.. ھ�ل 
العالقة الیوم بین وعینا الفكري وتطبیق َح�رف�ی�ة ال�ن�ص، ت�ؤدي 
إلى النتیجة المطلوبة ذاتھا، في زم�ن ال�وح�ي األول وال�م�ت�ل�ق�ي 

 األول؟
 

 اإلیمان
إن الجمیع یزعم أنھ مؤمن با� وكل على ط�ری�ق�ت�ھ ال�خ�اص�ة، «

المسلم منھم والمسیحي والیھودي، فھل هللا واحد بالنسبة إلی�ھ�م 
فعالً؟ وھل ھو اإللھ نفسھ الذي یع�دون وی�ؤدون الص�الة ل�ھ؟ أم 
ثّمة فھم خاص لكل واحد منھم عن عالقتھ با�؟ ثم م�اذا ی�ت�ب�ق�ى 
من هللا ال�ذي ی�ج�ع�ل�ون�ھ واح�داً ل�ل�س�ف�اح واإلرھ�اب�ي وال�ج�الد 
ومغتصب الحقوق وال�م�ح�ت�ال، وف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ ل�ل�ض�ح�ی�ة 

ویقول شعبان إن�ھ ال  .«والبريء والمھضوم الحقوق والصادق؟
یوجد دین سیئ وآخر جید، وأن المشكلة لیست في الدین، بل في 
توظیفھ اإلغراضي، وبعض أشكال التدیّن الت�ي ت�ت�ع�ارض وق�ی�م 
التقدم. كما أن اإلیمان دون عقل سیقود إلى یقی�ن�ی�ة ص�ّم�اء، ق�د 
تصل في بعض األحیان إلى اإلرھ�اب. وی�رى ش�ع�ب�ان ف�ي ھ�ذه 
النقطة أن البغدادي یتوافق معھ في الكثیر من�ھ�ا، خ�اص�ة ال�ذی�ن 
یّدعون اإلیمان ویزعمون التقوى والورع الدین�ي وھ�م ب�ع�ی�دون 

 عنھ.
 

 العنف
ھك�ذا ی�رى ال�ب�غ�دادي م�دع�م�اً »  دعوة الالعنف ذریعة وخدیعة«

وجھة نظره ببعض اآلراء التي دعت إلى المھادن�ة وال�م�س�اوم�ة 
مع القوى الخارجیة ـ األمریكان ومعاونیھ�م ـ� خ�اص�ة الص�ادرة 
عن رجال الدین والمحسوبین على التیار الدیني. ویستند في ذلك 
إلى.. إیقاظ ھمم األمة في الك�ف�اح ض�د ال�غ�زاة، وع�دم ال�خ�ن�وع 
واالستسالم. وھو ما یقره شعبان ویراه مس�أل�ة ع�ق�الن�ی�ة م�ح�ل 
تقدیر. ثم األمر الثاني ما یراه البغدادي في (الشریعة ال�خ�ات�م�ة) 
تلك التي تبرر العنف ضد اآلخر غ�ی�ر ال�م�ؤم�ن، ل�ك�ن ذل�ك ی�ع�د 
ماضیا ال یمكن العودة إلیھ أو استحضاره، إضافة إلى ال إنسانیتھ 
وتعارضھ مع القوانین الدولیة. ف�ق�اع�دة الس�ل�م ھ�ي م�ا ت�أس�س 
علیھا میثاق األمم المتحدة، ال الحرب. ففكرة الجھاد بوج�ھ ع�ام، 
یراھا العدید من الفقھاء فرعاً من فروع الدین، كالصالة والص�وم 
والزكاة. فما یؤیده البغدادي ھنا یسمى (ال�ج�ھ�اد االب�ت�دائ�ي) أي 
إعالن الحرب المفتوحة على الكفار وال�م�ش�رك�ی�ن وال�ك�ت�اب�ی�ی�ن، 

وھي الفكرة نفسھا التي تم�س�ك ب�ھ�ا  .«ال إلھ إال هللا»لرفع كلمة 
 !«جبھة النصرة«و «داعش«و «القاعدة»تنظیم 

 
 رجال الدین

وبالسؤال عن رجال الدین ومكانتھم، ومدى تح�ك�م�ھ�م ب�م�ص�ائ�ر 
الناس، وھل ھم مؤھلون حقاً لذلك. ج�اء رد ال�ب�غ�دادي.. ب�ع�ض 
رجال الدین یحاول جمع األتباع والمریدین والسعي لجعل ال�ن�اس 
یقلدونھم، حتى یصبحوا بجھلھم وطاعتھم عبیداً مس�ت�ض�ع�ف�ی�ن. 
فھم ـ رجال الدین ـ ال یرون سوى أنفس�ھ�م ی�ح�ب�ون�ھ�ا وی�دع�ون 
بسطاء الناس إلى تعظیمھم، بل یجبرون الع�وام ع�ل�ى ال�ت�س�ل�ی�م 
لھم. وھكذا وجد تیاران، تیار هللا العظیم وتیار الشیطان الرج�ی�م، 

 واألخیرون یحاولون االستثمار بالذھب وعبادة البورصة.
 

 الفتوى
ھل الفتوى ضروری�ة؟ دار ھ�ذا الس�ؤال ع�ن دور رج�ل ال�دی�ن 
وأشباھھ في الفتاوى، الت�ي ت�ت�ج�اوز ال�م�ش�ك�الت ال�دی�ن�ی�ة إل�ى 
الحیاتیة، وھنا ال تقتصر على رجل دین مسلم دون غی�ره. ول�ع�ل 
الكثیر من الفتاوى المضح�ك�ة ص�درت وق�ت ف�ی�روس ك�ورون�ا. 
ویجیب البغدادي بخصوص تناحر المذاھب اإلس�الم�ی�ة.. إن ك�ل 
مذھب یعتبر نفسھ (الفرقة الناجیة) أما ال�ج�م�ی�ع ف�ھ�م (ال�ف�رق�ة 

الھالكة) وھكذا یتجرأ البعض الس�ت�ب�اح�ة دم اآلخ�ر.. إن ب�ع�ض 
الفتاوى تخالف السنة النبویة أصالً، وبعض رجال ال�دی�ن ی�ف�ت�ي 
خارج قناعاتھ، إما طمعاً ومماألة، أو حباً في الزع�ام�ة وال�م�ال.. 
والشیخ محمد الخالصي على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ات�ھ�م بـ�(ال�ت�س�ن�ن 
والعمالة) العتباره الشھادة الثالثة بدعة ـ الشھادة بأن علي ول�ي 

 هللا ـ وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.
ما ن�ح�ت�اج إل�ی�ھ ال�ی�وم ھ�و إخض�اع م�ا ل�دی�ن�ا م�ن س�ل�ط�ات « 

ومؤسسات، ولغات ومعارف وم�ورث�ات، وأخ�الق�ی�ات وق�وان�ی�ن 
وطرائق تدیّن وإیمانیات (بعضھا) ال عالقة لھ بالدین، للنقد حت�ى 
إن كان خروجاً عن المسلمات والیقینیات، ما دام ھ�دف�ھ ال�ب�ح�ث 

 (عبد الحسین شعبان) .«عن الحقیقة
وماذا عن النص والحدیث ومساقھ التاریخي؟ ی�ج�ی�ب ال�ب�غ�دادي 
بأنھ ال یرد القول إن آراء الماضیین من الفقھاء ك�ان�ت خ�اط�ئ�ة، 
وإن آراءنا صائبة، إنما أقص�د أن آراء االس�ت�ن�ب�اط واالج�ت�ھ�اد 
الفكري، الذي یتبن�ى ن�ظ�ری�ة ال�زم�ان وال�م�ك�ان، والس�ی�م�ا ف�ي 
(منطقة الفراغ) حیث ال یوجد نص أو حدی�ث أو س�اب�ق�ة ی�م�ك�ن 
القیاس علیھا، فاألمر یحتاج إلى اجتھاد وجواب عن واقع ج�دی�د 
ولیس إلى نص موجود فقط، حتى إن كان موجوداً، فھو كم�رج�ع 

علین�ا األخ�ذ ف�ي »مفید. والحدیث ھنا عن فقھ الواقع وھو األھم 
 .«فكر التغییر الحداثوي، ولیس في فقھ التبریر الماضوي

 
 التكفیر

وفي ھذه المناظ�رة دار الس�ؤال ع�ن ال�ِرّدة وال�م�رت�د، ل�ی�ج�ی�ب 
البغدادي بأنھ ال یُكفر الشیوعیی�ن م�ث�الً، م�خ�ال�ف�اً ب�ذل�ك ال�ت�ی�ار 
اإلسالمي السائد، سواء السني أو الشیعي، ویرى أن�ھ م�وض�وع 
ُمسیّس ال عالقة لھ بالفقھ والواقع. فالشی�وع�ی�ون إم�ا م�ل�ح�دون 
فلسفیاً، وھم قلة، ومؤمنون اجتماعیاً وھم األغ�ل�ب�ی�ة، ف�األول�ون 
نحترم قناعاتھم ونختلف معھم بشدة، أما األغلبی�ة ف�ھ�م األق�رب 

 .إلینا. فالموقف من قضایا الناس ھو األساس
 

 وھل ناكر اإلمامة كافر؟
ھنا یجیب البغدادي بأن (اإلمامة) من األصول، وَمن أنكرھ�ا م�ن 
حیث المبدأ لیس شیعیاً إمامیاً، لكن ال ن�ق�ول ب�ك�ف�ره وج�ح�وده، 
وعلى ھذا األساس ال نُكفّر أھل السنة والجماعة، الذین ال ی�رون 
اإلمامة من أصول الدین. ویض�ی�ف ب�أن ھ�ن�اك م�ت�ط�رف�ی�ن م�ن 

 .الفقھاء یزعمون بكفر َمن أنكر اإلمامة
 

 عورة
ونختتم الحدیث عن الموقف من الم�رأة، ب�ك�ون�ھ�ا ن�اقص�ة ع�ق�ل 
ودین، وأنھا عورة. ویسأل عبد ال�ح�س�ی�ن ش�ع�ب�ان.. ك�ی�ف ك�ّرم 
القرآن نساء الرسول وامتدحھن في أك�ث�ر م�ن م�وض�ع، وت�أت�ي 

 األحادیث المنسوبة لتحط من قیمة المرأة؟
ویرى البغدادي أن ما یُنسب للرسول ولإلمام علي زوراً وبھتان�اً. 
فال فارق بین الرجل والمرأة على الصعد كاف�ة، بش�ھ�ادة ال�ق�رآن 
والسنة والعقل والوجدان وال�ت�اری�خ. ف�ق�د س�اوى اإلس�الم ب�ی�ن 
الرجل والمرأة في الح�دود وال�ق�ص�اص، ول�م یس�ق�ط ع�ن�ھ�ا أي 

 .تكلیف، ولم یعفھا من أي فریضة ألنھا أنثى
ونختتم بمقولة للب�غ�دادي ن�ف�س�ھ، إذ ق�ال (ل�و خ�رج�ت ع�اھ�رة 

 .)بتظاھرة ضد االحتالل فسأسیر خلفھا

 : ا ن ورا ا أ اادي
 البحث عن أرض مشتركة أمالً في التجاوز… )دین العقل وفقھ الواقع(

 
   محمد عبد الرحیم
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 من األوثانْ   أوثاٌن، ال تُشبِھُ ما مرَّ 
 تخرُج أحیاناً،

 من أوراِق الُكتُِب الصفِر،
 وتخرج في بعِض األحیانْ 
 من أوراٍق ال لوَن یُوافِقُھا

     فتُلطُِّخ كلَّ األلوانْ 
       وتَُزغِرُد في غنجٍ :

،   األَلواُن لديَّ
 و ال شأَن لغیرَي باأللواْن.

 أوثاٌن تركُض في الطُُرقاِت،
 وتسبُح في األنھارْ 

 وتطیُر متى ما شاءتْ 
  ال تعنیھا ریٌح أو أمطارْ 
  أوثاٌن تتكاثُر، تغزونا،
 و تالحقنا في كّل مكانْ 

   أوثاُن القرِن الحادي والعشرینْ 
 ال تُْشبِھُ أوثاَن الماضي،

 لم تُصنْع من حجٍر،
  لم تُصنْع من طینْ 

 أوثاٌن صّماءْ 
 تلبُس طاقیةَ لإلخفاءْ 

 تتحكم في ھَوٍس باألشیاءْ 
 من صنّعھا دون استئذاْن؟

 اإلنساْن؟  ھْل صنُعھا غیرُ 
 

  ا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نرجس عمران/ سوریا

 أون  ا اْن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعر : خالد الحلّي
 أسترالیا -ملبورن 

 أخبرْتني دھشتُھُ 
 أنَّ ھناك قمًرا

 مزروًعا في وجھي
 وعلى وجنتيَّ تنبُت النّجومْ 

 واستطردْت في حدیثِھا
 لتخبَرني

 شمسٍ   أنّني امرأةٌ ُغزلْت من
 وكلُّھنَّ في فلَكلي جواري

 یلتمْسَن النّورَ 
 وقالت دھشتُھُ أیًضا

 مقاطعةً حدیثَھا :
 إنّني األنثى الّتي خّمرْتھا

 كلُّ الكرومْ 
 

 حقًّا أدھشْتني
 دھشتُھ تلكَ 

 كم بلغْت من الفصاحةِ 
 حتّى اختزلتْ 

 خطابةَ كلِّ الّلغاتِ 
 في لحظاتٍ 

 وجعلْتني معلّقةَ زھوٍ 
 على جدرانِ   علّقْتني
 االكتمالِ 

 
 إنّھا المّرةُ األولى

 الّتي أجھُد فیھا عبثًا
 نفسي  كي ألملمَ 

 نعم فمحاٌل أن نجمَع فقّعاِت سعادةٍ 
 حلّقْت في آنٍ 

 لنعیَد ھا كما كانت كتًال من لحٍم ودمٍ 
 سیّما وقد ھبّْت علیھا

  ریاُح الغرورِ 
 من عینیھ المشبَعةِ 

 بحدیِث الَجمالِ 
 المفطومِة على منظومةٍ 

 من صمِت الكبریاءِ 
 فغدْت منتشیةً 

 حدَّ التّخمةِ 

 ھي أصًال 
 التریُد إعادةَ التّدویرِ 

 فقد راقْتھا رقصاُت التّیھِ 
 مع أكفِّ الھوى

 
 تركْتني لنفسي
 لحدیِث دھشتِكَ 

 لیفعَل بي ما یشاءُ 
 اخترُت أْن یمّزقَني

 ویبعثَرني فیالَق من حیاءْ 
 أحببُت أْن یجمعَني

 ھو  مصطلحٍ   في
 كلُّ النّساءْ 

 
 وعلى ھذا أنھیُت العمرَ 

 واكتفیُت بما وردَ 
 في دھشتِكَ 

 من عطٍر وخیالءْ 
 وأغمضُت العیَن على مصراعیھا

 وأسدلُت ستاَر الّرموشِ 
 ھذا المشھُد النّاطقُ 

 بلساِن الّصمتِ 
 والمعبُِّر بحركاٍت مشلولةٍ 

 عن كلِّ ما یعجُز التّعبیُر عنھ
 وفي ھیبِة الّسكونِ 

 اخترتُھ
 فصًال أخیًرا

 من قدري
 ھاھنا خطئي  وكان

 فكلُّ حدیِث بعَدهُ 
 مرَّ من أمام ناظريَّ 

 كان مجّرَد ھْتٍك لعرِض الماضي
 وتخبٍّط بین المقارناتِ 

 وسطوٍة للّرفضِ 
  قادتني وبعلمي
  إلى حیث ألمي

 في بوتقِة دھشتِكَ 
********** 
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یدور الحدیث ع�ن ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ط�وائ�ف ف�ي     
أوساط الناس من ذوي الثقافة وغیرھم، وغالباً ما 
یتم التركیز على توصیف الظاھرة وعدم التعریف 
بھا، وھذا نھج متأت عن جھل لجوھر ومض�م�ون 
الظاھرة وجذورھا التاریخیة. ھذا ما ی�ح�دث ف�ع�الً 
وخصوصا في ظل ھیمنة ثقافة التغال�ب واالدع�اء 
وحب التظاھر واالرتقاء التي غالبا ما تكون سائدة 
خالل فترات التحوالت الھامة إن لم ن�ق�ل ال�ك�ب�رى 
والتي یصاحبھا حالة فك عق�دة ال�ل�س�ان ل�إلنس�ان 
المقھور والمھمش من قبل األن�ظ�م�ة الس�ل�ط�وی�ة 
واألعراف االجتماعیة االستبدادیة، وإن كان ھ�ذا 
نابع عن جھل أو قلة معرفة فإن ھناك م�ن یس�ع�ى 
ویبذل جھداً فكریاً كب�ی�راً م�ن أج�ل أن ی�ظ�ل س�ر 
نشوء وترعرع الظاھرة الطائفیة مستورا موارى 
خلف ستائر القدسیة واألغطیة األیدیولوجیة الت�ي 
تسعى لتأبید حالة الجھل والعمى الفكري لجمھ�ور 
مضلل معطل مكبل بقیود ایدولوجیا قوى ترى في 
الظاھرة الطائفیة وت�أی�ی�دھ�ا خ�دم�ة ك�ب�رى ل�دوام 
سیطرتھا، سواء في سدة السلطة الحاكمة أو على 
وسادة ومنبر ال�م�ج�ت�م�ع ع�ب�ر ج�م�ھ�ور م�ق�ھ�ور 
ومبھور ومضلل یقاد بسالسل وھمیة ترسم علیھا 
رموز مقدسة، یوحى للمقاد من خالل اس�ت�ح�ض�ار 
أش�ب��اح�ھ��ا أن��ھ�ا ت��ع�ط��ي دع��م�ھ��ا وت�دع��م ھ��ؤالء 
باعت�ب�ارھ�م وك�الء وأم�ن�اء ومس�ت�ودع س�ر ھ�ذا 

 .المقدس
وھنا البد من سؤال: ھل الظاھ�رة ال�ط�ائ�ف�ی�ة ھ�ي 

 ظاھرة تخص الدین اإلسالمي دون غیره؟
طبعاً إن الجواب سیكون بالنفي حتما حیث إن ھذه 
الظاھرة موجودة في كافة األدیان سواء السماویة 
م�ن�ھ��ا أو (ال��وض�ع��ی�ة) ك��م�ا ھ��و ح��ال ال�ت��ش�ظ��ي 
واالنشقاق في كافة الحركات واألحزاب السیاسی�ة 
العقائدیة، وھذا ھو حال ال�م�س�ی�ح�ی�ة وال�ی�ھ�ودی�ة 
والبوذیة وغیرھا، وھذا مما یجب أن یوفر للع�ق�ل 
دلیالً قویاً كون ھذه الظاھرة ل�ی�س�ت ول�ی�دة ع�ق�ل 
خارق مفارق أو نتاج مفكر متأمل، إنما ھي ح�ال�ة 
نابعة ومولدة من رحم حراك اجتماعي دائم التغیر 
والتبدل والتجدد باعت�ب�اره ص�راع مص�ال�ح ق�وى 
وطبقات وفئات اجتماعیة مختلفة ذات بنیة تحتیة 
معینة، وفي مستوى من التطور أو مستوى معین 
من الصیرورة تس�ت�دع�ي أن ی�ك�ون ل�ھ�ا غ�ط�اءا 
ایدولوجیا في البنیة الفوقیة یدعم وجودھا ویؤمن 
لھا الركائز الفكریة للدیمومة وال�ب�ق�اء ف�ي ح�ل�ب�ة 

 .الصراع الدائر بینھا وبین نقیضھا الطبقي
لكن الذي یھ�م�ن�ا ھ�ن�ا ض�م�ن ھ�ذه ال�دراس�ة ھ�ي 
الظاھرة الطائفیة ك�م�ا ت�م�ظ�ھ�رت ف�ي ال�ط�وائ�ف 
اإلسالمیة وبالخصوص ما أطلق عل�ی�ھ (ال�ط�ائ�ف�ة 
السنیة) و(الطائفة الشیعیة) باع�ت�ب�ارھ�م�ا م�ح�ور 
الصراع الطائفي ع�ل�ى ام�ت�داد ال�ت�اری�خ ال�ع�رب�ي 
اإلسالمي ودولھ المختلفة منذ عصر صدر اإلسالم 

 .ولحین التاریخ
إن م�ن ی�ت�ف�ك�ر ج�ذر نش�وء ال�ظ�اھ�رة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
یستطیع أن یستنتج أنھا لیست مشكلة إیدیولوجیة 
وإنما ھي مشكلة سیاسیة في األصل، أو تمظھرت 
وترعرعت في رحم الصراع ب�ی�ن ط�ب�ق�ة ال�ت�ج�ار 
وموالیھم وبین جمھرة فقراء الم�س�ل�م�ی�ن، ع�رب 
وغیر عرب، لتسلم من�ص�ب وص�ول�ج�ان الس�ل�ط�ة 
والحكم، وقد تم تغطیة وجھ الصراع الحقیقي بین 
المصالح بغطاء من النصوص والطقوس وانتعش 
سوق رواة اآلیات والحدیث والذي یبدو انھ واق�ع 
حال خالي الغرض لو تم تفكره أفقیا كصراع ب�ی�ن 
ص��ح��اب��ة رس��ول هللا(ص) ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن 
انتماءاتھم الطبقیة، ولكن لو یتم تف�ك�ره ع�م�ودی�اً 
لتوضحت معالمھ الطبقیة في ذلك العصر، فبعد أن 

تجار قریش من إقصاء كل ما ع�داھ�م م�ن  -تمكن
المھاجرین واألنصار ممن ب�ذل�وا ال�م�ال وال�دم�اء 
والتضحیات الجسام ف�ي نص�رة وث�ب�ات اإلس�الم، 
استبعدوا من الخالفة نظراً لعدم وجود صلة قرابة 
دم تربطھم ب�رس�ول هللا(ص) ك�ون ال�رس�ول م�ن 
قریش، بمعنى إن حق القبیلة أولى بالخالفة حسب 
ما زعموا وكأنھم نسوا أو تناسوا حدیث النبي (ال 
فرق بین عربي وأعجمي إال بالتقوى) ف�اخ�ت�زل�وا 
التقوى في صلة الرحم والدم، ولع�ل قص�ة م�ق�ت�ل 
سعد بن عبادة األنصاري الذي دخل المنافسة م�ع 
أبي بكر لخالفة الرسول كممثل لألنصار م�ن ق�ب�ل 
ال�ج�ن م�ع�روف�ة ف��ي ھ�ذا ال�م�ج�ال ف�ت�م اغ�ت�ی�ال��ھ 
والتخلص منھ، انتقل الصراع بعد ذلك من قری�ش 
وغیرھا من قبائل العرب إلى َمن ِم�ن ق�ری�ش ھ�و 
األحق بالخالفة؟؟ نرى أن قریشاً وتجارھا تنك�رت 

لمبادئھا التي أقصت بموجبھا بقیة المسلمین م�ن 
حق الخالفة أال وھ�ي ع�الق�ة ق�راب�ة ال�دم وال�ذي 
یستوجب أن یكون اإلمام علي(ع) أو فلن�ق�ل ب�ن�ي 
ھاشم ھم األولى في الخالفة وفق مبدأ القرب م�ن 

 .رسول هللا(ص)
وقد كان ھذا اإلقصاء مبنیاً على أساس الم�ص�ال�ح 
الطبقیة، وقد أتى متخفیاً ومست�ت�راً خ�ل�ف ح�زم�ة 
كبیرة من ال�ن�ص�وص وال�روای�ات ال�م�ت�ص�ارع�ة، 
واستطاع أن یكسب المعركة السیاسیة متخلیاً عن 
قاع�دة ال�م�ب�ادئ ال�ت�ي ت�م�س�ك ب�ھ�ا اإلم�ام ع�ل�ي 

 .وأنصاره ومشایعوه
فارتأت ارستقراطیة ق�ری�ش أن ت�خ�ت�ار أب�و ب�ك�ر 
الصدیق(رض)، الصدیق والنسیب للرسول لیكون 
مقبوال من قبلھا لتسنم الخالفة، والغیر م�رف�وض 
بقوة من قبل عامة المسلمین وفقرائھم رغم میلھم 
لإلم�ام ع�ل�ي وأنص�اره ك�م�ال�ك األش�ت�ر وأب�ي ذر 
الغفاري وسواھما، أي حص�ل م�ا یش�ب�ھ ال�ھ�دن�ة 
والتوافق الطبقي آنذاك وإن كان قلقا، وقد انعكس 
على خیار أبي بكر الصدیق لعمر بن الخطاب الذي 
لقب ب�ال�ف�اروق ح�ی�ث ك�ان أك�ث�ر م�ی�الً ل�ل�م�ب�ادئ 
اإلسالمیة وللفقراء والتمسك بالقیم التي جاء ب�ھ�ا 
اإلسالم وعدم المجاملة في قول ال�ح�ق وت�ح�ق�ق�ھ، 
كما كان مجلسھ مفتوحا أمام اإلمام عل�ي(ع)، أي 
إن صوت المبادئ وصوت فقراء المسل�م�ی�ن ك�ان 
مسموعاً بشكل واضح في دیوان خالفة عمر وق�د 
جسدتھا المقولة المشھورة (لوال علي لھلك عمر) 
والتاریخ یتحدث بالكثی�ر م�ن الش�واھ�د ال�م�ؤك�دة 
حول ھذا األمر وقد ذھب عمر ضحیة توجھھ ھذا، 
فإن كانت ید االغتیال فارسیة االنتماء فإن ال�ع�ق�ل 
المدبر عربي أموي قرشي ال�ن�س�ب ارس�ت�ق�راط�ي 
االنتماء الطبقي، أراد ب�ھ�ذه ال�ف�ع�ل�ة أن ی�ت�دارك 
ھیمنة أنصار كفة فقراء المسلمین ب�ق�ی�ادة اإلم�ام 
علي والغفاري وأنصارھما فالتقى بقتل عمر داف�ع 
ال��ث��أر ال��ق��وم��ي ال��ف��ارس��ي وال��ح��ق��د ال��ط��ب��ق��ي 
االرستقراطي العربي األموي خصوصاً الذي ع�ب�ر 
عن حقیقة خیانة أھ�ل ال�ث�روة وال�م�ال ل�م�ب�ادئ�ھ�م 
مھما كانت تدعي الرفعة والسم�و ح�ی�ن�م�ا ت�ت�ھ�دد 
مصالحھم الطبقیة الممثلة في انحیاز عمر لصالح 
الفقراء والحد من ثراء األغنیاء، ف�ق�د روي ع�ن 
عمر في آخر أیامھ قولھ: (ل�ئ�ن عش�ت إل�ى ھ�ذه 
اللیلة من قابل أللحقن أخرى الناس بأوالھ�م ح�ت�ى 
یكونوا في الع�ط�اء س�واء). ك�م�ا ذك�ر ع�ن�ھ (ل�و 
استقبلت من أمري ما اس�ت�دب�رت ألخ�ذت فض�ول 

 )1أموال األغنیاء فرددتھا على الفقراء)(
فباغتیال عم�ر ع�ج�ل�وا وص�ول ال�خ�ل�ی�ف�ة ال�ث�ال�ث 
عثمان بن عفان(رض) لتولي الخ�الف�ة ب�اع�ت�ب�اره 
األن��م��وذج األم��ث��ل ل��ت��ح��ق��ی��ق ط��م��وح��ات ت��ج��ار 
وارستقراطیة قریش بقیادة معاویة بن أبي سفیان 
لتحقیق مقاصدھم لحیازة الثروة من الغنائم ال�ت�ي 
بدأت تتدفق بكمیات ھائلة على بیت مال المسلمین 
نتیجة التوسع في الفتوحات اإلسالمی�ة ف�ي ع�ھ�د 

 .الخلیفة الثاني (رض)
وقد كان ما كان في عھد الخلیفة عثمان بن عثمان

(رض) حیث أصبح بیت مال المسلمین حكرا على 
بني أمیة وأشراف قریش فتملكوا أطیانا وضیاع�ا 
وكنزوا سبائك ال�ذھ�ب وال�ف�ض�ة وم�ل�ك أی�م�ان�ھ�م 
الجواري والعبید وقطع�ان م�ن اإلب�ل وال�م�واش�ي 
تبھر األبصار، في الوقت ال�ذي ك�ان ی�ع�ان�ي ف�ی�ھ 
عامة المسلمین من الفقر والفاق�ة وال�ع�وز. (ل�ق�د 
بالغ عثمان في إسناد ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة ف�وض�ع ب�ی�ت 
المال تحت تصرفھا وأطل�ق ل�ل�ص�ح�اب�ة وغ�ی�رھ�م 
اقتناء األم�وال وت�م�ل�ك ال�ع�ق�ارات وال�ت�ن�ق�ل ب�ی�ن 

 [2األمصار دون أي قید)[
وأدناه نموذج لمدى كنز ال�م�ال وال�غ�الل ل�ع�ث�م�ان 

 :وبعض مناصریھ في ذلك العھد
أل�ف دی�ن�ار  150عثمان بن عفان/ م�ن ال�ن�ق�د: (

 100وملیون درھم، قیمة األراض�ي وال�ع�ق�ارات 
 .ألف دینار

ألف دینار/ أم�وال  50الزبیر بن العوام: من النقد 
  )3عبد)( 1000فرس و  1000مختلفة: 

وللتاریخ قول كثی�ر ف�ي ھ�ذا ال�وق�ت م�ن وص�ف 
حركات المعارضة والرفض والتمرد على م�ا آل�ت 
إلیھ الحال وطریقة صرف وتوزیع األم�وال، وق�د 

كان أبو ذر الغف�اري ص�وت�اً ھ�ادراً ال ی�ھ�ادن ف�ي 
كشف ھذا الظلم والح�ی�ف دائ�م ال�ت�ح�ری�ض ع�ل�ى 
الرفض والثورة من اجل ال�ع�دل وال�م�س�اواة ب�ی�ن 
المسلمین، فنبذ منفیاً ومات وحیدا في الربذة بأمر 
من عثمان وبتحریض من معاویة، وقد كان نف�ی�ھ 
وموتھ أحد أقوى أسب�اب ت�راك�م ال�غ�ض�ب ل�ع�ام�ة 
المسلمین ضد عثم�ان، وك�ان م�ا ك�ان م�ن أم�ره 
تحت فورة وغضب مناصري العدل والمبادئ الذي 
تتوج بقتل عثمان ومبایعة اإلمام ع�ل�ي م�ن ق�ب�ل 
جمع فقراء المسلمی�ن ال�ث�ائ�ری�ن ب�اع�ت�ب�اره إم�ام 
الفقراء والمقھورین ومیزان الحق والعدل. وطبعا 
لم تستكن ارستقراطی�ة ق�ری�ش وع�ق�ل�ھ�ا ال�م�دب�ر 
معاویة بن أبي سفیان حیث البس النزاع ق�م�ی�ص 
عثمان والمطالبة بثأره، فكان مظھراً واضحاً م�ن 
مظاھر قوى االستئثار الطبقي لینتقل الصراع م�ن 
ساحة األف�ك�ار وال�روای�ات إل�ى س�اح�ة الس�ی�وف 
والرماح والصراع الدامي الطاحن ب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف 
األط��راف ال��ذي ح��اول��ت ال��ع��دی��د م��ن األق��الم 
والدراسات ذات النظر األفق�ي أن تص�وره ع�داءا 
شخصی�ا ب�ی�ن أف�راد وروای�ات ووص�ای�ا، ول�ی�س 
صراع�ا ب�ی�ن مص�ال�ح ف�ئ�ات وط�ب�ق�ات مس�ت�أث�رة 
وطبقات محرومة ومھمشة. انھ صراع بقیادة أھل 
اإلیثار بزعامة اإلمام على وأھل االستئثار بق�ی�ادة 

 .معاویة ورھطھ
فھل كان خالف طلحة و ال�زب�ی�ر وأع�وان�ھ�م�ا م�ع 
اإلمام علي(ع) وصحبھ خالفاً شخ�ص�ی�اً أم خ�الف�اً 
على كمیة ونوع العطاء من ال�غ�ن�ائ�م وإع�ط�ائ�ھ�م 
المناصب، فكان باعثا لمعركة (ال�ج�م�ل) ب�زع�ام�ة 
عائشة أم المؤمنین رم�زاً ش�خ�ص�ی�اً ومش�خ�ص�ن�ا 
للصراع للتجتمع حول ناقتھ�ا ال�ج�م�وع ال�م�ؤم�ل�ة 
والمضللة، ومن الم�ع�ل�وم إن اس�ت�م�رار الص�راع 
والمعارك الدامیة بین م�ع�اوی�ة اب�ن أب�ي س�ف�ی�ان 
نقیب بني أمیة وأھل ال�ث�روة وال�ج�اه ض�د اإلم�ام 
عل�ي ن�ق�ی�ب ب�ن�ي ھ�اش�م ورم�ز ال�م�س�ت�ض�ع�ف�ی�ن 
والفقراء، وخصوصا معركة صفین وما نجم عنھا 
وما تالھا من أحداث وانقسام صفوف المسلم�ی�ن، 
حتى انتھت باغتیال اإلمام ع�ل�ي(ع) ف�ي م�ح�راب 
صالتھ في الجامع من قبل ابن ملجم، فلم یس�ت�ط�ع 
إمام الفقراء أن یتفرغ ولم تثَن لھ ال�وس�ادة خ�الل 
خالفتھ لتركیز مبادئھ وخططھ ومساعیھ لنشر قیم 
اإلسالم الجوھری�ة ف�ي ال�ع�دل وال�م�س�اواة ورف�ع 
الظلم وم�ح�ارب�ة االس�ت�ك�ب�ار، وق�د وص�ف ھ�ادي 
العلوي فترة حكم اإلمام علي بالحدث العابر نتیجة 
لقصر المدة واالنشغال في المع�ارك وال�ح�روب فـ

(...حكم علي بن أبي طالب كان أشبھ بحدث عاب�ر 
في خضم األحداث، وانقضت سن�وات�ھ األرب�ع ف�ي 
مكافحة التمردات التي أثارھا علیھ أشراف العرب 
وأدت في النھایة إلى انھی�ار ال�خ�الف�ة واس�ت�ی�الء 
األمویین كممثلین للطبق�ة ال�ع�ل�ی�ا ع�ل�ى الس�ل�ط�ة، 

 .[4لیفتحوا صفحة جدیدة في حكم االستغالل)[
وبغض النظر عن ظاھر من ی�ق�ف وراء ج�ری�م�ة 
مقتل اإلمام علي(ع) إنما كانت بتدبیر ارستقراطیة 
قریش وب�زع�ام�ة م�ع�اوی�ة وأنص�اره، م�م�ا ق�ل�ب 
موازین كفة الصراع لصالح قوى ال�ث�راء وال�م�ال 
والسلطة، كل ھ�ذه ال�م�ع�ارك ال�ط�ب�ق�ی�ة ال�دم�وی�ة 
الطاحنة بین األثریاء ورم�وزھ�م، وب�ی�ن ال�ف�ق�راء 
ورموزھم من المسلمین دارت تحت یافطة من ھو 
األحق بالخالفة؟؟؟ متخفیة تحت حج�ج ونص�وص 
وروایات منقولة ومنحولة ومفبركة مخفیة حقیقة 
ھذا الصراع والذي امتد كما ھ�و م�ع�روف ق�رون�اً 
م�ن ال��زم��ان ط��وال ال��ح��ك�م األم��وي وال��ع��ب��اس��ي 
والعثماني وما بعدھما ولحین الت�اری�خ، ت�ح�ت م�ا 
یسمى الصراع ال�ط�ائ�ف�ي ب�ی�ن الس�ن�ة ب�م�خ�ت�ل�ف 
أطیافھم وأوصافھم وبین الشیعة بمختلف أطیافھم 
وفرقھم (بدأ الشیعة حزباً سیاسیاً تحول بالتدری�ج 
إلى حركة معارضة سریة، وفي النھایة تطور إلى 
طائفة دینیة بارزة ... ولكن زعماء الشیعة فشلوا 
في انتزاع الخالفة من الس�ن�ة ف�إن�ھ�م ع�ان�وا م�ن 
بطش السلطة الحاكم�ة، ھ�ذا ال�ب�ط�ش ال�ذي ب�ات 

دوماً مصیر ھذه الحركات، ل�ق�د اك�ت�س�ب الش�ی�ع�ة 
]. وھ�ن�ا 5الكثیر من ممیزات أق�ل�ی�ة مض�ط�ھ�دة)[

یتبادر للذھن سؤال یقول: ما ھو سبب اإلخف�اق�ات 
المزمنة لحركات الفقراء ومن ی�ن�ذرون أن�ف�س�ھ�م 
للدفاع عن جوھر الرساالت اإلنسانیة على امت�داد 

 التاریخ العربي اإلسالمي؟؟؟
نرى إن السبب الرئیسي لذلك كامن في بنی�ة ھ�ذه 
التشكیلة االقتصادیة االجتماعیة وطبی�ع�ة ال�دول�ة 
الریعیة الخراج�ی�ة م�م�ا ح�ال دون ب�ل�ورة ط�ب�ق�ة 
برجوازیة ناھضة منتجة، بل ك�ت�ل�ة ھ�الم�ی�ة م�ن 
التجار المرابی�ن وال�ع�ب�ی�د واألق�ت�ان وال�ح�رف�ی�ی�ن 
والصناع الصغار ج�ن�دت ووض�ب�ت ب�م�ج�م�وع�ھ�ا 
لخدمة متطلبات قصر السالطین من وسائل الراحة 
والترف والكمالیات لھ�م ول�ح�اش�ی�ت�ھ�م ونس�ائ�ھ�م 
وجواریھم وغلمانھم، وكانت تعتم�د ع�ل�ى ت�وف�ی�ر 
مستلزمات جندھا وعساكرھا عن طریق االستیراد 
والمتاجرة المبنیة على مبدأ وأسلوب الم�ق�ایض�ة، 
أو طبقة التجار المست�وردی�ن ول�ی�س ال�م�ن�ت�ج�ی�ن 
وباالعتماد على جل�ب أع�داد ك�ب�ی�رة م�ن ال�ع�ب�ی�د 
والجواري ل�ل�ع�م�ل ف�ي قص�ور وض�ی�اع األم�راء 

 .والسالطین وأمراء الجیش
 

كانت ھناك إرھاصات لنواة طبقة برجوازیة منتجة 
في بدایات العصر العباسي، رافقتھا حركة فك�ری�ة 
فلسفیة صاعدة عرفت باسم الم�ع�ت�زل�ة أو ال�ف�ك�ر 
ألمعتزلي وخصوصاً في البصرة والكوف�ة وب�غ�داد 
باعت�ب�ار ھ�ذه ال�م�دن م�ن اك�ب�ر ح�واض�ر ال�م�دن 
العباسیة، وقد تبنى ب�ع�ض خ�ل�ف�اء ب�ن�ي ال�ع�ب�اس 
وخصوصا المأمون ھذه الحركة، فقطعت الس�ل�ط�ة 
طریق تطورھا الطبیعي وھي لم تزل تحب�و ك�ح�ال 
مولدتھا الب�رج�وازی�ة ال�ن�اش�ئ�ة، ف�ق�د ك�ان�ت ھ�ذه 
الحركة تدعو إلى عقلنة أس�ال�ی�ب وآل�ی�ات ال�ح�ك�م 
وبناء الدولة، واعتمدت التفك�ر وال�ت�دب�ر ال�ع�ق�ل�ي 
المتسائل بعیدا عن التقلید والجمود النصي المتبع 
في إصدار األحكام والقرارات واالفتراءات، متأثرة 
في كثیر م�ن أط�روح�ت�ھ�ا ب�ال�ف�ل�س�ف�ة ال�ی�ون�ان�ی�ة 
والفارسیة التي برع العدید من (أھل ال�ذم�ة) ف�ي 
ترجمت�ھ�ا إل�ى ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة، وم�ن ب�ی�ن ھ�ذه 
الحركات والدعوات حركة أخوان الصف�ا وغ�ی�رھ�ا 
من حركات المتصوفة ومن تم اتھامھم ب�ال�زن�دق�ة 
واالرتداد، حیث كانت حركة فكریة تمور ب�ال�ح�ی�اة 
والتساؤل والحركة بین معت�زل م�ت�ف�ل�س�ف وراف�ع 
سیف محارب أو مرتدي خرقة متصوف أو ال مبال 
ماجن أو موال للحكم والسلطان، إن�ھ�ا إرھ�اص�ات 
عصر تنویر لم یكتب لھا الحیاة وال�ت�ط�ور بس�ب�ب 
انسدادھا الموضوعي الكامن في البنیة االجتماعیة 
االقتصادیة القاصرة. ل�م ت�ط�ل ف�ت�رة ازدھ�ار ھ�ذه 
الفلسفة ونفوذ ھذه ال�ط�ل�ی�ع�ة ال�ط�ب�ق�ی�ة ال�داع�ی�ة 
للتثویر والتنویر التي لم تكن متوائمة مع طب�ی�ع�ة 
الدولة الخراجیة ونظام توریث السلط�ة وال�خ�الف�ة 
غیر المنسجمة مع الفكر المتسائل المتجاوز، وال 
تتفق مع اآللیة الثیوقراطیة التوریثیة في الح�ك�م، 
فأدار لھا خلفاء بني العباس ب�ع�د ال�م�أم�ون ظ�ھ�ر 
المجن وحورب أنص�ارھ�ا وم�ت�ب�ع�وھ�ا وال�داع�ون 
إلی�ھ�ا ك�م�ا ح�ورب رافض�وھ�ا ف�ي ب�دای�ة األم�ر، 
ب��ال��ع��ك��س م��م��ا ح��دث ف��ي ال��غ��رب ح��ی��ث ك��ان 
ل��ل��ب��روتس��ت��ان��ت��ی��ة دور ك��ب��ی��ر ف��ي دع��م نض��ال 
البرجوازیة الصاعدة وت�ق�دم�ھ�ا ف�ي ھ�دم س�ل�ط�ة 
االستبداد اإلقطاعي وتط�ور الص�ن�اع�ة وال�ت�ج�ارة 
حیث یذكر ماكس فیبر (م�ن ال�م�ع�روف ج�ی�دا إن 
البروتستانتیة كانت احد أھم الع�وام�ل ف�ي ت�ط�ور 

 .[6الرأسمالیة والصناعة في فرنسا)[
................................. 

 2............................نلتقیكم في الحلقة / 

 ما وء ا وإ ة اا-  

اا ا و  ر درا  

 1ح/بقلم:حمید الحریزي     
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توطئ�ة: قص�ی�رة 
للتذكیر فقط:{تعرض النظام األقتصادي العال�م�ي إل�ى 
ثالث ھزات م�ؤث�رة أخ�ذت م�خ�رج�ات�ھ�ا وت�داع�ی�ات�ھ�ا 
السلبیة أبعاداً شمولیة في جغراف�ی�ة ال�ق�ارة األورب�ی�ة 
 والكثیر من بلدان الشرق العربي واألفریقي التي ھي :

  حرب الخلیج الثانیة-
 ھجمات الحادي عشر من سبتمبر -
  تفشي فایروس كورونا -

بح�ث أك�ادی�م�ي ع�ل�م�ي ف�ي ت�ردي ال�ح�ال�ة ال�م�زری�ة 
  لألقتصاد العراقي!؟،

إن للتنم�ی�ة األق�ت�ص�ادی�ة أھ�م�ی�ة ب�ال�غ�ة ف�ي ال�ج�م�ع 
األقتصادي بل ھو األساس المحوري الحاسم في ب�ن�اء 
الدولة المدنیة الدیمقراطیة وكلي أع�ت�ق�اد ب�أن ھ�ن�اك 
ترابط مشیمي بین الدیمقراطیة والتنمیة األقت�ص�ادی�ة، 
كما یبدو لن�ا ن�م�وذج�ھ�ا ال�م�ت�ك�ام�ل ف�ي دول ال�غ�رب 
األوربي بسبب ممارستھا الدیمقراطیة م�ن�ذ ق�رن م�ن 
الزمن متزامنة مع الثورة الصناعیة ، ونراھا م�غ�ی�ب�ة 
في العراق لكونھ حدیثة على الدیمقراطیة ، إضافة إلى 

 أن ھناك تحدیات تعصف باألقتصاد العراقي :
لم یتجاوز العراق الدولة الریعیة باألعتماد على ب�ی�ع -

 .  النفط
 تذبذب أسعار بیع النفط . -
 تعرض العراق لھجمات أرھابیة . -
سیطرة األحزاب بكتلھا السیاسیة على واردات منافذ  -

 الحدود والمطارات .
الفساد المالي واألداري ال�م�س�ت�ش�ري ف�ي م�ف�اص�ل  -

الدولة وخاصة في ظھور الفریة ال�ج�دی�دة (ال�م�ك�ات�ب 
 األقتصادیة ) لتلك األحزاب .

وال�خ�اف�ي  -ھذه بعض الظواھراألستالبیة الملموس�ة  
صندوق النقد  -1  1-1في األقتصاد العراقي !؟ -أعظم 

 IMF-International Monetrayال�دول��ي :
Fund أعلنت أكثر من مئة منظمة دولیة منھا (ھی�و ،

من رایتس ووت�ش)ف�ي ب�ی�ان نُش�ر ف�ي ب�دای�ة ال�ع�ام 
الحالي : {إنھُ ینبغي أن یعید ص�ن�دوق ال�ن�ق�د ال�دول�ي 
النظر في شروطھ في زمن الكورونا}، وألنھا أصبحت 
ثقیلة على الدول النامیة والفقیرة التي یصعب ع�ل�ی�ھ�ا 
حتى شراء لقاحات الفایروس، ولكون ش�روط�ھ�ا ل�ھ�ا 
عالقة صم�ی�م�ی�ة ف�ي رس�م ال�م�ش�ھ�دی�ن األج�ت�م�اع�ي 
واألقتصادي في التخفی�ف م�ن م�ف�اق�م�ة ال�ف�ق�ر وع�دم 
المساواة في الحقوق األجتماعیة واألقت�ص�ادی�ة ل�ت�ل�ك 
الشعوب ومنھا الشعب العراقي الذي أنا في صدد ذك�ر 
مآالتھ األجتماعیة واألقتصادیة في ھذه المقالة، وأذكر 

ھو إحد أشرس المؤسسات األق�ت�ص�ادی�ة  IMFأن أل 
على مستوى العالم الذي یتقاطع مع تطبیق السیاسات 
اللبرالیة الجدیدة بأستغاللھ م�رور ال�دول ف�ي أزم�ات 
أقتصادیة لی�ق�رض�ھ�ا أم�واال ل�ألن�ق�اذ بش�رط ت�ط�ب�ی�ق 
أمالءات صندوق النقد الدولي المجحفة وال�م�ت�ع�س�ف�ة، 
ولكن مع ھذا وذاك یمكن أعتبار صندوق النقد الدول�ي 

 ( مسكنات آنیّة لتفاقم األزمات) .
وھنا أستذكر المثل الشعبي (مالذي یدف�ع�ك إل�ى ال�م�ر 
غیر األمر منھ) وھو اللجوء إل�ى ب�ی�ع ال�ن�ف�ط ال�خ�ام 
ومخرجاتھ المستقبلیة السلبیة في تحویل الع�راق إل�ى 
دولة ریعیة ذات األقتصاد األحادي ، وال�خ�ض�وع إل�ى 
مقدرات أسعار النفط الخاضع لتق�ل�ب�ات س�وق األوب�ك 
وھوس السعودیة وروسیا وھما المصدران الرئیسیان 
في العالم فتتحول إلى كوابیس تق�ل�ق ال�م�وازن�ات ف�ي 
العراق بالذات فیندفع إلى الصندوق النق�د ال�دول�ي أو 

 قل: الصندوق األسود الدولي !!؟؟.
جس�ی�م�ة  2003وال تزال أعادة أعمار البالد بعد عام 

زادت صعوباتھا بسبب التوجھات ال�ط�ائ�ف�ی�ة وأع�م�ال 
العنف التي أمتدت لفترات ط�وی�ل�ة، ول�م ت�ك�ن أع�ادة 
أعمار العراق تتطلب أع�ادة أنش�اء ب�ن�ی�ت�ھ ال�ت�ح�ت�ی�ة 
وحسب، وإنما تطلبت أیض�اً أع�ادة ب�ن�اء م�ؤس�س�ات�ھ 
األقتصادیة واألجتماعیة وتھیئة م�ن�اخ ل�ألع�م�ال م�ن 
شأنھِ جذب رؤوس األموال مع التكنلوجیة والم�ھ�ارات 
الحدیثة لھا حتى یتسنى تحدیث ھذا األقتصاد اآلیل إلى 
األف��الس، وك��ان ب��م��ق��دور ال��ع��راق أن ی��رم��م ب��ی��ت��ھُ 
األقتصادي لوال الھجمات األرھابیة وأن�ف�الت الس�الح 
وتعدد دكاكین األحزاب والتي بعضھا مرتبط ب�أج�ن�دات 
أقلیمیة ودولیة!؟، تشیر التقدیرات على أمتالك العراق 
ثاني أكبرأحتیاطات نفطی�ة ف�ي ال�ع�ال�م، وتش�ی�ر رق�م 

) م�ل�ی�ار ب�رم�ی�ل وف�ق�ا ل�م�س�وح 143التقدی�رات ب (
جیولوجیة حدیثة، فكانت سنین السبعینات من ال�ق�رن 

الماضي سنین رخاء أقتصادي في بنى تحتی�ة ح�دی�ث�ة 
ونظم جیدة في التعلیم والصحة، غیر أن العراق خاض 
ثالثة حروب عبثیة مدمرة وخضوعھِ لعقوب�ات دول�ی�ة 
والحصار أقتصادي ظالم ومدمر وخانق دف�ع الش�ع�ب 
العراق�ي ف�ات�ورت�ھ ال�ث�ق�ی�ل�ة خس�ر ف�ی�ھ�ا م�ن�ظ�وم�ت�ھ 
األقتصادیة وحتى األخالقیة فعطلت تقدمھا (مقتط�ف�ات 
من مذكرة برنامجیة صادرة من الم�ج�ل�س ال�ت�ن�ف�ی�ذي 

 ). 2010لصندوق النقد الدولي 
وھنا الكارثة الم�رع�ب�ة ع�ن�دم�ا یض�ط�ر ال�ع�راق إل�ى 
صندوق النقد الدولي أو عفواً (الصندوق األسود) ف�ي 
أرتھان أجیال المستقبل لدیون ث�ق�ی�ل�ة بس�ب�ب ال�ع�ج�ز 

 ) ملیار دوالر . 130المالي الذي قُدر ب(
ثم أّن العراق ی�ف�ت�ق�د (الص�ن�دوق الس�ی�ادي) وھ�و -2

صندوق توفیر تمتلكھ ال�دول�ة ك�ع�ن�ص�رأس�ت�دام�ة ف�ي 
توفیر السیولة النقدیة وھي من ف�وائ�ض ال�دول�ة م�ن 
أجل األستثمار ، فھو صندوق لیس بجدید بل تستعملھ 
بعض دول الخلیج مثل قطر والكویت ، فھذا الصندوق 
یؤمن حاضر ومستقبل الش�ع�وب ، وأتس�اءل : ك�ی�ف 
یكون عندنا مثل الظاھرة األیجابیة والنفعیة ؟! والمال 
الفائض عرضة للسرقة والنھب !! ، وحینم�ا وص�ل�ت 

لص�ع�وب�ة دف�ع روات�ب  2018- 2014عام   الحكومة
الموظفین كان بأمكانھا تأسی�س الص�ن�دوق الس�ی�ادي 
وینھي بھا ظاھ�رة ال�ف�س�اد ال�م�س�ت�ش�ري ف�ي ج�م�ی�ع 

 مفاصل المؤسسات الحكومیة .
  نرجع إلى

صندوق النقد الدولي ھو وكالة متخصصة من وكاالت 
منظومة األمم المتحدة ، أنشيء بموجب معاھدة دولیة 

ل�ل�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ع�زی�ز س�الم�ة األق�ت�ص�اد  1944عام 
العالمي، ویقع مقر الصندوق في واشنطن العاصم�ة ، 
ویدیرهُ أعضاؤهُ الذین یمث�ل�ون ج�م�ی�ع ب�ل�دان ال�ع�ال�م 

-بلد ، وأھداف الص�ن�دوق  189تقریباً بعددھم البالغ 
یش�م�ل تش�ج�ی�ع ال�ت�ع�اون ال�دول�ي ف�ي  -(المفت�رض)

المیدان النقدي وتیسیر التجارة الدولیة والع�م�ل ع�ل�ى 
أستقرار سعر الصرف وتدعیم الثقة ب�ی�ن ال�م�ص�ارف 
العالمیة، ومصادر أموالھ م�ن أش�ت�راك�ات ت�ل�ك ال�دول 
بشكل حصص نفعیة ربحیة من نسب الفوائد المضاف�ة 
على القروض الدولیة (الموقع الرسمي لصندوق النقد 

 بالعربیة بتصرف). -الدولي 
العراق في أحضان ھذا الصندوق األسود/كان أجتم�اع 
خبراء بعثات صندوق النقد الدولي والسلطات العراقیة 

تش�ری�ن  21إل�ى  17في العاصمة األردنیة عمان في 
وك�ان ال�ھ�دف م�ن ھ�ذه األج�ت�م�اع�ات  2017الثاني 

الحواریة ألكثر من أسبوع ل�ل�وص�ول إل�ى م�ا یس�م�ى 
دولیا ( باألستعداد األئتماني ) الذي أعطى ل�ل�ح�ك�وم�ة 

لتكون مت�وازی�ة  2018دفعة في التھیؤ ألعداد موازنة 
ومتماشیة مع األستعداد األئت�م�ان�ي ال�ذي ھ�و م�ف�ت�اح 
رضا صندوق النقد الدولي ، ورف�ض ص�ن�دوق ال�ن�ق�د 

وال�ت�ي  2018الدولي للموازنة المالیة األتحادیة للعام 
صّوت علیھا مجلس النواب ال�ع�راق�ي ف�ي ت�م�ری�رھ�ا، 

 وكانت ردود الصندوق حول الرفض ھي :
یلزم العراق بتنفیذ مجموعة من الشروط منھا ألغاء -1

 الوظائف ، وعدم أضافة أعباء مالیة على الموازنة.
رفض الص�ن�دوق تض�م�ی�ن ال�ح�ك�وم�ة ل�ل�م�وازن�ة  -2

بقرارات تثبیت العقود وأعادة ال�م�ف�س�وخ�ة ع�ق�ودھ�م، 
الش�روط األس�ت�الب�ی�ة   ومن تداعیات عب�ودی�ة قس�اوة

للصندوق ھو تدخلھُ السافر ب�ب�ع�ض األم�ور الس�ی�ادة 
بممارسة ضغط دولي وال تعج�ب أن ت�ك�ون الض�غ�وط 
ربما من أمریكا أو من بریطانیا ، كما تبین قبیل كتاب�ة 

أشترطت ع�ل�ى  2018مسودة مشروع الموازنة للعام 
ترلیون دینار لحكومة األق�ل�ی�م ل�ف�ك  10الحكومة دفع 

ضائقتھا المالیة وتفكیك م�ظ�اھ�رات الش�ارع ال�ك�ردي 
المطالبین لحقوقھم في رواتبھم الشھریة والمقط�وع�ة 

 منذ مدة طویلة بحجة األدخار األجباري .
 الشروط التعسفیة لصنوق النقد الدولي؟!

والعجز في المیزانیة ھو الذي دف�ع ال�ع�راق ألحض�ان 
صندوق النقد الدولي والرضوخ لشروطھا ال�ت�ع�س�ف�ی�ة 
والموجعة بحجة أنخفاض سعر ال�ب�رم�ی�ل م�ن ال�ن�ف�ط 

والس�ن�وات  2011دوالر م�ن�ذ  40الخام إلى أقل من 
 5-4الالحقة وافق الصن�دوق ع�ل�ى أق�راض ال�ع�راق 

م��ل��ی��اردوالر وع��ل��ى م��دى ث��الث س��ن��وات وب��ھ��ذه 
  الشروط :

تسدید كل المستح�ق�ات ال�م�ت�اخ�رة لش�رك�ات ال�ن�ف�ط  -
م�دة  -2.   2016األجنبیة الع�ام�ل�ة ف�ي ال�ع�راق م�ن�ذ 

 القرض على مدى ثالث سنوات .
وتشمل شروط األصالحات األقتصادیة ف�ي ال�ع�راق،  -

التي تشمل زیادة في الضرائ�ب وال�رس�وم ال�ك�م�رك�ی�ة 
ورسوم الكھرباء والرقابة ال�م�ص�رف�ی�ة ف�ي م�ك�اف�ح�ة 

 الفساد األداري والمالي وغسیل األموال .
وضعت ال�ح�ك�وم�ة ت�ح�ت ض�غ�ط م�ن ھ�ذه الش�روط -

التعسفیة فتنحو إلى التقشف وفرض الض�رائ�ب ال�ت�ي 
تلھب األسع�ار وال�ت�ي ت�ق�ود إل�ى ال�ف�وض�ى واألرب�اك 

 المجتمعي واألقتصادي.
خفض دعم السلع التي كانت مدعومة بنسب ك�ب�ی�رة  -

والذي كان من تداعیات ھذا الشرط ھو التحرش بخبز 
المواطن فرفع الدعم عن ال�م�خ�اب�ز ح�ی�ث وص�ل إل�ى 

% بدل أن ك�ان ی�أخ�ذ ارب�ع ص�م�ون�ات ب�األل�ف 100
دینارعراقي اخذ یحصل ع�ل�ى ص�م�ون�ت�ی�ن ف�ق�ط (ف�ي 

تحریر أسعار الوقود ب�أن�واع�ھ ال�ب�ن�زی�ن  -7).  2018
زی�ادة  -8والنفط األبیض واألس�ود وال�غ�از الس�ائ�ل. 

أسعار الخدمات المدنیة في مقدمتھا المیاه والكھ�رب�اء 
واألتصاالت تمھیداُ لتحریرھا بال�ك�ام�ل، وب�ی�ع أص�ول 
الدولة وتطبیق برنامج الخصخصة في أغلب المجاالت 
الخدمی�ة ك�خ�ص�خ�ص�ة ال�ك�ھ�رب�اء وال�م�اء وم�ج�اري 

ف�رض ض�ری�ب�ة ق�ی�م�ة مض�اف�ة  -9الصرف الص�ح�ي.
الضغط على -10% على أسعار السلع والخدمات. 15

قانون الخدمة المدنیة الذي یتم من خالل�ھ األس�ت�غ�ن�اء 
عن م�ئ�ات اآلالف م�ن ال�ع�ام�ل�ی�ن ب�ال�ج�ھ�از األداري 

 . للدولة
أخبث الطرق الذي ھو تع�وی�م ال�ع�م�ل�ة ال�م�ح�ل�ی�ة، أو 
معالجة األقتصاد األحادي الریعي المعت�م�د ع�ل�ى ب�ی�ع 

% ودون أن یقدم دراسة مس�ت�ف�ی�ض�ة 97النفط بنسبة 
أو یشجع على ط�ل�ب ت�ل�ك ال�دراس�ات ال�ت�ن�م�وی�ة ف�ي 
النھوض بالقطاعات األقتصادیة كالزراعة والصن�اع�ة 
والسیاحة ، ولم نجد خطة صادقة لدى صندوق ال�ن�ق�د 
الدولي لزیادة أنتاج صادرات البالد ال�ت�ي ت�ع�ان�ي م�ن 
مشاكل وأزمات مالیة وأقت�ص�ادی�ة وت�ح�س�ب أی�رادات 
البالد من النقد األجنبي، ولم نلمس خطة في م�ح�ارب�ة 
الفساد والفقر والبطالة، ولم نسمع من أص�ح�اب ق�رار 
الصندوق ع�ن خ�ط�ورة ع�دم فص�ل م�وازن�ة ال�دول�ة 
وال�م��وازن��ات الش��خ��ص�ی��ة ال��م��ص��رف�ی��ة ف��ي ال��ب��ن��وك 
الخارجیة، وال تطرقت إل�ى ك�وارث وأالع�ی�ب ال�ب�ن�ك 

"مزاد بیع العملة" ال�م�ف�ض�وح�ة   المركزي في عملیة
من تحت عباءة أصحاب المصارف األھلیة وبعض من 
الحكومة في تبییض الملیارات بشكٍل ع�ل�ن�ي وأخ�راج 
العملة الصعبة ول�و ع�ل�ى حس�اب غ�ط�ائ�ھ�ا ال�ن�ق�دي 

 لموجودات البنك المركزي .
وأن ھذا العجز وھدر ال�م�ال ال�ع�ام وال�ع�ش�وائ�ی�ة ف�ي 
البرامج األقتصادیة ال یمكن أن نعلقھا ع�ل�ى ش�م�اع�ة 
الصندوق الدولي بقدر ما تفرض الضرورة المك�اش�ف�ة 
الواقعیة والحقیقیة في السیاسات الحكومی�ة ال�خ�اط�ئ�ة 
وسوء األدارة ھي التي دفعت الحكوم�ة إل�ى ل�ج�وئ�ھ�ا 
لصندوق النقد الدولي، والحرب الداعشیة حتم�اً ت�ب�دو 
حرباً أستنزافی�ة أح�رق�ت ال�ی�اب�س واألخض�ر ب�أرق�ام 

 2013و 2011م��ل��ی��اری��ة م��رع��ب��ة، وك��ان لس��ن��ة 
دوالر، وحتماً  40وأنخفاض سعر البرمیل إلى أقل من 

یرجع السبب إلى نكوصات الحكومة ف�ي س�وء األدارة 
المالیة وغیاب التخطیط وال نن�س�ى أن ال�ذي س�ی�دف�ع 
فاتورة ھ�ذه ال�ع�ث�رات ھ�و ال�م�واط�ن، وال�ك�ارث�ة أن 
الخروج من أخطبوط الشبكات والم�ت�اھ�ات ال�م�ل�ت�وی�ة 
لسطوة الصندوق الدولي لیس سھ�الً ب�ل س�ی�س�ت�غ�رق 

 سنواتٍ طویلة وعجاف .
 العجز واألستدانة :-3

األرتھان لألست�ی�راد ، األق�ت�ص�اد ال�ری�ع�ي، ال�ت�الع�ب 
ال�م�رك�زی�ة   بمصیر األحتیاط النقدي، غیاب الضواب�ط

الضریبیة والكمركیة على البضائع المس�ت�وردة، ع�دم 
خضوع المنافذ الحدودیة و بعض المطارات إلى سلطة 
الحكومة، قلة مساھمة القطاعین الصناعي والزراع�ي 
في عملیة التنمیة، ربما تكون نسبة مساھمة الصناعة 

%، غیاب العامل األس�ت�ث�م�اري ف�ي 3% والزراعة 1
البالد عموماُ، البیروقراطیة والمحسوبیة والمنسوب�ی�ة 
والفساد األداري والمالي، أرتفاع مؤش�رات ال�ت�ض�خ�م 
النقدي بسبب الكساد األقتص�ادي وال�ب�ط�ال�ة وال�ف�ق�ر، 
األرث الثقیل من النظام البائد في أقتصاد منھك غ�ارق 
في حروب عبثیة ومدیونیات ثقیلة للجارة الكویت مما 
أوقع العراق تحت البند السابع ذلك الثقب األسود الذي 
أبتلع الملیارات من أموال الشعب العراقي الذي ال ناقة 
لھ وال جمل، وغیاب الوالء الوط�ن�ي وت�ج�ی�رهُ ل�ل�والء 
الكتلوي والفئوي والحزبي الذي كان ضحیتھ األقتصاد 
ال�ع�راق�ي ال�ذي یش�ك��ل دی�م�وم��ة م�ن األزم��ات ع�ل��ى 

 المواطن العراقي .

% ال�ت�ي 95وصول نسبة األغراق في نظام السوق ل-
أصابت الصناعات الداخلیة بالشلل ال�ت�ام ل�ل�ق�ط�اع�ی�ن 
الخاص والعام ، كما وأدت سیاسة السوق ال�م�ف�ت�وح�ة 
إلى أغراق العراق بسلع رخی�ص�ة وم�ب�ت�ذل�ة ك�م�ال�ی�ة 
وربما الطامة الكبرى تكون مسرطنة وملّوثة ، ط�ال�م�ا 

 یفتقد المستھلك ثقافة السوق وأتباعھ ھوساً شرائیا.
أنخفاض النقد األجنبي لموجودات الب�ن�ك ال�م�رك�زي  -

 الذي یعتبر غطاءاً للعملة المحلیة .
ان البالد دولة ریعیة وتبقى رھینة الریع الط�ب�ی�ع�ي،  -

وتختفي فیھا األنش�ط�ة األق�ت�ص�ادی�ة ال�م�س�اھ�م�ة ف�ي 
مداخیل المیزان�ی�ة، وم�ن ع�ی�وب األق�ت�ص�اد ال�ری�ع�ي 
أم��ت��الك ال��دول��ة ف��وائ��ض م��ن رأس ال��م��ال ت��ح��اول 
البیروقراطیة األقتصادیة أن تج�ع�ل أس�ال�ی�ب األن�ف�اق 
العام تحت ھذه الظروف الملتویة، وبالتالي تؤدي إل�ى 
نتائج عكسیة ت�ع�وق ع�م�ل�ی�ة ت�ق�دم وت�ط�ور ال�ن�ظ�ام 
األقتصادي واألج�ت�م�اع�ي، وم�ن س�ل�ب�ی�ات األق�ت�ص�اد 
الریعي أنھ یضُخ األموال الطائلة وتستعملھا الحك�وم�ة 
( كمخدر) ألمتصاص غض�ب الش�ارع، ب�ی�ن�م�ا وج�ھ�ھُ 
اآلخر یؤدي إلى تش�ج�ی�ع األس�ت�ی�راد وط�رد ال�ع�م�ل�ة 
الصعبة التي حصلت علیھ�ا ال�ح�ك�وم�ات م�ن ال�ن�ف�ط، 
وتتعرض الدولة الریعیة ألى أضطرابات أقتصادیة م�ا 
دامت متصلة مشیمیاً بالسوق العالمیة، وخ�ی�ر م�ث�ال: 

 110ھبوط سعر البرمیل من النفط الخام عالم�ی�اً م�ن 
دوالر ، ولم یكن  41دوالر للبرمیل الواحد إلى أقل من 

سل�ب�ی�ات األق�ت�ص�اد األح�ادي س�ی�اس�ی�ة وأق�ت�ص�ادی�ة 
وأجتماعیة بل شملت (أخالقیات) ال�ع�م�ل ف�ي أن�ت�ش�ار 
األت��ك��ال��ی��ة وتض��خ��م ال��ج��ھ��از األداري ال��م��ؤط��ر 

وعلى األغلب تولي دكتاتوریات وراثیة  بالبیروقراطیة
كمتا ھو الحال في دول اخلیج للسیطرة األسریة ع�ل�ى 

 الثروة .
 Mony Lauderingظ��اھ��رة غس��ی��ل األم��وال  -

الشائعة والیومیة في مزاد العملة للبنك المرك�زي، أن 
األص��ط��الح عص��ري ب��دی��ل ل��ألق��ت��ص��اد ال��خ��ف��ي أو 
األقتصادی�ات الس�وداء أو أق�ت�ص�ادی�ات ال�ظ�ل، ف�ھ�ذه 
األم�وال ال��غ�ی�ر مش�روع��ة ال��م�ك�ت��س�ب�ة م�ن ال�رش��وة 
واألختالس والغش التجاري وتزویر النقود ومكافئ�ات 
أنشطة ال�ج�اس�وس�ی�ة والس�رق�ة ون�ھ�ب ال�م�ال ال�ع�ام 
وتسھیل الدعارة وتھریب المخدرات وت�ھ�ری�ب ال�ن�ف�ط 
وتھریب اآلثار وتھریب األطفال واألت�ج�ار ب�األعض�اء 
البشریة وریعیة ن�وادي ال�ق�م�ار وتص�ن�ی�ع ال�ن�ب�ات�ات 
المخدرة وأختطاف وأحتجاز األشخاص ، تخلط بأموال 
مشروع�ة ألخ�ف�اء مص�درھ�ا ال�ح�رام وال�خ�روج م�ن 

 المساءلة القانونیة بعد تظلیل الجھات األمنیة.
أخیرا/لیس ھناك حل ح�ق�ی�ق�ي أو عص�اً س�ح�ری�ة ف�ي 
معالجة مشكلة ھذا األقتصاد المریض س�ری�ری�اً ألن�ھ�ا 

  بمجملھِا قضیة أخالقیة
ولألسف الشدید أن ھذه المنظومة األخالقیة قد خربھ�ا 
المحتل األمریكي المتغطرس والعدواني ، ویجب ع�دم 
األستھانة بھذه ال�ظ�واھ�ر األق�ت�ص�ادی�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة 
والمھزوزة والخاضعة الیوم إلى نظام الكتروني رقمي 
فائق السرعة ف�ي أتص�ال ت�ل�ك ال�م�اف�ی�ات ال�ع�راق�ی�ة 
واألقلیمیة والدولیة ضمن شبكة عنكبوتی�ة ب�م�س�اع�دة 
الدیمقراطیة األمریكیة العرجاء، وأستغفر هللا لي ولكم 
حین أقول : أن ھ�ذه ال�م�اف�ی�ات ال�م�ل�ی�اری�ة ال�م�رع�ب�ة 
محمیة من قبل( بعض) اصحاب ال�ق�رار الس�ی�اس�ي!؟، 
ومخرجاتھا الكارثیة (العشوائیة األقتصادیة والتخطیط 

  الغیر مدروس والغیر مبرمج) .
وأن تطویر األقتصاد العراقي بكافة قطاعاتھ األنتاجیة 
والخدمیة مرھوٌن بتفكیك األقتصاد األحادي أو الریعي 
، وأشاعة ثقافة الوالء لل�وط�ن ال ل�ألن�ت�م�اء ال�ف�ئ�وي 
والكتلوي أضافة إلى الرق�اب�ة وال�ح�وك�م�ة!؟ ث�م ث�م�ة 
خاطرة مؤلمة تحُز في ن�ف�س�ي م�ن�ذ م�ق�اع�د ال�دراس�ة 
األبتدائیة ھو : أھمال جمیع الحكوم�ات ال�ت�ي ح�ك�م�ت 

وحتى حكومات ال�ی�وم  1921العراق منذ تأسیسھا في 
في أھمال (الغاز الطب�ی�ع�ي) وت�رك�ھ ی�ح�ت�رق ك�ال�ن�ار 
األزلیة ولم یتحرك لھم ضمیر في أس�ت�ث�م�اره ح�ی�ن�ھ�ا 
لمعالجة أألقتصاد األحادي وتغییر ح�ال ال�ع�ب�اد وھ�ن�ا 

 2021اعلن البنك الدولي في تموز 
{ العراق أسوأ دولة في حرق الغاز الطبیعي في العالم 

 !!!؟؟؟.  بعد روسیا}
.............................................. 

*تعویم النقد المحلي : ھو جعل سعر الصرف م�ح�رراً 
بالكا عن سلطة الدولة والبنك المركزي ، ویتم أق�راره 
تلقائیاً في س�وق ال�ع�م�الت م�ن خ�الل أل�ی�ة ال�ع�رض 
والطلب ، وھو ألعن شرط مأساوي حین ی�ك�ون ال�ن�ق�د 
تحت رحمة حیتان المضاربین الجشعین والذي س�وف 
یؤثر سلباً على قیمة الموجودات ال�ن�ق�دی�ة ف�ي ال�ب�ن�ك 
المركزي والنتیجة الكارثیة الفقر وال�ب�ط�ال�ة وال�غ�الء 

 الفاحش .
 مراجع البحث

  /2016سمیر شعبان/جریمة تبییض األموال 
كتاب صندوق النقد الدولي قّوة عظیمة في الساحة العالمیة/ للمؤلف األلم�ان�ي 

 من النت -" آرنست فولف" 
 1979الجامعة المستنصریة سنة  –محاضرة الدكتور عبدالمنعم سید علي 

 1976الجامعة المستنصریة سنة  –محاضرة للدكتور أبراھیم كبة 
 –زین العابدین محم�د ووص�ادق ع�ل�ي   – 2003كتاب األقتصاد العراقي بعد 

 مركز الرافدین للحوار

 ا او وار د اا؟!
 1الجزأ/

 
 
 
 
 

 2022آذار عبد الجبار نوري/السوید   
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 1 
 إلیك ِتركض یا صفصافتي الطرق ُ
 ویا ضفافي التي یحلو بھا الغرق

 أنامل الریح إن ْمستك ِ باردة ً
 أرخى علیك ِ حنانا ً ھدبھ الحد ق

 إذا بكیت ِ
 بكت ْ سبعون فاختة

 وأن ْ ضحكت ِ
 نضا أثوابھ الشفق ً

 أنا الغروب وعكازي ذبالتھ ُ
 . متى توكأتھا تھوي .. فأنزلق

 
2 

 ..جئت ِ
 وكان نھاري في كھولتھ ِ

 ومرجة العشب تحت اللیل تنسحق ُ
 …جئت ِ

 ولم یبق غصن ال تالمسھ
 .. كف الخریف

 علیھ یعتم األفق ُ
 ستتعبین

 إذا رتقت ِ لي حلمي
 .فكلما خطت ِ بعضا منھ.. ینخرق ِ

 
3 

 إني أخبئ في كفیك ِ نرجسة ً
 قد تبدو ذابلة ً.. ال غصن .. ال ورق ُ

 .. لكنھا
 إن ْ ندى كفیك ِ بللھا

 . یزورني في المنافي عطرھا العبق
 
4 

 ؟… أقوم ُ 
 ھل قام نھر غص من عطش ٍ

 ؟… وموقد برماد البرد یختنق 

 أنا ظھیرة صیف حین تلمسھ ُ
 . أھداب عشبك ِتذوي .. ثم تحترق ُ

 
5 

 قد ال أراك ِ
 ولكني أرى شجرا ً

 أرى الینابیع رغم الصخر تنطلق
 قد ال أراك ِ

 خیوط الحزن ترسمني
 كما یلون ثوب الغیمة الغسق

 قد ال أراك
 ھنا التجوال بعثرني

 وحین یرحل سكري.. یحضر األرق
 قد ال أراك ِ

 غیوم الصیف أجنحتي
 فإن ْ ھویت ُ.. علّي البحر ینغلق

قد ال أراك ِ ِ 
 بعیدات منازلنا

 قد ال أراك
 ؟… ولكن ْ كیف نفترق ُ 

 
6 

 ؟…. أنساك ِ
 ھل ینسى طیر عشھ .. وعلى

 ؟… شفاھھ لم یزل من عمره ِ رمق 
 .أنساك ِ.ٍ

 ھل ینسى حقل ماء ساقیة ٍ
 إذا توضأ فیھا وجھھ الطلق

 .. متى یجيء صباحي
 جئِت فاختة ً

 . وإن غفوت ُ.. علیك ِ الجفن ینطبق ُ
************* 

  دعك من الكتب وال تقرأ كثیرا

 أو حاول أن تنغمس بكتب ضحلة

فالق�راءة ال�ت�ي ت�ل�ھ�ث خ�ل�ف ش�ع�ب ك�ون�ی�ة ف�ي ب�ح�ار 

  الالمعقول

  ستغرقك جدا

 ...مجدافك الھزیل سینمو ریشھ ویغادر القصب

 

 ...نحتاج أكثر من طریق لنسلك نفوسنا

  كیف لنا ھذا ونحن نُْسِكت األضواء

 !!و نغتال األعمدة ؟

  الظالل تتراجع حینما نمشي

  و الجانب اآلخر یضحك لكثرة

   ...من مروا دونما أقدام

 

  بائع البالونات في ھذا الجانب یبیع السعادة ببؤسھ

  ...و الوقت یشعل غلیونھ بنا

 

   تعساء .. من قال إنّا سعداء في ھذا الدرب المكّور

 و الذي یشبھ سیارة حدیثة

 ...تحمل على أكتافھا جنازة شاعر

ّا  وفا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا 

 

 اجتمَع ملوُك األرِض الّسعداُء في احتفاٍل عظیم.
 جاءوا من الّشرِق والغرب،

 من الّشماِل والجنوب،
 ُمتّوجین بتیجاِن الّذھِب والفّضة

 أو بتیجاِن الفواكِھ والّریش
 أو بتیجاِن الجماجم والِعظام.

 كانوا بِیضاً وُسْوداً،
 ُحْمراً وُصفْراً،
 شیباً وشبّاناً.

 وبعَد أن ألقوا خطاباتھم الّسقیمة
 صعدُت المنّصةَ أللقي خطابي،

 أعني قصیدتي الحروفیّة التي تحتجُّ على الّرؤوس
 إذ تتدحرُج عبثاً في الحروب،

 وعلى الحروِب التي أّججْت براكیَن الحقِد والّدم،
 وعلى الّدِم الذي یفیُض في شوارعِ الفقراِء والُمْعَدِمین،

 لكنَّ ملوَك األرِض الّسعداء
 منعوني من إلقاِء خطابي
 أعني قصیدتي الحروفیّة

 ألنّي لسُت ملكاً مثلھم كما یَزُعمون
 ولسُت سعیداً كما یَّدعون.

 ..  أراِك 

  
 عیسى حسن الیاسري 

 
 “ إلى سافو.. لیست الشاعرة اإلغریقیة بالتأكید ”

 

 …َب امء
 
 
 
 
 
 
 

 زینب كاظم البیاتي
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 السعلوة المساعدة: -ب 
مثلما كان لھا دورا ش�ری�را ك�م�ا ف�ي ال�ح�ك�ای�ة    

السابقة، فان لھا دورا مس�اع�دا، ح�ی�ث ت�ق�دم ی�د 
المساعدة للبطل، فھذه الكائنات تظھر بم�ظ�ھ�ری�ن 

 أحدھما المظھر الشریر والثاني المظھر الخیّر.
*** 

 الحكایة العراقیة
  "األمیر نو الدین واألمیرة فتیت الرمان"

((كان یا ما كان، في قدیم ال�زم�ان، م�ل�ك ع�ظ�ی�م  
یحكم األرض من مشرقھ�ا إل�ى م�غ�رب�ھ�ا،   الشان

وكانت زوجت�ھ ل�م ت�ن�ج�ب أي ذری�ة ل�ھ، ف�ق�ص�د 
المعابد والكھان، ونذر النذور إلى اآللھة، وح�ی�ن 
یستجیب لدعائھ أن یجري ن�ھ�ری�ن أح�دھ�م�ا م�ن 

 عسل واآلخر من دھن.
ومرت األیام، واستجابت اآللھ لدعواتھ، فحملت   

زوجتھ، وولدت طفالً جمیالً سماه "نور الزم�ان" 
وعندما شب وكبر أقام الملك النھرین واج�ت�م�ع�ت 
الناس لتمأل الجرار منھما حتى نضبا. وبینما كان 
نور الزمان یسیر بالقرب من أحد األنھار في ی�وم 
ما شاھد عجوزاً تجمع ما ت�ب�ق�ى م�ن ال�دھ�ن ف�ي 
قربة لھا، فأراد أن ی�م�ازح�ھ�ا، فض�رب بس�ھ�م�ھ 
قربتھا ومزقھا، فألتفتت الیھ وعندما رأتھ ق�ال�ت: 
بماذا أدعو علیك ایھا األمیر المغرور، ان�ي أرج�و 
من هللا الذي یس�ت�ج�ی�ب ل�دع�اء ال�م�ظ�ل�وم�ی�ن أن 
یوقعك في غرام األمیرة "فتیت الرمان "، وكانت 
العجوز ھذه ساحرة، وھك�ذا ان�دف�ع األم�ی�ر ب�ح�ب 

 تلك األمیرة دون أن یراھا.
وصمم على الرحیل ، وخرج في ل�ی�ل�ة م�ا م�ن    

قص�ر وال�ده دون أن ی��خ�ب�ره، وأخ�ذ یس��ی�ر ف��ي 
الودیان والجبال. ودخ�ل ص�ح�راء ال ی�ع�رف ل�ھ�ا 
حدود، فأنھكھ التعب واذا بھ یلمح كوخاً من بعید، 
وعندما اقترب منھ رأى شیخاً وقوراً كبیر الس�ن، 
فرحب بھ الشیخ وبات ع�ن�ده ت�ل�ك ال�ل�ی�ل�ة، وف�ي 
الصباح سأل الشیخ األمیر عن مق�ص�ده، ف�أخ�ب�ره 
بحكایتھ، فأراد الشیخ أن یثنیھ عن عزمھ لوج�ود 
الصعاب، فلم ینثن. عندھا قال لھ الشیخ: سر ف�ي 
الطریق الشرقي ثالثة أیام وھن�اك س�ت�ج�د واح�ة، 
وتحت أحد أشجار الواحة سوف ت�رى "س�ع�ل�وة" 
نائمة فاقترب منھا باحتراس وارضع من ث�دی�ی�ھ�ا 
واذا أرادت أن تأكل�ك ق�ل ل�ھ�ا: "ان�ن�ي أص�ب�ح�ت 
واحداً من أبنائك ألنني رضعت من ثدیی�ك"، وان 

 لم ترضع منھما فان نھایتك الھالك.
رحل األمیر إلى الواحة، وبعد مسیر ثالثة أی�ام    

وصل لھا ووجد السعلوة نائمة كما قال لھ الش�ی�خ 
ورضع من ثدییھا وعندما استیقظت ھجمت علی�ھ 
لتأكلھ فقال لھا ما أخب�ره ب�ھ الش�ی�خ، ف�ق�ال�ت ل�ھ 
السعلوة: ماذا ت�ری�د؟ ف�أخ�ب�رھ�ا األم�ی�ر ب�م�راده. 
ف�ق��ال��ت ل��ھ: ھ��اك ھ��ذا ال��خ�ات��م وخ�ذه إل��ى أخ��ي 
"الغول" والذي ستجده في أحد القصور على بعد 
مسیرة ش�ھ�ر ف�ي الص�ح�راء ف�ان�ت�ظ�ره ف�ي ب�اب 
قصره حتى یخرج وسلمھ الخاتم وأطلب م�ن�ھ م�ا 

 ترید.
ذھب األمیر إلى "الغول" وبع�د مس�ی�رة ش�ھ�ر    

شاھد القصر من بعید، وعندما اقت�رب م�ن�ھ راب�ط 
على بابھ حتى خرج منھ ال�غ�ول وس�ل�م�ھ ال�خ�ات�م 
وحدثھ بأمره فقال لھ الغول: "اسلك ھذا الط�ری�ق 
وبعد أیام ستجد جبالً عظیماً أمامك فأص�ع�د ح�ت�ى 
تصل إلى قمتھ فیلوح لك قصر كأن�ھ ال�ج�ب�ل ال�ذي 
بني فوقھ ف�اق�ت�رب م�ن�ھ ح�ت�ى تص�ل إل�ى ش�ب�اك 
یتراقص النور خلفھ، فقف ت�ح�ت�ھ ون�ادي ب�أع�ل�ى 
صوتك: "یا فتیت الرمان .. یا ف�ت�ی�ت ال�رم�ان .. 
اسحبي الیك المشتاق الذي ج�اءك م�ن ب�الد واق 
واق"، ف�ان ع�ط�ف�ت ع�ل��ی�ك وم�ال�ت ال�ی�ك م��دت 
شعرھا الطویل لك�ي ت�ت�س�ل�ق ال�ق�ص�ر ب�واس�ط�ت�ھ 
وتصل الیھ�ا. وإال س�ت�ب�ق�ى ت�ردد ھ�ذا ال�ك�الم وال 
تسمع إال صدى صراخك حتى یأتي والدھا وھ�ك�ذا 

 یجعالنك طعاماً لھما.
وسار األمیر قاصداً الج�ب�ل، ووص�ل ال�ی�ھ ب�ع�د    

مسیرة متعبة طوی�ل�ة، وف�ع�ل ب�م�ا أم�ره ال�غ�ول، 
وصاح على الفتاة، ففتحت لھ أحد شبابیك الق�ص�ر 
ومدت لھ شعرھا الطویل، وسحبتھ الیھ�ا. وھ�ن�اك 
حدثھا بقصتھ، وتحابا!! وبعد ھنیھ�ة م�ن ال�وق�ت 
سمعا صوتاً ی�زم�ج�ر ك�ال�رع�د، وری�ح�اً ت�ع�ص�ف، 
فقالت لھ: "انھما والداي الغوالن اللذان رب�ی�ان�ي 
بعد أن سرق�ان�ي م�ن وال�دي األم�ی�ر، ف�ی�ج�ب أن 

وإال أك��الك، فس��ح��رت��ھ إل��ى   أخ��ب��ئ��ك ع��ن��ھ��م��ا
"مكنسة" وعندما دخل الغوالن قال أحدھما: أني 
ـ�"إخ�رج�ی�ھ ح�االً.  أشم رائحة أنسي في القصر، ف

فأن�ك�رت ال�ف�ت�اة ذل�ك، وق�ال�ت ان�ھ�ا ال تس�ت�ط�ی�ع 
الخروج م�ن ال�ق�ص�ر، ول�ع�ل ت�ل�ك ال�رائ�ح�ة ك�ان 
مبعثھا ما أكاله من االنس، فسكت الغوالن. وعند 
منتصف اللیل سحرت الف�ت�اة ال�م�ك�ن�س�ة وأع�ادت 
حبیبھا األمیر إلى حالتھ االنسیة. وأخ�رج�ت�ھ م�ن 
القصر وھربا سویة. وعند الصباح عل�م ال�غ�والن 
ب��األم��ر، ف��ط��ارداھ��م��ا، وع��ن��دم��ا ش��ع��رت ال��ف��ت��اة 
بخطرھما سحرت نفسھا مئذنة وأخذ األمیر یؤذن 
وھو واقف علیھا. وعندما سأاله الغوالن عما اذا 
كان قد رأى فتاة و فتى؟ نفى ذلك معلالً نفی�ھ ب�أن 
مؤذن الصباح قد ذھب إلى أھلھ في مدینة ب�ع�ی�دة 
ولعلھ قد رآھما. فابتعدا عنھما. ب�ع�د ذل�ك أع�ادت 
الفتاة نفسھا إلى حالتھا األنسیة. وتابعا مسیرھما 
إلى مدینة األمیر. وھناك وجدا المدینة ف�ي ح�زن 
ومجل�ل�ة ب�الس�واد، فس�أل ع�ن الس�ب�ب ف�ع�ل�م أن 
السلطان قد فقد ولده الوحید وھا ھو اآلن ی�ع�ی�ش 
في حزن مع شعبھ، فذھب األمی�ر وح�ب�ی�ب�ت�ھ إل�ى 
السلطان وأخ�ب�راه، ف�ف�رح ب�ع�ودت�ھ�م�ا، وان�ق�ل�ب 

 الحزن إلى فرح ، وتزوجا.)).
یرضع بطل القصة من ثدي السعلوة ویقول لھا:   

"انني أصبحت واحداً من أبن�ائ�ك ألن�ن�ي رض�ع�ت 
من ثدییك"، وتفھم قص�ده ألن�ھ�ا ت�ت�ح�دث ب�م�ث�ل 

 لغتھ.
*** 

  الغول: -
الغ�ول ھ�و ج�ن�س م�ن ال�ج�ن والش�ی�اط�ی�ن وھ�م  

  سحرتھا.
((ق�ال ال�ج�وھ�ري: "ھ�و م�ن الس�ع�ال وال�ج�م��ع  

 أغوال وغیالن، والتغول التلون. 
  قال كعب بن زھیر:

 فما قوم على حال تكون بھا ... 
 كما تلون في اثوابھا الغول

وقال جمھور العلماء: كانت ال�ع�رب ت�زع�م أن    
الغیالن في الفلوات وھ�ي ج�ن�س م�ن الش�ی�اط�ی�ن 
تتراءى للناس وت�ت�ل�ون ف�ت�ض�ل�ھ�م ع�ن ال�ط�ری�ق 
وتھلكھم والذي ذھب الیھ ال�م�ح�ق�ق�ون أن ال�غ�ول 

 شيء یخوف بھ وال وجود لھ كما قال الشاعر:
 الغول والعنقاء والخل الوفي ... 

 أسماء أشیاء لم توجد ولم تكن
وزعموا أن الغول یتغول في الخلوات في أنواع    

الصور فیخاطبونھا وتخاطبھ�م. وزع�م�ت ط�ائ�ف�ة 
من الناس أن الغول حی�وان مش�ؤوم وان�ھ خ�رج 
منفرداً لم یستأنس وتوحش وط�ل�ب ال�ق�ف�ار وھ�و 
یشبھ االنس�ان وال�ب�ھ�ی�م�ة وی�ت�راءى ف�ي أوق�ات 
الخلوات وفي اللیل وكانوا ی�زع�م�ون أن رج�ل�ی�ھ 

 رجال عنز.
واالعراب والعامة ت�زع�م أن ال�غ�ول اذا ض�رب  

مات اال أن یعید علیھ الض�ارب ق�ب�ل أن ی�ق�ض�ي، 
  ضربة أخرى فإنھ أن فعل ذلك لم یمت)).

((الغول كائن خ�راف�ي ی�رد ذك�ره ف�ي ال�ق�ص�ص  
الشعبیة والحكایات الفلكلوریة. یتصف ھذا الكائن 
بالبشاعة والوحشیة والضخامة، وغال�ب�ا م�ا ی�ت�م 
إخافة الناس بقصص�ھ. وھ�و أح�د ال�م�س�ت�ح�ی�الت 
الثالثة عند أھل الجزیرة العربیة. في الجاھلیة، لم 
تسافر العرب بسب�ب ال�غ�ول. ول�ك�ن ع�ن�دم�ا ج�اء 
اإلسالم نزع تلك األف�ك�ار. وق�ی�ل ھ�و أح�د أن�واع 

وھي (مشت�ق�ة م�ن غ�ال�و، وھ�ي ك�ائ�ن�ات  الجن. 
شیطانیة في األساطیر السومریة واألكادیة) كلمة 
رائجة في المجتمع العربي وم�وج�ودة أیًض�ا ف�ي 
اللغتین اإلنجلیزیة واأللمانیة عن العربیة لوص�ف 
وحش خیالي أو فوبیا أسطوریة لشيء م�ف�ت�رس، 
عادة م�ا یس�ت�خ�دم ھ�ذا ال�م�ص�ط�ل�ح ف�ي قص�ص 
األطفال الشعبیة أو لوصف كائن مجھول م�خ�ی�ف 
في العادة، اعتادت األمھات وال�ج�دات أن ی�خ�ف�ن 
بھا األطفال لیخل�دوا ل�ل�ن�وم م�ب�ك�را ق�ائ�ل�ی�ن اآلن 

ھ�ذا  »وممكن أن یقال «سیظھر الغول إذا لم تنم.
ویقصد بھ الشتم أو االستھزاء بأحد  «یشبھ الغول

أو أن ھذا الشخص بشع شكلیاً ألن الم�ع�روف أن 

الغول مخلوق بشع مخیف. أیضاً الغول ی�أت�ي ف�ي 
األفالم الكرت�ون�ی�ة أو ال�رس�وم ال�م�ت�ح�رك�ة ب�أن�ھ 
المخیف المؤذي للمخلوقات الحیة في المدین�ة أو 
ال�ق��ری��ة. م��ن أش��ھ��ر م��ا ق��ی��ل ف��ي ال��غ��ول ع��ن��د 

إذن ال�غ�ول ح�ی�وان خ�راف�ي وھ�و م�ن  العرب)).
المستحیالت الثالثة الت�ي ذك�رھ�ا الش�اع�ر ص�ف�ي 

 الدین الحلي في بیتھ الشعري:
 لما رأیت بني الزمان وما بھم ... 

 خــــــل وفي للشدائد اصطفي
 فعلمت أن المستحیل ثــــــالثة ... 

 الغول والعنقاء والخــل الوفي
والغول یرد في في حكایة: (حكایة المل�ك ی�ون�ان  

والحكیم رویان) من حك�ای�ات أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة، 
 كذلك.
*** 

 الغول الشریر: -آ
مثلما ألغلب الكائنات الحی�ة، وخ�اص�ة ال�ك�ائ�ن�ات 
الخرافیة، مظھرین أحدھما مظھر مساعد واآلخ�ر 
مظھر شریر، یكون للغول ھذه المظ�اھ�ر. وھ�ن�اك 
نص آخر یضم الغولة الشریرة التي ی�ح�رق�ھ�ا ف�ي 
النھایة سكان القری�ة ف�ي ال�ن�ص ال�ع�رب�ي "ن�ص 
إنصیص". وكذلك في الن�ص ال�م�وری�ت�ان�ي "أب�و 
ودعة" مثل ھذا الغول الذي یقتل�ة االخ�وة. وف�ي 

 نص "بنت الدایةالسوریة.
*** 

 النص السوري/ الحلبي
 "الغولة واإلخوة الثالثة"

((یحكي أن غولة سكنت في م�غ�ارة ق�ری�ب�ة م�ن  
إحدى القرى، فأخذت تغی�ر ك�ل ی�وم ع�ل�ى ب�ی�ت، 
فتھدد صاحبھ إذا ھو لم یخرج ل�ھ�ا ب�أن�ھ�ا س�وف 
تنفخ على بیتھ فتھدمھ، وتل�ت�ھ�م�ھ ھ�و وزوج�ت�ھ 
وأوالده، وكانت بیوت الق�ری�ة ك�ل�ھ�ا م�ب�ن�ی�ة م�ن 
الطین، فكان صاحب البیت ی�خ�اف، ف�ی�خ�رج إل�ى 
الغولة، فداء زوجتھ وأوالده، فتلتھمة، حتى إنھ�ا 
أتت على بیوت القریة كلھا، والتھمت كل رجالھا، 

 ولم یبق سوى األطفال والنساء.
وكان یسكن في طرف من أطراف القریة ث�الث�ة   

إخ�وة، أح��دھ��م ی��ع��م��ل ص��ان��ع م��ن��اخ��ل، واس��م��ھ 
منیخالن، والثاني یعمل ق�زازا، واس�م�ھ ق�زی�زان، 
والثالث یعم�ل ح�دادا، واس�م�ھ ح�دی�دان، وك�ان�ت 
الغولة قد بدأت بھم أول األمر، ولكن أح�دا م�ن�ھ�م 
 لم یخرج، ألنھم كانوا واثقین أن بیوتھم لن تھدم.

ول�م�ا ل�م ی�ب�ق ف�ي ال��ق�ری�ة ب�ی�ت إال م�رت ب��ھ،  
والتھمت صاحبھ، عادت ثانیة إلى ب�ی�وت اإلخ�وة 
الثالثة، وقررت أن تلجأ إلى الحیلة، كي تلتھم�ھ�م 

 واحدا واحدا.
وفي الیوم األول قرعت الباب ع�ل�ى أص�غ�رھ�م،   

وھومئیخالن، ودعتھ لل�خ�روج إل�ى ك�رم ال�ت�ی�ن، 
لیشاركھا في قطافھ، فأدرك أنھا تنوي ال�ت�ھ�ام�ھ، 
فوافق على ال�دع�وة، وط�ل�ب م�ن�ھ�ا أن تس�ب�ق�ھ، 

 ووعدھا أن یلحق بھا.
وأسرع منیخالن إلى أخویھ ی�خ�ب�رھ�م�ا ب�األم�ر،   

فمضى الثالثة إلى الكرم، وقد ھیؤوا كتال صغی�رة 
من الطین، جعلوھا على ھیئة ال�ت�ی�ن، ث�م ب�ح�ث�وا 
عن أكبر شجرة في الكرم، وعلقوا تلك الكتل على 

 أغصانھا، ورجعوا إلى بیوتھم.
وجاءت الغولة إلى الكرم، وأخذت تنتظر وصول   

منیخالن، ولما تأخر علیھا، ویئست من م�ج�ی�ئ�ھ، 
قامت، فبحثت عن أكبر شجرة في الكرم، وأخ�ذت 
تلتھم ما تجده ع�ل�ى أغص�ان�ھ�ا م�ن ط�ی�ن، وھ�ي 

 تظنھ تینا، حتى أتت علیھ.
ورجعت إل�ى م�ن�ی�خ�الن، وأخ�ذت ت�ق�رع ع�ل�ی�ھ   

الباب، فلما أطل ع�ل�ی�ھ�ا م�ن ن�اف�ذة ب�ی�ت�ھ، ب�دأت 
تلومھ على عدم حضوره، وتؤكد لھ ظفرھا بالتین 
وحدھا، فأخذ یضحك، وھو یخبرھا أن ما التھمتھ 
طین، وما ھو ب�ال�ت�ی�ن، ف�ت�ن�ب�ھ�ت إل�ى ح�م�اق�ت�ھ�ا 
وغفلتھا، وأخذت تھدده وت�وع�ده، وت�ط�ل�ب م�ن�ھ 
النزول إلیھا، واال، فإنھا ستنفخ على ب�ی�ت�ھ ح�ت�ى 

 تھدمھ، فسخر منھا وقال لھا:
 "انفخي كما تشائین، فإني ال أخاف". 

وأخذت تنفخ على بیتھ، ولكنھ بیتھ ل�م ی�ت�ھ�دم،   
ألنھ میني من النسیج ال�ذي یص�ن�ع ب�ھ ال�م�ن�خ�ل، 
وكلھ ثقوب وثغرات، الریح تنفذ م�ن خ�الل�ھ، وال 

 تؤثر فیھ.
وفي یوم أخر قرعت الباب ع�ل�ى األخ األوس�ط،   

وھو قزیزان، ف�خ�رج ل�ھ�ا، ف�دع�ت�ھ إل�ى ال�ح�ق�ل، 
اللتھام الخیار، فوافقھا على الدعوة وطلب م�ن�ھ�ا 
أن تسبقھ، ثم أسرع إلى أخویھ یخبرھما ب�األم�ر، 
ومضى اإلخوة إلى الحقل، فقط�ف�وا ال�خ�ی�ار ك�ل�ھ، 
 ووضعوا بدال منھ الكوسا، ثم رجعوا إلى بیوتھم.

وقدمت إلى الحقل، وأخذت تنتظر، ول�م�ا ت�أخ�ر    
علیھا ق�زی�زان، وی�ئ�س�ت م�ن حض�وره، ق�ام�ت، 
فالتھمت كل ما في الحقل من كوسا، وھي تحسبھ 
خیارا، ثم مضت إلى قزیزان وأخذت تقرع ع�ل�ی�ھ 
الباب، فأطل علیھا، من نافذتھ، فبدأت تلومھ على 
عدم حضوره، وتؤكد لھ أنھ خس�ر ك�ث�ی�را، ف�أخ�ذ 
یضحك، وھو یخبرھا أنھ جنى الخ�ی�ار ك�ل�ھ، وأن 

 ما أكلتھ لیس خیارة، وإنما كوسا.
وثار الغضب في ن�ف�س ال�غ�ول�ة، وط�ل�ب�ت م�ن    

قزیزان أن ینزل إلیھا، واال ف�إن�ھ�ا س�ت�ت�ف�خ ع�ل�ى 
بیتھ حتى تھدمھ، فسخر منھا قزیزان، وقال لھ�ا: 

 "انفخي كما تشائین، فإني ال أخاف".
وأخذت تنفخ على بیتھ، ولكن بیت�ھ ل�م ی�ت�ھ�دم،   

ألنھ مبني من القزاز، یصد الریح، وال تس�ت�ط�ی�ع 
 أن تؤثر فیھ شیئا.

وفي یوم ثالث قرع�ت ب�اب األخ ال�ث�ال�ث، وھ�و   
حدیدان، ودع�ت�ھ إل�ى ال�غ�اب�ة، ل�ق�ط�ع األش�ج�ار، 
وصنع الحطب، فوافقھا، وطلب منھا أن تس�ب�ق�ھ، 

 ووعدھا أن یلحق بھا.
وأسرع حدیدان إلى أخ�وی�ھ ی�خ�ب�رھ�م�ا ب�األم�ر،   

ومضى اإلخوة الثالثة إلى الغابة، اقتطعوا ب�ع�ض 
األشجار، وصنعوا كومة من الحطب، قعد حدیدان 
في داخلھا، وقام األخوان بح�زم�ھ�ا ب�ال�ح�ب�ال، ث�م 

 رجعا إلى البیت.
وقدمت الغولة إلى الغابة، فرأت كومة الح�ط�ب،   

ج�اھ�زة م�ح�زوم�ة، ف�ف�رح��ت ب�ظ�ف�رھ�ا ب�ھ�ا دون 
حدیدان، فحملتھا على ظھرھا، ومضت بھ�ا ن�ح�و 
بیتھا، وفي الطریق أحست بثقلھا، ولكنھا ع�ل�ل�ت 
ذلك بكبر الكومة وكثرة ما فیھا من حطب، ثم أخذ 
حدیدان یخزھا بمسلة في ی�ده، ف�ت�ت�ح�م�ل ال�وخ�ز، 
متوھمة أن أع�واد ال�ح�ط�ب ھ�ي ال�ت�ي ت�خ�زھ�ا، 

 ومضت على الفور إلى بیت حدیدان.
وكان حدیدان قد قط�ع ال�ح�ب�ل ال�ذي ح�زم�ت ب�ھ   

كومة الحطب، وأسرع إلى بیتھ، فلما قرعت علیھ 
الغولة الباب، وأطل علیھ�ا م�ن ن�اف�ذت�ھ، ف�أخ�ذت 
تلومھ ألنھ لم یحضر إلى الغابة، وتذكر لھ ظفرھ�ا 
بكومة ح�ط�ب، وت�ؤك�د خس�ارت�ھ، ف�أخ�ذ یض�ح�ك 
منھا، ویذكرھا بالوخز وثقل الحم�ل، وی�ؤك�د ل�ھ�ا 

 أنھ كان مختبئا في كومة الحطب.
وعندئذ غضبت الغولة غضب�ا ش�دی�دا، وط�ل�ب�ت   

إلیھ النزول، واال فإنھا ستنفخ على بیتھ، لتھدمھ، 
فسخر منھا ح�دی�دان، وق�ال ل�ھ�ا: "ان�ف�خ�ي ك�م�ا 

 تشائین، فإني ال أخاف".
وأخذت تنفخ على بیتھ، ولكن بیت�ھ ل�م ی�ت�ھ�دم،   

ألنھ مبني من الحدید، والریح ال تؤثر فیھ، وكانت 
الغولة ف�ي غض�ب ش�دی�د، ف�ظ�ل�ت ت�ن�ف�خ ط�وی�ال 

 طویال، إلى أن انفجرت وماتت.)).
*** 

 الغول المساعد: -ب
ذكرنا حكای�ة "األم�ی�ر ن�ور ال�زم�ان واألم�ی�رة    

ف��ي م��وض��وع��ة الس��ع��ل��وة   ف��ت��ی��ت ال��رم��ان".
المساعدة، ففیھا غول یساعد البطل ع�ل�ى ان�ج�اج 

  مھماتھ.
 

*** 
 النص الفلسطیني من منطقة الخلیل

   "قصر حنحن جراسھ"
(یصادف البط�ل ال�غ�ول�ة ف�ي ح�ال�ت�ھ�ا ال�راض�ی�ة، 
فیرضع من ثدییھا، وتع�ط�ی�ھ ث�الث خص�الت م�ن 
شعرھا، وتطلب منھ أن یح�رق إح�داھ�ن إذا وق�ع 
ف��ي م��أزق، وح��ی��ن وص��ل ال��ب��ط��ل إل��ى ال��ق��ص��ر 
المسحور الذي ینشده، احتار في كی�ف�ی�ة م�ع�ام�ل�ة 
الحوریة الحارسة، فلجأ إل�ى إح�راق خص�ل�ة م�ن 
تلك ال�خ�ص�ل، ث�م حض�رت ال�غ�ول�ة ل�م�س�اع�دت�ھ، 
وفتكت ب�ال�ح�وری�ة م�م�ھ�دة ل�ھ ال�ط�ری�ق ل�دخ�ول 

 القصر).

        ت) ب- 
(ا ا ا  تا أم 
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حملنا في اجواء اعمال مسرح�ی�ة ن�اض�ج�ة ف�ي مش�ف�ى     
االمراض النفس�ی�ة ف�ي ال�ع�راق.. وی�ب�دو أن�ھ م�ت�ی�ق�ن م�ن 
ال��ن��ج��اح.. ألن��ھ ی���م��ت��ل���ك ادوات ع��م���ل��ھ.. ال���ن��ف��س���ي 

تذكروا ھذا العراقي الذي منح وقتھ وحتى مالھ   والدرامي..
من اجل مھمة انسانیة راق�ی�ة.. ق�ل�م�ا ن�ج�دھ�ا ف�ي ب�ل�دان�ن�ا 
النامیة.. لكن فعلھا ھذا الكریم االنسان وال�ف�ن�ان واالدی�ب.. 

 لذلك التقیتھ وكان ھذا الحوار معھ:
 

 .لماذا السایكودراما ...؟ 
من خالل تجربتي في ب�رام�ج ال�ع�الج ال�ت�أھ�ی�ل�ي ال�ن�ف�س�ي 
للمرضى الراقدین في مستشف�ى ال�رش�اد ال�ت�دری�ب�ي ل�ل�ط�ب 
النفسي, وجدت كم ھو مھم ھذا النوع من العالج ب�ال�ن�س�ب�ة 
للمرضى الراقدین فیھا, والحظت حجم المعاناة التي یعانیھ�ا 
ھؤالء المرضى من قبل االھل والمجتمع, فحاول�ت أن أب�ذل 
قصارى جھدي في أن أص�ل بص�وت�ھ�م ال�ى خ�ارج أس�وار 
المستشفى العالیة, وأن یأتي االخرون الى ھنا ویقتنعوا بأّن 
المریض النفسي یبقى داخلھ انس�ان ك�أي انس�ان اخ�ر, ل�ھ 
مشاعره واحالمھ وتطلعاتھ . اشتغلت مع الفریق الذي ك�ان 
معي على مختلف البرامج التأھیلیة مثل الرس�م وال�ری�اض�ة 
والموسیقى والمشغوالت الیدویة, لكن طموحي لم یكن ھذا, 
فقررت مع زمیلي المعالج التأھیلي (ایاد جاس�م) أن ن�ع�م�ل 
عمل جبّار وغ�ی�ر م�ط�روق ف�ي م�ج�ال ال�ع�الج ال�ت�أھ�ی�ل�ي 
للمرضى النفسیین , فاھتدینا الى عمل مس�رح�ی�ة, أب�ط�ال�ھ�ا 
نفس المرضى الراقدین في ال�م�س�ت�ش�ف�ى, وأن ت�ع�بّ�ر ع�ن 
معاناتھم, ومن خاللھا نقول ما نرید للجمیع ب�أن ال�م�ری�ض 
النفسي وال�ع�ق�ل�ي م�ازال انس�ان�اً یش�ب�ھ�ن�ا رغ�م ال�م�رض. 
وبصراحة كانت ھذه مغامرة رائعة وخطرة في نفس الوقت, 

 ولكنھا أخیراً تكلّلت بالنجاح الباھر.
 ما معني السایكودراما...؟.

ھي طریقة عالج المرضى النفسیین والعقلیین ع�ن ط�ری�ق 
التمثیل, وھو برنامج عالجي طویل االمد یشترك ف�ی�ھ ع�دد 

ام�ام   من المرضى والمریضات وی�ج�ّس�دون أدواًرا أخ�رى
انظار المشاھدین وعلى خشبة ال�م�س�رح. یس�اع�دھ�م ع�ل�ى 
تطویر قابلیاتھم التي فقدوھ�ا بس�ب�ب ال�م�رض, وی�م�ن�ح�ھ�م 
فرصة للتعبیر عن ذاتھم, ویبعث األمل في نفوسھم العلیل�ة, 
ویشجعھم على االنتصار على المرض وأع�راض�ھ, وی�ع�م�ل 
على التقلیل من أعراض الوصمة االجتماعیة, ویزرع الثق�ة 

 في نفوسھم من جدید .
 

العمل المسرحي.. نص وممثل وم�خ�رج ..ك�ی�ف اس�ت�ط�ع�ت 
تحری�ك ك�ل ھ�ذه األدوات.. ف�ي ع�ال�م أط�ل�ق�وا ع�ل�ی�ھ أن�ھ 

 مریض..؟.
عالم المرض النفسي والعقلي عالم ساحر وجمی�ل وم�غ�رّي 
وخطیر في نفس الوقت . فاالشتغال مع المرضى النفس�ی�ی�ن 
والعقلین في مسرحیة لھو مجازفة واللعب في منطقة خطرة 
جدا, فأما ان تنجح معھم او تسبب ل�ھ�م ال�ف�ش�ل وال�خ�ذالن 
وازدیاد المعاناة .اذا كنت ترید ان تقّدم عم�ل م�ا ع�ل�ی�ك ان 
تتحلّى بالشجاعة وال�ث�ق�ة ب�ال�ن�ف�س واالج�ت�ھ�اد وال�م�ث�اب�رة 
والصبر. انا لست مؤلفاً مسرحیاً وال مخرجاً محترفاً, لكنن�ي 
أھوى المسرح واعشقھ, فمن خالل اطالعي على الم�دارس 
المسرحیة وقراءاتي للك�ث�ی�ر م�ن ال�م�س�رح�ی�ات ال�ع�ال�م�ی�ة 
والمحلیة وعن فن االخراج المسرحي , اصبحت لدي تجربة 
ال بأس بھا, فقررت ان اس�ت�غ�ّل م�ا ع�ن�دي م�ن ام�ك�ان�ی�ات 
بسیطة, واستخدمھا في مجال عملي . ت�م�ك�ن�ت م�ن ك�ت�اب�ة 
نصوص مسرحیة خاصة بالمرضى النفسی�ی�ن وال�ع�ق�ل�ی�ی�ن, 

وكذلك ب�ع�ض ال�م�س�رح�ی�ات ال�ب�ع�ی�دة ع�ن ع�ال�م ال�م�رض 
والمریض مثل مسرحیة (نائب الموت), وھي ن�ب�وءة ع�ّم�ا 
سیحصل في العراق , وفعال تحققت ھ�ذه ال�ن�ب�وءة, وك�ذل�ك 
 بعض المسرحیات الشعریة مثل مسرحیة (رحیل النوارس).

اذا تمكنت من كتابة نّص مسرحي ف�ع�ل�ی�ك ان ت�ف�ك�ر ك�ی�ف 
 تختار المرضى المناسبین لھ ..؟.

كل انسان لھ قابلیات, وكل مریض ایضاً لھ قابلی�ات, ف�م�ت�ى 
ما استطعت ان تستث�م�ر ھ�ذه ال�ق�اب�ل�ی�ات ال�م�وج�ودة ع�ن�د 
المریض فمما ال شّك فیھ ستنجح, قبل ھذا علیك ان ت�ك�ون 
قریباً جداً من المریض النفسي والعقلي كي یكون م�ت�ع�اون�اً 
معك ویعطیك ما تریده منھ. لھذا فلك�ّل م�ری�ض ن�ف�ّص�ُل ل�ھ 

 دورهُ حسب قابلیاتھ العقلیة والنفسیة والجسدیة .
تجربة واحدة كانت لي في مجال المسرح عندما كنت طال�ب�اً 
في المرحلة االعدادیة عندما طلب منّا مدرس م�ادة ال�ف�ن�ی�ة 
في حینھا ان نقوم بتجسید مسرحیة تع�رض ف�ي االع�دادی�ة 
وامام المدّرسین والطالب, ھذه التجربة كانت بال�ن�س�ب�ة ل�ي 
مھمة جداً وتركت بصماتھا فیم�ا ب�ع�د ع�ل�ى مس�ی�رت�ي م�ع 
المسرح, فتعلمت منھ كیف احّرك الممثلین, وكی�ف ات�ع�ام�ل 
معھم, وما ھو الصحیح والمناسب ف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال, ول�و 
كانت معرفة بسیطة جدا, لكنن�ي ح�اول�ت ان اط�ّورھ�ا ع�ن 
طریق الدراسة والمشاھدة. كل عمل مسرحي اشاھ�ده أق�وم 
بتحلیلھ مع نفسي (لماذا تحّرك الممثل ھذا بھذه الطریقة ... 
لماذا وقف ھنا ولیس ھناك... ما لداعي من دخول ال�م�م�ث�ل 
بھذه الطریقة... ال�خ.), وب�ق�ی�ت أدقّ�ق ن�ظ�ري ال�ى وج�وه 
الممثلین الحقیقین واجسادھم وانا استمع الى حواراتھم ف�ي 

 المسرحیات التي كنت اشاھدھا واتابعھا بشغف.
اما كیف تمكنت من تحریك ھ�ؤالء ال�م�رض�ى ع�ل�ى خش�ب�ة 
المسرح واما انظار الجمھور فھذا امر صعب جدا, یبدأ اوالً 
في كیفیة خلق مجموعة ناجحة من المرضى ال�م�ت�ع�اون�ی�ن, 
وكیفیة كتابة نّص مسرحي وحوار یتناسب مع قابل�ی�ات ك�ل 
مریض, فكّل الحوارات اكتبھا مسبقاً وانا اعلم قاب�ل�ی�ات ك�ل 
مریض سیشارك معي في المسرحیة, اما اداء الحركات فانا 
اقوم اوال بتمثیل المسرحی�ة ك�ام�ل�ة ام�ام ان�ظ�ار ال�م�رض�ى 
المشاركین في ھذا الع�م�ل, وك�ث�ی�را م�ا اق�وم ب�ت�م�ث�ی�ل ك�ل 

 شخصیة على انفراد كي یستطیع المریض حفظ الحركات.
اما كیف سیواجھ ھذا المریض الجمھ�ور وھ�و ی�ع�ان�ي م�ن 
مشاكل صحیة كثیرة وعدم الثقة بالنفس, ف�ع�الج ذل�ك اوالً 
محاولة زرع الثقة بالنفس من خالل التشجی�ع وال�ت�رغ�ی�ب, 
والحّث على النجاح كي نثبت لآلخری�ن ب�ان�ن�ا م�ا زل�ن�ا ف�ي 

 الحیاة.
الممثل ھو ذاكره انفعالیة ..وإتقان للنص ..والحركة ..ح�ت�ى 

 یمكن أن یصل لنا نحن المتلقون .. ماھي صعوبات لذك؟.
بسبب المرض النفس�ي وال�ع�ق�ل�ي تص�اب ذاك�رة ال�م�ری�ض 
بعطب تجعلھ ال یستطیع التواصل مع االخرین وال�م�ج�ت�م�ع, 
اضافة الى اضطراب في السلوك والتفك�ی�ر وع�دم ال�م�ق�درة 

 على الكالم, وكذلك صعوبة الحركة بسبب العالج الدوائي.
تبدأ الصعوبات في ای�ج�اد م�ری�ض م�ؤھّ�ل مس�ت�ق�ر ی�م�ك�ن 
االعتماد علیھ والتعاون بصورة ایجاب�ی�ة م�ع�ي وم�ع ب�اق�ي 
المرضى الممثلین, وكذلك مدى تحّملھ ل�ل�ض�غ�وط ال�ت�ي ق�د 
تحدث اثناء العمل سویة مع ال�م�رض�ى االخ�ری�ن, وك�ی�ف�ی�ة 
تطویعھ لتقبّل الشخصیة, وكذلك تقبّل الشخصی�ات االخ�رى. 
وكذلك كیف یمكنني ان ازرع في نفوسھم االم�ل وال�ن�ج�اح, 
ومن الصعوبات التي تواجھني دائما ھ�ي ان�ت�ك�اس�ة ب�ع�ض 
المرضى الممثلین, وعدم م�ق�درت�ھ�م ع�ل�ى االس�ت�م�رار ف�ي 
العمل المسرحي, مما یتطلب مني الب�ح�ث م�رة اخ�رى ع�ن 
مرضى مناسبین للعمل, وتكثیف العمل معھم, كي نصل ال�ى 

 یوم العرض بأمان.

ھل تعتقد أن ثمة تطور نفسي ..أحدثھ ..العمل المسرحي . . 
 في العالج النفسي للمرضى .. ؟.

بالتأكید جمیع المرضى وال�م�ریض�ات ال�ذی�ن اش�ت�رك�وا ف�ي 
االعمال المسرحیة ھنا في المستشفى قد تمَّ تس�ف�ی�رھ�م ال�ى 
ذویھم ولم یعودوا الى المستشفى م�رة اخ�رى, وال�ذی�ن ل�م 
یخرجوا اصبحوا یعتمدون على نسبة قلیلة جداً من ال�ع�الج 
الدوائي, اضافة الستقرارھم النسبي.علماً بأنَّ السایكودرام�ا 
قد ساعدت كثیراً على اختفاء األعراض الس�ال�ب�ة ل�ل�م�رض 
العقلي مثل االنعزالیة وعدم الت�واص�ل م�ع االخ�ری�ن وع�دم 
المشاركة, وجعلتھم أكثر مق�درة ع�ل�ى ال�ت�واص�ل وت�ط�وی�ر 

 قابلیاتھم والتمّسك باألمل .
 

ھل شعرت برغبة جماعیة روحیة للعمل المس�رح�ي . .م�ن 
 قبل نزالء المشفى. .؟.

نعم الكثیر من المرضى والمریضات یتمنون العمل معي ف�ي 
المسرح لما یحقق لھم من شھرة واسعة في ال�م�س�ت�ش�ف�ى, 
وكذلك إقناع االھل بتحّس�ن�ھ�م وض�رورة خ�روج�ھ�م م�ن�ھ�ا, 
وكذلك للتباھي ام�ام ال�م�رض�ى االخ�ری�ن ب�ان�ھ�م اص�ب�ح�وا 
ممثلین, وكذلك محاولة اقناع ال�ط�ب�ی�ب ال�م�ع�ال�ج بض�رورة 
تقلیل العالج النفسي عنھم, أضافة الى الم�ت�ع�ة ف�ي ال�ع�م�ل 
داخل المسرح وقضاء وقت نافع وایجابي, وتطور كبیر ف�ي 

 قابلیاتھم التي فُقدْت بسبب المرض .
 

ما ذا تعتقد كمخرج..ومعالج نفسي .. النتشال ھذه الشریحة 
 من العزلة االجتماعیة .. ؟ .

من خالل المسرح حاولت ان ابعث رسائل الى المجتمع م�ن 
مسؤولین, ومنظمات مجتمع مدني, والعوائل, بان المریض 
العقلي والنفسي ھو انسان مھما حدث لھ, وبإمكانھ الع�ی�ش 
ضمن المجتمع بشرط االھتمام بھ, وتھیئة ظروف م�ع�ی�ش�ة 
مناسبة لھ. لكن یبدو ان ھذه الرسائل كانت دائ�م�ا تص�ط�دم 

  بثقافتنا وجھلنا بالمرض والمریض النفسي .
 

ھل ترى أنك نجحت .. في تقدیم تجربة ج�دی�دة ..ف�ي ع�ال�م 
 المسرح والطّب النفسي ..؟.

نعم اقولھا وبشجاعة وث�ق�ة ان�ا اول م�ن اس�ت�خ�دم ال�ع�الج 
بالسایكودراما في مجال الطب النف�س�ي ف�ي ال�ع�راق, رب�م�ا 
ھناك محاوالت بسیطة في اماكن اخرى من العالم, لك�ن ان 

) س�اع�ة وھ�و 2  -  1یقف المریض امام الجمھور ول�م�دة (
متماسك ویؤدي بحرفیة عالی�ة دوراً م�خ�ت�ل�ف�اً وش�خ�ص�ی�ة 
مغایرة لشخصیتھ فھذا لم یحدث اال معي وھنا ف�ي ال�ع�راق, 
على االخرین ان ینتھبوا الى تجربة كری�م ع�ب�دهللا ف�ي ھ�ذا 
المجال واالستفادة منھا لكن یبدو في بالدنا ال�ع�رب�ی�ة االم�ر 
أشبھ بالمست�ح�ی�ل, ف�م�ن خ�الل اتص�االت�ي وح�وارات�ي م�ع 
البعض من خارج العراق اكدوا عل�ى ف�رادة ھ�ذه ال�ت�ج�رب�ة 
وغرابتھا واھمیتھا, اخر عمل مسرحي تّم االتصال ب�ي م�ن 

البریطانیة من اج�ل ع�م�ل ل�ق�اء م�ع�ي واج�راء  BBCقبل 
تحقیق عن ھذه التجربة الفریدة ومن ثّم ترجمتھا وعرضھا 

 من خاللھم على اكثر من قناة فضائیة... ولكن.... ؟!.
وأخیراً جاء الى المستشفى (جان فرانكو) م�خ�رج ای�ط�ال�ي 
لعمل ف�ی�ل�م ع�ن ب�رام�ج ال�ع�الج ال�ت�أھ�ی�ل�ي ال�ن�ف�س�ي ف�ي 
المستشفى, ولكنھ لم یقت�ن�ع, ألنّ�ھ ك�ان ی�ب�ح�ث ع�ن ش�يء 
مختلف وجدید, وبعد حدیثي معھ عن السایك�ودرام�ا, ح�اول 
أن یتعّرف اكثر عن تجربتنا في ھذا المجال, وحین�م�ا أطّ�ل�َع 
على مسرحیة (وطن نا), قّرر ترجمتھا الى اللغة االیطالی�ة, 
والقیام بتحویلھا الى فی�ل�م م�ن ب�ط�ول�ت�ي وبص�ح�ب�ة ن�ف�س 
المرضى الذین اشتركوا فیھا, وتّم عمل الفیلم على أم�ل أن 

 یشترك فیھ في مھرجانات عالمیة.

... دراف ا  
   تجارب في مشفى االمراض النفسیة..!!    

 
 بقلم : د. علي لعیبي                                     

 كریم عبدهللا االنسان والفنان..
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فى جمیع مجالسنا ومقاالتنا وحوارات�ن�ا    
على الشاشات ومنشوراتنا على صفح�ات 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ى، ن��ظ��لُّ نُ��ط��ال��ب 
بالدیمقراطیة واللیبرالیة وال�ت�ع�ددی�ة، ث�م 
نزعُم أننا نعتنُق تلك المبادئ ال�ح�ض�اری�ة 
الراقیة، وكم نتم�ن�ى ل�ھ�ا أن تس�وَد ب�ی�ن 
اآلخ�ری��ن ال�ذی��ن ال ی��ؤم��ن�ون ب��ھ�ا ح��ت��ى 
نرتقى وننھض، وأنَّ ال سبیل مطل�قً�ا إل�ى 
بن�اء م�ج�ت�م�ع�ن�ا إال ع�ل�ى ت�ل�ك األع�م�دة 
الراس�خ�ة م�ن ق�ب�ول اآلخ�ر واح�ت�رام�ھ، 
مھما اختلف عنّا فك�ریًّ�ا، م�ادام ال ی�دع�و 

 إلى عنف وال یحّرض على جریمة. 
وضّجت منّا تلك الش�ع�اراُت ال�ك�ب�رى م�ن 
كثرة ما الك�ت�ھ�ا األلس�ُن ع�ل�ى ال�م�ق�اھ�ى 
والص�ف��ح��اُت. ث��م ت�ف��ت��ُح ت��ل��ك الش��ع��اراُت 
ع��ی��ونَ��ھ��ا دھش��ة وت��ن��ظ��ُر ف��ى ع��ی��ون��ن��ا 
وت��ت��س��اءل ف��ى َح��َزٍن غ��اض��ب: (أی��ھ��ا 
ال�م�ت��ش�ّدق��ون ب�ال��ت�ع��ددی�ة وال��ق�ب��ول، ھ��ل 
بالفعل تتبنّون ما تتشدقون بھ فى حیات�ك�م 
كمنھج یومى، وفلسف�ة ح�ی�اة؟! ب�ل أن�ت�م 
كاذبون تتكّسر أكاذیبكم عند أول ص�خ�رة 

 .تجربة)
جّرب أن ت�ق�وَل رأیَ�ك ف�ى م�وض�وع. أّى 
رأي فى أّي موضوع. ست�ج�د َم�ن یس�بّ�ك 
ویلعنك ویطعنك فى شرفك وف�ى ع�رض�ك 
ویجعل منك شیطانًا رجیًما وعمیال ُمم�ّوال 
ت��ق��ب��ُض م��ن الص��ھ��ی��ون��ی��ة ال��ع��ال��م��ی��ة 
وال��م��اس��ون��ی��ة ال��ب��ت��ن��ج��ان��ی��ة وی��ط��ال��ُب 
بم�ح�اك�م�ت�ك وھ�در دم�ك، إن ك�ان رأی�ك 

 مخالفـًا رأیھ. 
وفى المقابل ستجد َمن یُط�ّوب�ك وی�م�ّج�دك 
وی�رف�ع�ك إل�ى ع�ن�ان الس�م��اء ویُ�ن�ّص�ب��َك 

 قدیًسا نبیًّا، إن كان رأیك موافقـًا رأیھ. 
كالھما مخطئ، وكالھما غیر دی�م�ق�راط�ى 
وغیر عادل. فال أنت شیط�اٌن رج�ی�م، وال 

 أنت مالٌك ُمطوَّب. 
أنت إنساٌن عادّى رأَى رأیـً�ا، ق�د یص�ی�ُب 
وقد یُخطئ. لكن َمن لعنوك ومن ط�وب�وك 
أخطأوا تقدی�رك، ألن�ھ�م ال ی�رون�ك أن�َت، 

 .داخلك وإنما یبحثون عن (أنفسھم)
 

ذاك َعَرٌض من أعراض مرض (الع�ق�ل�ی�ة 
األحادی�ة) ال�ت�ى تُ�ح�ی�ل�ن�ا إل�ى (ال�ث�ن�ائ�ی�ة 

 الفكریة).
كن معى فأسمُح لك بالحی�اة، أو اخ�ت�ل�ْف  

معى فتصبُح عدوى اللدود الذى یج�ب أن 
یختفى ف�ى ال�ح�ال! وال ش�ىء ب�ی�ن�ھ�م�ا! 

(الثالُث مرفوٌع). إما أبیُض أو أسود، إم�ا 
معى أو ضدى، إما شماٌل أو ج�ن�وب، إم�ا 
مالٌك أو شیطان. ب�ی�ن األب�ی�ض واألس�ود 

و م��الی��ی��ُن ال��رم��ادی��ات، ب��ی��ن (ال��م��ع��ى)
م�الی�ی�ُن اآلراء، ب�ی�ن الش�م�ال  (الض�دى)

وال�ج��ن��وب م��الی�ی��ن م��ن خ�ط��وط ال��ط��ول 
وال��ع��رض، وب��ی��ن ال��م��الك والش��ی��ط��ان 
(إنس��اٌن) ی��م��ت��ل��ك ع��ق��ال ی��ف��ك��ر یص��ی��ُب 

أی�ن؟ خ�رج�ت  ویخطئ. (العقلیة ال�ن�اق�دة)
ولم تعد. لقت مصرَع�ھ�ا إث�ر ح�ادث أل�ی�م 
دبّرتھ غزواٌت ظالمیة تكفیریة ممن�ھ�ج�ة، 
ضربت العقلیة المصریة ال�ح�ض�اری�ة ف�ى 
مقتل فصرعتھ�ا م�ع س�ب�ع�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
الماضى. لھ�ذا ن�ت�أخ�ر، وس�وف ن�ت�أخ�ر، 
ولن تكف�ی�ن�ا أل�ُف ث�ورة. َم�نَّ هللاُ ع�ل�ی�ن�ا 
بحاكم حكیم یدعونا إلى التفكی�ر واح�ت�رام 
اآلخر، اسمھ (عبدالفتاح السیسي)، ل�ك�ن 
الداَء مازال یسكُن خالی�ان�ا، ون�رف�ُض أن 
نتعلم فنَّ االختالف دون خالف وُم�الع�ن�ة 

 وتكفیر ونحر رقاب وتمزیق أعراض. 
ھل علّم�ن�ا آب�اؤن�ا ف�ى ط�ف�ول�ت�ن�ا أن َم�ن 
یُخالفنا الرأى أو العقیدة ل�ی�س ش�ی�ط�انً�ا؟ 
وھل علّمنا نحن ھذا ألطفالن�ا؟ ك�م واح�ًدا 
م��نّ��ا ی��ؤم��ن ب��ذل��ك وی��ط��ب��ق م��ب��دأ اإلم��ام 

الشافعى: (رأیى صواٌب ی�ح�ت�م�ُل ال�خ�ط�أ، 
 .ورأیَُك خطأٌ یحتمُل الصواب؟

 
 دعونى أحكى لكم قصة طریفة:

ذھب رجٌل إلى مكتبة ع�ام�ة ی�ب�ح�ث ع�ن  
كتاب معین. شاھد ال�ق�ّراء ج�الس�ی�ن إل�ى 
طاوالت القراءة، وسیماُء الِجّد م�رتس�م�ةٌ 
على وجوھھم. وثمة لوحة م�ع�لّ�ق�ة ع�ل�ى 

 الحائط: (ممنوع الكالم).
ت��ج��ّول ال��رج��ُل ف��ى ھ��دوء ب��ی��ن رف��وف 
المكتبة یتصفُح عناوین الكتب: الص�راع، 
أستاذیة العالم، ف�ن�ون ال�ح�رب وال�ق�ت�ال، 
الحرب العالمیة الثالثة، ع�ذاب ال�ق�ب�ر،... 
وبعدما أعیاه البحُث عن كتابھ الم�ن�ش�ود، 
مضى إلى أمی�ن ال�م�ك�ت�ب�ة وس�أل�ھ: (م�ن 
فضلك، أبحُث ع�ن ك�ت�اب: (ق�ب�ول اآلخ�ر 

   .عند العرب)
نظر إلیھ صاحُب المكتبة ن�ظ�رة ارت�ی�اب، 
ثم قال فى س�خ�ری�ة: (ال ن�ع�رُض ال�ك�ت�ب 
الخیالیة یا حضرة الم�ح�ت�رم!). ج�اء ھ�ذا 
السیناریو فى لوحة ك�اری�ك�ات�ی�ر رس�م�ھ�ا 
الفنان المصرى (میالد ث�اب�ت)، ونش�رھ�ا 

 على صفحتھ. 
وبقدر ما یحمل ال�ك�اری�ك�ات�ی�ر م�ن م�رارة 
ممزوجة باالبتسام، بق�در م�ا ی�ح�م�ُل م�ن 
واقعیة علینا أال نمررھا دون تدبّر. علی�ن�ا 
التوقف لمحاسبة النفس. ھل بالفع�ل تُ�ع�دُّ 

ل�دی�ن�ا م�ن أدب�ی�ات  قی�م�ة (ق�ب�ول اآلخ�ر)
الفولكلور الخرافى التى ن�ت�غ�نّ�ى ب�ھ�ا ف�ى 
مقاالتنا، وفى أغانینا، وع�ل�ى الش�اش�ات، 

وال�م�زای�دة  لمجرد االست�ھ�الك و(الش�وو)
والتباھى، بینما ال نمارس�ھ�ا ف�ى ح�ی�ات�ن�ا 
لغرورنا؟ أم أننا ال نقوى على ممارست�ھ�ا 
لضعفنا وھشاشتنا؟ ھل ھى بالفعل ض�رٌب 
من الخیال مثل قصص الجن�یّ�ات وال�غ�اب�ة 
المسحورة مما كانت جّداتن�ا ی�ح�ك�ی�ن ل�ن�ا 
قبل النوم، لكى نحلُم بعالم جمی�ل م�م�ت�از، 

ل�ن ن�راه ف�ى  أنیق وعادل، لكنھ (خیال�ى)
صحونا؟ ف�ع�ال، ن�ح�ن ال ن�ع�رض ال�ك�ت�ب 
الخیالیة فى مكتبات عق�ول�ن�ا. ع�ق�ول�ن�ا ال 
تحمل إال ك�ت�ب رف�ض اآلخ�ر واغ�ت�ی�ال�ھ 

 أدبیا ومعنویا وربما فعلیا. 
 

وأكاد أسمُع ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ل�ی�ب�رال�ی�ة 
والتعددیة وقب�ول اآلخ�ر تض�ح�ك ق�ائ�ل�ة: 
(آدى دقن�ى ل�و ف�ھ�م�ت�ون�ا ص�ح ی�ا أوالد 

 )!األكرمین

      :ُا ا
!(ُل ا) 

 فاطمھ ناعوت
 مصر



، والزم.  الفعل قسمان: متعدٍّ
الفعل المتعدي: ھو الفع�ل ال�ذي ی�ن�ص�ب -1

مفعوالً أو أكثر، ویتعدى إلى مفعولھ ب�غ�ی�ر 
َم األستاُذ المتفوقیَن.  حرف الجّر، تقول: كرَّ

یُسمى ال�ف�ع�ل ھ�ن�ا م�ت�ع�دی�اً، أو واق�ع�اً، أو 
 متجاوزاً.

عالمتھ: أن تتصل بھ ھاء تعود عل�ى غ�ی�ر 
 المصدر، وھي ھاء المفعول بھ، مثل:
 (الكتاُب قرأتُھُ)، (الضیُف استقبلتُھُ).

الفعل الالزم: ھو الفعل ال�ذي ال ی�ح�ت�اج -2
مفعوالً بھ ل�ی�ك�ت�م�ل م�ع�ن�ى ال�ج�م�ل�ة ن�ح�و: 
(حضَر الضیوُف)، أو یتعدى إل�ى م�ف�ع�ول�ھ 

 بحرف الجّر، نحو: (مَرَرنا بقریٍة جمیلٍة).
یُسمى الفعل ھنا الزماً، أو قاصراً، أو غ�ی�ر 

، أو متعدیاً بحرف جّر.  متعدٍّ
مالحظة: من العلماء من أضاف قسماً ثالثاً 

 لألفعال، وأسموه (غیر متعدٍّ وغیر الزم)،
یشمل (كان وأخواتھا)، وأفعاالً تتعدى م�رة 

 بنفسھا ومرة بحرف جّر، مثل، (شكرتُھ،
وشكرُت لھ)، (نصحتُھُ ونصحُت لھ)، وف�ي 

 ھذا خالفات.
............ 

 األفعال المتعدیة ثالثة أقسام:
ما یتعدى لمفع�ول واح�د، ن�ح�و: (أك�رَم،  -أ

 قابَل، أكَل، شرَب، ضرَب).
 ما یتعدى لمفعولین، وھي قسمان: -ب
ما یتعدى ل�م�ف�ع�ول�ی�ن أص�ل�ھ�م�ا م�ب�ت�دأ  -1

 وخبر، وھي (ظنَّ وأخواتھا)، نحو:
 (ظننُت الصدیَق مخلصاً).

 (وجَد سعٌد الوفاَء واجباً). 
ما یتعدى لمفعولین لیس أصلھما مب�ت�دأ  -2

 وخبر، مثل: (أعطى، منح، سّمى، قلََّد)،
یتُھُ یَحیى لیَحیا}.   {وسمَّ

 {إنَّا أعطیناَك الكوثر}.
م��ا ی��ت�ع��دى ل��ث�الث��ة م��ف�اع��ی�ل، ال�ث��ان��ي  -ج

والثالث أصلھما مبتدأ وخبر، وھ�ي (أع�ل�َم 
 وأخواتھا،

نحو: (أع�ل�َم ال�م�ذی�ُع ال�م�ش�اھ�دی�َن ال�خ�ب�َر 
 صادقاً).

................. 
 یتحتم اللزوم في الحاالت التالیة:
 إذا دلَّ الفعل على سجیة، نحو: 

 (شُرَف، ظُرَف، كُرَم...).
 كل فعل على وزن افَعللَّ، مثل: 

.( ، واطمأنَّ  (اقشعرَّ
 كل فعل على وزن افَعنلََل، نحو: 

، واحَرنجَم).  (اقعنَسسَّ
 إذا دلَّ على نظافة، نحو: 

(ط��ھُ��َر، ن��ظُ��َف)، أو ع��ل��ى دن��س، ن��ح��و: 

 (دنَِس، ووِسَخ).
الفعل الُمطاوع لفعل تع�دى ل�م�ف�ع�ول واح�د 
نحو: (م�ددُت ال�ح�دی�د ف�ام�ت�دَّ)، (دح�رج�ُت 

 الكرةَ فتدحرَجْت).
............. 

علمنا أن الفعل ال�الزم یص�ل إل�ى م�ف�ع�ول�ھ 
 بحرف الجّر، نحو: 

 (مررُت بصدیٍق)، وأحیانا
یُحذف حرف الجّر؛ فیصل الفعل الالزم إل�ى 
مفعولھ بنفسھ، وھذا سماع ولیس ق�ی�اس�اً، 

 فیُقال:
 (مررُت صدیقاً).

 لقد استشھد النحاة بقول الشاعر جریر:
وَن الدیاَر ولم تعُوُجوا    ---"تمرُّ

 كالُمُكْم عليَّ إذاً حراُم"
وَن بالدیاِر).  أي (تمرُّ

یرى جمھور النحاة أنَّ ح�ذف ح�رف ال�ج�ر 
، وأْن، نحو:  قیاس مع أنَّ
 (عجبُت من أنََّك غائٌب).

ت��ق��ول: (ع��ج��ب��ُت أنَّ��َك غ��ائ��ٌب). ال��م��ص��در 
ل من (أنَّ واسمھا وخبرھا) في محل  المؤوَّ

 نصب
م��ف��ع��ول ب��ھ ل��ل��ف��ع��ل (ع��ج��َب)، ك��م��ا رأى 
الكسائي، أو ف�ي م�ح�ل ج�ر ب�ح�رف ال�ج�ر 
ال��م��ح��ذوف، ك��م��ا رأى (األخ��ف��ش)، أم��ا 

ز الوجھین.  سیبویھ فقد جوَّ
 (عجبُت من أْن تغیَب).

ل  تقول: (عجبُت أْن تغیَب). المصدر ال�م�ؤوَّ
من (أْن والفعل المنصوب ب�ھ�ا) ف�ي م�ح�ل 
نصب مفعول بھ للفعل (ع�ج�َب)، ك�م�ا رأى 
الكسائي، أو ف�ي م�ح�ل ج�ر ب�ح�رف ال�ج�ر 
ال��م��ح��ذوف، ك��م��ا رأى (األخ��ف��ش)، أم��ا 

ز الوجھین.  سیبویھ فقد جوَّ
مالحظة: ال یجوز ح�ذف ح�رف ال�ج�ر ف�ي 

 حال لم یؤمن اللبس، نحو: 
 (رغبُت في أْن تحضَر)،

أو (رغبُت في أنََّك حاضٌر)؛ وذلك الحت�م�ال 

أن یك�ون ح�رف ال�ج�ر ال�م�ح�ذوف (ع�ن)؛ 
 فیحصل

 اللبس في المعنى المراد.
......... 

استشھد النحاة ببیت للشاعر عمر ب�ن أب�ي 
 ربیعة المخزومي:

  ---"غِضبَْت أْن نظْرُت نحَو نساٍء 
 لیَس یعرفنَنِي مَرْرَن الطریقَا"

 في البیت شاھدان:
حذف ح�رف ال�ج�ّر (ِم�ْن) ق�ب�ل (أْن  -األول

 نظرُت)، واألصل (غِضبْت ِمْن أْن نظْرُت).
 وھذا قیاس، كما ذكرنا.

 
ح��ذف ح��رف ال��ج��ر (ف��ي) ق��ب��ل  -ال��ث��ان��ي

 (الطریق) ونصب الطریق، واألصل
 (مررَن في الطریق)، وھذا لیس بقیاس.

........ 
في حال تعدى الفعل إلى مفعولین ث�ان�ی�ھ�م�ا 
لیس خبراً في األصل؛ فاألوج�ب ت�ق�دی�م م�ا 

 ھو
(فاعل في ال�م�ع�ن�ى، ن�ح�و: (م�ن�َح ال�م�دی�ُر 

 الفائَز جائزةً).
تقدم المفعول األول (الفائز) ألنھ (فاعل في 

 المعنى)؛ فھو من أخذ الجائزة.
(كَسوُت حبیبتي بدلةً). تقدم المفعول األول 
(حبیبة) ألن الح�ب�ی�ب�ة ھ�ي ال�ت�ي اك�ت�س�ت، 

 فھي
(فاعل في ال�م�ع�ن�ى)، م�ف�ع�ول ب�ھ أول ف�ي 

 الموقع.
............ 

العم�دة: م�ا الی�ج�وز االس�ت�غ�ن�اء ع�ن�ھ ف�ي 
 الجملة، مثل الفاعل.

الفضلة: خالف العمدة، مثل ال�م�ف�ع�ول ب�ھ، 
إذ یجوز االست�غ�ن�اء ع�ن�ھ�ا إذا دل ع�ل�ی�ھ�ا 

 دلیل،
 أو لم یؤثر االستغناُء عنھا في المعنى.

(أكلُت تفاحةً). تس�ت�ط�ی�ع ال�ق�ول: (أك�ل�ُت)، 
 باالستغناء عن المفعول بھ.

{فأّما َمْن أعطى واتَّقى}، باالس�ت�غ�ن�اء ع�ن 
 مفعولي (أعطى) األول والثاني.

{ولس���وَف یُ���ع���ط���ی���َك ربُّ���َك ف���ت���رض���ى}. 
 باالستغناء عن مفعول (أعطى) الثاني.

........... 
یجوز حذف ناصب المفعول ب�ھ (ال�ف�ض�ل�ة) 

 إذا دل علیھ دلیل، نحو:
 (َمْن استقبلَت؟). الجواب: زیداً.

.............. 
(ال��م��ف��ع��ول  19إل��ى ال��ل��ق��اء ف��ي ال��ح��ل��ق��ة 

 المطلق).
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  (*)الدكتور خلیل شكري ھیاس 

(قنادیل جدي) مجموعةٌ قصصی�ةٌ ل�ل�ف�ت�ی�ان، یش�ت�غ�ُل      
مؤلفُھا (ھیثم بھنام بردى) بح�سٍ س�رديٍّ ع�اٍل وب�ت�م�ك�ٍن 
كبیٍر من أسراِر الكتابِة لھذِه الفئِة العمریِة الحرجِة؛ ال�ت�ي 
تتطلُب سماِت فنیةً وموضوعیةً خاصةً تخت�ل�ُف ع�ن أدِب 
الطفِل بقدِر ما تختلُف عن أدِب الكباِر؛ م�ن ح�ی�ُث ال�ل�غ�ِة، 
واألسلوِب، والخیاِل، وطبیعِة الموضوعِ، وانتقاِء الحدِث، 
والشخصیاِت، وطریقِة تناوِل كل ذلك سردیاً؛ ل�ی�ص�ل ب�ن�ا 
في النھایِة إلى فض�اٍء نص�يٍّ ی�ت�ن�اس�ُب، وی�ح�اك�ي ع�ق�َل، 
ووجداَن، وثقافةَ الفتى والفتاة من ج�ھ�ة؛ وال�غ�ای�ةَ ال�ت�ي 
یریُد أن یصَل إلیھا في محاكاتھ لع�ق�ِل، ووج�داِن، وخ�ی�اِل 
ھذه الفئةِ العمریِة من جھٍة ثانیٍة. إذ ال شَك من أن الكتابةَ 
اإلبداعیةَ للفتیان ت�ح�وي ف�ي ط�ب�ق�اتِ�ھ�ا ال�ن�ص�ی�ِة خ�ی�ط�اً 
توجیھیاً یحاوُل من خاللِِھ المبدُع تغذیةَ الخزیِن المع�رف�يِّ 

كي یت�ح�وَل ف�ي ن�ھ�ای�ِة   والثقافيِّ للمتلقي/ الفتى والفتاة؛
، كما ال تغ�ف�ُل ط�ب�ق�اتُ�ھ�ا ال�ن�ص�ی�ةُ  األمِر إلى سلوٍك حیاتيٍّ
الجانَب الفنيَّ واللذويَّ في القراءِة الذي یج�ُب أن ی�خ�ف�َي 
ویوارَي الخیطَ التوجیھي في جنباتِِھ، كي ال ی�ب�دو ال�ن�ُص 

 درساً مكشوفاً في األخالِق.
المؤشُر القرائيُّ األوُل الذي یلفُت نظَر بوصلةَ ال�ق�راءِة    

نحوهُ ھو العنواُن بكلِّ ما یحم�لُ�ھُ م�ن ت�وج�ی�ٍھ، وإغ�راٍء، 
وأفٍق قرائيٍّ من جھة؛ وقیادٍة قرائیٍة بین ثنایا النصِ م�ن 
جھة ثانیة، ولعلَّ الموجھَ القرائيَّ األوَل واألك�ث�َر ف�اع�ل�ی�ةً 
في العنواِن ینبثُق من مفردِة (القندیل) بم�ا ت�ح�م�لُ�ھ�ا م�ن 
داللة اإلضاءِة التي تقوُد إل�ى م�دل�والٍت ت�ن�وی�ری�ٍة ت�زی�ُح 
الغموَض وتكش�ُف ع�ن ال�م�ج�ھ�وِل، وت�ق�وُد إل�ى ال�ب�ی�اِن 
واإلیضاحِ، من أجِل الوصوِل في النھایِة إلى بِر األماِن؛ ثم 
تأتي المفردةُ الثانیةُ (جدي) لتدعَم بقوٍة كبیرٍة ھذا التوجھَ 
الدالليَّ لما یحملُھ ال�ج�ُد م�ن خ�ب�رٍة، وح�ك�م�ٍة، وت�ج�ارٍب 
حیاتیٍة، تجعُل لقنادیلِِھ خصوصیةً تنویریةً أكبَر من غی�ِرِه 
الذي لم یختبْر الحیاةَ ولم تخت�ب�ُرھ�ا ال�ح�ی�اةُ؛ أم�ا ص�ی�غ�ةُ 
الجمعِ التي وسمْت القندیَل فجاَءْت لتبوَح ل�ل�ق�ارِئ بش�ك�ٍل 

  غیِر مباشٍر بأنَّ في جعبِة الجدِّ الشيَء الكثیَر لیرویِھ.
إنَّ من أھِم ال�م�ی�زاِت ال�ت�ي ت�م�ی�َز ب�ھ�ا نص�وص ھ�ذه    

المجموعة، أنَّھا ت�ن�ب�ُع م�ن ف�ل�س�ف�ِة ال�واق�عِ، وع�ادات�ِھ، 
وتقالیدِه؛ من خالِل محاكاتِھَا ل�ل�واق�عِ الس�ی�رذات�يِّ ل�ل�ذاِت 
المؤلفِة التي تحضُر فیھا ب�م�ع�ی�ِة ب�ع�ضِ أف�راِد ع�ائ�ل�تِ�ِھ، 
لتسجَل بذلك نوعاً أدبیاً جدیداً یمازُج بیَن القصِة الفتیانیِة 
بكلِّ محموالتِھَا وآلیاتِھَا النوعیِة؛ وبی�َن الس�ی�رِة ال�ذات�ی�ِة 
التي تعدُّ نوعاً سیریاً خاصاً ینھُل من زھرِة الذاِت، وتحمُل 
في طیاتِھَا خصوصیاتِھَا التقانیِة المتمثلِة بالعقِد ال�ق�رائ�يِّ 
الموقعِ بیَن المؤلِف، والمتلقي، على أنَّ النصوَص تنتمي 
إلى الحیاِة الخاصِة ب�ال�م�ؤل�ِف، وال�م�س�م�ى بـ� (ال�م�ی�ث�اِق 

)، والمتجلي بحضوِر ھیثم  -ھنا في النصوصِ —السرذاتيِّ
: (أرف�ْع ال�ورَق ی�ا  بھنام بردى بذاتِِھ وتوقیِعِھ الش�خ�ص�يِّ
ِه: (الطمُع یا أبو بھنام،  ھیثم.. وألِق القلَم.)، وبحضوِر جدِّ
الطمع)؛ وھذا المیثاُق القرائيُّ الح�يُّ ی�ق�وُدن�ا إل�ى ت�ق�ان�ٍة 
سیرذاتیةٍ أخرى تتمثُل بالتطابق بیَن (أنا المؤلف)/ (ھیثم) 
الكائِن الحيِّ المتواجِد خارَج النصِ، على لوح�ِة ال�غ�الِف، 
وأنا(ھیثم) الشخصیِة الرئیسِة الكائنِة في النصوصِ، وأنا
(ھیثم) الس�ارِد ال�ذي ی�ق�وُد دف�ةَ الس�رِد؛ وھ�ذا ال�ت�وج�ھُ 
السیرذاتيُّ جاَء لیجعَل النصَّ أكثَر إغراًء بال�ق�راءِة، ألن�ن�ا 
نحُن (معشُر القراِء) مجبولوَن دائماً ب�ح�ِب ال�ف�ض�وِل ف�ي 
كشف ذواِت اآلخرین، وكذلك أكثَر قرباً من الذاِت القارئ�ِة 
التي غالباً ما ترى ذاتَھا في ذوات اآلخرین؛ والمؤلُف في 
ھذه المجموعِة إن�م�ا ی�ك�رُس م�ا ف�ع�لُ�ھُ ف�ي م�ج�م�وع�تِ�ِھ 
القصصیِة الفتیانیِة الس�اب�ق�ِة (م�ع ال�ج�اح�ظ ع�ل�ى بس�اط 
الریح) التي اقترَب فیھا ك�ث�ی�راً م�ن الس�ی�رِة ال�ق�ص�ص�ی�ة 

الذاتیِة، إالّ أنھ ھنا في المجموعة األخیرة دعَمھا بالمیثاِق 
السیرذاتيِّ لیعلَن صراحةً إنتماَءھا إلى ھذا الن�وعِ األدب�يِّ 

   الھجیِن من القصة الفتیانیِة والسیرِة الذاتیِة.
، فنج�ُد حض�وراً   أما على صعیِد السرِد القصصيِّ الفتیانيِّ

الفتاً للغِة التي جاءْت بأس�ل�وٍب س�ھ�ٍل م�م�ت�عٍ، وم�م�ت�ن�عٍ، 
ومناسٍب لطبیعِة السرِد الجاري عل�ى وت�ی�رٍة تص�اع�دی�ٍة، 
تبدأ بمقدمٍة تمھی�دی�ٍة س�ی�رذات�ی�ٍة ت�ھ�ی�ُئ ال�ق�ارَئ ذھ�ن�اً، 
وعاطفةً، وفكراً، لما سیأتي في الحكایِة/ ال�م�غ�زى، ال�ت�ي 
یتولى الجُد سرَدھَا، والتي تكوُن مستقاةً من واق�عٍ ب�ی�ئ�يٍّ 
، وانتھاًء بخاتم�ٍة  محليٍّ یفوُح منھا رائحةُ التراِث الشعبيِّ
توعویٍة تھذیبیٍة، تأت�ي ف�ي ال�غ�ال�ِب ع�ل�ى لس�اِن الس�ارِد 
ِه. ھ�ذه ال�ط�ری�ق�ةُ  الذاتيِّ بعد أن یعیَد زماَم السرِد م�ن ج�دِّ
السردیةُ تعرُف بطریقِة السرِد التضمیني التي تح�وي ف�ي 
طیاتِھَا قصتیِن ع�ل�ى ھ�ی�ئ�ِة قص�ٍة داخ�َل قص�ة، ال�ق�ص�ةُ 
الرئیسةُ یتولى سرَدھَا الذاُت المؤلفةُ، والثانیةُ التضمینیةُ 
، في مسعى من الذاِت المؤلفِة دغدغ�ةَ  یتولى سرَدھَا الجدُّ
مشاعِر القارِئ/ الفتى المجبوِل منُذ الصغْر على ح�ك�ای�اِت 

، والجدِة، واألمِّ واألِب، والتي تشكُل عال�م�اً ث�راً  ف�ي   الجدِّ
طبقاِت مخیلتِِھ، وھذه واحدةٌ من الوسائِل التي یلجأُ إلی�ھ�ا 

  كتاُب القصِة للطفِل أو الفئاِت العمریِة المقاربِة لھَا.
وتتمظھُر اللغةُ الفتیانیةُ على نحٍو واضحٍ ف�ي ال�ح�واِر     

الذي نراهُ حاضراً في القصصِ الثالث، ومحققاً إتص�الَ�ھ�ا 
، من حیُث م�ط�اب�ق�ِة ال�ل�غ�ِة،  المرجو على الصعیِد الفرديِّ
واألسلوِب لطبیعِة المخ�اِط�ِب وال�م�خ�اطَ�ِب داخ�ل ال�ن�ص؛ 
وعلى الصعیِد الجماعيِّ من حیُث البیئِة والمج�ت�م�عِ ال�ت�ي 
بزَغ منھا ھذا الحواُر، وفي النھایِة طبیعِة المتلقي الموجِھ 
لھ الخطاب؛ مع احتفاِظِھ بعنصِر التلقائیِة التي ال ب�دَّ م�ن 
توافرِه في الحواِر الفتیانيِّ المختلِف عن ال�ح�واِر ل�ل�ك�ب�اِر 
الذي یقوُم على القصدیاِت العالیِة المنزویِة في األس�ال�ی�ِب 
اإلنزیاحیِة، واللغِة العالیِة المائلِة إلى الغموضِ والت�واري 
عن القراءِة السھلِة الواضحِة أحیاناً حس�َب الش�خ�ص�ی�اِت 
المتحاورِة؛ لیغدو في النھایِة حواراً م�ق�ن�ع�اً ت�ت�واف�ُر ف�ی�ھ 
الدقةُ، والوضوُح، والب�س�اط�ةُ ال�ب�ع�ی�دةُ ع�ن الس�ط�ح�ی�ِة، 
واللغِة الثرثارِة؛ كما ی�ح�ض�ُر ف�ي ال�ن�ص�وصِ ال�ق�ام�وُس 
الوجدانيُّ للغِة التي تتجلى في اللغِة الحم�ی�م�ِة ب�ی�ن ال�ج�دِّ 

واألوالِد على طوِل مساِر القصصِ ال�ث�الث، وھ�و م�ن�ح�ى 
آخَر من مناحي النصِّ الفتیان�يِّ ال�ذي _ك�م�ا أش�رن�ا ق�ب�َل 
صفحٍة_ یضُم في طیاتِِھ دروساً ف�ي األخ�الِق وال�ت�رب�ی�ِة؛ 
والمؤلُف في كلِّ ما تقدَم ال یح�ی�ُد ع�ن ال�ل�غ�ة ال�ف�ص�ح�ى، 
مؤمناً أن األصالةَ تبدأُ باللغِة، وال بدیَل لن�ا إالّ أْن ن�رع�ى 
ھذه اللغةَ على لساِن أوالِدنا وبناتِنا، كي ال ینشأَ لدینا جیُل 
معاٌق ال یفقَھُ من لغتِھ شیئاً، وال یقدُر التعبیَر عما یتلجل�ُج 
في داخلِھ من مشاعَر وأفكاٍر ب�ل�غ�ٍة واض�ح�ٍة وص�ح�ی�ح�ٍة 

 ومشتركٍة بین الجمیع.
وتحضُر الحك�ای�ةُ الش�ع�ب�ی�ةُ ب�وص�فِ�ھ�ا ع�ن�ص�راً ب�ارزاً    

؛ نظراً لما تحملُھا من موجھاٍت  ومؤثراً في السرِد الفتیانيِّ
إصالحیٍة وتقویمیٍة، وم�ا ت�ح�م�لُ�ھ�ا م�ن ن�ق�ٍد م�ج�ت�م�ع�يٍّ 
للظواھِر السلبیِة، یكشفُھا ویضعُھا أماَم القارِئ، من أج�ِل 
الوصوِل إلى العبرِة الرادعِة، واإلق�ن�اعِ ب�ح�ق�ی�ق�ِة ال�واق�عِ 
المؤلِم؛ وقد جاَءْت بأسل�وٍب بس�ی�ٍط س�ع�ى ف�ی�ھ ال�م�ؤل�ُف 
الوصوَل إلى الھدِف المرجِو، وھو الت�أك�ی�ُد ع�ل�ى الس�م�ِة 
الخلقیِة لإلنساِن، وسعیِِھ الدؤوِب للوصوِل إلى ال�ح�ق�ی�ق�ِة 
المقنعِة التي یمكُن معھ�ا ت�غ�ی�ی�َر الس�ل�وِك ال�ِم�ع�َوجِّ ع�ن�َد 
الشخصیاِت المنحرفِة عّما ھو صائٌب في الحیاة؛ إذ ن�رى 
ذلك واضحاً في المتوِن القصصیِة الثالثِة التي تكشُف عن 
ساردیِن: ھما الحفید، والجد، األوُل: یتولى س�رَد ال�ق�ص�ِة 
الرئیسِة، والثاني: یتولى سرَد الحكایِة الشعبیِة التي تأت�ي 

 بمثابِة قندیٍل من القنادیِل الحاضرِة في العنوان الرئیس.
أخیراً نستطیُع القوَل م�ط�م�ئ�ن�ی�َن: إنَّ (ق�ن�ادی�َل ج�دي)    

مجموعةٌ قصصیةٌ فتیانیةٌ تسیر بخطى ثابتٍَة نحو التجریِب 
والمغایرِة، سواًء عبَر ھذا التوظیِف الجدیِد ال�ق�ائ�ِم ع�ل�ى 
 ، التالقحِ االجناسيِّ بیَن القصِّ الفتیانيِّ والسرِد السیرذاتيِّ
أو التحایِل الماھِر في توظیِف الحكایِة الشعبیِة التي تصُب 
في نھایِة المطاِف في صالحِ القصِة الرئیسِة (السیرذاتیة) 
، الحامِل لعبِق كّل  الموغلَِة في الواقعیِة، والماضي الزمنيِّ
ما ھو أصی�ٍل وج�م�ی�ٍل وح�ي، ف�ي مس�ع�ى م�ن ال�م�ؤل�ِف 

  ألضفاء الحیویة والتشویق واإلقناع على السرد.
…………………………...……………. 

(*) ناقد وأكادیمي عراقي، مختص ب�ال�دراس�ات ال�ن�ق�دی�ة 
 واألدبیة الحدیثة.
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الشَّاعرة اللّبنانیّة جمانة حدَّاد شاعرة معتّ�ق�ة    
�ب�اِح،  ِة بھبوِب نسی�ِم الصَّ برحیِق الكلمِة المزھوَّ
تشرُب قھوتَھا على إی�ق�اِع زق�زق�اِت عص�اف�ی�َر 
جذلى فوَق أغصاِن ُشجیراِت التّ�ی�ِن ال�م�ت�ن�اث�رة 
فوَق منعرج�اِت س�ھ�وِل ل�ب�ن�ان، وھ�ي ت�ت�م�تّ�ُع 
بجماِل الطّبیعِة وروعِة الجب�اِل. ت�م�ت�ل�ُك ث�ق�اف�ةً 
�ُل  فرنسیّةً وشرقیّ�ةً ع�ال�ی�ةَ ال�م�س�ت�وى، ت�ت�وغَّ
عمیقاً في اآلراِء السَّائدِة، وتص�ط�ف�ي م�ا ت�راهُ 
رائ�داً ت�ن�وی�ریَّ��اً وع�ادالً ودی�م�ق��راط�یَّ�اً. ت�ك�ت��ُب 
مِن المخلخِل،  نصوَصھا بجرأٍة نادرٍة في ھذا الزَّ
�واِن، غ�ی�ُر  كأنّھا تُْحبُِك حرفَھا من أح�ج�اِر الصَّ
ِد وردوِد اآلخ�ری�َن؛ خ�اّص�ةً م�ع�ش�ُر  آبھٍة بتشدُّ
دةٌ على كلِّ ما ھ�و رج�ع�ي  كوِر. شاعرةٌ متمرِّ الذُّ
وم��ت��خ��لِّ��ف، ال ت��ری��ُد أن ت��ك��وَن م��زدوج��ةَ 
الّشخصیِّة، بل تریُد أن تكوَن واض�ح�ةً وض�وَح 
زةً على اإلنساِن كجوھٍر أس�اس�يٍّ  الّشمِس، مركِّ
للمواقِف على كافَّ�ِة ال�م�س�ت�وی�اِت، ت�رف�ُع رای�ةَ 
�ع�َر  عِر والمرأِة والعدالِة عالیةً، ت�ع�ش�ُق الشِّ الشِّ
صیَن، وال تستس�ل�ُم ل�ل�رج�ِل خ�اّص�ةً  واألدَب الرَّ
عندما تراهُ على خطأٍ ویحمُل بیَن أجنحتِِھ رؤی�ةً 
انغالقیّةً، وتشنُّ على رؤیَتِِھ وتخلُّفِِھ ھ�ج�وم�اً ال 
ھوادةَ فیِھ، كي ت�ع�ی�َد ال�ح�قَّ إل�ى نص�ابِ�ِھ، وال 
تلتزَم بمعاییِر المجتمِع، وتثوَر ع�ل�ی�ھ�ا ع�ن�دم�ا 
ترى ھذه ال�م�ع�ای�ی�َر خ�اط�ئ�ةً وغ�ی�َر م�ن�اس�ب�ة 
ألبجدیاِت التّطویِر والتّنویِر في توّج�ھ�اِت ع�ال�ِم 
الیوِم، مخترقةً بعَض التّابوھاِت السَّائدِة ب�ج�رأٍة 
مدھشٍة عندما ال توائُم آفاَق تطلُّعاتِھ�ا ورؤاھ�ا، 
إلى أن تھزَمَھا شرَّ ھ�زی�م�ٍة، أو ی�خ�ض�َع ل�ھ�ا، 
بطریقٍة أو بأخرى، المعنیون بھ�ذِه ال�تّ�اب�وھ�اِت 

 لرؤاھا المستنیرِة.
�رِق  �اع�رةُ ج�م�ان�ة ح�دَّاد رؤی�ة الشَّ تج�اب�ھُ الشَّ
الذُّكوریِّة برصانٍة بارعٍة دوَن أن ی�رم�َش ل�ھ�ا 
ُز جّل رؤاھا عل�ى ت�ح�ق�ی�ِق أرق�ى م�ا  جفن. تركِّ
�رِق م�ن  تقتضیِھ الحداثةُ وترى أنَّ انت�ش�اَل الشَّ
حالِة التَّخلُِّف یتطلَُّب االعتماَد والتِّركیَز على ك�لِّ 
ما ھو تقدُّمي وحداثوي وحض�اري وت�ن�وی�ري، 
لھذا نراھا تبح�ُث ع�ن ح�ّریّ�ِة ال�ك�ل�م�ِة، ح�ّریّ�ِة 
ق�ِة، ح�ّری�ِة الّس�ب�اح�ِة  ؤیِة الخالَّ الحلِم، حّریِّة الرُّ
في بحاِر الحیاِة، مرّكزةً ع�ل�ى ح�ّریّ�ِة ال�ح�رك�ِة 
على أرٍض معشوش�ب�ٍة ع�ل�ى مس�اح�اٍت رح�ب�ٍة 
ومفتوحٍة على مدى ھضاِب ال�ك�وِن، أش�ب�ھُ م�ا 
ت�ك�وُن زّخ�اِت م�ط�ٍر م�ت�ت�ال�ی�ٍة، ت�ج�رُف أث�ن��اَء 
�رِق  ھطولِھا الغباَر المتفاقَم ف�وَق ش�راھ�اِت الشَّ

 المریِر. 
یؤلُمھا تصّدعاُت ح�ال�ِة األن�ث�ى وم�ا آل�ت إل�ی�ِھ 
�رِق، وی�ؤل�ُم�ھ�ا أك�ث�ر  أحواُل البالِد في دنیا الشَّ
عندما ت�رى ال�م�رأةَ مس�ت�ك�ی�ن�ةً، مس�ت�س�ل�م�ةً، 
ُك س�اك�نً�ا  مھزومةً، مخلخلةَ األجن�ح�ِة، ال ت�ح�رِّ
رغَم االنكساراِت الّتي تُح�ی�ُق ب�ھ�ا. ت�ن�ظ�ُر إل�ى 
جِل، وقباحاتِِھ الّ�ت�ي ی�رت�ك�بُ�ھ�ا ف�ي  شراھاِت الرَّ
حقِّ األنثى تارةً، وفي حقِّ الّرجِل ت�ارةً أخ�رى، 
فیجنُّ جنونُھا وترفُع سقَف ح�ب�َرھ�ا ال�م�ن�س�اِب 
ف�وَق ن�اص�ی�ِة ال�ورِق ع�ال�یً�ا إل�ى ذروِة م��داهُ. 
تحاوُل أقصى ما تست�ط�ی�ُع أن ت�خ�ل�خ�َل ذك�ورةَ 
الّرجاِل؛ خاّصةً الَّذیَن ی�رّك�زوَن ع�ل�ى خص�وب�ِة 
جسِد األنثى وال یبال�وَن ب�ف�ك�ِرھ�ا ال�خ�ّالِق، وال 
یستھویھم تجلِّ�ی�اِت آف�اق�ھ�ا ال�خ�ّالق�ةَ، وك�أنّ�ھ�ا 

مصّممةٌ على مقاساِت ش�ھ�واتِ�ھ�م وب�رام�ِج�ھ�م 
ا  الّتي بالكاٍد تتجاوُز حدوَد أنوفِھم. مندھش�ةً ج�ّدً
لھذا التّرّدي الّذي تراهُ یزداُد غ�وًرا ی�وًم�ا ب�ع�َد 
�رِق،  یوٍم نحَو الدَّرِك األسفِل في دنی�ا وھ�اِد الشَّ
وفي الكثیِر من ج�غ�راف�یّ�اِت األرِض، م�ح�اول�ةً 
إعادةُ الحقِّ إلى أصحابِھ، سواَء حق�وق ال�م�رأة 
ج�ل ب�ل ض�دَّ  أو الّرجل، ف�ھ�ي ل�ی�س�ْت ض�ّد ال�رَّ

 انتھاك حقوق اإلنسان رجالً كان أو امرأة!. 
تساَءلِت الّشاعرةُ المبدعةُ جم�ان�ة ح�دَّاد م�راًرا 
نفسھا: ھل فعًال ھذِه ال�ب�الُد، ب�الُد ال�ح�ض�اراِت 
والحرِف واإلبداِع؟! فلم تجْد أجدى من أن تق�َف 
بكلِّ شم�وٍخ، وت�واِج�ھَ ھ�ذِه االن�ح�داراِت الّ�ت�ي 
وصلَْت إلیھا البالُد، وال تمل�ُك ف�ي م�واج�ھ�اتِ�ھ�ا 
سوى قلَمھا، تشِھُرهُ في وج�ِھ ھ�ذِه االن�زالق�اِت 
الّ�ت�ي أوَدْت ب�ال�ب�الِد إل�ى م�ن�ح�دراِت ال�تَّ�خ�لُّ�ِف 
ومشارِف الجحیِم. وال تتوانى دقیقةً واحدةً ع�ن 
مواجھِة األغالِط الّتي تتوالُد یوًما ب�ع�َد ی�وٍم. ال 
یبلوماسیِّة الفضف�اض�ة، وال ت�م�ی�ُل  تحبُِّذ لغةَ الدِّ
مِت. تطرُح رأیھا بك�لِّ م�ا  إلى لغِة الحیاِد أو الصَّ
لدیھا من عنفواٍن وحقٍّ وعدالٍة، منعتقةً بقناع�ٍة 
عالیٍة من أدراِن ال�ع�اداِت وال�تّ�ق�ال�ی�ِد ال�ب�ال�ی�ِة، 
المبنیِّة على الّرؤیِة الملتویِة الجوفاء، وقد ع�ف�ا 
عنھا ال�ّزم�ن، ج�ام�ح�ةً ن�ح�َو أقص�ى فض�اءاِت 
ق��ٍة  ال�ع�ل�م��ان�یّ�ِة ب��ك�لِّ م��ا ف�ی�ھ��ا م�ن رؤی��ٍة خ�الَّ
وحضاریٍّة الّتي تقودنا إلى مرافئ التّن�وی�ِر، وال 
تطیُق حش�َر األدی�اِن ف�ي ك�لِّ ش�اردٍة وواردٍة، 
رافعةً رایة إنسانیِّة اإلنساِن، واثقةً من نف�ِس�ھ�ا 

 ومن طروحاتِھا حتّى النّخاِع. 
�م�ِس  تستلھُم الشَّاعرة حرفَھا م�ن إش�راق�ِة الشَّ
بكلِّ دفئِھا، ومن بسمِة األطف�اِل، وم�ن رج�اح�ِة 
عقٍل ینطلُق من عقلنِة قضایا الحیاِة ب�ح�س�اب�اٍت 
ریاضیٍّة ومنطٍق رصیٍن ال یُضاَھى، بع�ی�دةً ع�ن 
لغِة المجامالِت وال�م�م�اط�الِت وال�م�ح�س�وب�یّ�اِت 
الفاسدِة الّتي أوَدْت نتائُجھا الوخیمةُ في الك�ث�ی�ِر 
من األحیاِن إلى خلخلِة أجنحِة البالِد وضی�اِع�ھ�ا 
في منزلقاٍت ومتاھاٍت ما كانت تخطُر على ب�اٍل. 
تملُك حبًّا عمیقًا للحیاِة والجماِل والفرِح والح�بِّ 
والسَّالِم. شاعرة مجبولة بوھِج فكٍر مس�ت�ن�ی�ٍر، 
قة استن�ھ�اَض  تحاوُل بكلِّ ما لدیھا من رؤیة خالَّ
البالَد عبَر استلھاِم حرٍف ُمنبعٍث من أرقى آفاِق 
اإلبداِع. تقُف بكلِّ صالبٍة في وجِھ االعوجاج�اِت 
المتفّشیة حولھا وال تتوانى دق�ی�ق�ةً واح�دةً ف�ي 
طرِح رؤاھا بكلَّ ما لدیھا من رؤی�ٍة ان�ف�ت�اح�یَّ�ٍة 
وتنویریٍّة، تھدُر مثَل أم�واِج ال�ب�ح�ِر ف�ي وج�ِھ 
الظُّلِم والظُّالمین والعاّجی�ن بش�ھ�وِة وش�راھ�اِت 
الفساِد. تعشُق الحیاةَ بملِء شغ�فِ�ھ�ا وع�ط�ِش�ھ�ا 
إلى أصفى ما في حنایا الحبِّ والجماِل وتجلِّی�اِت 
الحرِف. ترتُِّل أناشیَدھا وأشع�اَرھ�ا ع�ل�ى أن�غ�اِم 
القیثارِة البابلیّة وموسی�ق�ى الّش�رِق األص�ی�ل�ِة، 
م�اِن  وكأنّھا في حالِة سباٍق مَع أب�ط�اِل ھ�ذا ال�زَّ
ل�ل�وص��وِل إل��ى أرق�ى م�راف��ِئ األم�اِن وال�وئ��اِم 
والسَّ�الِم، ب�ح�ث�اً ع�ن عش�ب�ِة اإلب�داِع الّص�اف�ي 
ص��ف��اَء ال��ق��ص��ی��دِة ف��ي ص��ب��اٍح م��ب��لَّ��ٍل ب��أری��ِج 

 الیاسمین. 
تُش�ب��ھُ الّش��اع��رة ب��آرائِ��ھ�ا الّش�اھ��ق��ِة، قص��ی��دةً 
لةً بعذوبِة النَّدى وش�م�وِخ ج�ب�ال ل�ب�ن�ان،  مخضَّ
ھاربةً من ض�ج�ِر ھ�ذا ال�ّزم�اِن، تُش�بِ�ھُ غ�ی�م�ةً 
�م�اِء،  مسربلةً بتأللؤاِت النّج�وِم ف�ي م�ن�ارِة السَّ
تسط�ُع م�ث�َل ش�م�وِع ال�م�ح�بَّ�ِة وھ�ي ف�ي أوِج 
�ع�ِر  عشقِھا وبوِحھا لتتویِج إشراقِة الف�ك�ِر والشِّ
�َح�ْت ج�ن�اَح�ی�ھ�ا ب�رح�ی�ِق  صیِن. وشَّ واألدِب الرَّ
ِل ف�ي ذروِة ع�ط�ائِ�ھ�ا، تش�م�ُخ ب�اخض�راِر  التَّأمُّ
�ِح  أنوثَتِھا المتعانقِة مَع مھج�ِة ال�ّرب�ی�ِع ال�م�وشَّ
باخضراِر االنبھاِر، ق�ل�بُ�ھ�ا م�ح�ف�وٌف ب�رح�ی�ِق 
�ع��ِر وب��راَءِة األط��ف�اِل وش�م��وِخ األش��ج��اِر،  الشِّ

وتتراَءى أماَمھا بسماُت الطُّفولِة كلّم�ا أمس�َك�ْت 
قلَمھا مھدھدةً طراوةَ حب�وِر ال�ق�ص�ائ�د، ف�ت�ول�ُد 
قصائُِدھا من رحِم حلٍم ص�اٍف، خ�اٍل م�ن غ�ب�اِر 
�ی�اً ف�ي ع�وال�ِم�ن�ا الّ�ت�ي  وشوائِب ما نراهُ متف�شِّ
تزداُد تھشُّماً على مساحاِت ش�س�اع�ِة األوط�اِن، 
وعلى امتداِد عوالِمنا المبقّعِة بالغباِر اآلتي م�ن 
حارى الُحبلى ب�ان�ح�س�اِر  أعماِق البراري، والصَّ
وح بیَن أنیاِب القحِط الم�س�ت�ف�ح�ِل ف�ي  بھجِة الرُّ
رِة بض�راوِة االن�ك�س�اِر،  صباحات الشَّرِق المكوَّ
�ع�َر ی�ن�ق�ُذھ�ا م�ن ش�ف�ی�ِر ھ�ذا  فال ت�رى إالَّ الشِّ

 الّزمان.
�م�ِس،  تموُج برغباٍت مجنّحٍة ن�ح�َو ش�ھ�وِة الشَّ
تحنُّ إلى رائحِة بخ�وٍر وھ�ي مس�ت�رخ�ی�ةٌ ب�ی�َن 
لواعِج العشِق، تستعیُد قِفاَر العمِر بكلِّ مرامیھ�ا 
الموغلِة في القدِم، فال تجدُّ إالَّ أوجاَع االن�ك�س�اِر 
�ُش ب�أن�ی�ٍن  واألحزاِن من شتّى األص�ن�اِف ت�ع�شِّ
ِة  حارٍق فوَق ھاَمِة البالِد. تكبُح أوج�اَع�ھ�ا ب�ج�رَّ
عشٍق، تترجُمھُ عبَر حرفِھا فوَق خمیلِة الحی�اِة. 
أحالُمھا مزركشةٌ برھافِة الغماِم، وأزاھیِر اللَّی�ِل 
�م�ِس  الح�ن�وِن، ت�ن�س�ُج ف�وَق وھ�ِج ق�رِص الشَّ
مرامي الشَّعِر، تفوُح وجنتاھا ف�رح�اً واب�ت�ھ�االً، 
ویسطُع جبینُھا شموخاً كأنّھ�ا ع�روس�ةُ ال�ب�ح�ِر 
في أوِج عنفوانِھا وشوقِھ�ا إل�ى ع�ن�اِق أم�واِج 
�م�اِء.  الماِء عل�ى م�رأى م�ن روع�ِة زرق�ِة السَّ
تنسُج حرفَھا فوَق بیادِر النُّوِر، ف�وَق اخض�راِر 
الكروِم، وكم یستھویھا وھي في أوِج جموِح�ھ�ا 
، أن ت��أخ��َذ غ��ف��وةً ف��ي ظ��الِل ع��بّ��اِد  ��ع��ريِّ الشِّ
عُر شھیقُھا األش�ھ�ى ف�ي ال�ح�ی�اِة،  الشَّمِس. الشِّ
ھدیةٌ من ألِق البحِر، م�ن ط�راوِة ال�طِّ�ی�ِن، م�ن 
�ع�ُر ل�غ�ُز ال�وج�وِد  أصفى ین�اب�ی�ِع ال�ع�ط�اِء، الشِّ
�م�اِء، ب�ت�دفُّ�ق�اِت أج�م�ِل  ِع ب�وم�ی�ِض السَّ المرصِّ

 األحالِم، شعلةُ عشٍق دائمةُ االشتعاِل! 
تحلُِّق الّش�اع�رة ف�ي أوِج ل�ی�اق�ت�ھ�ا م�ث�َل نس�ٍر 
مفروش الجناحیِن، تنشُر ف�ي فض�اِء ال�ك�ل�م�ِة، 
شعراً، حبّاً، ب�وح�اً مض�ی�ئ�اً كض�وِء ال�ھ�الِل. ال 
تھاُب سھاَم الغدِر ألنّھا محّصنةٌ بل�غ�ِة األص�ال�ِة 
ؤیِة الخّالقِة، تُغدُق ك�ل�م�تَ�ھ�ا ف�وَق  والعمِق والرُّ
شراِع الحیاِة، ال ت�ق�ل�قُ�ھ�ا ح�ن�ك�ةُ ال�ثَّ�ع�ال�ِب وال 
شراراِت الغضِب المتطایرِة من عیوِن األش�راِر، 
تعرُف مكانَھا اآلمَن فتل�وُذ إل�ی�ِھ ك�لّ�م�ا ج�اف�اھ�ا 

عِر ص�دی�ق�اً ع�اش�ق�اً  الّزمُن، لھذا اتّخذْت من الشِّ
شھیّاً مجنَّحاً نحَو أزھى آفاِق خص�وب�ِة ال�ب�وِح. 
ینبلُج حرفُھا من خدوِد المدائِن المطّرزة ب�وھ�ِج 
الّضیاِء، من عذوبِة الغ�دی�ِر، م�ن ان�دالِق أن�ی�ِن 
ِل، ی�م�وُج  اآلھاِت، تحنُّ إلى تھویداِت المھِد األوَّ
في مرامي حرفِھا عبُق األرجواِن، ح�ب�ُرھ�ا م�ن 
رحیِق األقاحي، من أشھى أزاھیِر التّفاِح، تكتُب 
على أكتاِف اللَّیِل حنیَن القصائد، فیرقُص قل�بُ�ھ�ا 
طرباً وشوقاً إلى نسائِم ال�ج�ب�اِل، ت�ت�ن�اھ�ى إل�ى 
رؤاھا ألغاُز األساطیِر، تغوُص دوَن رھ�ب�ٍة ف�ي 
خضمِّ الھدیِر، ال تھاُب تصدُّعاِت االن�ھ�ی�اِر، وال 
انشراخاِت الجباِل، تلتقطُ لظى النِّیراِن، موشِّحةً 
في أجیِجھا وجنةَ ال�ح�رِف، ال ت�ك�ت�ُب إالَّ ع�ل�ى 
انبعاِث شھوِة االشتعاِل، كي یتطھََّر حرفُھ�ا م�ن 
تعالُِق غباِر الحیاِة، مك�ت�ن�زةٌ ب�دن�دن�اِت ف�ی�روز، 
بزّخاٍت مطٍر مضّرجٍة بأشھى ألحاِن الحیاِة، ھ�ل 
ب�اِح، م�ن اھ�ت�ی�اِج  انبثقْت رؤاھا من أحالِم الصَّ

 الجمِر، أو محاِر البحاِر في أعماِق الحنیِن؟! 
ت�م�ت�ل�ُك الّش�اع�رة ج�م��ان�ة ح�دَّاد خ�ی�االً خ�ّالق��اً 
مصحوباً ب�ھ�الالِت ال�غ�م�اِم وض�ی�اِء ن�ج�ی�م�اِت 
�ع�ری�ة م�ن  الصباح، ھل تستوحین عوالَم�ِك الشِّ
ع�وال�م عش�ت�ار أو م�ن آف�اِق ھ��ی�الن�ة أم م��ن 
جموحاِت الطُّیوِر وھس تحلُِّق في األعالي، ك�ي 
تأتي منسابةً بھذِه الخصوبِة الّشعریِّة ال�خ�ّالق�ة، 
عري م�ن أح�الِم�ِك  أم أنِّك تستوحیَن فضاَءِك الشِّ
ب�ی�ِع، وم�ن ت�ألل�ؤاِت  المعشوشبة ب�ن�ض�ارِة ال�رَّ
�التِ�ِك ف�ي  اللَّیالي القمراء، وأن�ِت ف�ي أوِج ت�أمُّ
جماِل الكوِن بكلِّ ما فیھ من ع�ط�اءاِت ج�ام�ح�ٍة 
ن�ح��َو م�راف��ئ ال��ح�ب وال��ح�ن��ی��ن إل�ى أھ��ازی��ِج 

 األفراِح؟!   
 

�ع�ري  تھدُف الشَّاعرة عبر تجلِّی�ات ب�وح�ھ�ا الشِّ
إلى تروی�ِج ث�ق�اف�ةَ ال�ج�م�اِل وال�ح�ب وال�ك�ل�م�ة 
التّنویریّة الخّالقة، كي تنعَش حنیَن ال�ق�ل�ِب إل�ى 
أبھى شھقاِت االبتھ�اِل، وتس�ع�ى إل�ى ت�رس�ی�خ 
آفاِق التّنویِر والسَّالِم عبر طموحاتھا وتطل�ع�ات 
حرفھا كي یصبَح الع�ال�َم أك�ث�َر ج�م�االً وع�ط�اًء 

 وسعادةً.  
 ). صیاغة أولى 2019/ 7/ 12ستوكھولم: (
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 عندما أرى الشحوب
 في وجھك الجمیل

  ینتابني شعورا
 ال یحسد علیھ

 أحاول مع نفسي
 أن ألملم بعضا منھ
 لكي ال اظھر ضعیفا

 امام نظرك
 بل قویا كأني لم أرى شیئا

 سأمُد لك القوة
 ألزیل الشحوب من
 وجھك الطفولي

 وأعید الضحكة الیھ
 لتقدح الزھور على خدیك

 وارى لمعة عینیك
 ألقطف منھما الفرح

 اطعم بھ الجیاع
 من ابناء وطني المشردین

 تحت الشمس الحارقة
 والبرد القارس

 سأخبرھم بفرحك
 وارسم لھم خارطة الطریق

 یبدأ من بین عینیك
 ویمر بین خیوط شفتیك

 لتخرج الكلمة حرة
 كشعاع الضوء

 لیعود االبناء الى حضن الوطن
 ینعم علیھم بخیراتھ

 ویعود الوطن كما كان في الماضي
 وجھ مشرق

 ینیر ما حولھ من الظلمات
 نعم ارسم لھم خارطة الطریق

 لیمر من كل المحطات
 من سومر الى اكد ثم بابل

 لینتھي عند اشور
 في نینوى العظیمة

 في نمرود ونوھدرا واربا ایلو
 حیث الشمس الدافئة
 والمروج الخضراء
 والجبال الشاھقة

 واالشجار الباسقة نحو الشمس
  واآلثار الخالدة

 تحكي قصة ألقدم شعب
 صنع اعظم حضارة

 !!!!... في بالد اشور
 

 ...أِّك أُن
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الفراتي/العراق

 َمْن أكون؟ .. وتسألني

 آه لو تدركون

 أنا نیزٌك ملكوتٌي مجنون

 انفلت من رحم ھتون

 أنا میالد آذار المنبجس

  و عیون  ورداً  

 أنا وھج الحب وصبحھ المزدان

 أنا طمأنینة المدى الفسیح

 أغرس أشالئي في َمھبِھا

 الریح  إن عصفت بي

 *و أرقص ألحَن الثیرمین

 تُعمدني بمطر الضوء

 أنا ال كون  سوى

 ما وراء ھذا الكون

  ..؟! وتسأل َمْن أكون

 إن كنَت تجَھلُني ، تنِكُرني

 أنا القصیدةُ أقتادُ 

 الحروَف لألسِر سبایا

  أنا ألف أنثى أنا الشموس

   في افق المرایا

  أبزُغ دون ان أجنحَ  

 لألفول او الرزایا

 بسطوٍع یكتسح

 فلوات السماوات

 أنا شوارع وأطفال وقھقھات

 أنا أول مشھد لن تُكرره الحیاة

  أنا َمْن تعلنُ 

 البدایات و النھایات

 أعتُق االحالَم األسیرة

 أُذیب جلید الشتاءات

  أُحیي النّوار

 أدحُر زمھریَر الفناء والعبودیة

 خارطة وھویة  أكونُ 

 ففي زمن الخرافة ھذا  

 للغتي قصة وأبجدیة

  صبراً یا أناي وجالدي

  ھي ذي أنتِ 

 ھو ذا وقت أیّاِك أكون

  كما أرید أنا

 ال كما یرید اآلخرون

…………… 

آل�ة م�وس�ی�ق�ی�ة ل�ل�روس�ي ل�ی�ون  /الثیرمین

ثیرمن تعمل بتحریك الیدین معاً دون ل�م�س 

 تعتمد الطاقة البشریة /اآللة

 دشتو آدم الریكاني
  كندا
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 كثیرا ما تمنیت أن تحبني على طریقة الشعراء
 أن تكون مسرفا في الوصل والغزل

أن تتقن العناق بالكلمات والتقبیل بالنظ�رات وت�ن�ح�ت م�ن�ي ك�ل 
 غیمات العشق

 ألمطر على لیلك أحالما من الورد
 أن تحول جسدي لعاصفة تأخذك ألقصى حدود الشغف

ویسقط كبریاؤك على أرصفت�ي م�ث�ل ورق�ة ص�ف�ع�ھ�ا ال�خ�ری�ف 
 .بالندم

كثیرا ما تمنیت ان تغیر أسماء المدن كلما ھ�م�س�ُت ل�َك ب�ك�ل�م�ة 
 ""أحبكَ 

 أن تحول فمك لبركان من القبالت یجتاح كل لحظات الخصام
أن تتسلل الى قلبي مثل نورس أصابھ ال�م�ل�ل م�ن ك�ل ح�ك�ای�ات 

 الموج
 .أن یثمر على صدري ألف صباح كلما مشطتني أنفاسك

كثیرا ما تمنیت أن تترك على نافذة بریدي رسالة ت�ج�ع�ل ی�وم�ي 
 أنیقا بالشوق

رسالة تعري نھاري من الرتابة وتس�ت�ظ�ل ب�ف�ی�ئ�ھ�ا ك�ل ق�واف�ل 
 لھفتي

 ألني امرأة عقارب ساعتھا تتالشى مع دخان سیجارتك
 امرأة تدخر مواقیت أعیادھا عند أصابع یدك

 تحلي كوب شایھا بابتسامتك
 تخفي شیبھا بلیل أغنیاتك

 تشیع أحزانھا بتجاعید عینیك
 .امراة تقبلك كي تعیش وتعانقك كي یتالشى قلقھا

كثیرا ما تمنیت أن أفت�ح ن�اف�ذة بص�درك ك�ي ت�خ�رج م�ن�ھ�ا ك�ل 
 عصافیر الكلمات المكتومة

 ألنني ال أطیق صمتك..ال أطیق غموضك..ال أطیق حتى غیابك
 فأما أن أكون كأسك ونخبك األخیر

 وأما أن أھجرك بفخامة الملكات
مسافات الصمت التي تقیدنا ..تجعل لھفتنا مثل فقاعات تتال�ش�ى 

 بعنادنا
فكیف أصل لحنان�ك وان�ت م�ن�زوي كش�ج�رة ھ�رم�ة ال ت�ك�ت�رث 

 لمرور الفصول
 وكیف أخطو نحو قلبك وأنت تدثر روحك بالشقاء

 .أنى لجناحي أن یلمس سماؤك وأنت تشنقني بھذا الصمت
 كثیرا ما تمنیت أن أشتاقك دون ألم
 أال یغیب قمر وجھك عن كآبة لیلي

 أال أنطق اسمك و أرمي من حروفة كل الحنین
 أال أدون دموعي بھذه الكلمات

كثیرا ما تمنیت أن أتنازل عن كبری�ائ�ي وع�ق�ل�ي وأس�ی�ر خ�ل�ف 
 قلبي

 مثل شیخ أصابھ الجنون والخرف
 أن أغریك مثل أي أنثى ترید الفوز بحبیبھا

 أن أشاركك كل التفاصیل دون أن ألتفت لخنجر القبیلة
أن ادخر بحقیبتي شیئا من رائحتك ویتعكز ع�ل�ی�ھ�ا ھ�ذا ال�ق�ل�ب 

 كلما غبُت عنك
كثیرا ما تمنیت أن احول مراثي سومر ألفراح ت�ب�دأ م�ن ع�ی�ن�ي 

 .وتنتھي بذراعیك
 

 الناصریة میثاق كریم الركابي/
 العراق 

 

 عندما ولدتي
 صفقت الغیوم للقدر فأمطرت عطراً 

 یا جبالً من الحلوى
 ونھراً من العسل

 حبك عصف بي كنبتة في إعصار
 جیوش دول عظمى

 ال تقاوم أمام عینك سوى ثالث ثواٍن ..
 عیناك اسود من سماء الف لیل، 

 احُد من السیف، 
 اترف من الورد

 عیناك اكبر مافیة
 صادرت قلبي وسلبت عقلي

 رمشك كسوط جالدٍ 
 ونھداك كرمانتین ھابطتین من ثمار الجنة

 شفتك كآلة موسیقیة ال أحد یجید
 العزف علیھا سواي

 على خصرك حزام ناسف
 أقِبل على حبل اإلعدام مبتسماً 

 لو كان حبل المشنقة حمالة صدركِ 
 امیز ظلك من بین الف امرأة

 ھنیئاً لمرآتك ..
 ھنیئاً لِك بكِ 

 تشھد عقارب الساعة
 لم تمر ثانیة دون أن أفكر فیك

 عندما أراك یتحول جسدي كلھ إلى قلب
 وعندما تغیبین یتحول
 إلى عقل بال عقل ....
 یفكر فیك وال یمل...

 أ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  علي عماد المطاریحي/العراق



ان الشعار  2019دیسمبر  15قال أحمد عودة عضو الھیئة العلیا لحزب الوفد المتوفى فى    
كان االتحاد والنظام والعمل ولكن لم یم�ر وق�ت ع�ل�ى  52الذي رفعھ الضباط األحرار لحركة 

بدأت تتآكل ویأكل بعضھا بعضاً فانقلبوا علي الرئیس محمد نجیب وح�ددوا   تلك الحركة حتى
إقامتھ ثم رشاد مھنا وجمال حسین وكان نجیب من أنصار تحقیق ھ�دف ال�ث�ورة ف�ي إق�ام�ة 
حیاة دیمقراطیة سلیمة. فسعى لعودة األحزاب ورج�وع ال�ج�ی�ش إل�ى ث�ك�ن�ات�ھ ب�ع�د أن غ�یّ�ر 
النظام. وتمتع نجیب بشعبیة كبیرة في الجیش وبین المصریین. غیر أن ناصر ورج�ال�ھ ك�ان 

م�ن ن�ج�ی�ب، ال�ذي ُوض�ع ق�ی�د اإلق�ام�ة  1954لھم رأي مختلف وتخلصوا في نوفمب�ر ع�ام 
عاماً، ولم یعد یذكر اسمھ كأول رئیس لمصر ف�ي ك�ت�ب  30الجبریة ال یمارس السیاسة لمدة 

وح�ل   التاریخ والتعلیم.وانتھج عبدالناصر نھجاً دیكتاتوریاً وقام بإلغاء ال�دس�ت�ور ال�م�ص�رى
األحزاب وصادر أموال�ھ�ا؛ ك�م�ا ب�دد ام�وال ال�دول�ة ف�ى ع�ن�ت�ری�ات ف�ارغ�ة؛ ف�ى ح�ی�ن ك�ان 

یتطلع إلي نظام جدید وأحزاب جدیدة، ولكن فوجئوا بنظام الحزب الواحد ب�دای�ة م�ن   الشعب
ھیئة التحریر إلي االتحاد القومي وصوالً إلي االتحاد االشتراكي. الذى جعلھ من أركان ش�رع 
هللا فغنت أم كلثوم للرسول ص االشتراكیون أنت امامھم فتصبح االشتراكیة س�ن�ة واج�ب�ة ال 
یستطیع أن یعارض نظامھا أحد؛ كما ان عبد الناصر ھو م�ن ج�ع�ل االزھ�ر ھ�ی�ئ�ة مس�ت�ق�ل�ة 

  وادخل إلیھ كلیات علمیة
ایضا أنھ بعد حل األحزاب تم العصف ب�ال�ح�ری�ات ال�ع�ام�ة ومص�ادرة الص�ح�ف  وقال (عودة)

واغتیال المعارضین والتعذیب في السجون وأصبح ال وجود ألي صوت معارض وكان حزب 
الحكومة األوحد الذي یخدم الحكومة وی�وج�ھ الش�ع�ب ل�ل�ت�س�ب�ی�ح ب�ح�م�د ال�زع�ی�م ال�م�ل�ھ�م . 

خداع عشرات السنوات لشخصیة الدیكتاتور عبد الناصر تاتى األن أبنتھ ھدى ل�ت�ك�م�ل   وبعد
ب�خ�ط ی�د وال�دھ�ا ع�ب�د ال�ن�اص�ر ال�م�ف�روض   مسلسل الخداع بإعالنھا األفراج عن مذك�رات

ولم یراجعھا أحد فیما أتت بھ ان كان فعال كالم عبد الن�اص�ر أم م�ج�رد  67بعد ھزیمة   كتبھا
ال�رئ�ی�س األس�ب�ق ع�ب�د   م�ن تجمیل من بنت لوالدھا كما أن ماتم تسجیلھ فى ھذه الم�ذك�رات

مجرد مكلمة یحمل فیھا الرئیس شخصیات غیره لألسباب ال�ت�ى   الناصر لو كان حقیقیآ فھى
ب�ع�د أن ج�رب ف�ى ال�وط�ن   وتدھور حال الوطن رغم أنھ كان الحاكم بأمره 67ادت لھزیمة 

شططھ وقلة وعیھ وغشومیتھ ودمر أموال الوطن وأحتیاطى الدھب األكبر فى ال�ع�ال�م ح�ی�ث 
دوالر وك�ان ال�م�ص�رى یس�اف�ر  5اقتصاد قوى وكان الجنیھ یساوى   ورث من الملك فاروق

كل دول العال�م ب�دون ت�اش�ی�رة؛ وأض�اع ك�ل ذل�ك ب�ت�ھ�ور وس�ذاج�ة وع�دم ف�ھ�م؛ ك�م�ا   إلى
ف�ف�ي ب�دای�ھ  بجیش مصر فى حروب خارجیة ال ناقة لنا وال جمل فیھا مثل حرب ال�ی�م�ن  زج

، قرر جمال عب�د ال�ن�اص�ر ارس�ال ث�الث ط�ائ�رات ح�رب�ی�ھ 1962الثورة الیمنیة، في سبتمبر 
وفرقھ صاعقھ وسریھ من مائھ جندي الي الیمن، في مھمھ ظنھا سھلھ حی�ن�ذاك، ث�م ت�وال�ى 
استنزاف الجیش؛ ولكنھ تفاجا ان ھناك من یعترض علي ھذا القرار، وھو رفیقھ كمال الدین 
حسین، عضو مجلس قیاده الثوره، الذي اعتب�ر ق�راراً ك�ھ�ذا یش�ت�ت ال�ج�ی�ش ع�ن م�ھ�م�ت�ھ 
االساسیھ، في حربھ مع عدو اسرائیلي متاھب علي الدوام، مذّكراً بكم الخسائر التي تحملتھا 
میزانیھ الدولھ، من جراء مغامره الوحده مع سوریا، التي انتھت باالنفص�ال ال�م�ری�ر بس�ب�ب 
تصرفات عبد الناصر الدیكتاتوریة مع السوریین؛ وطبقا لروایھ نقلھا وجی�ھ اب�و ذك�ري ف�ي 
كتابھ "الزھور تدفن في الیمن" انتھت الم�ن�اقش�ھ ب�ان أس�م�ع ع�ب�د ال�ن�اص�ر زم�ی�ل�ھ ك�م�ال 

"من المنقّي خیار"، وذّكره بفشلھ في وزاره التعلیم، وطل�ب ان�ھ�اء االج�ت�م�اع "ألن   الدین

  
     

  

 

    
  

 

 كمال تعبان والزم یستریح". وبالفعل أعطى كمال بعد االجتماع اس�ت�راح�ھ  ط�وی�ل�ھ،  ف�ي  ظ�ل
االقامھ الجبریھ في األسكندریھ. كما عرفت مصر زائر الفجر والل�ى  ی�روح  م�ای�رج�ع�ش  ف�ى
حكم عبد الناصر كما ان عبد الناصر سجن كل معارضیھ السل�م�ی�ی�ن ؛  وأض�اع  أج�زاء  م�ن

أرض مصر وھى السودان وسیناء وغزة؛  ول�م  ی�ن�ت�ص�ر  ف�ى  ح�رب  دخ�ل�ھ�ا؛  وان�ق�ل�ب  ب�ع�د  
ذلك على زمالءه اإلخوان بعد ان كان واحدآ منھم؛ ذلك بعد ان اطلقوا علیھ النار فى 54 ث�م 
بعد ذلك طالبوه بالمشاركة فى الحكم فاصتدمت انتھازیة وفاشیة اإلخوان بدیك�ت�ات�وری�ة  ع�ب�د
 الناصر وطبعا سحقھم عبد الناصر بسلطتة كرئیس؛ كما آباد الشی�وع�ی�ی�ن  وال�دی�م�ق�راط�ی�ی�ن
المصریین، ثم اضاع عبد الناصر ثالثة ملیون جنیھ استرلینى كانت دین على انجلترا لمصر
ایام الملك فاروق وھو مایساوى حالیا 40 ملیار دوالر حیث فى 26 یلولیو 1956 أمم عب�د 
 الناصر قناة السویس ولغى عقد ایجار انحلترا قبل ان یسترجع الدین قب�ل  أن  ی�ن�ت�ھ�ى  ع�ق�د
 إیجار القناة ألنجلترا بتسع سنوات فرفضت انجلترا دفع الدین 3 مالیین استرالینى مستن�دة
لتعویضھا بالقانون الدولى عن فسخ العقد بشكل منف�رد  م�خ�ال�ف  ل�ل�ق�ان�ون  ال�دول�ى  ب�ج�ان�ب
مافعلھ عبد الناصر من مصادرة ألمالك رجال األعمال فھربت اإلس�ت�ث�م�ارات  واألم�وال  م�ن
مصر؛ ولألسف مازال لدینا من یبلع طعم ھدى ویسبح بذكرى الدیكتاتور؛ فصدق  اف�الط�ون

حین قال لو أمطرت السماء حریة .. لرأیت العبید یحملون المظالت.- 
.....................................
 * عالم ازھرى وأستاذ للقانون
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ا  ى 

وا 

    د مصطفى راشد* 

  ا   ورق
 
 
 

وعد حسون نصر 
 سوریا

 
تُقام جلسات واجتماعات، وتُفتح حوارات، جمیعھا 
تتحّدث عن عدالة زائفة بین الشعوب، ف�ي ال�وق�ت 
الذي تُنتھك فیھ حریاتنا وحقوقنا، فعن أي ع�دال�ة 

 تتحدثون؟
فإذا كانت العدالة االجتماعیّة بأحد مفاھیمھا تعت�ب�ر 
أحد النظم االجتماعیّة ال�ت�ي م�ن خ�الل�ھ�ا ت�ت�ح�قّ�ق 
المساواة بین جمیع أفراد المجتمع من حیث فرص 
الع�م�ل، وت�وزی�ع ال�ث�روات واالم�ت�ی�ازات، وك�ذل�ك 

الحقوق السیاسیّة، وفرص التع�ل�ی�م، وال�رع�ای�ة الص�ح�یّ�ة وغ�ی�ر ذل�ك، ف�ھ�ي 
بمفھومھا اآلخر وجوب أن یتمتّع جمی�ع أف�راد ال�م�ج�ت�م�ع ب�غ�ّض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
الجنس، أو العرق، أو الدیانة، أو المستوى االقتصادّي ب�ع�ی�ش ح�ی�اة ك�ری�م�ة، 
فأین نحن من ھذا المفھ�وم ف�ي م�ج�ت�م�ع�ن�ا الس�وري، وخ�اص�ة ب�ع�د مش�روع 
خصخصة استبعدنا فیھ من الحصول على أبسط حق (لقمة الخبز) كیف لنا أن 
نشعر أننا تحت رحمة عدالة ونحن الذین بتنا فقط ساكنین على ھذه البقعة من 

 !!األرض وال نستطیع أن نحصل على خبزھا قبل وقودھا
لألسف بات المجتمع السوري عبارة عن طبقتین، لكن بمفھوم مختلف (طب�ق�ة 
المستبعدین وطبقة المستعبدین)، ولألسف الشدید كلتا الطبقتین یُنھش لحمھ�م 
بمخالب ضرائب سنّھا مسؤولون یُشّرعون قوانین تنتھكنا جمیعاً، ف�ك�ی�ف ل�ن�ا 
أن نتغنّى ونتحّدث عن عدالة ُمقیّدة بمعوقات فُ�رض�ت ع�ل�ی�ن�ا ك�غ�ی�اب ال�ح�ریّ�ة 
وانتشار الظلم والفساد والمحسوبیّة بین أفراد المجتمع؟ أیضاً غیاب المس�اواة 
وخاصة بتقسیم وتوزیع الدخل بین األفراد على المستوى المحلّي أو الوط�ن�ّي، 
إذ بتنا نتقاضى حقنا وأجرة تعبنا على أساس لون بشرتنا وانتمائ�ن�ا، وب�ال�ل�غ�ة 
المحكیة (ابن البلد ومن غیر البلد) وكأننا لسنا جمیعاً مواطنین سوریین نتمتّع 
بالجنسیة السوریة بما تفرضھ من حقوق وواجبات، حتى حقوقنا تتقسم علین�ا 
بحسب الجنس لألسف. وال ننسى أیض�اً ع�دم ال�م�س�اواة ف�ي ت�وزی�ع ال�م�وارد 
والممتلكات كاألراضي والمباني بین األفراد، وعدم المساواة في توزیع ف�رص 
العمل وفرص التعلیم والخدمات التي دخلت الم�ف�ھ�وم الش�ائ�ع داخ�ل ال�ت�ن�ظ�ی�م 
وخارج التنظیم مع العلم أن من تُسمیھم خارج التنظیم (رخص اإلعمار لدیھم) 
قد ُختَِمت من قبلكم للبناء في األماك�ن ال�ع�ش�وائ�ی�ة وغ�ی�رھ�ا، وال ی�غ�ی�ب ع�ن 

 .األذھان أن أغلبنا ال یملك ضماناً صّحیّاً أو حتى اجتماعیاً 
لذلك، ولكي لنقول إننا وصلنا إلى مجتمع تسوده العدالة في ك�ل ش�يء، ی�ج�ب 
أن نتحّرر من فكرة الخصخصة، واالستعباد، لنكون جمیعاً مواطنین مت�س�اوی�ن 
تحت سقف الوطن، وأقل ما یمكن متساوین بالحص�ول ع�ل�ى ل�ق�م�ة ال�خ�ب�ز ال 
ُمصنفین بین مدعوم وُمستبعد، وكأن خیرات البالد ل�ف�ئ�ة واح�دة م�ن الش�ع�ب 
ومن المفترض أن من یُقّسمھا أشخاص وِضعوا في مناصبھم لخدم�ت�ن�ا ن�ح�ن، 
ولیس لنخدمھم وندفع لھم ضرائب وغرامات لب�ھ�رج�ة ع�ی�ش�ھ�م. ل�ذل�ك ع�ل�ى 
المنظمات اإلنسانیة والتي تُعن�ى ب�ال�ج�ان�ب االج�ت�م�اع�ي أن تس�ع�ى م�ن خ�الل 
محاضرات وندوات، أو من خالل وسائل التواصل االج�ت�م�اع�ي ل�ل�وص�ول إل�ى 
أكبر شریحة في المجتمع لتحقیق نشر الوعي بأھمیة العدالة االجتماع�یّ�ة ب�ی�ن 
أفراده، كذلك تخصیص جانب معنوي یتمُّ من خ�الل�ھ ت�ق�بّ�ل ش�ك�اوى اآلخ�ری�ن 
واھتماماتھم من أجل معرفة توّجھاتھم، وھنا یشعر الشخص المتوّجھ بشكوى 
أو نقد باحترامھ واحترام رأیھ. ك�م�ا ی�ج�ب ال�ع�م�ل م�ن أج�ل دع�م ال�م�ن�ظّ�م�ات 
المحلیّة التي تسعى لتحقیق المساواة والعدالة بین أف�راد ال�م�ج�ت�م�ع، وال�ع�م�ل 
على تعزیز فكرة العمل التطوعي وخاصة المتجھ نحو األعمال الخیری�ة وال�ت�ي 
من خاللھ یمكن خلق روح التعاون والتعایش بین م�خ�ت�ل�ف ط�ب�ق�ات وش�رائ�ح 
المجتمع، وتعزیز فكرة تقبّل االختالفات الفكریّ�ة ل�ن�ت�م�تّ�ع ب�ت�ن�اغ�م ف�ك�ري ح�ر 
نسعى من خاللھ لبناء مجتمع حر بالفكر والعمل، أبناؤه یت�م�تّ�ع�ون ب�ح�ق�وق�ھ�م 
المدنیة واالجتماعیة والفكریة والعسكریة، وخیرات وطنھم لھم جمیعاً ولیس�ت 
حكراً على فئة دون غیرھا، فعندما نُحقّ�ق ھ�ذه ال�م�ف�اھ�ی�م، ونص�ل ل�م�خ�ت�ل�ف 
الحقوق كما الواجبات، ھنا یمكننا االحتفال بالع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة ف�ي ی�وم�ھ�ا 
العالمي، لكن ما دمنا نحن نُعاَمل معاملة الساكن على أرض البلد فقط، ستب�ق�ى 

 ..العدالة لدینا عبارة عن شعارات وحبر على ورق
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 ا ور  ا ا أوزان
تھدف ھذه المقالة إلى ت�ل�م�س ش�ع�ر ش�ع�راء ال�ح�داث�ة وحض�ور    

األوزان الخلیلیة في أشعارھم، وأعني ھنا بالضبط حضور ال�ق�ص�ی�دة 
بشكلھا القدیم (قصیدة الشطرین)، محاوال الرد عل�ى ت�ل�ك ال�م�ق�والت 
النقدیة والفكریة التي تقول: إن الشعر الحر خیار ت�ق�دم�ي اش�ت�راك�ي 
أو دیمقراطي حداثي أو ما شابھ ھذه المصطلحات ال�ت�ي ت�غ�ص ب�ھ�ا 

 مقاالت النقاد والشعراء.
تناولت بالحدیث وجود ھذه الظاھرة عند شعراء فلسطینیین وع�رب، 
لھم باع طویل في كتابة القصیدة الحدیثة وت�ط�ورھ�ا، وع�دا ك�ون�ھ�م 
كذلك، فھم شعراء ثوریون یساریون أو تق�دم�ی�ون، ألب�ی�ن أن األدب 
وأشكالھ وأجناسھ لیست حكرا على طرف دون ط�رف، وأن ال�ح�ك�م 
العدل في ذلك لیس الشكل، ولكن األفكار المطروحة في ھذا النص أو 

 ذاك ھي التي تحدد انتماء الشاعر أو أیدیولوجیتھ.
وقد اتجھت في تتبع ھذه الظاھ�رة ع�ن�د الش�ع�راء ص�وب دواوی�ن�ھ�م 
المطبوعة أو أعمالھم الشعریة الكاملة، ولو أردت تتبع ھذه الظاھرة 
في أشعار كل الشعراء المعاصرین ل�ح�ص�ل�ت ش�ع�را ك�ث�ی�را ودی�وان�ا 

 ضخما، ولكن كما یقولون: "ما ال یدرك كلھ ال یترك جلھ".
وقبل أن أج�دف ف�ي ب�ح�ر م�ت�الط�م األم�واج ع�م�ی�ق ال�غ�ور خ�ط�ی�ر 
المسالك، وجدت من الضروري تحدید المقصود ببعض المصطلح�ات 
التي تحكم ھذه الدراسة وتسیر علیھا، وخاصة مصطلحي: القص�ی�دة 

      العمودیة/ القصیدة التقلیدیة، واألوزان الخلیلیة.
أرى أن ھناك خلطا ف�ي اس�ت�خ�دام مص�ط�ل�ح ال�ق�ص�ی�دة ال�ع�م�ودی�ة، 
والحاصل في ذلك ھو اعتبار كل قصیدة تنھج نھج الن�م�ط ال�ت�ق�ل�ی�دي 
الشكلي (ذو الشطرین) ھي قصیدة عمودیة، والحقیقة غیر ذل�ك، إن 
المقصود بھذا المصطلح ھو تلك القصیدة التي التزمت عمود الش�ع�ر 
العربي ب�ق�واع�ده الس�ب�ع�ة ال�ت�ي ق�ررھ�ا ال�م�رزوق�ي ش�ارح دی�وان 

]، ونص علیھا في م�ق�دم�ة ھ�ذا الش�رح، ول�م 1الحماسة ألبي تمام[
یشترط المرزوقي في حینھ الشكل التق�ل�ی�دي (ذو الش�ط�ری�ن) ك�أح�د 
مقومات القصیدة القدیمة، ألن الشعر العربي وقتھا ل�م ی�ك�ن ی�ع�رف 
من الشعر أشكاال أخرى، فكان للقصیدة شكل ظاھري واح�د؛ قص�ی�دة 
مكونة من مجموعة أبیات، وكل بیت یتكون من شطرین متساوی�ی�ن، 
والشطر الثاني ینتھي بقافیة واحدة تنتظم كل أبیات القصیدة وتضب�ط 
إیقاعھا الموسیقي الخارجي، مع أن ال�م�رزوق�ي ق�د ح�دد م�ق�وم�ات 
أخرى غیر الشكل على القصیدة العت�ب�ارھ�ا ع�م�ودی�ة، وب�ن�اء ع�ل�ى 

الشاعر العباسي  -على سبیل المثال-مقومات المرزوقي أخرج النقاد 
أب�ا ن��واس م��ن ن��ط��اق الش��ع��ر ال��ع��م��ودي، ألن��ھ ل��م ی��ل��ت��زم ب��ت��ل��ك 

     المحددات.
ویدخل تحت ھذا المصطلح مصطلح الق�ص�ی�دة ال�ق�دی�م�ة ك�م�ص�ط�ل�ح 
مرادف للقصیدة العمودیة، كذلك فإن في األمر تخلیطا لیس بب�س�ی�ط، 
فھل كل قصیدة كتبت بنمط قصیدة الشطرین قصیدة قدیم�ة ت�ق�ل�ی�دی�ة، 
إذن فكل من كتب مقاال ھو مقلد ألول م�ن ك�ت�ب م�ق�اال، وم�ن ك�ت�ب 
روایة فھو مقلد ألول راو كتب في ھذا الفن، واألمر ی�ن�س�ح�ب ع�ل�ى 
كتاب الشعر الحر أو شعراء القصیدة بالنثر، لذا یبدو لي أن مصطلح 
(قصیدة قدیمة أو تقلیدیة) مصطلح عقیم وخادع لی�س ل�ھ وج�ود أو 
معنى أو ظروف طبیعیة لیعیش ضمنھا، وع�ل�ی�ھ ف�إن�ن�ي ق�د اخ�ت�رت 
استخدام مصطل�ح (قص�ی�دة الش�ط�ری�ن) م�ع ال�م�راوح�ة أح�ی�ان�ا م�ع 
مصطلح (األوزان الخلیلیة)، على اعت�ب�ار أن ھ�ذی�ن ال�م�ص�ط�ل�ح�ی�ن 
بسیطان، ولھما ارتباط خارجي شكلي، ولیس لھ أي مضمون فك�ري 

 أو أیدیولوجي.
إن من یت�ت�ب�ع مس�ی�رة األدب ال�ع�رب�ي ی�رى أن األش�ك�ال الش�ع�ری�ة 
والنثریة تطورت وتوالد بعضھا من بعض دون إحداث ضجات فكریة 
مغمسة بدعوات التجھیل أو التكفیر، بل س�ار األم�ر س�ی�را ط�ب�ی�ع�ی�ا، 
معبرا عن حاجة في النفس، تتوس�ل ب�أدوات م�ت�ع�ددة إلش�ب�اع ت�ل�ك 
الحاجات، ولیس األمر محكوما بفكر مسبق متبن�ى ی�ّدع�ي أص�ح�اب�ھ 
سلفا أنھ ھو الصواب والتطور وما عداه ھو الخطأ والت�خ�ل�ف، وم�ن 
ھنا جاء التطور في أشكال الشعر العربي ق�ب�ل ث�ورة الش�ع�ر ال�ح�ر، 
ولعل أكبر تطور حدث ف�ي ب�ن�ی�ة ال�ق�ص�ی�دة بش�ك�ل�ھ�ا ال�م�ع�ھ�ود ھ�و 
الموشحات، ولكن ھذا التطور لم یستفد منھ الفائدة المرجوة ف�م�ات، 
ولم یعمر، وقد یكون موتھ أمرا طبیعیا، ألنھ لم یعد یلب�ي ح�اج�ة ف�ي 
نفس قائلھ، ولم یش�ع�ر أح�د م�ن الش�ع�راء أن�ھ ب�ح�اج�ة ألن ی�ق�ول 

    موشحا.
وھذا األمر ینطبق على مسیرة الشعر الحدیثة، فوجود الش�ع�ر ال�ح�ر 
ھو نابع عن حاجة في نق�س ال�ق�ائ�ل، ول�ی�س م�رت�ب�ط�ا ب�ف�ك�رة م�ا، 
وللتدلیل على ظاھرة حضور ھذه األشكال الشع�ری�ة (الش�ع�ر ال�ح�ر، 
والشعر ذو الشطرین) متجاورة ومتجانسة في شعر الشاعر، تعمدت 
اختیار شاعرین عربیین ھما: الشاعر أم�ل دن�ق�ل والش�اع�ر م�ظ�ف�ر 

]، ومن شعراء فلسطین توقفت الدراس�ة ع�ن�د ن�م�اذج م�ن 2النواب[
شعر ف�دوى ط�وق�ان، والش�اع�ر م�ح�م�د ال�ق�ی�س�ي والش�اع�ر م�ری�د 
البرغوثي، ویعود الس�ب�ب ف�ي ھ�ذا االخ�ت�ی�ار ألن ھ�ؤالء الش�ع�راء 
ثوریون، وھم ینتمون إلى مرحلة ما بعد الریادة الش�ع�ری�ة، ووج�دوا 

 في وقت كان الشعر العربي قد استقر بكل أشكالھ التعبیریة.
ویغلب على ظني أن ھؤالء الشعراء عندما كتبوا أشعارھم لم یكون�وا 
یعیشون وھم حساسیة القدیم والحدیث وذلك الصراع ال�م�ف�ت�ع�ل ب�ی�ن 
أتباع كل منھما، وقد وظفوا الشكلین الشعریین إب�داع�ی�ا وذات�ی�ا ك�م�ا 
تملیھ علیھم لحظة اإلبداع الشعري، دون فكر مسبق أن ھذا الشاع�ر 
أو ذاك یعادي نمطا شعریا أو یوال�ي ش�ك�ال م�غ�ای�را، ألن�ھ ب�ب�س�اط�ة 
مطلقة ال یوجد تضارب أو عداء ما بین أشكال األدب وأجناسھ، وم�ا 
ھذه المعارك التي سمعنا جعجعة أصحابھا أو قرأنا وقائع�ھ�ا م�ا ھ�ي 

إال غبار قصور في الفھم عند الطرفین، وقد استع�ن�ت بش�ع�ر ھ�ؤالء 
الشعراء ألدلل على وجود ھذه الظاھرة فقط، ول�ی�س ألق�وم ب�م�س�ح 

]، إذ 3شامل في أشعارھم، كما فعلُت مع أش�ع�ار م�ح�م�ود دروی�ش[
 تحدثت بالتفصیل وتتبعت الظاھرة بكل أشكالھا في شعره.

إن من یطالع شعر الشاعر المصري أمل دنقل، تفجأه قصیدة (رسالة 
) بیتا ینتظمھا البحر المتقارب، وتسی�ر 38من الشمال) المكونة من (

القصیدة كلھا على إیقاع موسیقي واحد، یدل على أن القصیدة كتب�ت 
كقصیدة تلتزم الشطری�ن، وأخ�ت�ار م�ن أب�ی�ات ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة ق�ول 

 الشاعر:
 بعرق من الصیف لم یسكن مخشوشنِ  -من الشوك -بعمر

 لھ زمن .. صامت األرغن: بتجویف حّب، بھ كاھن
 جھلت بكینونتي مسكني أعیش ھنا ال ھنا، إنّني

 مسالكھ للسدى تنحني غدي: عالم ضّل عنّي الطریق
  ]4على دنس منتن.. منتِن[ عالماتھ .كانثیال الوضوء

وتظل القصیدة تدرج بھذا النفس الخلیلي السلس حتى تنت�ھ�ي، ف�ل�ن 
تحس بتخلع موسیقي أو كسر إلیقاع الرتابة الوزنیة، باإلضاف�ة إل�ى 
أن القصدیة متوفرة في ھذه القصیدة، فالشاعر كتبھا وھو یع�ل�م أن�ھ 
یكتب قصیدة بنمط الشطرین، وھذا واضح من البیت األول الذي جاء 

] ، ولم یحفل الشاعر ب�ت�رت�ی�ب األب�ی�ات ت�رت�ی�ب�ا ك�م�ا ھ�و 5مصرعا[
أبیاتھا منثورة على الصف�ح�ات   معھود في قصیدة الشطرین، بل تجد

لیوھمنا أنھا من الشعر الحر، إال أن األمر ل�ن ی�خ�ی�ل ع�ل�ى ال�ق�ارئ 
المتفحص، عدا عن أن الشكل ال�ف�ن�ي ل�ل�ق�ص�ی�دة ل�ن ی�خ�رج�ھ�ا م�ن 
حداثیتھا وثوریة أفكارھا، فلیس الش�ك�ل ب�ع�ائ�ق أم�ام ح�م�ل رس�ال�ة 

 الشاعر أیا كانت ھذه الرسالة.
أما الشاعر العراقي مظفر النواب، ذلك الشاعر الم�ب�ع�د ع�ن وط�ن�ھ، 
كونھ شاعرا ثوریا، یتبن�ى أف�ك�ارا تس�م�ى ب�ع�رف أص�ح�اب�ھ�ا ب�أن�ھ�ا 
تقدمیة، فإنھ لم یتخلَّ عن ھذا ال�ن�م�ط م�ن الش�ع�ر، ذي ال�ح�س�اس�ی�ة 
الوزنیة الرھیف�ة، وذي ال�ط�اق�ات اإلی�ق�اع�ی�ة ال�غ�ن�ی�ة، وأي ش�اع�ر 
یستطیع التخلي عن ھذا الكنز الموسیقي الثّر؟ غیر الشاع�ر الس�ق�ی�م 
الغبي الفرح بغبائھ یفل�س�ف م�ا ت�رس�ب م�ن أوھ�ام ف�ي ق�ع�ر ك�أس 

 مثلومة الحواّف.
وتجلى ھذا الشعر في دیوان مظفر النواب بقصیدة عنوانھا "بال�ل�ون 

) بیتا، تنضح بال�م�ع�ان�ي ال�ث�وری�ة 19الرمادي"، تمتد قامتھا لتصل (
التي طالما تغنى الشاعر بھا، وھذه القصیدة الجمیلة التي خص�ص�ھ�ا 
الشاعر لدمشق وحنینھ لھذه المدینة العریقة، لتقوم دلیال على حسن 
اختیار الشاعر ألوزانھ ورصف بناء أشعاره، بحلة شعریة متماسك�ة 
القوام تتوسل بالبحر البسیط لتكتمل موسیقاھا وإیقاعات�ھ�ا ال�رت�ی�ب�ة، 

من میزات قصیدة الشطرین، وأعني ھن�ا  -كما دنقل -مستفیدا النواب
    التصریع في البیت األول، یقول النواب في بعض أبیات القصیدة:

 یقودني شبح مضنى إلى شبح دمشق عدت بال حزني وال فرحي
 سكران مغمضة عیني من الطفح   ضیعت منك طریقا كنت أعرفھ

 لم أدر أي خفایا حسنھ قدحي أصابح اللیل مصلوبا على جسد
 ]6[نھدان عن جنة في موسم لقحِ   دفعت روحي على روحي فباعدني

وتجد ھذا الشكل حاضرا وبقوة في أشعار الشعراء الفلسطینیین، ولم 
یكد شاعر من ھؤالء یتجاوزه أو یستغني عنھ، كونھ ع�ام�ال ش�ع�ری�ا 
مھما، وذا داللة في الشعر الحدیث، عدا إمكانیاتھ الھائلة التي ال ب�د 

 من توظیفھا لتحمل معاني الشاعر وعواطفھ.
فقد اعتنت الشاعرة فدوى طوقان بھذا الشكل الفني للش�ع�ر ال�ع�رب�ي 
أیما عنای�ة، وق�د ش�ك�ل ھ�ذا الش�ع�ر ع�الم�ة ب�ارزة ف�ي أش�ع�ارھ�ا، 
وسأختار ل�ذل�ك قص�ی�دة م�ن دی�وان�ھ�ا "ال�ل�ح�ن األخ�ی�ر"، وج�اءت 
القصیدة بعنوان "صورة ذاتیة"، وت�ھ�دی�ھ�ا الش�اع�رة إل�ى ال�ك�ات�ب�ة 

 الفلسطینیة لیانة بدر، تقول الشاعرة فدوى طوقان:
 سفحت علیھ سنین العمرْ             وراءك شوط طویل المدى

 على جانبیھا بحلو ومرْ  وكم فلسفتك حیاة تمرْ 
 وأولتك وجھا لھا مكفھرْ             زوت عنك وجھ بشاشتھا

  ولم تدركي كنھھا المستترْ  خبرِت تناقض حاالتھا
  عن المنكبین غبار السفرْ       وقد حان أن تستریحي وتلقي

 ]7وال حطمتك سھام القدْر[ فحسبك أنك لم تھزمي
ولم یتخل الشاعر محمد القیسي عن قصیدة الشطرین، ب�ل ك�ان ھ�ذا 
الشكل حاضرا بشكل الفت في مجموعتھ الشعریة، بقصائد مس�ت�وی�ة 
على سوقھا، تعجب القراء لتغیظ بھا أدعیاء الحداثة الش�ع�ری�ة، ف�إذا 
ما طالعت تلك المجموعة فإنك ستقرأ لھ قصائد خلیلی�ة األوزان ل�ھ�ا 
اعتبارھا الفني األصیل، ومن ت�ل�ك ال�ق�ص�ائ�د أذك�ر ال�ق�ارئ ال�ك�ری�م 

 ].8بعناوین من تلك القصائد "امرؤ القیس، األباریق، رومیة)[
ویراوح الشاعر محمد القیسي بین النمطین في ال�ق�ص�ی�دة ال�واح�دة؛ 

]، ی�ف�ت�ت�ح ال�ق�ص�ی�دة ب�م�ق�ط�ع 9ففي قصیدتھ "الوقوف في جرش"[
) بیتا یلتزم ف�ی�ھ الش�ك�ل ال�خ�ل�ی�ل�ي ل�ل�ق�ص�ی�دة 12شعري مكون من (

العربیة، وبعد أن یمضي في عباب قصیدتھ شاع�را ح�را، ت�راه م�رة 
أخرى یعود إلى قصیدة الشط�ری�ن، وھ�ك�ذا م�زاوج�ا ب�ی�ن الش�ك�ل�ی�ن 
بتناسق تام وجمالیة رفیعة المستوى، وقد بلغ�ت ت�ل�ك ال�م�ق�ط�وع�ات 

) مقاطع، منوعا الشاعر في أوزان�ھ�ا وإی�ق�اع�ات�ھ�ا، م�م�ا 5الخلیلیة (
منح القصیدة تنوعا موسیقیا یعبر عن ذلك الوقوف في جرش ح�ی�ث 
المأساة الفلسطینیة في سبعینیات القرن الماضي ب�أی�ل�ول�ھ�ا األس�ود، 
ومن ھذه المقطوعات أختار ھذه المقطوعة التي تفیض حزنا وشجنا 

 طافحین:
 وكنا یا صبیة ھل نفیكِ  دفنا أجمل الفتیان فیكِ 

 سقاني من لظاه بختم فیكِ  فمن أسقاك ھذا الكأس مرا
 أریك من الھوى ما ال أریكِ  وقفت على طلولك في جالل
 ]10فقد كانت یداك ھما شریكي[ لئن طوفُت في البلدان عھدا

وبالتقنیة نفسھا نجد الشاعر مرید ال�ب�رغ�وث�ي ف�ي قص�ی�دت�ھ "ط�ال 
] یزاوج بین النمطین بانسجام ت�ام دون ح�دوث ن�ف�ور 11الشتات"[

م�وس��ی��ق�ي أو ب��ن��ائ�ي ف��ي جس�د ال��ق��ص�ی��دة، وی��ف�ت��ت��ح ال�ب��رغ��وث��ي 
) أب�ی�ات، ی�ق�ول 7قصیدتھ المطولة بمقطع شعري مكون م�ن (  كذلك

 البرغوثي فیھ:
 وأنت تمعن بعد أیھا الوطنُ  طال الشتاُت وعافت خطَونا المدنُ 

 ونْحن نركض ال نبطي وال نَِھنُ  كأن حبك ركض نحو تھلكةٍ 
 كأّن أجملَھم بالموِت قد فُتِنوا یقول من لم یجّرب ما نكابدهُ 

 كفى ازدحاما على كفّي واتّزنواولو حكى الموت بالفصحى لصاح بنا
  ھل مات بالنار أم أوھى بھ الّشجنُ  یھوي الشھید وفي عینیھ حیرتُنا

 فبعثرتنا على أمواجھا السفنُ  لك اتجھنا وموج الحلم یجمعنا
 ]12فدونَك األرض ال قبر وال سكُن[  ارجع فدیتك إن قبرا وإن سكنا

ویكرر الشاعر ھذه التقنیة في ثنایا القصیدة حتى بلغت المق�ط�وع�ات 
) م�ق�ط�وع�ات 6الشعریة من نمط شعر الشطرین في القصیدة كلھ�ا (

) بیتا، محدثة إیقاعا رتیبا، وتجربة إبداعیة ت�ن�ظ�ر 34شعریة بواقع (
إلى الطاقات الكامنة في الشعر فتوظفھا مستفی�دة م�ن�ھ�ا، ب�ع�ی�دا ع�ن 

 القوالب النقدیة الجاھزة التي لیس لھا أساس من الصحة.
فھل یعي صغار الشعراء أھمیة ھذا النبع اإلیقاعي الجمی�ل وال�م�م�ت�د 
ألكثر من ألفي عام؟ إن إقبالھم على قصیدة النثر ھو إقبال العاج�ز ال 
إقبال المبدع؛ اعتقادا منھم أن�ھ�م س�ی�خ�رج�ون م�ن (ورط�ة) ال�وزن 
والنظام، ولم یعلموا أن قصیدة النثر أصعب، فال ھم أت�ق�ن�وا ھ�ذه وال 

 ھم عارفون بتلك التقنیة التي یھاجمونھا دون معرفة أو وعي.

_____________ 

 الھوامش:
] ینظر: شرح دیوان الحماسة، ألبي علي أحمد بن محمد بن الح�س�ن 1[

، 1المرزوقي، تحقیق، أحمد أمین، وعب�د الس�الم ھ�ارون، ب�ی�روت، ط
 9، المجلد األول، ص1991

] لقد أكثر نزار قباني من توظیف ھذا الشكل الش�ع�ري ف�ي أش�ع�اره 2[
الغزلیة والسیاسیة، ووظفھ كذلك أدونیس في أشعاره األولى، وس�م�ی�ح 

 القاسم وشعراء المقاومة الفلسطینیة.
] ینظر: كتاب "في ذكرى محم�ود دروی�ش"، ف�راس ح�ج م�ح�م�د، 3[ 

. حیث تتبعت ھذه 2016جمعیة الزیزفونة لتنمیة ثقافة الطفل، رام هللا، 
الظاھرة في شعر درویش منذ دیوانھ األول "أوراق الزی�ت�ون" وح�ت�ى 
آخر دواوینھ "ال أرید لھذه القصیدة أن ت�ن�ت�ھ�ي". ان�ظ�ر ف�ي ال�ك�ت�اب 
الدراسة بعنوان "األوزان ال�خ�ل�ی�ل�ی�ة وحض�ورھ�ا ف�ي ش�ع�ر م�ح�م�ود 

 .99-27درویش" ص
، 2005، 2] األعمال الكاملة، أمل دنقل، مكتبة مدبولي، القاھرة، ط4[

 64-59ص
] التصریع ھو: "أن تكون قافیة الشط�ر ال�ث�ان�ي ھ�ي ن�ف�س ق�اف�ی�ة 5[ 

الشطر األول"، م�ع�ج�م مص�ط�ل�ح�ات األدب، م�ج�دي وھ�ب�ھ، ب�ی�روت، 
 .258، ص1974

، 1] األعمال الشعریة الكاملة، مظفر الن�واب، دار ق�ن�ب�ر، ل�ن�دن، ط6[ 
 .576، ص1996

-56، ص2000، 1] اللحن األخیر، فدوى طوقان، دار الشروق، ط7[
 ، وھو آخر دواوین الشاعرة.57

] ینظر: األعمال الشعریة الكاملة، محمد القیسي، المؤسسة العرب�ی�ة 8[
، 628، 627، (الص�ف�ح�ات: 1987، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

639.( 
 .548ص -513] ینظر: القصیدة في المجموعة الكاملة، من ص9[
 .517] السابق، ص 10[
] ینظر: األعمال الشعریة، مرید البرغ�وث�ي، ال�م�ؤس�س�ة ال�ع�رب�ی�ة 11[

 .430-411، ص1997، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط
 .411] السابق، ص 12[

 

 فراس حج محمد/ فلسطین
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 التقدیم 
من المؤسف حقا أن ی�خ�ت�ف�ي ش�اع�ر ب�ھ�ذا 
القدر من العطاء والبذخ األدبي بی�ن ال�زح�ام 
دون أن یقتفي أثره أحد . الش�اع�ر ال�غ�ن�ائ�ي 
ابراھیم أحمد علي الذي ترك لنا إرثا غ�ن�ائ�ی�ا 
كبیرا متمثال بالعشرات من األغاني البغدادیة 
التي لمع ف�ی�ھ�ا ال�ع�ش�رات م�ن ال�م�ط�رب�ی�ن 
ال�ع�راق�ی�ی��ن ف�ي ال�خ��م�س�ی�ن�ات والس�ت�ی�ن��ات 
والسبعینات من القرن الماضي والذي م�ازال 
الناس یرردون ماكتب یألحان كبار الملحنی�ن 
العراق�ی�ی�ن وب�أص�وات ن�خ�ب�ة م�ن م�ط�رب�ي 
العراق الكبار لم نعثر عمن أنصف�ھ أو ذك�ره 
غیر مفال واحد لألست�اذ ح�ی�در ال�ح�ی�در ف�ي 
صحی�ف�ة ك�ل�ك�ام�ش وال�ذي اع�ت�م�دن�اه ھ�ن�ا 
كمصدر وحید نأمل من خالل إعادة نشره أن 
نعید الذكرى لھذا الشاعر الكبیر ونس�ت�ج�دي 
ھمم األدباء العراقیین للبحث عن م�ع�ل�وم�ات 

 عن ھذا الطائر الفقید أو المفقود .
 

 الوالددة :
ولد الشاعر ابراھی�م أح�م�د ع�ل�ي ف�ي 1935

 بغداد عام
 

 شاعریتھ وشعره :
ب�ك�ت�اب�ة   نبغ الشاعر اب�راھ�ی�م أح�م�د ع�ل�ي

الشعر الشعبي منذ ب�واك�ی�ر ش�ب�اب�ھ ف�اص�در 
 1952ك��راس��ی��ن ش��ع��ری��ی��ن اح��دھ��م��ا ع��ام 

 1953والثاني عام 
و مارس كتابة االغن�ی�ة الس�ی�م�ا ال�ب�غ�دادی�ة 
فاجادھا ،فنظم ال�ع�دی�د م�ن االغ�ن�ی�ات ال�ت�ي 
تغنى بھا مطربو ومطربات اذاعة وتلف�زی�ون 
بغداد في الخمسینات والستینات م�ن ال�ق�رن 

 المنصرم.
 

 مھنة الشاعر :
امتھن الشاعر ابراھ�ی�م أح�م�د ع�ل�ي م�ھ�ن�ة 
الخیاطة حیث افتتح لھ محال لم�م�ارس�ة ھ�ذه 
المھنة في شارع السموأل وق�د ك�ان ت�ت�ردد 
علیھ في محلھ ھذا بعض الوجوه الموسیقی�ة 
الالمعة كالفنان (رضا علي) والفن�ان (اح�م�د 
الخلیل) وقد كتب ع�ددا م�ن االغ�ن�ی�ات ل�ھ�م 
ولغیرھم من الف�ن�ان�ی�ن ال�ت�ي اش�ت�ھ�رت ف�ي 

 وقتھا.
 

 التھجیر یطال من الشاعر :
وفي الث�م�ان�ی�ن�ات ط�ال�ت�ھ ح�م�ل�ة ال�ت�ھ�ج�ی�ر 
القسري واستقر بھ المقام في طھران ح�ی�ث 
یعیش في الوقت الحاض�ر ب�ظ�روف ص�ح�ی�ة 
صعبة فھو یعاني من شلل نص�ف�ي ی�ك�اد ان 

 یمنعھ من الحراك.
 

 غنى لھ المطرب احمد الخلیل

 انا اشسویت یا احبابي وظلمتوني  اغنیة
 

 گولولھ الگلب یھواه گولولھ  اغنیة
 بین دمعة وابتسامة  اغنیة
 شبیدچ على امر هللا یا روحي  اغنیة

 
 غنى لھ الملحن رضا علي

 اغنیة:حن یا حبیبي حن
 انشودة :من هللا النصر واحنا انتصرنا

ت�م�وز  14وقد كتبھا الشاعر بمناسبة ث�ورة 
1958 

 
 غنت لھ المطربة نھاوند :

اغنیة : اتدلل علي ات�دل�ل م�ن أل�ح�ان رض�ا 
 علیذ

 واغنیة :ھالھل.
 

  المطربة زھور حسین :
غنت من كلماتھ والحان رض�ا ع�ل�ي اغ�ن�ی�ة
( بنت البلد) وذلك في الفیلم العراقي( وردة) 

م�ن اخ�راج ی�ح�ی�ى  1956الذي انت�ج ع�ام 
 فائق.

 
 المطربة ھیفاء حسین :

غنت من الحان محمد نوشي ال�روح روح�ي 
 وارد اضحیھا .

 
 المطربة مائدة نزھت :

 فقد غنت من كلماتھ والحان احمد الخلیل 
 اغنیة: گالوا حلو كل الناس تھواه

 اغنیة: ھمي وھم غیرعلًي.
 

  المطربة عفیفة اسكندر :
 غنت من كلماتھ ومن الحان رضا علي

 اغنیة: الك یومین دگاتك یاگلبي تزید
 

  المطربة نرجس شوقي :
غنت من كلماتھ اغ�ن�ی�ة ی�ا رب�ي ال�ك ب�ی�ھ�ا 

 ارادة.
 

 المطربة وفاء :
في فیلم ارحموني غنت من كلم�ات�ھ وال�ح�ان 

 رضا علي اغنیة: یاولیدي نام .
 

  المطربة سلیمة مراد :
غنت م�ن ك�ل�م�ات�ھ وال�ح�ان ع�ب�اس ج�م�ی�ل 

 اغنیة:راح حبنا وانتھى ذاك الغرام .
 

  المطربة لمیعة توفیق:
غنت من كلماتھ ومن الح�ان خ�زع�ل ف�اض�ل 

 اغنیة من خمرة ھواكم ما صحینا .
 

  المطربة صبیحة ابراھیم :
غنت من كلماتھ اغنیة إبع�د ع�ن�ي م�ا أری�د  

 حبك.
 

  المطرب حضیري ابو عزیز :
فقد غنى من كلماتھ اغن�ی�ة ع�ی�ون ال�غ�زالن 

 عیونھ
 

  المطرب شھید كریم :
فقد غنى لھ اغنیة (بلوه ب�ل�ی�ت�ن�ي روح هللا  

 یبلیك)
 

  المطرب جمیل قشطة
غنى لھ اغنیة من الحان احم�د ال�خ�ل�ی�ل ھ�ي 

  (احب اآله والتعذیب)
و غنى لھ ع�ب�د ال�ج�ب�ار ال�دراج�ي وع�ب�اس 

 البصري وسعید العجالوي .
 

 حیاة الشاعر في الوقت الحاضر:
التتوفر عن ش�اع�رن�ا أی�ة م�ع�ل�وم�ات ح�ول 
بقائھ على قید الحیاة أو رح�ی�ل�ھ ع�ن ال�دن�ی�ا 
لألسف الشدید بس�ب�ب ت�ھ�ج�ی�ره أل�ى ای�ران 
واستقراره فیھا وانقطاعھ وانق�ط�اع أخ�ب�اره 

 عن الناس.
نتمنى لشاعرنا الس�الم�ة والص�ح�ة إن ك�ان 
على قید الحیاة والرحمة وحسن الخاتم�ة إن 

 كان قد ارتحل إلى دنیا البقاء.
 

 المصدر الوحید :
............................... 

مقال لألست�اذ ح�ی�در ال�ح�ی�در ف�ي ص�ح�ی�ف�ة 
 كلكامش.

إلى لقاء آخر في حلقة جدی�دة م�ن مس�ل�س�ل 
 {أدباء منسیون من بالدي}

 أدء ن  دي 
 أ اا ا ا 

 عالء األدیب/تونس
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سمعتھم یتنادون، بعد ان ضموا اجسادھم، التائ�خ�ة،   
الى مدافن توابیتھم، الم�ع�ل�م�ة ب�ارق�ام غ�ری�ب�ة، ت�ث�ی�ر 

 الدھشة واالرتجاف،
 !!لسنا موتى…لسنا موتى - 
تمرق ب�ب�طء ت�واب�ی�ت، دون اغ�ط�ی�ة، ال�رج�ل داخ�ل (

 .التابوت یمد اصبعھ صارخاً 
 !!لسنا موتى)- 
 !! لسنا موتى- 
شاب دونما اطراف بمالبس ملطخة ب�ال�دم ال�م�م�زوج (

بالوحول یمر متعثراً بخطاه..عند الطرف االخ�ر ت�ق�ف 
سیدة محنیة الظ�ھ�ر ح�ی�ن ت�ب�ص�ره، ت�رك�ض ص�وب�ھ، 

 ..لكنھا تسقط منھاره
 یصرخ بوجع مثكول بااللم،

 .أمي لسنا موتى..لسنا موتى)- 
 !!لسنا مممممممموووووووو تتتتتتى- 
االن نبدأ اللعبة، مرة قیل لنا، إن الحیاة مسرح كبی�ر، (

یشبھ دنیانا ھذه بكل تفاصیل�ھ�ا،ع�ل�ی�ن�ا ت�أدی�ة ادوارن�ا 
المضي،خفافاً، الى ماسمي بحتمیة ال�ن�ھ�ای�ات،ح�اول�ت 
فك احجیتھ البادیة الصع�وب�ة، ل�ك�ن�ي فش�ل�ت، الرت�دي 
ثیاب بھلوان رأیتھ مرة حین زار مدینتا س�ی�رك�اً ل�وث 
جماجمنا التالفة بعجائب االفعال، سألني معلم ال�ت�أری�خ 

 .الرخیم الصوت الیابس مثل جریدة نخل
 مالذي تطمح الوصول إلیھ،؟-

اح�ل�م أن اك�ون -أجبتھ،بعد مأل صدري بری�اح ال�غ�رور
 !بھلواناً مھرجاً 

ضحك تالمیذ الفصل،أقترب معلمي اخذاً ش�ع�ف�ت�ي ال�ى 
 .یدیھ اللینتین،ھامساً 

خیار ینم عن ذك�اء ن�ح�ن ن�ع�ی�ش زم�ن ال�ب�ھ�ل�وان�ات -
والمھرجین..لك�ن ت�ذك�ر ع�ل�ی�ك ت�ع�ل�م ف�ن�ون ال�م�ھ�ن�ة 

 وغرائبھا؟
ھززت رأسي مطمئناً معلمي، الذي صار ب�ع�د س�ن�وات 
االقرب الى المبتھج، وصاحب الرأي النافذ في بالط�ھ، 
برغم كراھیت�ي الش�دی�دة، الول�ئ�ك ال�ذی�ن ال ی�ج�ی�دون 
سوى اضحاك اص�ح�اب الس�ل�ط�ة والش�أن، وم�داع�ب�ة 
كروشھم المھتزة ،السؤال ذوب قلق�ي..داف�ع�اً ب�يَّ ال�ى 

 !!كیف یبدأ البھلوان االعیبة..؟ -ابواب الحیرة
ل���م امس���ك ب���ت���الب���ی���ب إج���اب���ة، ت���أخ���ذ ب���یَّ���دي 

لتضعن�ي ع�ن�د م�ب�ت�دأ ال�ف�ك�رة، ت�راج�ع�ت   المتوترتین
خطواتي على مھل الى وراء، لكن شبح س�ؤال ق�اس، 

 .صلد مثل حد سكین؟ اوقفني ضاحكاً 
 !؟…السر في معرفة الفعل-
…حظي وض�ع�ن�ي ح�ی�ث االن… ال اجید ماتقول عنھ-

االفعال اكذوبة اتقان..حاولت سبر اغوارھا لكنھا مث�ل 
حمار رفستني لترم�ي ب�ج�س�دي خ�ارج م�اری�د ل�ھ ان 

 !!یكون
 !!وھمك سیف بكاء ..ال طائر اضحاك؟-
حدد لَي البدایة ارجوك..منذ كنت صبیاً كانت البدای�ات -

تربك أع�م�اق�ي، اب�ول م�ث�ل ج�رو م�رت�ج�ف االط�راف 
یطارده صغار بوقاحة الش�ی�ط�ان..اط�وي جس�دي ال�ى 
حظني ،حاساً بخریر الم�اء ی�ن�س�رب م�ن ب�ی�ن ق�دم�ي 

 .ملوناً االرض بفقاعات صفر مخلوطة بالدم،
(المسرح مكتظ، المتسلطن بكرشھ ال�ب�ارز ال�ى ام�ام، 
مرتدیاً بزتھ العسكریة،المفاخرة بنیاشینھا واوسمتھ�ا، 
یجلس مثل كركدن، موغالً بالشذوذ، على ع�رش، إن 
تمكن احداً من سرقتھ، یعیش الف�ق�راء لس�ن�وات وھ�م 
یأكلون افخر االطعمة وأزھاھا، الجمع یبس�ط ذراع�ی�ھ 
فوق الركب القلقة الثبات، ناظرین الى المبتھج كرھ�اً، 
بمزیج من الشرود والفجی�ع�ة، ك�ل�ھ�م دون اس�ت�ث�ن�اء، 
كلما تغافل عنھم، تحسسوا مابین افخاذھم، بنیة التأكد 
والثبات، ھو یبتسم.. ابتسامات متالحقة ماكره علمھ�ا 

التقاه ایام كان تائھاً وسط ص�ح�راء، ای�ق�ن   ایاه كاھن
ان الخالص منھا، ھم یسیح�ون ف�ي اخ�ی�ل�ة ال�ت�م�ن�ي، 
البھلوان یقف منظراً شارة البدء، مسح بیده على لمع 
نیاشینھ، حین برقت عینیھ، بأشعة بنفسجیة یخال�ط�ھ�ا 

م�ال�ذي -اخضرار غامق،قال مش�ی�راً ال�ى ق�ائ�د ج�ن�ده،
 !!تبقى من والیاتھم؟

على عجل، نھض القائد، م�ؤدی�اً ال�ت�ح�ی�ة ال�ع�س�ك�ری�ة 
/مابقي سوى واحدة حصنتھا دم�اء -ببرود شدید، قائالً 

اق�ت�ح�م�ن�ا االس�وار … الجان ونیران العفاریت ال�ب�ی�ض
ل��ك��ن��ھ��ا ت��راج��ع��ت ال��ى وراء..إن ف��ي اآلم��ر ری��ب��ة 
وشك..ونحن نفكر..ونفكر بالكیفیات الت�ي ن�ن�ھ�ي ب�ھ�ا 

 !!مھزلة االنتظار
فغر المبتھج فاه، مستغرب�اً م�ا أع�ل�ن�ھ ال�م�ع�ت�وه ق�ائ�د 
جنده، الغریب االطوار، غیر الواثق م�ن ن�ف�س�ھ، رف�ع 
ص�ول�ج�ان ت��ب�خ�ت�ره وع��ل�ى ع�ج�ل ن�ق�ر ب�ھ ج�م�ج�م��ة 

الذي تراجع بخفة نمر خطوتی�ن ك�ام�ل�ت�ی�ن ال�ى   القائد
وراء، وقبل ان یستدیر، أمره المبتھ�ج بص�وت یش�ب�ھ 
انفجار اط�ار م�رك�ب�ة، ب�ال�ت�وق�ف، تص�ن�م ال�ج�س�د، و 

ی�ن�ب�ح.. … وتالشت االنفاس، وبغتة اق�ع�ى م�ث�ل ك�ل�ب،
 !!ینبح.. ینبح

(االضاءة تغیرت دون مالحظتھا،صارت حم�راء ف�اق�ع 
لونھا، اربكت الجالسین في حض�رة ال�م�ب�ت�ھ�ج، ال�ذي 
امر یھلوانھ، بطرف اصبعھ نصف المبتور في مع�رك�ة 
غزوة الجرذ، بأن یبدأ بما یس�م�ی�ھ ط�ی�ن�ة ال�خ�د، اخ�ذ 
البھلوان اغراضھ الوقحة التناق�ض، وج�وه ش�وھ�اء، 
ضفائر ملون�ة، ای�اد م�ق�ط�وع�ة م�ل�وث�ة ب�ال�دم، ص�ور 
مكررة الیام البھیج، مذ كان صبی�اً،مص�اب�اً ب�ال�ج�دري، 
یجري بین االسواق باحثاً عن مس�د ل�ج�وع�ھ، م�ن�ادی�اً 
بالویل والثبور، لمن الیمنحھ عطیة ترض�ی�ھ، ورش�ھ�ا 
أمام الحضور، الم�ص�اب ب�ع�م�ى االرت�ج�اف .. ض�ح�ك 
المبتھج، فاھتز كرش الصالة ك�ل�ھ�ا، وت�ع�ال�ت رای�ات 

 .االستحسان والتصفیق
 ..اقتعد منتصف الصالة…البھلوان

المبتھج نھض مسرعاً لیجل�س ال�ى ح�ذاءه، دون أن 
م�ن�ت�ظ�راً … الص�م�ت ج�ل�ل ال�م�ك�ان،  ینبر ببنت شف�ھ،

 مایمكن حدوثھ،
البھلوان/ انت�ب�ھ�وا ی�اس�ادت�ي االك�ارم...امس�ح�وا ع�ن 
عقولكم ت�راب مس�اوئ�ك�م...ول�ن�ت�ع�رى...ال�ع�ري ق�وس 

 !! ..لسھم الیخطىء القصد ومعناه
المبتھج/لعبة موت تلك التي ترید االنغماس ب�ھ�ا ای�ھ�ا 

اللع�ب�ة ق�در …  المھرج البھلوان/اللعب یمنحھا الموت
 !!الى مثاوي افعالھم؟  المارقین

المبتھج/مالذي تروم فضحھ ..یكفینا كش�ف ل�ف�ض�ائ�ح 
 !؟…ماعادت مستورة

فض�ائ�ح�ك�م.. االج�اب�ة غ�ای�ة   البھلوان/ ماھمني یوم�اً 
 االكتشاف؟

المبتھج/ (صائحاً)ال اجابة دون سؤال..واالسئلة ع�ق�ل 
أیھا الق�ائ�د..أی�ھ�ا …یثیر غضبنا ال نحب االقتراب منھا

 !!القائد
(یتقدم القائد، مجتازاً تالالً من ال�ث�ل�وج، ال�ت�ي ج�ع�ل�ت�ھ 
یھتز مرتجفاً، یؤدي تحیتھ المبالغ فیھا، مطأطأ رأس�ھ 

 لیالمس االرض)
 القائد/رھن اشارتك سیدي؟

المبتھج یضحك، ضحكتھ الشھیره، محركاً كتف�ی�ھ ال�ى 
علو وھبوط،،ببطء آرث سیجاره ال�ك�وب�ي، أم�راً ق�ائ�د 
جنده بأني یقعي مقلداً كالب بوابات التفتی�ش،بص�م�ت، 

ناظراً الى عیني المبتھج،الناظ�ر   یشوبھ الحزن، اقعى
الى الوجوه الغاطسة باردیة الذل والمھانة، أم�راً ب�ان 
یشمروا انسانیتھم بعیداً ج�داً، واالن�غ�م�اس ب�ال�ك�ل�ب�ی�ة 
التي یعرف انھم یتقنونھا بشكل یحسدون علیھ، تب�ادل 

 البھلوان وسیده االبتسامات الغاضمة،
ان�زع ب�ن�ط�ال�ك … المبتھج/ الت�ق�ف ام�ام�ي م�ث�ل ب�غ�ل

 !!وغسل نجاساتھم بنجاستك؟
أحس البھلوان،بأنھ مثل ولد تائھ ب�ی�ن ازق�ة الت�وص�ل 
لشيء، سعل بلطف الیغضب المبتھج، متأمالً المش�ھ�د 
الحزین، الكبل باالسى، الیعرف الخالص من ورط�ت�ھ، 

تقی�أ ش�روره راش�اً ال�رؤوس …  والنھ بھلوان عریق
 !! بخریر بولتھ الساخنة

(ال�م�ش�ھ�د الص�ادم وص��ل ذروت�ھ، ال�رؤوس ی�ب�س��ت، 
المبتھج یوقص، وحده البھ�ل�وان اخ�ذ رك�ن�اً قص�ی�اً ال 

واجھش باكیاً، البھلوانات ی�م�ك�ن�ھ�ن   تلوحھ االضاءه،
تغییر مالمح افكارھم، لكنھ�م ال ی�غ�ی�رون انس�ان�ی�ت�ھ�م 

 المعلمة باالمتنان والمسرات).
المھرج/ (دون اضاءة وم�ن أق�اص�ي م�دن ان�ك�س�اره، 

 راح یصرخ)
 !!من یشتري وطن تھاجمھ الحروب والنذالت

من یشتري قدري..أنا المنسي م�ن�ذ ال�ف ع�ام ون�ی�ف 
 !!عند مكب نفایات،تقود المھازل،

 ..مخاوف الطرقات…من یشتري
 !!ن؟…مممممم
 … الصوت

…وت���ع���ال���ت الص���رخ���ات…  االض���وی���ة ان���ط���ف���أت
 !!یبووووووووي

 ..المبتھج یضحك..الرصاص یتصاعد
البھلوان وعلى ح�ی�ن ص�دف�ة ی�ج�ل�س ف�وق ال�ع�رش، 

 !!منشداً(أنا اللھة فغني بذكري یا بقایا البالد)
 

10/02/2023 

!!  
  ا او)  ،ن ح

(ت ا ءوا!! 

 العراقشوقي كریم حسن/ 
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یتنقل التشكیلي (ستار لق�م�ان) ف�ي أس�ال�ی�ب�ھ 
الفنیة بین عدة مدارس ومذاھب فنیة برشاق�ة 
ألوانھ وخطوطھ وفضاءاتھ، فانھ یفھم ویتق�ن 
ماھیة التكوین وتشكالتھ وأمزجت�ھ ، ف�ی�ت�خ�ذ 
من بیئتھ وأثره الشعبي وموروثھ ال�ت�اری�خ�ي 
ثیمھ بوعي وجمالیة دون ل�ب�س وارب�اك ف�ي 

 تجسیده وتصوریھ لرؤاه وأفكاره وأخیلتھ.
یخوض (ست�ار ل�ق�م�ان) م�غ�ام�رة ال�ت�ش�ك�ی�ل 
والتلوین بحدسھ ال�ب�ص�ري وذائ�ق�ت�ھ ال�ل�ت�ان 

وھواجسھ ، فانھ  تنسجمان مع ذائقة المتلقي 
قارئ ی�ف�ھ�م اآلخ�ر وك�ی�ف یس�ت�ف�ز ذاك�رت�ھ 
ویجذبھ الى س�اح�ت�ھ وث�ق�اف�ت�ھ ؟ ف�ھ�و غ�زل 

(لقمان) بین لوحتھ ومشاھدھا  وحوار یشیّده 
وھذا یعود الى قدرتھ ع�ل�ى ال�ف�ھ�م وال�خ�ب�رة 
والثقافة التي یمتلكھا لتؤھلھ أن ی�ك�ون ف�ن�ان�ا 
م�ن الص�ف األول ف�ي ال�ف�ض�اء ال�ت�ش�ك�ی�ل��ي 

 العربي .
لوحات (ستار) ت�ج�دھ�ا م�زدح�م�ة وص�اخ�ب�ة 

  والرموز األیقونیة بالحیاة
والحركة والدراما، لعلھ ی�ح�اول أن ال ی�ت�رك 
فضاء لوحتھ دون ث�ی�م�ة بص�ری�ة وح�ك�ای�ة، 

وكأنھ ی�وزع األدوار ال�ت�م�ث�ی�ل�ی�ة ال�ح�ك�ائ�ی�ة 
السردیة على شخوصھ وأشیائھ، بمعنى أخ�ر 
یحاول أن یس�ت�غ�ل ك�ل ج�زی�ئ�ة م�ن الس�ط�ح 
التصویري لیشغلھ ویعطیھ شخصی�ت�ھ ودوره 
الوظیفي على السطح لیؤدیھ كما یراه وخط�ط 
لھ، وھنا یضع المشاھ�د أم�ام مش�ھ�د درام�ي 
مسرحي سینمائي متكامل تشد الرائي وتجعلھ 

منغمسا فیھ ومع خطابھ الجمالي والت�ع�ب�ی�ري 
الرومانسي (انَّ ظھور مصطلح ال�روم�انس�ی�ة 
أو الرومانتیكیة كان ف�ي أل�م�ان�ی�ا ف�ي ال�ق�رن 
الثاني عشر المیالدّي، وكان یعن�ي ال�ق�ص�ص 
ال�خ�ی�ال�ی�ة أو تص�وی�ر األح�داث ال�ت�ي ت�ث�ی��ر 
االنفعال، وكان ھذا المصطلح یرت�ب�ط ب�ال�ح�ب 
والمغامرة ویرتبط بالع�ف�ویّ�ة، ث�َم ف�ی�م�ا ب�ع�د 
أصبح�ت ك�ل�م�ة ال�روم�ان�ت�ی�ك ت�ع�ن�ي ع�ك�س 
الكالسیك، لذلك انتمى أدباء ُكثُر للروم�انس�ی�ة 
رغم أنَّھم عاشوا قبل ظ�ھ�ور ھ�ذه ال�م�درس�ة 

ف��ق��ط ألن��ھ��م 
ع�������ارض�������وا 
ال�����م�����درس�����ة 
ال��ك��ال��س��ی��ك��ی��ة 
مثل: شكسبی�ر 
وك���ال���دی���رون 
وم����ول����ی����ی����ر 
ودان��������ت��������ي، 
وغ����ی�����رھ�����م) 
وھ������ذا م������ا 
لمسناه في ج�ل 
أع��م��ال��ھ ع��ن 
األھوار وف�ي 
ال��ب��غ��دادی��ات 
والش��ع��ب��ی��ات 
فأنھا قصص�ا 
ت��ؤرخ 

الحكایة باطار فني تعبیري لیشیّد ت�اری�خ�ا ل�ھ 
وإلبداعھ دون لبس فھو شاخص للعیان ولك�ل 

 متذوق ومھتم .
ولكي نسلط الضوء على لوحتھ (عود حبیبي) 

ف�ي   cm 70× 90ألوان زیت على الكانفاس 
ھذه اللوحة تجد كل شيء فیھا ی�وح�ي بش�ك�ل 
مباشر ع�ن ح�ال�ة ح�ب ول�ح�ظ�ة روم�انس�ی�ة 

كل الشخوص المجس�دة  ووجد عارم، فتالحظ 
من المرأة التي احتلت المساحة األكبر والحیز 
األعم في لوحتھ والتي ك�ان�ت مص�در اش�ع�اع 
رومانسي الى خلفیة اللوح�ة وج�دارھ�ا ف�ھ�ي 
ثمة حاالت توأمة ألحاسیس ومشاع�ر األل�ف�ة 
والحمیمیة بین البشر من ج�ھ�ة أخ�رى ب�ی�ن 
باقي الكائنات، ح�ی�ث ش�خ�ص وص�ّور ح�ال�ة 
المداعبة والغزل بین الطیور وكأنھ یحاول أن 
یصدر خطاب عشق لھذه الكائنات لیقول أن�ھ�ا 
حالة واحدة من الوعي الس�ل�وك�ي ال�ط�ب�ی�ع�ي 
الخلقي أح�دھ�م�ا ی�ك�م�ل اآلخ�ر ف�ي ل�ح�ظ�ات 
التثویر للمشاعر الجمی�ل�ة ال�ت�ي ت�ؤك�د ع�ل�ى 
حالة الطمأنینة واأللفة بین ال�ك�ائ�ن�ات وال�ت�ي 
تكون طافحة ، أي أنھ ی�ود ال�ق�ول أن ال�ح�ب 
والسالم والتعایش في الطبیعة البد أن یق�ت�رن 

 بالھدوء والسكینة بعیدا عن الصراعات .
لقد جسد المرأة في حالتھا الرومانسیة وسل�ط 
عل�ی�ھ�ا الض�وء وج�ع�ل�ھ�ا ت�ت�ص�در ال�م�ش�ھ�د 
التصویري وكل شيء في ھذه الم�رأة ی�وح�ي 
الى حالة حب وعشق وترقب وانتظ�ار، ف�ھ�ي 

راقدة ف�ي وض�ع ی�ن�م ع�ن ل�ق�اء ق�ری�ب م�ع 
الحبیب ل�ذا ف�ھ�ي ش�ك�ل�ت ال�م�ك�ان وال�ج�س�د 
وال��روح واالكس��س��وارات ل��ت��ھ��ی��ئ ال��م��ك��ان 
والنفس لھذا اللقاء ال�م�رت�ق�ب، وت�ظ�ھ�ر أل�ة 

باألسفل منھا كآلة م�وس�ی�ق�ی�ة م�ع�ب�رة  العود 
ومنسجمة ومتماھیة مع المشھد، وخاصة ق�د 
جسد المرأة وھي تضع ی�دھ�ا ب�ل�م�س�ة داف�ئ�ة 
على جسد العود ولیس على أوتاره وھنا ف�ی�ھ 
قصدانیة الن اللعب ھ�ن�ا ل�ی�س ع�ل�ى األوت�ار 
كآلة عزف وانما ھو ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ل�م�س�ة ی�د 
لجسد العود فتحول العود من ألة تتمثل بجس�د 
حبیب، فھي لمس�ة عش�ق وش�وق وم�داع�ب�ة 

 حمیمة.
في سیمیائیاتھ كظاھرة لونیة شكل�ی�ة ی�ج�اھ�د 
(ستار لقمان) ومن سبقھ العدید من الفن�ان�ی�ن 
العراقیی�ن أن ی�ت�رك�وا خص�وص�ی�ة وبص�م�ة 
وھویة للفن الشكیلي العراقي كما ھ�و ال�ح�ال 
بالحركة التشكیلی�ة ف�ي مص�ر وغ�ی�رھ�ا م�ن 
البلدان العربیة وخاصة اذا م�ا ع�ل�م�ن�ا ك�ان�ت 
للبیئة ال�ع�رب�ی�ة وال�م�ش�رق�ی�ة مص�در ال�ھ�ام 
وكشف لفناني ال�غ�رب ف�ي م�خ�ت�ل�ف ال�ح�ق�ب 

ك�ح�ض�ارة وادي ال�راف�دی�ن ومص�ر  الزمنیة 
والكنعانین كصور حیّة وخیر شاھد على مدى 
تأثر فنانوا العال�م ب�ھ�ذه ال�ح�ض�ارات وك�ان�ت 
مستفزة لھم وإلبداعھ�م، ل�ذا ی�ح�اول ال�ف�ن�ان 
العراقي منذ الربع األول من القرن ال�ع�ش�ری�ن 
أن یشكل مشھدا فنیا تشكیلیا ھویاتیا عراقی�ا، 
وفي ھذا الصدد ی�ؤك�د ال�ن�اق�د (ع�ادل ك�ام�ل) 
بقولھ: (الحضارات االنس�ان�ی�ة، وم�ا ق�دم�ت�ھ 
المدرسة البغدادیة ال�ت�ي اش�ت�ھ�ر ال�واس�ط�ي 
كأحد أبرز مبدعیھا عبد القادر الرسام وج�واد 
سلیم، وأیضا التمثل السلی�م ل�ل�م�ن�ج�ز ال�ف�ن�ي 

 األوربي، واالنفتاح على روح العصر.
وأقرب المؤثرات الثقافیة على ن�ھ�ض�ة ال�ف�ن 
في ال�ع�راق، ت�م�ث�ل�ت ب�ال�ت�أث�ی�رات ال�ت�رك�ی�ة 
والبولندیة. اذ انتقلت التأثیرات الت�رك�ی�ة ع�ن 
طریق رسام�ی�ن ھ�واة، ت�ع�ل�م�وا ال�رس�م ف�ي 
المدارس العسكریة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة، وك�ان ع�ب�د 
القادر الرسام أحد أھم ھؤالء، ال�ذي اتس�م�ت 
أعمالھ باإلصالة والغزارة االن�ت�اج�ی�ة، وت�رك 
ارثا كبیرا من اللوحات الفنیة التي صور فیھ�ا 
الطبیعة البغدادیة الساحرة والریف الب�غ�دادي. 
وكان الرعیل األول یضم كل من: (عثمان ب�ك 
وناطق مروة وشوكت الخفاف ومحمد ص�ال�ح 
زكي وحسن سامي وأكرم القیمقج�ي ون�اص�ر 
عون والحاج محمد سلیم (والد ال�ف�ن�ان ج�واد 
سلیم) والفنان عاصم ح�اف�ظ، وآخ�ری�ن..) ل�م 
یتم ال�ت�وث�ی�ق ل�ن�ت�اج�ات�ھ�م ال�ف�ن�ی�ة، و(ك�ان�ت 

مواضیعھم ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى تص�وی�ر ال�ط�ب�ی�ع�ة 
والمشاھد الیومیة باسلوب تقلیدي أو طبی�ع�ي 

وق�د ب�دأت   لیس لھ وضوح أو سمة صاغی�ة)
عملیة تأسیس حركة الفن التشكیلي ال�ع�راق�ي 
ال��ح��دی��ث ع��ل��ى وج��ھ ال��ت��ح��دی��د، ف��ي اوائ��ل 

 الثالثینات من القرن الماضي).
ویالحظ أن الفنان (جواد سلیم) ی�ع�د أول م�ن 
أوجد مشروعھ الثقافي الفني البغدادي بش�ك�ل 
جاد ومعمق وراسخ، رغم ال�م�ح�اوالت ال�ت�ي 
سبقتھ، وتأتي تجربة (س�ت�ار ل�ق�م�ان) ل�ی�س 
بع�ی�دا ع�ن ھ�ذا الس�ی�اق ال�ف�ن�ي أو ال�ن�س�ق 

 الثقافي.
دقة  یلمس المشاھد للوحة (عود حبیبي) مدى

تعبیریة اللون التي ال تنفك في س�ی�م�ی�ائ�ی�ت�ھ�ا 
ودالالتھا عن فكرة النص، وخوصا فھي تعب�ر 
 بشكل جلي ودون لبس عن الخطاب المراد لھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف�ي ل�وح�ت�ھ، ف�ق�د ج�م�ع�ت ب�ی�ن ع�دة أل��وان 
صریحة حارة وباردة أو الوان ممزوجة م�ث�ل 
(األحمر واألبیض والبني واألزرق واألخض�ر 
والبنفسجي وتدرجاتھا بین الف�ات�ح وال�غ�ام�ق 
والبریق أو المعتم أو المشع)، ال�ل�وح�ة ل�دی�ھ 
بمثابة كرنفال حب وألوان وطب�ی�ع�ة ع�راق�ی�ة 
بامتیاز، وخاصة اذا ماتأملنا ال�ى ال�دی�ك�ورات 

واألزی�اء وال�ح�لّ�ي  واالكسسورات واألدوات 
الموزعة عل السطح التصویري ف�ي ال�ل�وح�ة 
بعنایة لتمثل البیئة العراق�ی�ة وخص�وص�ی�ت�ھ�ا 

ب�ك�ل   وموروثھا فتعطي بعدا ثقاف�ی�ا ل�ل�ھ�وی�ة
 أبعادھا.

 

( د )   اءة 
  ر ن 

 
 العراقریاض ابراھیم الدلیمي/
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 ات اع ان..أوا   
 
 
 
 
 

 وا م اي

اذا ما ضاقت وأحكمت حلقاتھا، أطلق�ت  ال�دع�وات    
تضرعا، فانفرجت بعناقید ضیاء، ھط�ل ال�م�ط�ر ق�ب�ال 
على الخدود یغسل صدأ القلوب ویزیل الرتوش ع�ل�ى 
الوجوه دون خداع، یخرج العاش�ق�ی�ن ص�ام�ت�ی�ن ف�ي 
حضرة المط�ر ب�ال م�ظ�الت ف�ی�ح�ل ال�ج�م�ال وی�ب�ع�ث 
ال�ح�ن�ی�ن، ب�ب�راءة الص�غ�ار ی�ق�ف�زون وی�ت�راقص��ون، 
یضحكون ملء اشداقھم، تعانق حبات المط�ر االرض 
كعاشقین، تفوح رائحة زك�ی�ة تس�ك�ن م�ع�ھ�ا ح�ك�ای�ا 
تناشد ملكوت السموات، فالیھ یصع�د ال�ك�ل�م ال�ط�ی�ب،  
تحملھ ریاح الحب واالشواق، حكای�ة م�ط�ر تس�ردھ�ا 
لنا الروائیة میرنا الشویري في روایتھا (مطر خ�ل�ف 
القضبان)، الصادرة عن دار االندل�س، ب�ی�روت، ف�ي 

 .2022طبعتھا االولى، 
الروایة جاءت على خمسة وعش�ری�ن فص�ال ج�ع�ل�ت 
لكل فصل عنونة وقد تنوعت مواضیعھا  جاءت بلغ�ة 
انزیاحیھ شعریة وبمفارقة لفظیة: مطر صامت، وھم 
موجة، جدران صامت، نجمة العشق، ب�ك�اء ال�م�ط�ر، 
رقة المطر، في رحم السج�ن وب�ع�ض ی�ح�م�ل ال�ل�ف�ظ 
وضده : اسمعك/ دون أذن، عالم/ لیس بعالم، غ�رق/ 
ال یغرقني، جسد/ بال روح، تصنف الروایة م�ن ادب 
السجون وما كتب في ھذا ال�ن�وع  ال�ك�ث�ی�ر وخ�اص�ة 
السجین السیاسي اال ان م�ی�رن�ا الش�وی�ري ت�ن�اول�ت 

 السجینات المھمشات.
العنونة /مكانیة (مطر خلف القضبان) مكان م�غ�ل�ق، 
فالسجن من االم�اك�ن ال�م�غ�ل�ق�ة الس�ل�ب�ی�ة، مص�ادرة 
الحریة بأوضح معانیھا جسدیـًا وروحیاً وھو الفضاء 
الزمكاني المحوري بكل ابعادھا النفسی�ة. وھ�و اول�ى 
العتبات المفضیة الى عالم الحقیقة النصیة لما یحملھ 

 من مخزون وطاقة داللیة.
عنونة على لوحة غالف التي تعد من المناصات ذات 
التمظھر االیقوني والت�ي ت�ظ�ھ�ر ف�ی�ھ ف�ت�اة عص�ری�ة 
تستمع للموسیقى یقود العنوان الى ال�ب�ن�ی�ة ال�دالل�ی�ة 
للنص اذ تتناوب المشاھد الس�ردی�ة ت�ط�رح ال�ك�ات�ب�ة 
العدید  من المش�اك�ل وت�ت�ط�رق ال�ى اس�رار وخ�ب�ای�ا 
السجون والمسكوت عنھ  وما یدور ف�ي داخ�ل�ھ م�ن 
ظلم  لتكشف عدة مواضیع تناولتھا الكاتبة، ثن�ائ�ی�ات 
ضدیة وب�أس�ل�وب وج�دان�ي قس�وة ال�م�ج�ت�م�ع ات�ج�اه 
النساء سواء كانت ف�ي الس�ج�ون او خ�ارج�ھ ح�ی�ث 
تدعو الى المحبة والتسامح واللجوء ال�ى هللا ف�ي ك�ل 
عسر، الحب ھو ال�دواء ل�ك�ل أل�م، ت�م�ارس ت�ج�رب�ة 
روحیة، كذل�ك ت�ن�اول�ت  ع�ب�ودی�ة ال�ج�ن�س وال�م�ال 
وتجارة البشر، الدعارة، اصحاب االعاقة وال�ع�ق�ب�ات 
النفسیة الت�ي ت�واج�ھ�ھ�م.. ی�ح�م�ل ف�ي اح�د ج�وان�ب�ھ  

 ثنائیة ضدیة الحریة/السجن.
تجربة ابداعیة متمیزة  تتجادل فیھا الذات مع ال�واق�ع  
في عالقة تناظریة حمیمة تبین م�دى ت�أث�ی�ر ال�ح�ی�اة 
االجتماعیة على ابداعھا الروائي، استھلت روای�ت�ھ�ا 

 في إھداء: 
"ال�ى ص��دی��ق��ت��ي الس��ج��ی�ن��ة  ال��ح��رة ال��ت��ي غ��ی��رت 

 حیاتي..."
مازجت  في كتابات�ھ�ا ب�ی�ن ال�ح�ب ف�ي ب�ع�ده ال�ذات�ي 
والموضوعي في انتاج خطابھا الروائي ل�ذا ض�رورة 

 قراءة الروایة قراءة سوسیوأدبیة.
تجربة روائی�ة تض�اف ال�ى ت�ج�ارب روائ�ی�ة ب�أق�الم 
نسائیة في مجال الس�رد ت�م�ی�زت م�ن ح�ی�ث الش�ك�ل 
والمضمون لما تمتلكھ من مقوم�ات ح�داث�ی�ة اث�ب�ت�ت 
حضورا نسویا في ال�م�ش�ھ�د ال�ث�ق�اف�ي ع�ل�ى ج�م�ی�ع 
االصعدة ثقافی�اً وس�ی�اس�ی�اً واج�ت�م�اع�ی�اً واق�ت�ص�ادی�اً 

والملتصق بوجعھا االنثوي، فخرجت الى ال�ن�ور م�ن 
اجل التعبیر عن نفسھا والبحث عن ھویتھا، ومن ث�م 
أَثَرت النص الروائي واعطتھ شحنة ج�م�ال�ی�ة وف�ن�ی�ة 

 وثیمات جدیدة انبثقت من كاتبة مبدعة.
صورت لنا الكاتب�ة ھ�م�وم ال�ذات ون�ق�ل�ت ل�ن�ا ایض�اً 
وب�وع�ي س��ردي ص�ادق ال�رؤئ ال��ج�م�ع��ی�ة ل��ط�ب�ق��ة 
المعاقین والمھمشین معتمدة الوصف الذي خلقت لنا 
ایقاعاً في السرد واح�دث�ت اس�ت�رخ�اء وت�روی�ح ع�ن 
النفس بعد مرور الحدث، وقد وظفت میرنا الشوی�ري 
ھذه التقنیة فیما یخدم الف�ك�رة، ن�رى ذل�ك ج�ل�ی�ا ف�ي 
استھالل الف�ص�ل االول ال�ذي ج�اء ب�ل�غ�ة ان�زی�اح�ی�ة 

 وخروج عن المألوف والسائد.
 

 "أسمعك من دون أذني
أسمعك، أسمعك أكثر من دون أذنّي، وأراك أكثر م�ن 
دون أن أراك. ق�ل ل�ي ی�اھ�ذا، ك�ی�ف ل�ك أن ت�رح�ل 
وتتركني اغرق في صمتي  ووجعي  وضیاع�ي، م�ن 

 .7أنا؟" ص 
في ثنایا السرد الذي یتتابع بنم�ط�ی�ة م�ت�دف�ق�ة ی�ك�ون 
ال�ت�ب�ئ�ی�ر م�رك�زاً ح�ول ش�خ�ص�ی�ة ال�م�رأة ورؤی�ت�ھ��ا 
السردیة، احسنت الروائیة في اخ�ت�ی�ار ش�خ�ص�ی�ات�ھ�ا 
واطلقت لھا العنان في التحرك بح�ری�ة ن�راھ�ا خ�ارج 

 سلطة المؤلف،
وانھا ولجت في اعماق الشخصیات وتحلل س�ل�وك�ھ�ا 
وتقدمھا لنا من جمیع االبع�اد ال�ج�س�م�ی�ة وال�ن�ف�س�ی�ة 
رسم�ت ك�ل ش�خ�ص�ی�ة وب�ی�ن�ت اب�ع�ادھ�ا وس�ل�وك�ھ�ا 
وتصرفاتھا، بتوظیف�ھ�ا ت�ق�ن�ی�ة االص�وات ال�م�ت�ع�ددة 
وت�داخ��ل االج��ن�اس االدب��ی��ة،ع�ل��ى لس��ان ش�خ��ص��ی��ة 
محوریة ساردة تف�ع�ل وت�ن�ف�ع�ل ب�م�ج�ری�ات االح�داث 
لكونھا شخصی�ة م�ن ش�خ�ص�ی�ات ال�روای�ة (ال�راوي 
مشارك) مزجت بأسلوب تعبیري وجداني م�وض�وع�ة 
ذوي االحتیاجات الخاص�ة( ال�م�رأة الص�م�اء) م�اري 
انجال (السیرة الذاتی�ة) ل�ع�الق�ة ع�اط�ف�ی�ة ت�ع�ی�ش�ھ�ا، 
والمھمشات في الس�ج�ون(نس�اء م�ھ�م�ش�ات) وض�ع 
المرأة السجین�ة ف�ي ل�ب�ن�ان: "ف�ي غ�ی�اھ�ب الس�ج�ن 
سلبُت الدفء النوم، الحیاة وكرامت�ي ال�ج�دران غ�ی�ر 
مطلیة، تغطیھا الكثیر من الرسوم التي ال حیاة ف�ی�ھ، 
واالرض غیر مبلطة وال�ب�رد ی�ل�س�ع م�ن دون رح�ة 
واألسوأ أن ھذا العالم الشیطاني  یجعلك تتذكر أس�وء 

 91لحظات حیاتك، وتعیشھا مئة مرة" ص
حرصت الروائیة من خالل منتجھا ال�روائ�ي ت�ج�س�ی�د 
الواقع المتردي ف�ي الس�ج�ون، م�ن خ�الل ی�وم�ی�ات 
س�ج��ی��ن��ة ف��ي س��ج��ن زح��ل�ة :"ھ��ن��اك ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
المھمشات، ولكن�ن�ي اخ�ت�رت ان ت�ك�ون الس�ج�ی�ن�ات 
محور دراستي، الن اصواتھ�ن ی�ك�اد ی�خ�ت�ن�ق خ�ل�ف 
جدران السجن. ھّن فئة أرسلن  ال�ى الس�ج�ن ب�ھ�دف 
التأھیل اكثر من العقاب، ولكن�ن�ي أوك�د ل�ك�م ب�أن�ھ�ن 

 13یضطھدّن داخل السجن وخارجھ" ص
تؤكد النصوص فقداناً متعدد الوجوه، الحریة،ال�ح�ی�اة 
الطبیعیة، واالرادة والرغبة، ت�ھ�م�ی�ش دور ال�م�رأة، 
وانھا تتعرض الغتصاب مستمر في عقلھا وج�ھ�دھ�ا 
ومشاعرھا وانسانیتھ�ا ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن حض�ورھ�ا 
الطاغي: "لیلي بال نجوم صوت الس�ال�س�ل ف�ي ی�دي 
وقدمي ، وانا ادخل المحكمة  یدوي في روح�ي ال�ت�ي 
حكم علیھا ب�ال�م�وت ف�ي ال�ح�ی�اة . ح�ت�ى ال�م�وت ال 

 19أستطیع أن أھرب ألیھ." ص
اعتمدت في نصوصھا احیاناً اسلوب السرد الم�ب�اش�ر 
في حالتي الكشف واالستبطان لشخصیة المرأة حی�ث 
توث�ق ح�رك�ة الش�خ�ص�ی�ات  ف�ي ال�زم�ان وال�م�ك�ان 
والعالقة االج�ت�م�اع�ی�ة، وتض�اف�ر ال�رؤی�ة االن�ث�وی�ة 
والشخ�ص�ی�ة االن�ث�وی�ة وت�الزم�ھ�م�ا، وت�ل�ك ال�رؤی�ة 
السردیة التي ظھرت  نتیجة ظاھرة الوعي ال�ن�س�وي 

 بالذات والعالم.
قد مثلت الروایة سردیاً بعین االنثى ال�ف�احص�ة االث�ر 
السلبي ،حی�ث س�ع�ت ال�رؤی�ة االن�ث�وی�ة ال�ى ت�م�ث�ی�ل 
الخراب الجوانّي في المجتمع : "العالقات االنس�ان�ی�ة 
فھي ایضاً تغرق في مستنقع االوھام، ف�ب�دأن�ا نس�م�ع 
باختراع المرأة اآللیة التي لھا مل�م�س ال�م�رأة وھ�ي 
مبرمجة ان تتفاعل مع الرجل عندما ی�م�ارس م�ع�ھ�ا 
الجنس وك�م ھ�ذا ی�ّغ�رب ال�رج�ل ع�ن ال�م�رأة وع�ن 
انسانیتھ، بحق أضحى ھذا العالم ال یشبھ انسانیتنا". 

 23ص
عرضت االحداث برؤیة انثویة، تركیز الض�وء ع�ل�ى 
قضیة االنثى واستبعادھا كفاعل وادراج�ھ�ا ك�م�ن�ف�ع�ل 
وذلك "من خالل العبث بھویتھ�ا ال�ب�ش�ری�ة وخ�ف�ض 
قیمتھا البشریة والتعالي ع�ل�ى الش�ب�ك�ة ال�وج�دان�ی�ة 

 1والفكریة والتي تشكل البطانة الحقیقیة لوجوده"
تفاعل التصورات بما یتیح للرؤى االنثوی�ة أن تس�ھ�م  
بطریقة فاعلة في ظھور تمثی�الت س�ردی�ة ف�ی�ا ث�راء 

 خصب من التنوع االنساني.
تنتقل الكاتب�ة م�ب�اش�رة م�ن الض�م�ی�ر ال�م�ت�ك�ل�م إل�ى 
الضمیر الغائب في بث نوع�ي ت�ق�ن�ي مش�ھ�دي وم�ن 
تقنیات االخرى ھو تقدیم حكایات متعددة او تض�م�ی�ن 
قصة داخل قصة واللجوء الى ق�ط�ع ال�ح�ك�ای�ة  ال�ذي 
یعمل ع�ل�ى ت�ك�س�ی�ر الس�رد م�ن خ�الل االن�ح�راف�ات 

 السردیة وھذا شبیھ بالمونتاج السینمائي

 الذكورة واالنوثة:
ھذه الثنائیة بما تحملھ من دالالت ال�ت�ي ت�ؤث�ر ع�ل�ى 
طبیعة العالقة الغیر م�ت�ك�اف�ئ�ة ب�ی�ن ال�رج�ل وال�م�رأة 
وم��ن��ھ��ا" ع��ل��ى وج��ھ ال��خ��ص��وص: ال��خ��ض��وع، 
االستسالم، الطاعة، الھامشیة، االق�ل�ی�ة، ال�ح�م�ای�ة، 

 2النفوذ؛ وھي كلمات تؤثر على دونیة االنثى"
تكشف لنا الكاتبة من خ�الل س�ارد ع�ل�ی�م (الس�اردة)  
یقوم السرد بطرح قضایا مھمة عبر تمثیالت س�ردی�ة 
مت�ن�وع�ة تص�ور ش�رائ�ح م�ت�ع�ددة ل�ل�ن�س�اء ورج�ال 
وتكشف الترابط ال�ھ�ش ب�ی�ن ال�م�رأة وال�رج�ل. وم�ا 
تضمر النصوص من اعالء من شأن ج�ن�س ال�ذك�ور 
على حساب جنس النساء  ط�ب�ق�ا ل�م�ع�ای�ی�ر ث�ق�اف�ی�ة 
واجتماعیة او ما یسمى بمف�ھ�وم (ال�ج�ن�وس�ة) ال�ذي 
یشیر الى ان التمیز النوعي بین الذكر واالنث�ى ل�ی�س 
على اساس الخاصیة البیولوجیة الط�ب�ی�ع�ی�ة وحس�ب  
وانما ھو ترك�ی�ب م�ؤس�س�ات�ي ث�ق�اف�ي ال�ذي  رس�خ 
ایجابیة الذكر وسلبیة االنثى،  وفقا للنظام السائد ف�ي 
البنیات االجت�م�اع�ی�ة وال�م�ن�ھ�ج ال�ت�ق�ل�ی�دي وال�ب�ن�اء 
المنطقي للفلسفة  األرسطیة فتف�رض ع�ل�ی�ھ�ا ح�دود 
وقیود وتبخس خبراتھا ألنھا انث�ى وب�ال�ت�ال�ي ی�ك�ون 

 تطور الحضارات البشریة منجزاً ذكوریاً خالصاً:
"عندما تبّخرت نفسي أمام عینّي رأیت الجمی�ع ألول 
مرة، كن�ت أج�ّر جس�دي ال�ج�ثّ�ة ال�م�ك�بّ�ل�ة بس�ال�س�ل 
الحدید، وأرى الكره والشماتة من جمھور ، معظمھم 

فأن التاریخ ال�ذك�وري  20لم یكن دعوات ضدي" ص
ھو من رس�م ھ�ذه ال�ف�ك�رة م�رك�زی�ة ال�ذك�ورة ال�ت�ي 

 اختزلت المرأة الى جسد فقط .
 

 السرد والجسد
تمیزت میرنا الشویري في سردھا توظیف�ھ�ا ل�ل�ج�س�د 
بمعطیاتھ الحسیة والمعنوی�ة واس�ت�ح�ض�ار ت�م�ث�الت�ھ 
وكل ما یصل بھا من رغبة وحب ب�وص�ف�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ة 

 المادیة للوجود االنساني
فالجسد یشتغل في النص الروائي ال�ن�س�ائ�ي "ك�ن�واة 
دالل��ی��ة م��م��غ��ن��ط��ة تس��ت��ق��ط��ب ف��ق��رات ال��ن��ص 

 3ومحاوره..."
یضمر الخطاب الروائي لدى الكاتبة معنى الدفاع ع�ن 
االنا االنثویة بما ھي ذات  لھا خصوصیتھا وھویت�ھ�ا 
االنس�ان�ی��ة، ح�ی��ث ت��م�رك�ز الس�رد ح�ول االن��وث�ة و 
االحتفاء بھا من خالل الجسد بوص�ف�ھ ع�الم�ة ، م�ع 
االیحاء بالھیمنة المضمرة للذكورة التي تتوارى ف�ي 

ح�ی�ث اض�ح�ى ال�ج�س�د االن�ث�وي  تضاعیف  الس�رد،
موضوعاً خص�ب�اً ف�ي ال�م�دون�ة الس�ردی�ة ال�ن�س�وی�ة 
وتمثیلھ بكیفیات متعددة، تدعو ال�ى اع�ادة االع�ت�ب�ار 
الجسدي ل�ل�م�رأة وال�م�ن�اداة ب�ج�س�د ح�ر ال ی�ن�ص�اع 
لقوانین الزمان والمكان  جسد بريء سعید بعید ع�ن 
ال��رغ��ب��ات  وال��م��خ��اوف وم��ن��ع اس��ت��غ��الل ال��ج��س��د 

 واستثماره من الذكور   :
"عاھرة" كلمة تختصر ك�ی�ف ح�ول�ت ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
جسد المرأة الى سلعة تجاریة تبیعھا ع�ن�دم�ا ت�ح�ت�اج 
الى المال. الدعارة ظاھرة عالمیة، لكن یتغیر شكل�ھ�ا 
من مجتمع الى آخر ال الرج�ل وال ال�م�رأة مس�ؤوالن 
عن  وصمة العار ھذه، لكن المجتمعات حولت الكثی�ر 
من الرجال ال�ى ت�ج�ار یش�ت�رون  وی�ب�ی�ع�ون  جس�د 
المرأة، وحولت الكثی�ر م�ن ال�ن�س�اء ال�ى س�ل�ع، ك�ل 
المجتمعات  م�ت�آم�رة ض�د االنس�ان ف�ي ت�ق�ب�ل ھ�ذه 

 57الظاھرة علناً او بالخفاء" ص
الكاتبة حرصت على صیاغ�ة أن�ث�ى م�ع�اص�رة ول�ك�ن 
على وفق االنموذج المحافظ على ق�ی�م�ت�ھ  وجس�دت 
موقف االنثى المثقفة الواعیة الم�ت�زن�ة، و ال�م�الم�ح 

 االنسانیة ، الشفافیة والصدق اللذین میزا (ماري)
و المنحى الخلقي والدیني  الش�خ�ص�ی�ة ال�واث�ق�ة م�ن 

 نفسھا (میشا) وما حصل لھا من یقظة روحیة.
 لغة الروایة :

ھي وسیلة الروایة التي تستخدمھا في بنیة روای�ت�ھ�ا 
بما ف�ی�ھ�ا م�ن اح�داث وش�خ�ص�ی�ات، ض�اع�ف�ت م�ن 
االھتمام بالسرد الذي یعتمد الصورة الن ھ�ذا ال�ن�وع 
من السرد یسمح للقارئ بأن یشاھد  بعیني خیال�ھ م�ا 

 یجري في الروایة .
التنوع والثراء  ف�ي االح�داث ال�م�ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ب�ل�غ�ة 
شعریة شفافة كثیفة وخالیة من االطناب الذي ی�ؤج�ل 
حركة السرد ویقطع مسارھا، دون ان ی�ف�ق�د الس�رد 
طاقتھ ال�خ�الق�ة  ال�ت�ي ی�ؤج�ج�ھ�ا ال�ت�وت�ر، الس�ردي 
الشعري /  نراه جلی�ا م�ن خ�الل ش�ح�ن�ة ال�ع�ن�وان ، 
الغموض ، والتكثیف الداللي ، وال�ب�ن�ی�ة االی�ق�اع�ی�ة، 

 واالنزیاحات االسلوبیة:
 "أمطر أیھا المطر علینا

 فال أحد یستحق أن یرقص معك اال اجسادنا
 أنت أیھا المطر كحبیبتي أصم یسمع آھات الحب
 لكن ھذا العالم الصاخب ال یسمع اال صوت الحقد

 79الي أغرق العشق" ص
الروایة فیھا من المتعة واصابة مكام�ن ال�ح�س�اس�ی�ة 
لدى ال�ق�ارئ وھ�ذا االم�ت�اع ل�ھ ع�الق�ة ب�ال�ت�ع�اط�ف 
الوجداني مع السجین�ة ال�ب�ط�ل�ة وت�أج�ی�ج ال�م�ش�اع�ر 
القلبیة واالرتیاح العق�ل�ي ان م�ق�ی�اس االرت�ی�اح ف�ي 

 البنیة الروائیة ھو كثافة االیحاء والغیر مباشرة.
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ال�م��دارس، ال��دار 1،م�ق�ارب��ة االنس�اق ال�ث�ق��اف�ی��ة، ط
 .20، ص 2004البیضاء ، 

السرد النس�وي: ال�ث�ق�اف�ة االب�وی�ة ، د. ع�ب�د هللا  -2
المؤسسة العربیة ل�ل�دراس�ات وال�ن�ش�ر  1ابراھیم ، ط

 .141. ص 2011والتوزیع ،  بیروت،
االخضر ابن السایح، سرد الجسد، وغوایة ال�ل�غ�ة  -3

، قراءة في حركة السرد االنثوي وت�ج�رب�ة ال�م�ع�ن�ى، 
 . 274،ص 2011عالم الكتب الجدید، االردن،

دار  1الشویري، میرنا، مطر خل�ف ال�ق�ض�ب�ان،ط -4
 . 2022االندلس ، بیروت ، 

 طالب عمران المعموري     
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 أیُھّا النـّھـْر !

 مازلُت ،

 أقرأ فیك  َشـھـقـَتي ...

 ولـَْوَعـتي ریح ٌ ،

 َملِكـة ُالمناخاتِ 

 وفصولي

 َغماَمة ٌُحبلى باألعاصیِر ...

 والَمطَــْر

 ومرآتي

 صفاٌء ...

 قد یأفـَُل قـَمري َزمنـًا ،

 َزَمـٌن تفقُد فیھ األرضٌ 

 لــذ ّة َالمطرْ 

 فیكون لي جرح آخر

 و یكون للغـَلـَبـَة

 والنـّصرِ 

 أََدواٌت أَُخـْر ،

 یـَنـتِصُر الّجراد

 واألرضة ُ

 في منازالتِ 

 سوح الھواِء الفاسـدِ 

 والُحفـَرْ 

 فیَـتـَّرَجل الفارُس ُمْرَغما ً..

 كراٍع أضاع َ ِخرافـَھ

 ساعة  السحرْ 

 أال تـَبـَّتْ 

 یَـُد العـُثِّ  ..

 یَـعـبـَُث أیـنـما یـُریـْد ,

 ویـَقـِرُض ...

 كلَّ ما یـُریـْد ,

َررْ   وكـَیفما یـُریـْد  من الدُّ

 یحِملُ 

ـم ِ  حلواه الُمطّعََمة بالسُّ

 یَـخـتـَلس ُ

فـْراء  َضحـْكتـَھ الصُّ

 كطـَبائع ..

راِد األْصفـَِر,  الجَّ

 یقرُض حنطة َالفقراء

 یَتـُْرُك َرْوثـا ً

 الیـَْصلـَُح االّ للقـُماَمة ،

 كرماِد الظالم

 یَـْرَحل ُ مع الصعالیك .

 وأنا ھـُنا ...

ُل ِصلـْصالي  ال أ بـَدِّ

 الذي َعجـِنـَھُ یوما ً ما أبي

 بماس ٍ والمرمرْ 

ُل تراتیلَ   ال أ بَـدِّ

 َصوَمعـَتي..

 وأناشیدي ..

 بـِنـَعـیـِب الغـِربان

ُل لـُقـَْمتي ...  ال أ بَـدِّ

 وِكسـَْرة َخـُبزي ..

حـِْت الَحـرام  بنـَمنـَمات ِ السُّ

 سأقاِرُع كلَّ تیاراِت الَموج ِ

 و أْمنـَعُـھا ...

 من العـُبور  نحو

 بُـطـَیناِت قـَلبي النابضة

 كعقارب الساعة

 ھیھات ... وھیھات

 من الـتـَّطـَفـِِل  ...

 على مساحات جسدي .

 فلي جرح ُ آخر

 یبتسم

 كلماغاص في األعماق

 یـُّدِون ُابتسامة

یُد للمقھورین  ویشَّ

 صرحا من الفرح

 وللذین غرقت مراكبھم

 ستـَْحـنو قاماُت األیام ِ

 لالیقونات والصور.

ًح آ 

 نوئیل جمیل/ نینوى
 العراق 
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  تعال راقصني

  على أنغام

  قرع طبول قلبینا

  الّتي تُطرب لھا

  فتجتمع واحدة

   أجزاؤنا المتبعثرة...

  

  في رقصنا

   تتھادى أقدامنا

  نتوّسد غیوم نیسان الّدافئة

  ونلتحف بقوس قزحھ

  دروبنا

  ترسمھا لنا خیوط الّشمس 

  وغذاؤنا

   قطرات عسل نرتشفھا

  من القبالت

  نحیك من سنابل القمح حیاة

  من الیاسمین سالما

  ومن األرجوان

  عنفوانا...

  

  راقصني

  دّوخني بك

  أكثر وأكثر

  أسكرني بخمرة الحب

  أطفئ جمرا متقّدا بدواخلي

   دفّئ ثلوجا جّمدت

  دورتي الّدمویّة

   إجعل من ذراعیك لي وشاحا،

  زیّن بھا عنقي تارة

  أو اغمر جیدي

  جّملھ بلمساتك

  انقشھ بحنانك.

  

  تعال راقصني

  على مسرح العمر

  رقصتَنا األخیرة

  دّربني

  ولتنبت من تحت أقداِمنا

  أمجاد سروٍ 

  حورٍ 

  وشربین

  اجعل الخطى مدروسة

  منّمقة

  فترسم منھا األلحان

   سلّما 

  نعتلیھ

  یوم

  نستحّق تلك الّسعادةَ 

 بجدارة.

 ادة
  األردن/غادة حسن یوسف المقابلة

 
تمردي یا سیدتي وأعلن    

الثورة على الظلم والتسلط 
والعدوانیة الغیر مبررة 

المالك (المرأة) بذریعة   لھذا
العادات والتقالید، وھي 
قوانین قدیمة راسخة في 
العقول بھدف استنزاف 

طاقات المرأة من أجل ماذا؟ 
من أجل أن تنھض وحیدة 
بكل األعمال التي كانت وما 

 . زالت تثقل كاھل المرأة
  !ألنھا فقط خلقت امرأة

لكن لیس لخدمتك وإن تفني 
نفسھا ألجلك ھي خلقت 

لنفسھا ولتحقق ذاتھا وبناء 

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 

مستقبلھا من خالل األفكار البناءة التي تحملھا في داخلھا، والتي ال
تعلمھا انت بل تقوم أیھا الرجل العظیم باستنزاف طاقاتھا في
األعمال المنزلیة التي لیس ھي المطالبة بھا ولكن یجب أن

تشاركھا في عملھا حتى تشعر ھي ایظا بأنھا موجودة لذاتھا، وأن
تعطیھا حریة التملك ولیس أن تسیطر انت على جمیع ممتلكاتھا

كونك فقط رجل .
لماذا تمردت المرأة؟

ألنك یا سیدي لم تعود كما كنت ، ذلك الرجل الذي تحلم بھ. واثقلت
الحیاة كاھلھا على المرأة، فھي من تقوم بكل الواجبات المنزلیة
باإلضافة الى تربیة أطفالھا، وعملھا خارج المنزل ، وأصبحت

تشعر بعدم األھمیة كما في أیام صباھا.
تمردي یا سیدتي فأنت ملكة ال خیالء انت جمیلھ بالتأكید لست

بحاجة للعناء ھو من قصر بحقك ، واشاح بوجھة عنك إلى
االخریات ،ال یھتم ألجلك لماذا؟

أتعلمین لماذا ؟ ألنھ احب االمتالك فتملك ما اعجبة، واآلن أصبح
طامعا بالمزید، لذلك تسلل بنظرة منھ إلى األخریات، إلى متى ؟

اسمع مني تلك الكلمات وقرري انت مصیرك وذاتك .
كیف صبرت كل ھذه السنین

انت امرأة الذكاء تملكین
وعقلك مكتمل ال تستھین
انت جمیلة فعال ال تسألین

سیدة على االخرین
ال تتخاذلي وھو ال یستكین
انثري شعرك وأرقصین
انت مال ٌك أال تعرفین!

  تُعشق وتُعشقین
 تجاوزي آھات السنین
 بطالٍق منھ وارحلین
 ابدأي الحیاة بعد حین

 انت امیرةٌ على العالمین
أعلن الثورة على العادات والتقالید التي اھملت الحقوق الفردیة 
للمرأة ،وأصبحت فقط قانون سلب لحقوق المرأة ،فھي ال تعترف 

بحقوق المرأة ولكن تحدد لك واجبات تفوق القدرة البشریة. 
تحرري یا سیدتي من كل قید أنِت ال تستطیعي تحملھ وانطلق حرة 

 .في السماء

...را 
 
 
 
 
 
 

   عبیر عربید/ لبنان
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 أ  ّن 

 
 
 
 
 
 

 رزاق الدجیلي /العراق
 

 أحبَّك مھما تكون
 ألنك المشتھى ابداً 

 ألنك صدیقي الذي تعشقھ العیون
 ..أحبَّك في ھدوءك وخصامك

 فأنت صورة أیامي
 ولحظات العمر الذي أخذت منّي كل شيء

 بل كلَّ أحالِم العشق
 وماتبتغیھ الظنون
...................... 
 أحبَّك مھما تكون

 فأنت أول قصیدة قرأتھا
 تسكن معي في كلِّ لحظةٍ 

َك المشتھى  تغازلني وتأخذني الى حدِّ
 بكل جنون

.................... 
 أحبَّك مھما تكون

 ألنك الغزل الشفیف
 وصحبة العمر المعتَِّق بالسنین

 ورفیف أجنحة الفراشات حین تجيءُ 
 الى الزھور

 وصحبة العشاق حین یتسامرون
.................... 
 أحبَّك مھما تكون

 أحبُّ شاطئیك وسعف النخیلِ 
 وساحاتك الجمیلة

 وشوارعك المكتّضة بالناسِ 
 وألنَّك العراق

 ستبقى في شغاِف كلِّ االحبّةِ 
 ومایشتھون

 

 

 أاس

 
 

 سامح ادور سعدهللا/مصر
 
 
 
  
  

 
 
 

 تدق األجراس خائفة

 عن أمر مجھول  تعلن

 و تقول : أنھا الحیاة

 تخبرنا األجراس نبًأ

 و الكل یجھل ما ھو صدق

 الحدث

 فتاة بارعة الجمال قد

 حلقت في األفق

 تفرد جناحیھا محلقة

 فوق فوھة بركان خامد

 عشھا أعلى الصخرة بَنَتْ 

 وضعت بیضھا في أمان

 واستقرت

 و تمر األیام

 حتى جمعت حولھا النسور

 ینتظرون فقس البیض

 تمیل الشمس في اتجاه الغروب

 و الفتاة تحلم بالیوم الموعود

 و جیاع الیوم في انتظار طعام الغد

 وصوت الجرس مازال یدق

 یحمل بین رناتھ نغًما حزینًا

 بركان خامد یغني لحن الخلود

 و طیر جارح یبیت أعلى السور

 موًجا  ونوة البحر تقفز

 فوھة البركان  في  یتساقط 

 و سھم یترنح من قوس بالي

 ال یجید اصابة أھدافً 

 زحام و طریق مسدود

 و عیون تحرص وتراعي

 إلى متى ینتظرون ؟

 ینبأ بصوت األجراس

 ماذا تقول ؟

 أناشید الطیور

 بركان خامد ینوي الخضوع

 یثور  و طیر جارح ینتظر البركان حتى

  

 نسمة تحمل نشید جدید

 آلجل الجمیع

 و یرفض الكل ھذا النشید

********** 
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كتب مؤخرا د. حمید رضا ع�زی�زي/ وھ�و ب�اح�ث 
ایراني ـ في السیاسة الخارجیة االی�ران�ی�ة واالم�ن 
في الشرق االوسط ـ في المعھد األلماني لل�ش�ؤون 
الدولیة واألمنیة في برلین ـ التابع لمؤسسة العلوم 
السیاسیة االلمانیة. م�ق�اال ح�ول م�ا س�ی�ن�ت�ج ع�ن 
السیاسة االیران�ی�ة ع�ل�ى اث�ر ن�ت�ائ�ج االن�ت�خ�اب�ات 

 في العراق. 2021االخیرة 
بعنوان "بعد االضطرابات االنتخابیة، إیران تتب�ن�ى 

 Nachالس�ی�ط��رة ع��ل�ى االض�رار ف��ي ال��ع�راق"
Wahlturbulenzen bestätigt Iran 

Schadensbegrenzung im Irak  ـ 
جاء في مقدمتھ: الركائز األس�اس�ی�ة ل�ن�ھ�ج إی�ران 
ھي، منع نشوب ص�راع مس�ل�ح أو ع�ن�ف واس�ع 
النطاق یشارك فیھ حلفاؤھا في العراق، وال�ح�ف�اظ 
على التماسك ب�ی�ن ال�ج�م�اع�ات الش�ی�ع�ی�ة، وم�ن�ع 
تشكیل حكومة أغلبیة أو اي إعادة لھیك�ل�ة ال�دول�ة 

 العراقیة.
أك�ت�وب�ر/ تش�ری�ن األول، أج�رى ال�ع�راق  10في 

واحدة من أكثر االنتخابات البرلمانیة إثارة ل�ل�ج�دل 
منذ سقوط الدكتات�ور الس�اب�ق ص�دام حس�ی�ن ع�ام 

. فمن ناحیة، كانت ھناك مزاعم عدیدة ع�ن 2003
تزویر انتخابي أثناء االنتخابات وبعدھ�ا، وخ�اص�ة 
من األحزاب والفصائل السیاسیة الخاسرة.. وب�ع�د 
مضي أكثر من شھرین، ال یزال القض�اء ال�ع�راق�ي 
یحقق في المزاعم. من ن�اح�ی�ة أخ�رى، ی�م�ك�ن أن 
تكون نسبة ال�م�ش�ارك�ة ال�م�ن�خ�ف�ض�ة ل�ل�غ�ای�ة ف�ي 
االنتخابات ع�الم�ة ع�ل�ى أن غ�ال�ب�ی�ة ال�ع�راق�ی�ی�ن 
یفقدون األمل بشكل متزای�د ف�ي إم�ك�ان�ی�ة ت�ح�ق�ی�ق 
تغییر جوھري من خ�الل ص�ن�دوق االق�ت�راع. ھ�ذا 
اإلحباط العام الواضح نتیجة فترة فوضى لع�ام�ی�ن، 
اتسم�ت ب�االح�ت�ج�اج�ات وال�م�ظ�اھ�رات الش�ع�ب�ی�ة، 
وع�ن��ف ال�دول��ة وغ��ی�ر ال��دول��ة ض��د ال��م�دن��ی��ی��ن، 
والتحالفات السیاسیة الھش�ة، وال�ت�دخ�ل األج�ن�ب�ي 
المكثف. من ھذا المنظور، فإن م�ج�رد ال�م�ش�ارك�ة 
المنخف�ض�ة ف�ي االن�ت�خ�اب�ات، ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
النتائج، یجب أن یُن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا ع�ل�ى أن�ھ�ا ع�الم�ة 

 تحذیر حول مستقبل االستقرار في العراق.
ومع ذلك، لم تكن نتائج االن�ت�خ�اب�ات أق�ل أھ�م�ی�ة، 
حیث أدت إلى تغیی�ر ك�ب�ی�ر ف�ي ت�ك�وی�ن االط�راف 
المنتصرة. والخاسرون الرئیسی�ون ھ�م ال�ف�ص�ائ�ل 
الشیعیة المقربة من إی�ران ال�ت�ي دخ�ل�ت الس�ب�اق 
االنتخابي تحت مظلة إطار التنسیق الشیعي. وعند 
إعالن النتائج األولیة، بدأت المجموعات التابعة لـ 
"االطار التن�س�ی�ق�ي" ف�ي ال�ط�ع�ن ف�ي ال�ن�ت�ی�ج�ة، 
بدعوى حصول "ت�زوی�ر ان�ت�خ�اب�ي" ودع�ت إل�ى 
إلغاء نتائج االن�ت�خ�اب�ات. ف�ي غض�ون ذل�ك، ن�زل 
أنصار تلك الجماع�ات إل�ى الش�وارع ل�الح�ت�ج�اج. 
وسرعان ما تحولت االحتجاجات إلى أعمال عنف، 
حیث اشتبك المتظاھرون مع قوات األمن العراق�ی�ة 

 في العاصمة بغداد.
الى ذلك، فقد اشار العدید من المراقبی�ن ب�ت�س�م�ی�ة 
الجم�ھ�وری�ة اإلس�الم�ی�ة "ال�خ�اس�ر األك�ب�ر" ف�ي 
االنتخابات العراقیة، وفس�روا ال�ت�ط�ورات األخ�ی�رة 
على أنھا ضربة محتملة للحد من نفوذ طھران في 
الدول العربیة. ومع ذل�ك، ف�إن ن�ھ�ج إی�ران ت�ج�اه 
االنتخابات وما أعقبھا یعبر عن خالفات ج�وھ�ری�ة 
مع حلفائھا العراقیین. ویعد محاولة م�ن�ھ�ا إلب�ع�اد 
نفسھا عن االحتجاجات التي أعقبت االنتخابات في 
العراق.. اذ قال المتحدث باس�م وزارة ال�خ�ارج�ی�ة 
اإلیرانیة سعید خطیب زاده ال�ذي ھ�ن�أ ال�ح�ك�وم�ة 
والممثلین المنتخبین للشعب ال�ع�راق�ي: إن ك�ل م�ا 
تھتم بھ طھران ھو "انتقال دی�م�ق�راط�ي وس�ل�م�ي 
للسلطة" ف�ي ال�ع�راق، مض�ی�ف�ا أن إی�ران ت�دع�م 
"بشكل قانوني"، العملیة االنتخ�اب�ی�ة "ف�ي ال�ب�ل�د 

 المجاور.
ھذه التناقضات البارزة في معادالت القوة المتغیرة 
في العراق على حساب الجماعات الم�دع�وم�ة م�ن 

إیران، ونھج طھ�ران ال�ح�ذر ف�ي ع�راق م�ا ب�ع�د 
االنتخابات، قد تثیر تساؤالت حول حسابات إی�ران 
الفعلیة واستراتیجیتھا فیما یتعلق بالوضع الجدی�د. 
في الواقع، في ظل الظروف الحالیة، ترى طھ�ران 
بان العدید من التحدیات الدقیقة تتطلب استراتیجیة 

 حذرة للغایة.
 

 مقتدى الصدر: خطر یلوح في األفق
أوال وقبل كل شيء، بالنسبة إلیران، فإن م�ن ف�از 
في االن�ت�خ�اب�ات ھ�و مص�در ق�ل�ق أك�ث�ر ِم�ن َم�ن 
خسرھا. مقتدى الصدر، رج�ل ال�دی�ن والس�ی�اس�ي 
الشیعي المؤثر الذي حصلت كتلتھ على أكبر حصة 
من المقاعد في البرلمان الجدید، كان ی�ع�ت�ب�ر ذات 
یوم أقرب حلیف إلیران في العراق. ومع ذلك، فقد 
ذھب على مدى السن�وات ال�ع�دی�دة ال�م�اض�ی�ة ف�ي 
النأي بن�ف�س�ھ ع�ن إی�ران وال�ج�م�اع�ات ال�ع�راق�ی�ة 
المدعومة من إیران لدرجة أنھ أصبح ف�ع�ل�ی�ا أح�د 
أشد التحدیات التي تواج�ھ مص�ال�ح إی�ران ط�وی�ل�ة 
األجل في البالد. فقبل ك�ل ش�يء، اس�ت�غ�ل الص�در 
موجة تصاعد الحس الوطن�ي واالل�ت�زام ب�ال�ھ�وی�ة 
والقومیة العراقیة وتزاید المشاعر المعادیة إلیران 
في العراق خالل العامین الماضیین لت�ق�دی�م ن�ف�س�ھ 
كشخصیة وطنیة مستقلة. ولم یتردد أبدا في انتقاد 
المیلیشیات المدعومة من إیران علن�ا، فض�الً ع�ن 
التوسع االیراني لمنافسة الوالیات الم�ت�ح�دة ع�ل�ى 

 األراضي العراقیة.
یبدو أن الخالفات بین إیران والصدر قد اشتدت، ال 
سیما منذ اغتیال قائد فیلق القدس الساب�ق ال�ل�واء 
قاسم سلیمان�ي ع�ل�ى ی�د ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة ف�ي 
العراق. ومنذ ذلك الحین، یحاول الصدر أن یت�ول�ى 
دور محور السیاسة الشیعیة ف�ي ال�ع�راق، وال�ت�ي 

 -ك�ان��ت ل��ف��ت�رة ط��وی�ل��ة م�خ��ص�ص��ة لس�ل��ی��م�ان��ي 
وللجمھوریة اإلسالمیة عل�ى ن�ط�اق أوس�ع. وم�ع 
ذلك، فإن خلیف�ة س�ل�ی�م�ان�ي، ق�اآن�ي، ی�ف�ت�ق�ر إل�ى 
الكاریزما وقدرات بناء اإلجماع الت�ي اش�ت�ھ�ر ب�ھ�ا 
سلفھ. ما زاد الطین بلة بالنسبة للقادة اإلی�ران�ی�ی�ن 
ھو خسارة أحد أكثر حلفائھم والًء في العراق، أبو 
مھدي المھندس، ال�ذي اغ�ت�ی�ل أیض�ا إل�ى ج�ان�ب 
سلیماني. وكان لھ دور حاسم في رب�ط م�ج�م�وع�ة 
متنوعة من المیلیشیات التي تشكل ق�وات ال�ح�ش�د 
الشعبي وضمان التزامھا غی�ر ال�م�ش�روط ب�خ�ط�ط 
الجمھوریة اإلسالمیة ومصالحھا. على ھذا النحو، 
لم یكن مفاجئا أن أدى موتھ إلى اتساع االنقسامات 
بین المیلیشیات الشیعیة، بما في ذل�ك داخ�ل ق�وات 
الحشد الشعبي. لعبت ھذه االنقسامات ف�ي ص�ال�ح 
الصدر، الذي حافظ على قدرتھ على حش�د دع�م�ھ 
لالنتخابات فیما كانت الفص�ائ�ل الش�ی�ع�ی�ة األخ�رى 

 تعاني من التردد والخلل السیاسي.
ینبع عدم ارتیاح الجمھوریة اإلس�الم�ی�ة م�ن ف�وز 
الصدر في المقام األول من ق�ل�ق م�ح�ل�ي ودول�ي. 
عل�ى ال�م�س�ت�وى ال�م�ح�ل�ي، ان�ت�ق�د الص�در م�رارا 
الجماعات المسلحة العدیدة المدعومة م�ن إی�ران، 
داعیا إلى حلھا ودمج�ھ�ا ف�ي ال�ھ�ی�اك�ل ال�رس�م�ی�ة 
للدولة. كما یری�د أن ی�ت�م إخض�اع ق�وات ال�ح�ش�د 
الشعبي للسیطرة الك�ام�ل�ة ل�ل�دول�ة وإب�ع�ادھ�ا ع�ن 
السیاسة. في ال�واق�ع، ی�ت�ن�اق�ض تش�دی�د س�ی�ط�رة 
الدولة على ق�وات ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي م�ع مص�ال�ح 
طھران، التي ترید أن ت�خ�ض�ع ال�م�ن�ظ�م�ة رس�م�ی�ا 
لسیطرة الدولة (من أجل شرعیتھا) مع االح�ت�ف�اظ 
باالستقاللیة التي تتمتع بھا حتى اآلن، مما یس�م�ح 
 ببقاء ایران سلیما وبشكل غیر مباشر في العراق. 
على الصعید الدول�ي، ال ی�م�ك�ن أن ت�ك�ون رغ�ب�ة 
الصدر في إقام�ة ت�وازن ب�ی�ن إی�ران وخص�وم�ھ�ا 
اإلقل�ی�م�ی�ی�ن، وخ�اص�ة الس�ع�ودی�ة، ب�ادرة واع�دة 
لطھران. في الوقت ن�ف�س�ھ، ع�ل�ى ع�ك�س م�ع�ظ�م 
الجماعات المدعومة من إیران وال�ت�ي ت�دع�و إل�ى 
تقلیص العالقات مع الوالیات المتحدة، فأن الص�در 
كما یبدو لدیھ وجھة نظر أك�ث�ر واق�ع�ی�ة: ال�ح�ف�اظ 
على العالقات مع الوالیات المتحدة أمر مرحب ب�ھ 

 طالما تحترم واشنطن سیادة العراق.
 

 استراتیجیة إیران للسیطرة على األضرار
وبغض النظر عن انعدام ثقة طھران المتزاید تج�اه 

الصدر، ال ت�ری�د إی�ران أن ت�رى ف�ردا واح�دا أو 
سواء ك�ان الص�در أو أي ش�خ�ص  -فصیال واحدا 

یسیطر على السیاسة الشیعیة ف�ي ال�ع�راق.  -آخر 
فیما تنظر إی�ران إل�ى ال�ف�ج�وات الس�ی�اس�ی�ة ب�ی�ن 
مختلف الش�ی�ع�ة ال�ع�راق�ی�ی�ن ع�ل�ى أن�ھ�ا مس�اح�ة 
للمناورة وتأمین مصالحھا، ال سیما من خالل لعب 
دور الوسیط النزیھ أو حتى المنسق فی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م. 
لھذا السبب، على الرغم من أن إیران تجنبت حت�ى 
اآلن اتخاذ موقف علني في الصراع العراق�ي ال�ذي 
أعقب االنتخابات بین الصدر واالط�ار ال�ت�ن�س�ی�ق�ي، 
إال أنھا ال ترید للصدر أن ینجح في طموحات�ھ ف�ي 

 تشكیل حكومة أغلبیة. 
إن وجود حكومة أغلبیة بقیادة الصدر سیع�ن�ي أن 
جمیع الجماعات المدعومة من إیران ستُط�رد م�ن 
ال�ح�ك�وم�ة، األم�ر ال�ذي س�ی�ك�ون، ف�ي الس�ی�اس��ة 
العراقیة، مساویا تقریبا ل�م�ح�وھ�ا م�ن ال�خ�ری�ط�ة 
السیاسیة. ب�دالً م�ن ذل�ك، ت�ف�ض�ل إی�ران م�وق�ف 
"االطار" بأن ت�ك�ون ح�ك�وم�ة ت�واف�ق ھ�ي ال�ح�ل 
الوحید القابل للتطبیق، كم�ا ك�ان ال�ح�ال م�ن�ذ ع�ام 

2003. 
عندما یتعلق األمر بھیكل الدولة العراقیة، تعارض 
طھران أیضا احتمال إلغاء ن�ظ�ام ال�ح�ص�ص، ك�م�ا 
یطالب بذل�ك ع�دد م�ت�زای�د م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن خ�الل 
العامین الماضیین. تم إدخ�ال ن�ظ�ام ال�ح�ص�ص أو 
المحاصصة بعد سقوط صدام. وبحسب ھذا النظ�ام 
الطائفي، فإن رئاسة الوزراء محج�وزة ل�ل�ش�ی�ع�ة، 
بینم�ا ی�أت�ي رئ�ی�س ال�ب�رل�م�ان م�ن ب�ی�ن الس�ن�ة، 
والرئیس كردي. وغني عن القول، إن إزالة النظام 
الحالي یعني أنھ في أي وقت ف�ي ال�م�س�ت�ق�ب�ل، ق�د 
یفقد الشیعة العراقیون سیطرتھم الح�ص�ری�ة ع�ل�ى 
السلطة التنفیذیة، مما س�ی�ؤث�ر س�ل�ب�ا ع�ل�ى ن�ف�وذ 

 حلفاء إیران في البالد.
مع األخذ في االعتبار ھذه المخاطر المحتم�ل�ة م�ع 

وإن  -التسلیم بأن نفوذ الصدر ھ�و واق�ع ح�ت�م�ي 
، فإن استراتیجیة إیران ال�ح�ال�ی�ة -كان غیر مؤاٍت 

 في العراق تستند إلى ركیزتین أساسیتین: 
 أوالً، منع تشكیل حكومة أغلبیة، 

وثانیا، الحفاظ عل�ى وح�دة ال�ج�م�اع�ات الش�ی�ع�ی�ة 
المتحالفة مع ثنیھا عن اللجوء إل�ى ال�ع�ن�ف ل�دف�ع 
أجندتھا السیاسیة. فیما یتعلق ب�ال�ق�ض�ی�ة األول�ى، 
كان تركیز طھران في المقام األول ع�ل�ى م�ن�ع أي 
تحالف محتمل بین الصدر وال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي 
الكردستاني، األمر الذي من شأنھ أن یساعد رج�ل 
ال�دی�ن ال��ط�م�وح ع�ل�ى ت��ھ�م�ی��ش ال�ل�ج��ن�ة ال��ع�ل�ی��ا 
للمھجرین واالقتراب خ�ط�وة واح�دة م�ن تش�ك�ی�ل 
ح�ك��وم��ة أغ��ل��ب��ی��ة. ل��ذل��ك، ب��ع��د أی��ام ق��ل��ی��ل�ة م��ن 
االنتخابات، ورد أنھ تم إرس�ال ق�ائ�د ف�ي ال�ح�رس 
الثوري اإلیراني إل�ى أرب�ی�ل ل�ت�ح�ذی�ر األك�راد م�ن 

 االنضمام إلى الصدر.
أما بالنسبة للبعد الثاني لالستراتی�ج�ی�ة اإلی�ران�ی�ة، 
أي محاولة الحفاظ على الوح�دة ب�ی�ن ال�ج�م�اع�ات 
الشیعیة، فقد انعكست جھود طھران بشكل جید في 

تش�ری�ن ال�ث�ان��ي  7زی�ارة ق�اآن�ي إل�ى ب�غ�داد ف�ي 
(نوفمبر)، والتي كانت، جزئیاً على األقل، محاول�ة 
سریعة إلدارة األزمات ومنع ال�ف�ت�ن�ة ب�ی�ن ح�ل�ف�اء 
إیران. والجدیر بالذكر أن قاآني وص�ل إل�ى ب�غ�داد 
في نفس ال�ی�وم ال�ذي ن�ج�ا ف�ی�ھ رئ�ی�س ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي من محاولة اغتی�ال ی�ع�ت�ق�د ب�ان 
بعض المیلیش�ی�ات ال�م�وال�ی�ة إلی�ران م�ن ن�ف�ذھ�ا. 
وعلى ھذا النحو، استغل قاآني ال�ف�رص�ة ل�ل�دع�وة 
إلى "السالم والحفاظ على الوحدة الوط�ن�ی�ة" ف�ي 
العراق، مؤكداً أنھ "من الض�روري االم�ت�ن�اع ع�ن 
أي عمل یھدد أمن العراق". ی�م�ك�ن ت�ف�س�ی�ر ھ�ذا 
الموقف على أنھ رسالة مباش�رة إل�ى ال�ج�م�اع�ات 
المتحالف�ة م�ع إی�ران م�ف�ادھ�ا أن�ھ ف�ي ال�ظ�روف 
الحالیة، بإن اللجوء إلى العنف ل�ن ی�ؤدي إال إل�ى 
تعقید الوضع. ق�د ت�ك�ون حس�اب�ات إی�ران أن�ھ ف�ي 
الوقت الذي تكون ف�ی�ھ ال�ج�م�اع�ات الش�ی�ع�ی�ة ف�ي 
موقف ضعیف بالفعل بسبب أدائھا االنتخابي، ف�إن 
اختیار المواجھة المسلحة مع الحكوم�ة ل�ن ی�ؤدي 
إال إلى مزید من نزع الشرعیة عنھا. كما یمكن أن 
یخدم الصدر وشخصیات أخرى ترید ك�ب�ح ج�م�اح 
المیلیشیات الشیعیة. وبصرف ال�ن�ظ�ر ع�ن زی�ارة 

ق�اآن��ي، ف��أن إی��ران أرس��ل��ت رس��ائ�ل أخ�رى إل��ى 
حلفائھا مفادھا أن�ھ ی�ج�ب ح�ل ج�م�ی�ع ال�خ�الف�ات 

 بالوسائل السیاسیة.
وعل�ى ن�ف�س ال�م�ن�وال، ت�رى إی�ران ف�ي تش�ك�ی�ل 
"االطار التنسیقي الشیعي" على أنھ تطور إیجابي 
یمكن أن یؤدي إلى جبھة شیعیة أكثر تماس�ك�ا ف�ي 
العراق. انما في الواقع، بالنسبة لجمی�ع ال�ف�ص�ائ�ل 

ی�ب�دو  -باستثناء الصدریی�ن  -الشیعیة في العراق 
أن التطورات األخیرة قد وضعت االطار التنس�ی�ق�ي 
وبقاؤه السیاسي عل�ى ال�م�ح�ك م�ال�م یس�ع�ى ل�ح�ل 
خالفاتھ الداخلیة. ربما ك�ان ھ�ذا الش�ع�ور ق�د ق�اد 
رئیس الوزراء السابق حیدر العبادي ورجل الدین 
الشیعي عمار الحكیم اللذین عبرا عن وجھات نظر 
انتقادیة للمیلیشیات الم�وال�ی�ة إلی�ران ع�ل�ى م�دى 
العامین الماضیی�ن، وال�وق�وف إل�ى ج�ان�ب ھ�ادي 
العامري، الشخصیة السیاسیة البارزة في ال�ح�ش�د 
الشعبي. فما كان على إیران اال أن تعمل بجد لجمع 
ھذه الشخصیات في تحالف، اآلن، جعل الم�ص�ال�ح 
المشتركة بینھما أقرب مما یمكن تخیلھ حت�ى ق�ب�ل 
بضعة أشھر. جاءت ھذه التجربة بتكلف�ة ب�اھ�ظ�ة، 
لكن�ھ�ا ق�د ت�ك�ون ذات ق�ی�م�ة إلی�ران إذا ت�م�ك�ن�ت 
الجماعات المدعومة من إی�ران م�ن اج�ت�ی�از ھ�ذه 
المرحلة بأمان ولم ی�ت�م تش�ك�ی�ل ح�ك�وم�ة أغ�ل�ب�ی�ة 

 الصدر.
 

 السنة والمستقلین
على الرغم من أن الصدر یبدو أنھ التھدی�د األك�ث�ر 
خطورة لمص�ال�ح إی�ران ف�ي ال�ع�راق ف�ي ال�وق�ت 
الحالي، إال أن الممثلین السن�ة وال�م�س�ت�ق�ل�ی�ن ف�ي 
البرلمان المقبل یمك�ن أن یص�ب�ح�وا أیض�ا ت�ح�دی�ا 
إلیران. كان لمحمد الحلبوسي وخمیس ال�خ�ن�ج�ر، 
بصفتھما قائدي الكتلتین السنیتین الرئیسیتی�ن ف�ي 
البرلمان الجدید، عالقات إیجابیة بش�ك�ل ع�ام م�ع 
إیران. كما تعاون الحلبوسي، الذي ش�غ�ل م�ن�ص�ب 

، بشك�ل وث�ی�ق 2018رئیس البرلمان العراقي منذ 
مع العامري، الذي حصل تحال�ف ف�ت�ح ف�ی�ھ ع�ل�ى 
أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الس�اب�ق. وم�ع 
ذلك، فالحقیقة أن الحلبوسي ق�د ت�م�ك�ن م�ن رف�ع 
مكانتھ كشخصیة سنیة شع�ب�ی�ة ق�د ت�ك�ون م�ق�ل�ق�ة 
بالنسبة إلیران، لقدرتھ على تحج�ی�م االن�ق�س�ام�ات 
بین الس�ن�ة وت�ح�وی�ل�ھ�م إل�ى ج�ب�ھ�ة م�وح�دة ف�ي 
السیاسة العراقیة. كما تش�ع�ر إی�ران ب�ال�ق�ل�ق م�ن 
محاوالت خصومھا اإلقلیمیین السنة، مثل المملك�ة 
العربیة السعودیة وتركیا، ل�ل�ت�أث�ی�ر ع�ل�ى ك�ل م�ن 
الحلبوسي والخنجر. إلى جانب ذلك، كما في حال�ة 
األكراد، یمكن لقیام تحالف محتمل بین الحلب�وس�ي 
والصدر، یمھد الطریق لتشكیل حك�وم�ة األغ�ل�ب�ی�ة 
المطلوبة ودفع الجماعات الش�ی�ع�ی�ة األخ�رى إل�ى 

 الھامش.
كم�ا ش�ھ�دت االن�ت�خ�اب�ات األخ�ی�رة ن�ج�اح�ا ك�ب�ی�را 
للمرشحین الم�س�ت�ق�ل�ی�ن ال�ذی�ن ف�ازوا ب�أك�ث�ر م�ن 
أربعین مقعدا. تعتبر ایران ھذا التطور بالنسبة لھا 
مقلقا، حیث یمكن اعتباره عالمة على أن المجتمع 
العراقي ینأى بنفسھ عن الكتل القدیمة والس�ی�اس�ة 
التقلیدیة. وفقا لذلك، قد ت�ح�ت�اج إی�ران ع�اج�ال أم 
آجال إلى تكییف سیاستھا تجاه العراق مع الحقائق 
السیاسیة واالجتماعی�ة ال�ج�دی�دة ف�ي ال�ب�الد. ف�ي 
الوقت الحالي، وقبل تشكیل البرلمان الجدید فعلی�ا، 
من المتوقع أن تتبع إیران نھجا حذرا، مم�ا ی�ع�ن�ي 
أن��ھ ل��ن ی��ت��م أي ت��واص��ل إی��ران��ي م��ب��اش��ر م��ع 
المستقلین. في الوقت نفسھ، ب�دأت ال�م�ج�م�وع�ات 
الموالیة إلیران والصدریون بالتحرك في م�ح�اول�ة 
جذب شخصیات مستقلة إلى معسك�رات�ھ�م. وغ�ن�ي 
عن القول، من سیفوز في معركة النفوذ ھذه ب�ی�ن 
المستقلین، تكون لنتائجھا ت�داع�ی�ات ع�ل�ى إی�ران 

 وحلفائھا العراقیین.
بشكل عام، من المبكر ال�ق�ول إن إی�ران اآلن ف�ي 
مرحلة السیطرة على الضرر ف�ي اس�ت�رات�ی�ج�ی�ت�ھ�ا 
الخاصة بالع�راق، ل�ت�ق�ل�ی�ل اآلث�ار الس�ل�ب�ی�ة ال�ت�ي 
احدثھا فشل حلفائھا في االنت�خ�اب�ات ال�ب�رل�م�ان�ی�ة. 
الركائز االساسیة التي تسعى الیھا ایران، ھي منع 
نش�وب ص�راع مس�ل�ح أو ع�ن�ف واس��ع ال�ن�ط��اق 
یشارك فیھ حلفاؤھا في ال�ع�راق، وال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
التماسك بین الجماعات الش�ی�ع�ی�ة، وم�ن�ع تش�ك�ی�ل 
حكومة أغلبیة أو أي إعادة ھیكلة للدولة العراقیة. 
إلى أي مدى ستنجح ال�م�ج�م�وع�ات ال�والئ�ی�ة ف�ي 
مواصلة العمل معا ككتلة متم�اس�ك�ة، م�ن ن�اح�ی�ة، 
والسنة واألكراد والمستقلین، من ن�اح�ی�ة أخ�رى، 

 لنجاح إیران أو فشلھا النھائي.

 اا اام  ااق  امت

  ترجمة / عصام الیاسري

 



تقول األساطی�ر ال�ت�اری�خ�ی�ة إن اإلنس�ان ل�ب�س    
ربطة العنق منذ أمد ب�ع�ی�د، وك�ان ی�رت�دي رب�ط�ة 
عنق بطریقة مختلفة، لم یك�ن ی�ن�وي م�ن ورائ�ھ�ا 
الزینة واألبھة، بل كانت ض�روری�ة ل�ح�ی�ات�ھ، ف�ق�د 
كان یضع حول ع�ن�ق�ھ أدوات الص�ی�د، ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
أدوات الرمي والسھام، في كل مرة یصادف ف�ی�ھ�ا 
طریدة في الغابة یجد كل شيء ح�ول ع�ن�ق�ھ، ف�ال 
یتأخر كثیرا في رمي الوحش، ألن�ھ إن ح�دث أي 
تأخر فإن الوحش لن یتأخر في تمزیقھ ب�أس�ن�ان�ھ، 
ھذا دلیل على أن رب�ط�ة ال�ع�ن�ق ك�ان�ت وال زال�ت 
مرتبطة بالقوت ال�ی�وم�ي ل�ل�ن�اس، ول�ھ�ذا الس�ب�ب 
یذھب الناس حالیا إلى مكاتبھم ب�رب�ط�ات ال�ع�ن�ق، 
كما أن الكثیرین من الذین یتقدمون لطلب ع�م�ل ال 

 یستغنون عن ربطة العنق.
ربطة العنق ت�اری�خ م�م�زوج ب�ال�ح�ب وال�دم، م�ن 
المفاجئ أن ربطة العنق لھا خلفیة عسكریة، حیث 

یرج�ع أول دل�ی�ل ع�ل�ى وج�ود أش�خ�اص ی�رت�دون 
ق�ب�ل  200أربطة العنق إلى الصین القدیمة حوالي 

المیالد، كان اإلمبراطور تشین شي ھوانج ی�خ�اف 
من الموت لدرجة أنھ أمر بدفن جمیع حراسھ معھ 
حتى یتمكنوا من حمایتھ في اآلخرة، ولكن نصح�ھ 
مستشاروه بأنھ بدالً من قتلھم، فإن م�ن ال�ح�ك�م�ة 
صناعة نسًخا مماثلة للحراس بال�ح�ج�م ال�ح�ق�ی�ق�ي 
حتى یتمكنوا من حمایتھ إلى األبد، وھك�ذا ف�ع�ل�وا، 

ال�ج�ی��ش “ وع�ن�دم�ا ت�م اك��ت�ش�اف ھ�ذه ال�ت��م�اث�ی�ل 
، الح�ظ ع�ل�م�اء اآلث�ار 1974ف�ي ع�ام ”  الطین�ي

ارتدائھم جمیعا قطعة م�ن ال�ق�م�اش ح�ول ال�ع�ن�ق 
تشبھ أربطة العنق، وكانت رمز لشجاعة الح�راس 

 منحت لھم كھدیة من قبل زعیمھم .
م، ظھر دلیل أخر على وجود أربطة  113في عام 

العنق في العصر ال�روم�ان�ي أیًض�ا، ف�ع�ن�دم�ا ھ�زم 
اإلمبراطور الروماني تراجان الداسكیی�ن واح�ت�ف�ل 
بفوزه، ق�ام ب�ب�ن�اء ع�م�ود رخ�ام�ي، وص�ور ھ�ذا 
العم�ود آالف ال�ج�ن�ود ال�ذی�ن ك�ان ال�ع�دی�د م�ن�ھ�م 
یرتدون أربطة عنق، وكانت أیضا رمًزا لشخص�ی�ة 

 المحارب الشجاعة.
َرْبطَة الُعنُق أو ال�ك�رف�ت�ة أو م�ع�ن�ق�ة، ھ�ي ق�ط�ع�ة 
طویلة من القماش، تلبس ألغراض الزینة وتك�ون 
حول الرقبة، وتستقر تحت یاقة ال�ق�م�ی�ص وت�ع�ق�د 

عند الحلق، غالباً ما یرتدي الرجال وال�ف�ت�ی�ان ف�ي 
العالم ربط�ات ال�ع�ن�ق ك�ج�زء م�ن ال�زي ال�ع�م�ل�ي 
العادي أو المالبس الرسمیة كما أح�ی�ان�اً ت�رت�دی�ھ�ا 

 النساء والفتیات.
ت�رج�ع أص�ول ال�ك��ل�م�ة ال�ف�رنس�ی�ة ل�رب�ط�ة ع�ن��ق

(كرافات) إلى كلمة كروات، ویعود ت�اری�خ�ھ�ا إل�ى 
  16بدایات القرن 

)، وھ�ي 1648-1618وبالتحدید في الفترة بین (
فترة حرب الثالثین ع�ام�ا ال�ت�ي وق�ع�ت ب�ی�ن دول 
شمال ووسط أوروبا، استخدم الجنود الكروات�ی�ون 
بالتحدید ھذه الربطة وكان�ت ع�ب�ارة ع�ن (ش�ال)، 
ملفوف حول العنق وبنفس الطریقة التي یلف ب�ھ�ا 
ربطة العنق الیوم، حیث كانت تعلقھا ال�ن�س�اء ف�ي 
أعناق أزواجھن وأحبائھن أثناء سوقھم ل�ج�ب�ھ�ات 
ال�ق��ت��ال، ك��ع�الم��ة ع��ل��ى ال�ح��ب وال��وف��اء، أث��اروا 
المرتزقة الكرواتی�ون اھ�ت�م�ام ال�ب�اریس�ی�ی�ن ب�ھ�ذا 
الربطة، وقد كانت الحرب شدیدة وعنی�ف�ة ل�درج�ة 
أن طری�ق�ة إع�دام ال�ك�روات�ی�ی�ن ك�ان�ت ب�ت�ع�ل�ی�ق�ھ�م 

 بربطات العنق التي یرتدونھا. 
وبدأ الملك ل�وی�س ال�راب�ع عش�ر ب�ارت�داء رب�ط�ة 

، وبدأت ھذه المادة ال�ج�دی�دة 1646العنق في عام 
من المالبس إثارة االھتم�ام ف�ي ف�رنس�ا، وارت�دى 
الكثیر من الرجال والنساء قطعة من القماش حول 
أعناقھم، التي تأخذ كمیة كبیرة من الوقت والجھ�د 
للترتیب، وتم إدراجھا من ض�م�ن ال�زي ال�رس�م�ي 
للساسة والقادة الكبار، في زمن ل�وی�س الس�ادس 
عشر، وامتد استخدام ربطة العنق ل�ی�ش�م�ل ع�ام�ة 

 الشعب وأطلق علیھا الفرنسیون اسم (كرافات).
م أص�ب�ح�ت رب�ط�ة ال�ع�ن�ق 1870وفي نح�و ع�ام 

الطویلة، التي تُعقد عقدة منزلقة ھي األكثر شعبیة 
في االستخدام الع�ام، ورب�ط�ة ال�ع�ن�ق ع�ل�ى ش�ك�ل 
الفراشة لثیاب المس�اء، ورب�ط�ة ال�ع�ن�ق الس�وداء 
ع�ل�ى ش��ك�ل ال�ف��راش�ة ل�ل��زي ال�رس�م��ّي، ورب�ط��ة 

 وندسور المرن للزي الریاضّي.
وكانت ربطات العنق أ ف�ي م�ط�ل�ع ال�ق�رن ال�ث�ام�ن 
عشر المیالدي، ف�ي ال�غ�ال�ب ذات أھ�داب وتُ�َزیّ�ن 
برباط، وفي منتصف القرن التاسع عشر المیالدي 
حلت ربطات العنق ذات الخیوط الرفیعة، وأرب�ط�ة 
العنق التي على شكل فراشة والمشغولة ب�اإلب�رة، 
(ربطات عنق عریضة الطرفین) محل ربطة العنق 

 األكثر إحكاًما.
ارتدى الناس في السبعینیات م�ن ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 
عشر المیالدي، نوعین من ربطات الع�ن�ق، أُط�ل�ق 
علیھما العقد المنزل�ق (رب�اط رق�ب�ة ط�وی�ل ی�ع�ق�د 
عقدة منزلقة)، وعقدة الف�راش�ة وم�ا زال ال�ن�اس 
إلى الیوم یرتدون ھ�ذی�ن ال�ط�رازی�ن. وف�ي ال�ع�ق�د 
األول من القرن العشرین ظ�ھ�رت رب�ط�ات ال�ع�ن�ق 
السوداء على شكل فراشة، كما أص�ب�ح�ت رب�ط�ات 

 العنق الطویلة، بعقدة منزلقة شائعة االستخدام.
ربطة العنق جزء من أناق�ة ال�رج�ل، ف�إن ط�ری�ق�ة 
لفّھا جزء من ثقافتھ، بما أن ربطة العنق ھي ثاني 

أمر یلفت النظر نحو الرجل بعد وجھھ، لذلك یج�ب 
أن یولي الكثیر من ال�ع�ن�ای�ة ل�ط�ری�ق�ة اخ�ت�ی�ارھ�ا، 
بشكل یتناسب مع أس�ل�وب�ھ وش�خ�ص�ی�ت�ھ وی�ح�ق�ق 
أھدافھ، وغدت ربطة ال�ع�ن�ق ف�ي اآلون�ة األخ�ی�رة 
واحدة من أھم إكسسوارات ال�م�وض�ة ال�رج�ال�ی�ة، 
التي یحرص الرجل العصري على ارتدائھا لتكتمل 
بھا أناقتھ، ولكي تضفي ربطة العنق لمس�ة ج�م�ال 
وأناقة على مظھر الرجل ینبغي دائماً ربطھا بشكل 
صحیح، ولالستفادة من ربطة العن�ق أط�ول ف�ت�رة 
ممكنة ینبغي االعتناء بھا جیداً واالحتفاظ بھ�ا ف�ي 

 مكان مناسب .
س�م م�ن  9.5عرض ربطة العنق ت�ك�ون ب�ح�دود 

أعرض مكان، ی�م�ك�ن أن ت�زی�د أو ت�ن�ق�ص واالن 
أصبح ھناك ربطة عنق رفیعة، وتت�راوح األط�وال 

سم، فیجب أن تض�ع  150 - 130الدارجة ما بین 
في الحسبان طول القامة وعرض الك�ت�ف، وك�ذل�ك 
ع�رض ی�اق�ة ال�ج�اك��ی�ت، ف�ك�ل�م�ا ك��ان�ت ال�ك�ت�ف�ی��ن 
عریضتین أو ال�ی�اق�ة ع�ریض�ة، وج�ب أن ت�ك�ون 
ربطة العنق عریضة والع�ك�س ص�ح�ی�ح، وت�ج�ن�ب 
ارتداء ربطة عنق رفیعة أو مصن�وع�ة م�ن ح�ب�ال 
جلدیة، ویفضل اختیار الطول القیاسي. المھ�م ف�ي 
النھایة عن�د ارت�داء ل�ل�رب�ط�ة ال ی�ج�ب أن ت�ك�ون 
قصیرة، فتقف نھایتھا فوق منتص�ف ال�ب�ط�ن، وال 
أن تكون طویلة لتتج�اوز ال�ح�زام، وع�ن�د رب�ط�ھ�ا 
التأكد من أن ال�ج�زء ال�رف�ی�ع ال�خ�ل�ف�ي ال ی�ت�دل�ى 
ویظھر أمام الربطة. وربطة ال�ع�ن�ق أو ال�ك�راف�ات 
لیست فقط جزءا من أناقة الرجل، وإنما تعبّر ع�ن 
شخصیتھ، وق�د ت�ك�ون ل�ھ�ا ال�ق�درة ع�ل�ى كش�ف 
مزاجھ وطباعھ وثقافتھ ونظرتھ للحیاة، خص�وص�ا 
في عیون النساء اللواتي یبدو أنھن یعرفن حقی�ق�ة 
الرجل من ربطة العنق والح�ذاء، غ�ی�ر أن ب�ع�ض 
الرجال یرفضون اعتماد رب�ط�ة ال�ع�ن�ق، وخ�اص�ة 
اإلیرانیون یرفضون ارتداء رابطة العنق التقلی�دی�ة 
المكملة للزي الرسمي للرجال في مخت�ل�ف أن�ح�اء 
العالم، وذلك العتب�ارھ�ا أح�د ال�ع�الم�ات ال�م�م�ی�زة 
التباع الثقافة الغرب�ی�ة ال�ت�ي ی�ن�اص�ب�وھ�ا ال�ع�داء، 
والعقید اللیبي الراحل معمر القذافي ھو اآلخر كان 
یرفض ربطة العنق، التي یطلق عل�ی�ھ�ا ال�ل�ی�ب�ی�ون 
اسم القرواطة، وكان لھ خط�اب ش�ھ�ی�ر ف�ي ع�ق�د 
الثمانینات م�ن ال�ق�رن ال�م�اض�ي ی�ن�ت�ق�د ف�ی�ھ م�ن 
یخ�ن�ق�ون أن�ف�س�ھ�م ب�ال�ق�راوی�ط، ف�ي ح�ی�ن ك�ان�ت 
الجماھیر الشعبیة تھتف ب�ح�م�اس�ة زائ�دة (خ�ان�ق 
روحھ بالقرواطھ.. ون�اس�ي مص�درھ�ا ب�ع�ب�اط�ھ)، 
بمعني أن ھناك من یخن�ق ن�ف�س�ھ ب�رب�ط�ة ال�ع�ن�ق 

 ولكن من عبطھ ینسى مصدرھا الغربي.
أما لون ربطة العنق من العوامل المھمة جداً ع�ن�د 
االختیار، فاأللوان الداكنة والھادئة مالئمة ل�ل�ع�م�ل 
المكتبي في مجاالت متعددة، (كالمحاماة والم�ال�ی�ة 
واالستشارات)، واأللوان البراقة وال�ف�ات�ح�ة ت�الئ�م 
بشكل أكبر العاملین في مجاالت الترفیھ والم�وض�ة 
وأحیاناً المبی�ع�ات، ال�رب�ط�ات ذات ال�ل�ون ال�واح�د 
یجب اخت�ی�ارھ�ا ب�ع�ن�ای�ة وح�رص، ب�ح�ی�ث ت�ك�ون 
مصنعة من خامات جیدة، وبالرغم من ان�ت�ش�ارھ�ا 
وأغلب الرجال یفضلونھا، ف�ھ�ي ق�د ت�ك�ون م�م�ل�ة 
بعض الشيء، ولكنھا في الغالب مری�ح�ة ل�ل�ن�ظ�ر، 
وھي مفضلة ل�م�الءم�ت�ھ�ا ل�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�م�ص�ان 
والبدالت، ھناك معیار آخ�ر الخ�ت�ی�ار ل�ون رب�ط�ة 
العنق، وھو مراعاتھ للون ال�ق�م�ی�ص، ف�إذا ك�ان�ت 
الربطة ملیئة باأللوان والزخارف یفضل أن ی�ك�ون 
القمیص سادة، والعك�س ص�ح�ی�ح. وع�ن�د اخ�ت�ی�ار 
ربطة ذات لون داكن یجب أن یكون القمیص ل�ون�ھ 
فاتح، والعكس صحیح، واختیار لون ربطة ال�ع�ن�ق 
المالئم فھناك فلسفة تربط بین لون رب�ط�ة ال�ع�ن�ق 
وشخصیة الرجل، لذلك ی�ج�ب أن ال�ح�رص ع�ل�ى 

 اختیار اللون المناسب:
ألحمر: ھو من أكثر األلوان انت�ش�اراً ف�ي ع�ال�م ا -

رب�ط�ات ال�ع�ن��ق، الس��یّ�م�ا أن�ھ ی�رم�ز إل�ى ال�ق��وة 
والمكانة الرفیعة، وھو یزید من جاذبیة اإلط�الل�ة، 
مھما كان لون البدلة، لكن جمال ھذا ال�ل�ون ی�ب�رز 
م�ع ال�ب�دل�ة ال�داك�ن�ة ب�أل�وان ال�ك�ح�ل�ي وال�رم��ادي 
وال�رص��اص��ي، وال��ق��م�ص��ان ب��ال��ل��ون األب��ی�ض أو 

 األزرق أو الرمادي.
األزرق: لون منعش یناس�ب ح�ف�الت االس�ت�ق�ب�ال  -

واجتماعات التعارف بین شركاء العمل، وھو ل�ون 
مناسب للربیع والصیف، ألن�ھ ل�ون م�رح وأن�ی�ق 
ویعكس في الوقت نفسھ الشباب والحیویة، وتالئم 
ربطة عنق بھذا اللون مع بدلة رصاصیة، إلطاللة 

 أنیقة في أشھر الحر.
الكح�ل�ي: ل�ون ك�ال�س�ی�ك�ي ف�ي ع�ال�م األع�م�ال  - 

وال�ت��ج��ارة، ی��ع��ك��س ال�رق��ي وھ��دوء الش��خ��ص��ی��ة 
واألناقة والنضج، وارتداء ربطة عنق كح�ل�ی�ة م�ع 
بدلة داكنة اللون، یحصل على إطاللة توح�ي ب�أن�ھ 

 إنسان محافظ ویستحق الثقة.
البرتق�ال�ي وال�زھ�ري وال�ل�ی�ل�ك�ي: ھ�ذه األل�وان  -

المرحة ت�ن�اس�ب ال�رب�ی�ع وال�خ�ری�ف، ك�م�ا ی�م�ك�ن 
ارتداؤھا في المناسبات المھمة، ویبرز جمالھا مع 
القمصان البیضاء أو الزرقاء الفاتحة، أو غ�ی�رھ�ا 
من األلوان الفاتحة، وفي حال اختی�ارھ�ا ب�درج�ات 

 أغمق، فإنھا تضفي صفة رسمیة بالشكل الكافي.
األصفر واألخضر: ھذان اللونان یناسبان الربی�ع  -

والصیف، األصفر ھو لون مرح، لكنھ ال ی�ن�اس�ب 
عالم التجارة واألعمال، ألنھ لون لعوب وال یضفي 
النضج أو الثقة عل�ى اإلط�الل�ة. وی�ذّك�ر أن رب�ط�ة 
عن�ق ص�ف�راء م�زی�ن�ة ب�أن�م�اط م�خ�ت�ل�ف�ة ت�ن�اس�ب 
القمصان الداكنة، بینما رب�ط�ة ال�ع�ن�ق ال�خ�ض�راء 

 تناسب القمصان البیضاء.
البنّي: ھو لون غیر رسمي، ما یع�ن�ي أن�ھ غ�ی�ر  -

مالئم لمقابالت العمل أو إلنجاز صفقة مھمة. لذلك 
ارتداء ھذه الربطة مقتصراً على التج�ّم�ع�ات غ�ی�ر 

 الرسمیة أو في عطالت نھایة األسبوع.
البنفسجي: ھو لون ملكي یرتبط بالنبالة، ویمكن  -

ارتداؤه في جمیع الفصول، وفقاً لدرجتھ الل�ون�ی�ة، 
فالبنفسجي الفاتح مثل الالفندر أو النرجس یناسب 
فص�ل ال�رب�ی�ع، خ�اص�ة إذا ت�م ارت�داؤه م�ع ب�دل�ة 
رم�ادی�ة ف�ات�ح��ة أو ب�ل��ون ال�ج��ل�د ال�م�دب��وغ، أم��ا 
البن�ف�س�ج�ي ال�داك�ن ك�ال�خ�وخ�ي أو ال�ب�اذن�ج�ان�ي، 

 فیناسب الخریف والشتاء.
األسود: ھو لون راق یناسب السھرات، كما أن�ھ  -

یرتبط بالمآتم، لذلك ال یُنصح بارتداء ربط�ة ع�ن�ق 
 سوداء في أماكن العمل.

األبیض: ربطة عنق بیضاء ھي خ�ی�ار ال�ق�ض�اة  -
في المحاكم والمحامین والمتھمین، بھ�دف ع�ك�س 
البراءة وعدم صحة التھمة الموجھة إلیھ�م، ل�ذل�ك 

 یجب تجنب اللون األبیض بشكل كلي.
الرمادي والفضي: الفضي یبرز جمال القم�ص�ان  -

البیضاء التقلیدی�ة، وھ�و ی�ن�اس�ب أع�ی�اد ال�م�ی�الد 
وح�ف�الت ال��ك�وك�ت��ی�ل، وغ��ی�رھ�ا م��ن ال�م��ن�اس�ب��ات 
االحتفالیة. أم�ا ال�ل�ون ال�رم�ادي ف�ی�م�ك�ن ارت�داؤه 

 للعمل بشرط أن یالئم البدلة.
األلوان المتعددة: ربطة ع�ن�ق ب�أل�وان م�ت�ع�ددة،  -

تناسب من یرید أن یتجّرأ وی�ب�رز ب�ی�ن اآلخ�ری�ن، 
وخاصة الشباب المحترفین، ألنھا تعزز ف�رادت�ھ�م. 
ولكن یجب االنتباه من اإلكثار من األلوان ال�ف�اق�ع�ة 

 كي ال تصبح مرتدیھا مھرج. 
 18یتم االحتفال بیوم ربط�ة ال�ع�ن�ق ال�دول�ي ی�وم 

 أكتوبر في كرواتیا وفي مدن مختلفة حول العالم.
المصدر: مواقع الت�واص�ل االج�ت�م�اع�ي. م�ح�رري 

 المواقع
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إعداد: بدري نوئیل  أیام زمان ح/48
 یوسف / السوید



الوجل ... ھ�و ال�ظ�اھ�رة األس�م�ى ف�ي   
قصیدة شاعرنا ال�ك�ب�ی�ر ح�م�ی�د ال�غ�راب�ي 
حیث السّر والبوُح في ھواهُ ھما فصولُ�ھ 
الباسمة وصفحاتھ المشرقة ، فإْذ ی�ب�ع�ث 
الوجُل على األلم فإن دموعھ تدف�ع�ھ ال�ى 
الشكوى، وإْذ یحّض اللوُم على ال�ت�ش�اؤم 
فإن التناسي یكون طریقاً الى ال�ت�ج�اھ�ل، 
وھو بذات الوقت مصدُر ق�ل�قِ�ھ ال�ع�م�ی�ق 
ل��ح��زٍن دف��ی��ن ،وأس��ًى م��ل��حٍّ ،وش��ك��وى 
أعلنت نفسھا بال س�اب�ق ان�ذار، ف�أقّض�ْت 
مض��ج��َع��ھ ل��ت��ج��ع��ل م��ن غ��رام��ھ مس��اراً 
وجدانیاً یبحث فیھ عن اطمئن�ان ف�ؤاِده ، 
فأحال دمع�تَ�ھ ال�ت�ي أج�رتْ�ھ�ا م�ق�لُ�ھُ ال�ى 
ومضِة أمٍل نظَر فیھا شاع�ُرن�ا ب�ب�ص�ی�رٍة 
ثاقبة م�ن خ�الل زاوی�ٍة ب�ی�ض�اء لس�نِ�یِّ�ِھ 
الخمسین وھ�و یُض�ِم�ر ف�ي ھ�واهُ س�ّرهُ 

  . الذي أباَحھ وجلُھ
وال��غ��ف��ل��ة...ھ��ي األخ��رى مص��در ق��ل��قِ��ھ 
العمیق، ف�ھ�ي ت�ل�ك اآلف�ةُ ال�ت�ي تص�ی�ب 
القلَب ویعّمھُ الحرماُن ، وشاعرنا الینظر 
الیھا كَمْن یتخبّط في الظالم ، ف�ق�د أی�ق�ن 
اّن اصدَق آیات ت�ع�ب�ی�ِره ھ�ي ت�ل�ك ال�ت�ي 
یخطّھا بیمینھ ویبصرھا بوجدان�ھ، ل�ذل�ك 
فإنھ یعترف أن الخلل في عینیھ لِ�َم�ا رآهُ 
من غیاٍب لمعشوقتھ التي الیج�د ب�ّداً م�ن 
التبریر لھا ، فغدا شعوُره مأس�اةً اح�ت�ف�ل 
باللوعة والعذاب ، ونھباً لعواصف مألْت 
حیاتَھ وھّزت اركاَن ھیاِمھ ، وك�أّن أم�الً 
قد تبّخَر ت�ح�ت ح�رارة الش�وق وال�ھ�ّم ، 
وت��ل��ك ب��ال ش��ك ھ��ي ت��ج��رب��ة ش��اع��رن��ا 
الناھضة في غزلیتھ الت�ي أث�ارت دھش�ة 
الغادي والرائح رغم ابیاتھا التسعة ف�ق�ط 
فھو الی�ع�رف اال ان ی�ك�ون ص�ادق�اً ف�ي 
ش��ك��واهُ دون اف��ت��ع��ال او ك��ذب آلم��ال��ھ 
األثیریة التي ی�ل�ت�م�س�ھ�ا ف�ي عش�ق ب�دأ 
ب�خ��ط�وة ول��آلن ل��ّم��ا ی��ن��ت�ِھ، وت��ل�ك ھ��ي 
الص��ورة الش��اع��ری��ة ال��ن��ب��ی��ل��ة وھ��و 
المعروف بنبلِھ ورومانسیتھ الت�ي ج�اس 

خاللھا ابیاتَ�ھ خ�ائ�ف�اً ی�ت�رق�ب ، ت�ت�ج�اذب�ھ 
الحیرة بشواظھا وھو یرى راحتھ ال�ك�لّ�ی�ة 
في اح�ت�راق�ھ ، ف�ی�ف�يُء ال�ى م�الذه ال�ذي 
اكتح�ل�ْت ع�ی�ن�اهُ ب�ت�ودی�ع�ھ�ا ف�ي ج�وٍّ م�ن 
الشعور ب�األس�ى، ی�ت�ض�م�ن خ�ل�وةَ ن�ف�س�ِھ 
وھ��واج��َس اح��الم��ِھ ال��ت��ي ج��ع��ل��ت ق��ل��بَ��ھ 

 . مضطرباً 
اّما دموُعھ التي جرت على مق�ل�ت�ی�ھ ف�ھ�ي 
االخ�رى مص��در زاِده ال��م�ن��ش��ود ل��ب��ْغ�یَ��ت��ِھ 
المثلى فأقبَل بش�ع�ره ال�م�ت�ص�ل ب�ق�ل�ب�ھ ال 
بعقلھ، في شغٍف بالغٍ ونََھ�ٍم ل�ی�س ل�ھ ح�ّد 
وھو ی�ب�ح�ث ع�ن م�ق�وم�ات ذل�ك الش�غ�ف 
لیصنع منھ مزاَجھ الخاص لیت�ع�لّ�م ح�ك�م�ة 
نسیان خجلِھ التي فاتْت ع�ل�ی�ھ وق�ت ای�ام 
صباهُ، وھنا تكمن مأساة شاعرنا الق�دی�ر، 
فَسكینةُ سنیِّھ الخمسین تكاد الت�خ�ل�و م�ن 
ع��ب��ق أن��ث��ى، والن ش��اع��رن��ا الی��ق��ن��ع 
ب��ال��ذك��ری��ات ف��ان��ھ یس��ھ��و ع��ن ص��ح��ب��ھ 
ونصی�ح�ت�ھ�م ال�غ�ی�ر م�ج�دی�ة ف�ی�ح�س ان 
وجوده الخالي قد فاض بعشقھ، وان قلب�ھ 
الصدئ قد ارتوى منھ، وان حّسھ ال�ف�ات�ر 
قد ماج بعبابِِھ ، وان حیاتھ الھان�ئ�ة ب�دات 
تسیر بطریِق حیرٍة تنت�ث�ر ع�ل�ى م�دارج�ھ 
وروٌد نضرةٌ، وترفُّ على جوانبھ ریاحیُن 

 . نافحةٌ 
وخالصة األمر ...ان شاعرنا حرَص عل�ى 
توظیف موسیقى بحر البسیط لھذا ال�ل�ون 
من ال�ح�ب ال�ذي ت�وھ�ج�ْت م�ن�ھ ال�ل�ھ�ف�ةُ 
والعذاب، وھما مصدر أي شعور، بق�اف�ی�ة 
ووزن وغ�رض ش�ع�ري م�ح�ك�ٍم، ات�ح�ّدْت 
جمیُعھا لتشّكَل إطاراً یتكون م�ن خ�ب�رات�ھ 

 . النفسیة وقدراتھ الشعریة
 

  قصیدة (المقُل) الشاعر حمید الغرابي
  یكفي من الشعر ماتجري لھ المقلُ 

 والشعر بالقلب ال بالعقل متصلُ 
 یلومني الصحب لما غبت من عللٍ 

  مابال حرفك قد ضاقت بھ السبلُ 
  ھل جف نھرك بالخمسین فافترقت
 عن ضفتیك بحور الشعر والجملُ 
  وقد تناسوا بان القلب مضطربٌ 

  فحسبَي هللا من صحٍب اذا جھلوا
 قد یضمر المرء سراً في الھوى وجالً 

  وقد یبوح بسٍر في الھوى الوِجلُ 
  كم ضیع القلب من ترجى مودتھُ 

 بغفلة عن معاني الحب ینشغلُ 
 حتى تعلّم بعد الفوت حكمتھُ 

 من صاحب العیب ینسى وجھھ الخجلُ 
  تبقى مالذاً وان تنسى فمانسیتْ 

  عیناَي عینیك بالتودیع تكتحلُ 
  قد غاب وجھك عن عیني فأحسبھُ 

  ماغاب وجھك بل عیني بھا خللُ 
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  دراسة نقدیة

  )   اااُة (

الناقدعبدالباري المالكي 
  العراق

 

 ة اان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           كفاح الزھاوي/السوید    
 

 اخلعي عنِك ثوب السوادِ 
 َھشمي بال تردد زجاج الحدادِ 

 وانجلي كالقمِر في ساعِة االكتمالِ 
 

 لتنثري شذرات النوِر في دیجوِر العقلِ 
 توھبي َسَدفَة البصر فرصة التأمل
 فتنقشع الغشاوة عن بؤبؤ العین

 
 ینبلج شعاعك على مداِد رؤیتھ

 تنسكب ھیبتك في مخیلتھ
 منبثقة أنِت من عتمِة الضبابِ 

 كساریِة السفینةِ 
 التي من دونِھا ال قیمة للشراع
 في بحر ھائج متالطم األمواج

 یستبد بھ الھلع من غیابك
 مستعطفا حرریني من محنتي

 فیھتف من عمِق االعصاِر منقذي
 

 األكوان لیست سوى فرضیات
 اما انِت.. فانتِ 

 من دونك، ال أثر للوجودِ 
 اعتلي بساط األرضِ 

 یا سیدة األكوانِ 
 استجمعي كل قواكِ 
 ارفعي صوتك عالیا

 واصرخي صرخةَ الطفِل الولیدِ 
 شتتي الھزیع األخیر من خیالئھ
 وانفضي عنك متاعب الزمان

 فالصمت أمام الھوان
 سیف قاتل

 



"و ا ا" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم: أ
 سیرین الزوش/ تونس 

 
 

 أفحمتني بحجة بتراء

 و أنت الخصم و القرین

 ال عیب إن ھمدت نیران تدابیرٍ 

 و العیُب إن صرت أخفیھا في تجاویفٍ 

 مدُد الحروِف نبٌس بھا

 و غالُب الشعور خیطٌ كالُذرى

 تریْث في معاداة ندیمٍ 

 أصقلتني كأسیاِف الوغى

 ال خیَر في عُضٍد ُسحق بتجادل

  و لكِل امرٍئ جأٌش قبل حلول القضاء

  الوُد أصیٌل بساحتي و ھو ُسكنایا

 إن عاندَت لسَت بمنأى عن السجایا

 أھواؤنا تختلطُ و تبرأ بالداءِ 

 و الكون یُقتضُب بفِراسة األحداقِ 

   عمَت مساًء یا وتًدا من اإلیالفِ 

 كمالھُ قبل المناصرِة بالرضا

 نافستني و لسُت بمعجٍم مرتضى

 إن المعاني تتزخرف بسبِك الَوقَّاء

 یتجلى ومٌض سخيٌّ كالثراء

 ینفي صروًحا لجرحٍ سرى
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 أط ُل ات
 
 
 
 
 

 
 

 
 د.عبد االلھ محمد جاسم/العراق

 

 
 

 ..أرغموني خلَف أیامي أسیر

  ...بین أطالل الذكریات

 ..أبحُث عن وجھي الغریب

 .. عشُت سنیناً ال مرَد لھا

 ..لو سألتُھا لن تجیب

 ..كنُت في ھذا المكان

 ..خائف من البعید والقریب

 أسأُل أمي وأبي ھل طرَق الباب رقیب..؟

  ..بكیُت على رحلة طفولتي

 ..تلَك التي لم أكن عنھا أغیب

 ..باتت األیام فیھا تُذكرني

 ..بلعبي ومراحي من شروق الشمس حتى المغیب

 وأتیُت الیوَم أسال ایَن راحت تلك السنین..؟

 أین أمي و أبي واخواني..؟

 ..وجیران أھلي والحبیب

  كیف فارقت دیارھا..؟

  .وتشتت عن بعضھا

 ..أسبابھا الحكام

 ..وأساطیر الرعاع والكاھن المعیب

 ..تغیرت محطات الزمان

 ..وأشكالھا ولم یعد فیھا عریب

 ..سافرت أحالمي آلفاق عالم بعید

 ..وساَد القلب شوقاً مستعر الھیب

  ..أال تباً لكل قاٍس أشاع الرعب فینا

 ..والخوف من المجھول الرھیب

 ولقد صبرُت لھا حتى توارت أنیابھا

 ..بعد ان باَن المشیب

 

أم ا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 كنت غریبا

 ال سعد وال امل

 سماء بال نجوم

 این انت یا قمر

 عندما التقیُت بھا

 انجلى كل الغبار

 وٱندثر

 انا اآلن في حیاة

  سعادة تواسیني

  اذا كل العالم

 تواروا واغتربوا

 اذا كانت حاضرة

 ام غائبة حبیبتي

       انا في جنة

 احلى ما شاء القدر

  

 

 Nاسماعیل خوشناو 

 2017/7/5 



یعیش االنسان منذ خلقت البشریة متأثرا بما یحیط   
مؤثرا ف�ی�ھ�ا وم�ت�أث�را ب�ھ�ا   بھ من البیئة الخارجیة

ویشكل الفن بیئة اساسیة تحیط ب�ال�ف�رد، وی�ح�ص�ل 
التأثر والتأثیر بین الفن وبین اإلنسان بصور فاعل�ة 
ومتداخلة، حتى یصعب الفصل بین تأثیر أي ط�رف 
من طرفیھما ع�ل�ى ال�ط�رف اآلخ�ر، ف�اإلنس�ان ھ�و 
صانع الفنون ومنھا الدراما وغ�ی�رھ�ا م�ن ال�ف�ن�ون 
فھو منتج ومبدع لھا وھو متلقیھا في ال�وق�ت ذات�ھ 
فالفن صانع ثقافة اإلنسان، وخالق ل�ت�وج�ھ�ات�ھ ف�ي 
شتى مجاالت الحیاة، وأض�ح�ى ص�ع�ب�ا أن ی�ت�خ�ل�ى 
إنسان العصر الحدیث ع�ن م�ت�اب�ع�ة ال�ف�ن بص�رف 
النظر عن محل سكناه أو إقام�ت�ھ ب�ف�ض�ل م�ن�ت�ج�ات 
العصر الحدیث ومكتسباتھ االلكترونیة وال�ف�ض�ائ�ی�ة 
وفي ضوء ذلك یصح القول ان الفن یصنع شخصیة 
الفرد ویمنحھا انماطا س�ل�وك�ی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة، ول�ل�ف�ن 
القدرة على توجیھ الناس ألي صوب وألي ت�ن�ظ�ی�م 

  وألي ثقافة ما.
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات   وم��ع ت��ط��ور ال��ح��رك��ة الص��اع��دة  

االنسانیة (نتیجة ت�ط�ور الص�ن�اع�ة وت�ط�ور ال�ف�ك�ر 
االنساني وتوالي المبتكرات ال�ع�ل�م�ی�ة)، واالن�ف�ت�اح 
العالمي على الحیاة، تطورت الفنون ووسائلھ ال�ت�ي 
تقوم بنقل االفكار واآلراء والثقاف�ات وال�م�ع�ل�وم�ات 
والبرامج واالتجاھات، وحصل التأثیر على جم�ھ�ور 
المتلقین سلباً أو ای�ج�اب�اً، وك�ث�ی�را م�ا ی�ؤدل�ج ذل�ك 
التأثیر برامج التنشئة االجتماعی�ة وس�ل�وك ال�ف�رد، 

الس�ل�وك�ی�ات   وبخاصة االطفال والشباب، بما ف�ی�ھ�ا
المنحرفة التي ال تمت ل�م�ج�ت�م�ع�ات�ھ�م بص�ل�ة، ف�ھ�م 
معرضون للتأثر في سلوكیات غیر سویة أك�ث�ر م�ن 
غیرھم، ذلك الن تلك الفئات العمری�ة م�ا زال�ت ف�ي 
طور استقبال التعل�م، وم�ازال ع�ودھ�ا رق�ی�ق�ا ازاء 
استقبال األفكار، فھي لیست قادرة على التمییز بی�ن 
الجید والرديء وبین الحالل وال�ح�رام، الس�ی�م�ا ان 
ھذه االعمار ت�ت�وق دائ�م�ا ال�ى ال�رغ�ب�ة ف�ي ب�ن�اء 
 شخصیة مستقلة، غالبا ما تكون قائمة على التمرد.

وبسبب ھذا التواجد الكلي لوسائ�ل ال�ف�ن وق�درت�ھ�ا 
على التأثیر في عقول االفراد وجدانھم وسلوكیاتھ�م 
ادى الى القیام بدراسات وعلى امتداد السبعین سن�ة 
الماضیة، وقد تضمنت مجاالت متنوعة ك�ال�ح�م�الت 
االنتخابیة ونش�ر االس�ت�ح�داث�ات وتص�وی�ر ال�ع�ن�ف 
والشبقیة والعنصریة ومثلیة الجنسیة والنساء وفي 
مجاالت الصحة والتنمیة الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
وقضایا الھویة والقیم ف�ي ال�ب�ل�دان االن�ت�ق�ال�ی�ة ف�ي 
مراحل المتقدمة نسبیا وتأثیر وسائل الفن االیج�اب�ي 

 والسلبي على حد سواء.
 
ومن ھنا تندرج إشكالیة مقالتنا ھذه التي تتمحور    

حول مدى تأثیر وسائل الفن على أیدیولوجیة وبیئة 
الفرد والمجتمع وبالتالي تأثیره ف�ي ت�غ�ی�ی�ر ث�ق�اف�ة 
المدینة، فالسلوك حصیلة للتنشئة االجتماعیة ع�ب�ر 

التي یمر بھا الطفل داخل االسرة،   قنواتھا المختلفة
فیكتسب من خاللھا سلوكاً اجتماع�ی�اً یس�اع�د ع�ل�ى 
التفاعل  مع افراد اس�رت�ھ وی�ت�ع�ل�م اول م�ا ی�ت�ع�ل�م 
وسائل االس�ت�ج�اب�ة ل�غ�ی�رِه م�ن االف�راد م�ن خ�الل 
اشباعھ لحاجاتھ الحیویة وت�ت�ك�ون ل�دی�ھ ف�ك�رة م�ا 
ینبغي ان یكون علیھ سلوكھ ، قبل ان ی�ك�ون ق�ادراً 

  على الكالم.
ان ھذه المھام والواج�ب�ات ال�ت�ي ی�م�ارس�ھ�ا ال�ف�رد 

البد لھا من قن�اة او وس�ی�ل�ة   والتي تعرف بالسلوك
لتحدث االثر المطلوب أو تؤدي الى عملیة تفاع�ل�ی�ة 
إذ البد من "اتصال" إلتمام عملیة التفاعل ف�ع�م�ل�ی�ة 
التنشئة االجتماعیة التي تحدث من خالل الفن ع�ب�ر 

وسائل التواصل االجتماع�ي ت�ع�د اح�دى ال�وظ�ائ�ف 
المھمة التي تقوم بھا تلك الوسائل كم�ا أن ع�م�ل�ی�ة 
التنشئة تشتمل على تفسی�ر وت�ح�ل�ی�ل االح�داث ف�ي 
البیئة وتوجیھ السلوك كرد فعل لھ�ذه األح�داث وان 
اھم ما یمیز الدور االیجابي لعملیة االتصال في اط�ر 
ومستویات التنشئة االجتماعیة في اي مج�ت�م�ع ھ�و 
قیام تلك الوسائل بإرشاد االفراد الى التعامل ال�ذك�ي 
الواعي مع وسائل الفن (صحافة، اذاعة، تلفزی�ون، 
وسائل التواصل االجتماعي) بحیث ال ی�ق�ب�ل�ون وال 
یعتقدون بما تقدمھ لھم وسائل ال�دع�ای�ة دائ�م�اً، ب�ل 
یتفاعلون معھا بعقلیة راشدة واف�ك�ار واع�ی�ة، وق�د 
اش�ار ال�ى ذل�ك "ال�ب�رت ش�رام" ع�ن�دم�ا ذك�ر ان 
لوسائل االتصال مثل ال�ت�ل�ف�زی�ون دوراً م�ھ�م�اً ف�ي 
ت�ن�س�ی�ق ال�ف�ھ�م ال�ع�ام واالدارة ال�ع�ام�ة وال�ت�ح�ك��م 
االجتماعي، اما اذا اراد احدما ان یثیر معركة ح�ول 
اجھزة االتصال فما علیھ اال ان یستعرض ت�أث�ی�رھ�ا 
االجتماعي عبر نشر الثقافات الدخیل�ة ع�ل�ى ث�ق�اف�ة 

 .المجتمع والمدینة المتجذرة واالصیلة
ونظراً ألھمیة التوجیھ المبرمج للف�ن وال�ت�ل�ف�زی�ون 
ومدى تأثیره في سلوك الف�رد وال�م�ج�ت�م�ع وث�ق�اف�ة 
المدینة، فان مالیین الدوالرات التي ت�درھ�ا وس�ائ�ل 
واسالیب جدیدة ل�ل�ط�رح ال�درام�ي ك�أرب�اح س�ن�وی�اً 
مستخدمة اسال�ی�ب االتص�ال ال�ج�م�اھ�ی�ري ألح�داث 
تغییر مق�ص�ود ف�ي س�ل�وك االف�راد ع�ل�ى مس�ت�وى 
التفكیر واالتجاھ�ات اض�اف�ة ال�ى زی�ادة وت�ح�س�ی�ن 
نوعیة وكمیة المعلومات لدى االف�راد وال�ج�م�اع�ات 
وھو ھدف اي عملیة تأثیر یقوم او تحاول ان ت�ق�وم 

 بھا وسیلة اعالمیة معینة.
 
وتلك التأثیرات التي تحدثھا وسائل ال�ف�ن واالع�الم  

یمكن تقسیمھا الى تأثیرات كامنة وتأثیرات ظاھرة، 
كما ان ھناك تأثیرات مباشرة واخرى غیر م�ب�اش�رة 
اي (التأثیر على المدى ال�ط�وی�ل) ون�ع�ن�ي ب�ال�ن�وع 
االول االعتقاد بان لوسائ�ل االتص�ال ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة 
تأثیرات م�ب�اش�رة وف�ع�ال�ة وھ�ي ش�ب�ی�ھ�ة ب�ت�أث�ی�ر 
ال�رص�اص�ة الس�ح��ری�ة، ون�ع�ن�ي ب�ذل�ك ان االف�ك��ار 
والمشاعر تنتقل الى ال�م�ت�ل�ق�ي م�ن ال�م�رس�ل دون 
قیود، وتحدث اثارھا سواء كان ال�ت�أث�ی�ر س�ل�ب�ی�ا أم 

  إیجابي.
لكن االبحاث العلمیة االخیرة دحضت ھذه ال�ن�ظ�ری�ة 
اذ اتضح ان االفراد ال یتلقون االفكار بشكل ت�ل�ق�ائ�ي 
بل انھم ینتقدون ویرفضون او یقبلون، وھذا ی�ع�ود 
الى اتساع ساحة االتصال بین االفراد ووجود البدیل 
الثقافي واالجتماعي وتزاید الكم المعرفي وال�ف�ك�ري 

 والعلمي لشرائح اجتماعیة ال حصر لھا.
اما النوع الثاني فھو التأثیر غیر المباشر ویعني ان 
تأثیر الفن في الجمھور یحتاج الى مدة ط�وی�ل�ة ك�ي 
تظھر اثاره، وذلك من خالل عملیة ت�راك�م�ی�ة ت�ق�وم 
على اس�اس ال�ت�غ�ی�ی�ر ف�ي االت�ج�اھ�ات وال�م�واق�ف 
والبیئة، الن االنسان یحتاج الى فترة زمنیة ط�وی�ل�ة 
لیتمكن من تغییر او تعدیل نمط حی�ات�ھ، او اس�ل�وب 
ونوعیة تفكیره وھذا التغییر ال یحدث اال م�ن خ�الل 
التعرض لمصادر معلومات تختل�ف ع�ن ت�ل�ك ال�ت�ي 
نشأ وتربى علیھا في رحلة الطفولة المب�ك�رة، وھ�و 

كم�ص�در م�ن مص�ادر ال�م�ع�ل�وم�ات،   ما حققھ الفن
یختلف في الكثیر من االحی�ان ع�م�ا ھ�و س�ائ�د ف�ي 
المدرسة واالسرة ومؤسسات التنشئة االجت�م�اع�ی�ة 

 االخرى.
لقد اصبح للفن في الوقت الحاضر دوراً مھم�اً ف�ي   

صیاغة ثقافة االف�راد وال�م�ج�ت�م�ع�ات ب�وص�ف�ھ اداة 
التوجیھ االولى ال�ت�ي ت�راج�ع ام�ام�ھ�ا دور االس�رة 
وتقلص دونھا دور االسرة وبذلك فقد اصب�ح�ت ك�الً 
من االسرة والمدرسة في قبضة الفن وال�ت�ل�ف�زی�ون 
اللذان یعدان منصة لبث الفن المؤدلج لج�ھ�ة م�ا او 
نشر ثقافة ما، وھذا ادى الى التحكم فیھا وتوجیھھا 
ورسم المسار الثقافي وال�ف�ك�ري وال�ع�ق�ائ�دي ل�ھ�ا، 
ولما كان المحتوى الفني یقوم بتقدیم المادة المرئیة 
والمسموعة والمقروءة ایض�ا ف�أن�ھ اك�ث�ر وس�ائ�ل 

  تغییراً واعظمھا تأثیراً.
 

فإن وسائل الفن یكون لھا تأثیر كبیر عل�ى االط�ف�ال 
سلوكیاتھم ف�أص�ب�ح�ت   والمراھقین والشباب وبناء

االول�ی��اء ال��ج��دد ب��دل االب��اء ھ�ي وس��ائ��ل االع��الم 
وب�ت�ل�ب�ی�ة رغ�ب�ات�ھ   والتلفزیون ألنھا تغریھ بقربھ�ا

النفسیة، ومن ھنا أص�ب�ح�ت وس�ائ�ل األع�الم ت�ح�ل 
بدیال عن األباء وتصبح أشب�ھ ب�أول�ی�اء أم�ور ت�ل�ك 
الفئات العمریة؛ بل أمست بمثابة الصدی�ق ال�ح�م�ی�م 

مثلم�ا ال ی�ق�وون ع�ل�ى   لھم، ال یقوون على فراقھا
فراق األنترنیت، وھذا ما ادى ال�ى ظ�ھ�ور ال�ت�ف�ك�ك 
االسري واكتساب سلوكی�ات غ�ی�ر ص�ح�ی�ح�ة وب�ث 
السلوك العدواني سواء العدوان المادي او الل�ف�ظ�ي 
 أو التمرد على االسرة واالنحراف الدیني واالخالقي

وبغیاب الرقابة والحصانة من قبل االسرة بالم�رت�ب�ة 
االولى والدولة بالمرتب�ة ال�ث�ان�ی�ة ان�ت�ش�رت ح�االت 
وسلوكیات غیر س�وی�ة م�ن�ھ�ا ت�ع�اط�ي ال�م�خ�درات 
والقتل والتحرش الجنسي وغیرھا من الس�ل�وك�ی�ات 
الدخیلة، اذا عملت اغلب وسائل االعالم والتلفزیون 
وب��خ��اص��ة ال��درام��ا ال��ى رس��م ص��ورة ش��خ��ص��ی��ة 
اسطوریة خیالیة ألفراد العصابات وما تمتلك�ھ�ا م�ن 
نفوذ وقوة تحببھا لدى المتلقي، وتص�ور ال�ع�الق�ات 
الجنسیة بین الطرفین على انھا ثقافة وھو أمر دف�ع 
كثیر من الناس وبخاصة الشباب الى ال�ت�خ�ل�ي ع�ن 
اصول عقیدتھم ودینھم، واصبح ال�دی�ن واالن�ت�م�اء 
الدیني یمثل تقلی�دا ق�دی�م�ا ف�ي أذھ�ان�ھ�م، الب�د م�ن 
التمرد علیھ والتجرد منھ واالقبال ع�ل�ى ك�ل م�اھ�و 
جدید واالنغماس في المحاكاة والتقلید لما ھ�و واف�د 

تروج لھا مجامیع ت�دع�ي أن   من تلك الثقافات التي
تمثل الفن الحدیث أو المعاصر؛ وھي في ح�ق�ی�ق�ت�ھ�ا 
بعیدة كل البعد عن الفن والرس�ال�ة الس�ام�ی�ة ل�ل�ف�ن 
والثقافة والذوق العام بغ�ی�ة ال�ن�ی�ل م�ن ال�م�ج�ت�م�ع 
والشباب النھم ی�م�ث�ل�ون الص�رح االس�اس�ي ل�ب�ن�اء 

 .االمم، فبدون وجودھم ال صالح للمجتمع
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ت�ق��وم ال��ق�ص��ی�دة ال�ح��رة وح��دھ��ا      
ك�ج��ن��س ادب�ي م��ت��ف��رد ب��إش��ت��راط��ات 
متعددة، أھم�ھ�ا أن�ھ�ا ت�م�ث�ل م�رح�ل�ة 
تطور القصیدة التقلیدیة القدیمة ال�ت�ي 
تتخذ من األوزان والقوافي، واإلیق�اع 
شكال جمیال مدھشا، یمثل فیھا الصدر 
والعجز قانونا ث�اب�ت�ا م�ث�ل مص�ف�وف�ة 
ری��اض��ی��ة، ل��ذل��ك ك��ان ال��خ��وض ف��ي 
شواطئھا یعد أمرا صعب المراس، إذ 
ی��ت��ط��ل��ب م��وھ��ب��ة ع��ال��ی��ة ودراس��ة 
لقوانینھا، لذلك وفرت الح�داث�ة س�ب�ال 
ج��دی��دة ل��ل��ت��ع��ب��ی��رع��ن ال��م��ض��ام��ی��ن 
الش�ع�ری�ة، ب��ق�ص�ی�دة ال�ت�ف�ع��ی�ل�ة، ث��م 

الحرة التي أعطت ل�ل�ف�ض�اء   القصیدة
ل��ی��س ل��ھ��ا ح��دود   الش��ع��ري س��ع��ة

والنذھب بعیدا عن اس�م�اء الش�ع�راء 
برعوا في ھذا األمر ورس�م�وا   الذین

مسارا حداثویا جدیدا مأل الفراغ الذي 
ساد في وط�ن�ن�ا ال�ع�رب�ي ف�ي ف�ت�رات 
التراجع الثقافي واألدبي بعد الحربی�ن 
الكونیین من القرن ال�م�ن�ص�رم, ن�ازك 
المالئكة، ب�در ش�اك�ر الس�ی�اب، ع�ب�د 
الوھاب ال�ب�ی�ات�ي, م�ح�م�د ال�م�اغ�وط، 
صالح عبد الصبور، أمل دنقل, أنس�ي 
الحاج, محمد ال�ف�ی�ت�وري وآخ�رون... 
ح��ت��ى أن م��دی��ن��ت��ن��ا ك��رك��وك ك��ان 

حضورا م�م�ی�زا ف�ي ھ�ذا الش�أن   لھا
ت���م���ث���ل بـ��� (ج���م���اع���ة ك���رك���وك) 

سركون بولص، ج�ان دم�و،   ابرزھم
صالح فائق، وقد سار ع�ل�ى خ�ط�اھ�م 
الكثیر من الشعراء والشاعرات الذین 
خاضوا غمار ھذه التجربة، وب�م�ا أن 
ل�ل��م��رأة ف�ي ھ��ذه ال��م�دی��ن��ة حض��ورا 
م��م��ی��زا, ف��إن ال��م��ك��ت��ب��ة ال��ع��راق��ی��ة 
الكركوكیة قد إحتفت بكتابات نس�وی�ة 
طموحة أمثال، أیدان الن�ق�ی�ب، م�ن�ور 
م��الحس��ون، ش��ذى عس��ك��ر ن��ج��ف، 
رمزیة میاس، آمنة م�ح�م�ود، ك�اج�ال 
أحمد، نرمین طاھربابا، آی�ة س�ردار، 
م��ھ��ا ال��ھ��اش��م��ي، ب��رش��ن��ك اس��ع��د 
الصالحي، روناك بابان، ذكریات عب�د 

 هللا.
ع��ل��ى ط��اول��ت��ي م��ج��م��وع��ة ش��ع��ری��ة 
ل�ل��ش��اع�رة (ذك��ری�ات ع��ب�دهللا) ال��ت��ي 
ھمست لي أن اس�م�ھ�ا ی�ح�م�ل ط�اق�ة 
شعریة وی�رم�ز ال�ى ذك�ری�ات ال�وال�د 
رحمھ هللا وقد إس�ت�زادت م�ن وال�دھ�ا 
الناشط المدني، والمثق�ف، (إذ ك�ان�ت 
المكتبة تشكل ركنا مھما م�ن ال�م�ن�زل 
وواجھة نفخر بھا، ح�ت�ى ت�رع�رع�ن�ا 
على جمال الح�رف وب�ھ�ج�ة ال�ج�م�ل�ة 

ونكھة الشعر)، وبصدد ھ�ذه ال�رح�ل�ة 
في أسفار القصیدة الحرة ل�م�ج�م�وع�ة 
(ف�ي حض��رة ع��ط��رك) الص��ادرة ف��ي 

ع��ن م��وس��س��ة رؤى  2019م ال��ع��ا
للطباعة والن�ش�ر/ ك�رك�وك. ال�ع�راق، 
تتضم�ن اك�ث�ر م�ن أرب�ع�ی�ن ع�ن�وان�ا 
لقصائد حرة لھا دالالت ذاتیة مح�ض�ة 
وتعكس بوضوح جنوح الشاعرة ال�ى 
إعالء شأن التجربة التي خاضتھ�ا او 
فرضت علیھا بسبب تك�وی�ن ال�ع�ائ�ل�ة 
الذي أخذ مسارا فكریا وأدبیا واض�ح�ا 
ومستقال, لذلك ستجد ایھا المتلقي في 
ھذه الفسحة، اإلجابة على كل األسئلة 
ال�ت�ي ت�ت�ح��دث ع�ن إم�رأة ع��راق�ی��ة، 
ب�م��ش��اع��رھ�ا وأف��ك��ارھ��ا, وع��الق��ت��ھ��ا 
بالمجتمع وتفاصیل ن�م�و م�وھ�ب�ت�ھ�ا، 
غیر أن حضورھا ال�واث�ق وال�م�ق�ت�در 
یشكل عالم�ة ای�ج�اب�ی�ة واض�ح�ة ف�ي 
المشھد الثقافي واألدب�ي واالنس�ان�ي, 
فھي شخصیة م�رح�ة, ی�زی�ن�ھ�ا ع�ق�ل 
راج��ح وم��ل��ك��ة ف��ك��ری��ة, وع��الق��ات 
متوازنة مع زمالئھا, وھ�ذه الس�م�ات 
جعلتھا تحلق بآفاق رحبة في محیطھا 
اإلب��داع��ي وك��ل م��ن ع��رف��ھ��ا وم��د 
ال��ج��س��ور ل��ل��ت��واص��ل م��ع إن��ت��اج��ھ��ا 
الشعري,ھ�ي وال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ل�وات�ي 
برزن ف�ي م�ی�ادی�ن االدب وأج�ن�اس�ھ 
كافة, تحولت ھذه الموھبة الى ح�رف�ة 
ومھنة حتى أن موضوع التنسیق بین 
م��ت��ط��ل��ب��ات ح��ی��اة ال��م��رأة الش��رق��ی��ة 
ووجودھا كمنتجة فكریة وأدبی�ة ف�اق 

 التصور.
عند مراجعة عناوین القصائ�د، ن�ج�د  

لكل عنوان انعكاس نفسي واجتماع�ي 
وتاریخي، یرمز إلى ظ�روف تش�ك�ی�ل 
القصیدة ذاتھا، وبنظرة ف�احص�ة إل�ى 
األثر الوجداني الذي تبغیھ اوت�ع�ت�م�ده 
نستطیع أن تن�ق�ل�ن�ا إل�ى آف�اق رح�ب�ة 

 وشاسعة من البوح...
(إذا وق�ع��ت ف��ي ح��ب إم��رأة ت��ع�ش��ق 

 الحرف,
 فھل ستصبح غیمة بسماء حبك؟ 

 لتمطرك بأعذب مفردات العشق!
أم أن��ھ��ا إس��ت��ن��زف��ت مش��اع��رھ��ا ف��ي 

 الكتابة..
ك��م��ح��ب��رة س��ك��ب��ت ف��وق ال��ورق...) 

م��ن قص��ی��دة، ال��ع��ش��ق  99الص��ف��ح��ة
األسطوري، ھذا مادونتھ على الغالف 

مدار ال�ب�ح�ث, وق�د   األخیر من كتابھا
إختارت بعنایة فائقة مفردات محب�ب�ة, 
ح�ب, أم�رأة, عش�ق, وھ�ذه األخ�ی��رة 

توزعت على مساحات أخرى من ھذه 
ال��م��ج��م��وع��ة لض��رورت��ھ��ا الش��ع��ری��ة 

إیحائیا   والجمالیة والتي تعد تصریحا
لمیول النفس نحوالتش�ب�ث ب�ال�م�ع�ادل 
اآلخر(یوم عاشق) (تناقضات المنطق 
في جغرافیة العشق) (عشق في زم�ن 
الالعشق) (غطرسة عاشقة)(الع�ش�ق 
األسطوري) (فصل العش�ق) (س�أق�ی�م 
بین عینیك إنتفاضة عشق) (عش�ق�ك) 
تلك ھي مسمیات رئیسة لقص�ائ�د ف�ي 

 متن ھذه المجموعة...
   (الذي اخترع النوافذ كان عاشقا

 سرق قلبھ سكنة الدار..)
 (أنا إمرأة عشقت ترجمة اللوحات,

 وأصبحت تكتب لكل لوحة قصیدة,)...
آخر وإتجاه جدید ت�ح�ث   وفي موضع

الخطى ن�ح�و م�دی�ات أرح�ب ل�ت�ح�ل�ق 
عالیا في نرجسیة متقن�ة ل�ت�رس�م ل�ن�ا 
وقع السیجارة في حی�ات�ن�ا, وال�ب�ع�ض 
لدی�ھ ارش�ی�ف وت�واری�خ ع�ال�ق�ة ف�ي 
ال��ذھ��ن ع��ن س��ی��رت��ھ��ا وأن��واع��ھ��ا 
والمواقف التي كان لھا األثر النف�س�ي 

 واألجتماعي عند اإلقالع عنھا..
 (لم تعد سوى دخان 

  التحضر اال حین ...
  اوقد سیكارة ذكریاتي

 بوالعة الشوق.....
 لیس لي سوى ان اشھقك...

 سما وازفرك الما....
 لتمأل رئة الھجر...
 تمضي الدقائق ...

 لتتالشى بصمت ....
 وتنتھي رحلة الشوق ...

 وتترك لي وھناً...
 لو كررتھ ..

 كل یوم...
ساموت ادمانا...).من قصیدة, إدم�ان, 

 51الصفحة
من یعاقر السیجارة ویفرط بالت�دخ�ی�ن 
ی��رب��و ع��ل��ى اإلدم��ان ح��ت��ى تص��ل 
السیجارة الى خیال الرجل مثل الم�رأة 
الجمیلة القاسیة التي عش�ق�ھ�ا, ل�ك�ن�ھ 
الیستطی�ع أن ی�ق�ل�ع ع�ن�ھ�ا, أوح�ت�ى 
محاولة نس�ی�ان�ھ�ا, غ�ی�ر أن م�ق�اص�د 
شاعرتنا(ذكریات عب�دهللا) أن ب�وس�ع 
اآلخر أن یمسح ك�ل أث�ر س�اب�ق م�ن 

 خالل تالشي الدخان في الفراغ.
 (تمر ایامي بسرعة فائقة،

  حتى ان الساعة في عداد وقتي
 تساوي وھلة ..

 والیوم بضع ساعات..
ت���راودن���ي ف���ك���رة ال���ھ���رم م���ن���ذ 

 عشر من عمري !.).  السابعة
في ھذه اإلضاءة قد جمعت ش�اع�رت�ن�ا 
االنیقة حرفا وحضورا عناصر الق�ص 
الحدیث في لقطة صغیرة, وقد أمتعتن�ا 
حقا ف�ي إن�ث�ی�ال س�اح�ر والف�ت, وق�د 
أبدت عنایتھا حتى تك�ت�م�ل ش�روط�ھ�ا 
الذاتیة والموضوع�ی�ة, ف�ك�ان�ت قص�ة 
قص��ی��رة ج��دا,إن ت��ج��رب��ة الش��اع��رة 
(ذك��ری���ات ع���ب���دهللا) ج���دی���رة ب���أن 
تق�رأ,وت�وض�ع ع�ل�ى ط�اول�ة ال�ب�ح�ث 
والتحلیل والمكاشفة األدبیة وتح�ض�ى 
بعنایة النخب األدبیة والنقدی�ة...ن�أم�ل 
لھا اإلستم�رار ال�ح�ث�ی�ث ن�ح�وم�دی�ات 

 أرحب في مشروعھا األدبي ھذا...

  (ا تذ) ةا 
 أر  ...  ا  ت

 / العراق كتابة: فھد عنتر الدوخي 
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دقت الساعة معلنة الثانیة عش�رة ل�ی�الً، أس�رع�ُت ن�ح�و م�ن�زل�ي   
العتیق تاركة خلفي حذائي ال�ف�ض�ي وفس�ت�ان�ي ال�ف�ض�ف�اض ال�ذي 
إختفى شیئاً فشیئاً حتى عاد قمیصي المتقطع وتنورتي ال�م�ھ�ت�رئ�ة 

 .إلى ما كانا علیھ
وفي طریقي رأیت وجود مسرحاً قدیماً، تقدمت نحوه ودخلتھُ وأن�ا  

 .أحمل في داخلي كلمات عن حلمي المختفي ورقصتي التي انتھت
الظالم یغطي مقاعد المسرح، ال یوجد سوى بصیص ضوء خاف�ت  

وسط خشبة المسرح، اقتربت منھ ووقفت وسطھ أتأمل جم�ھ�وري 
اإلفتراضي، صفقت لنفسي وتقدمت مخاط�ب�ة ال�م�ق�اع�د ال�ف�ارغ�ة، 

 :قائلة
أنا من یدعونني السندریال ولكني في حقیقة األمر فت�اة ك�غ�ی�رھ�ا  -

تمر بحیاة قاسیة، لیس ألنھا تربت عند زوجة اب؛ بل ألنھا عاشت 
تحت قیود المجتمع الذي حرمھا من حریتھا ومن العی�ش ب�ك�رام�ة 
دون التذلل ألي بشر، وحلمت بفس�ت�ان بس�ی�ط ول�ك�ن�ي ل�م أحص�ل 
سوى على ھذا القمیص البالي الذي أعرتھ من شقی�ق�ت�ي م�ن أب�ي 
وعیرتني بھ، لقد حرمني المجتمع من العمل و الحب والعلم بسب�ب 

 .یتمي
أیتھا المقاعد ھل تسمعینني، فلیس ھ�ن�اك أح�د ی�ن�ص�ت ل�ي اآلن  

سواِك، رغم إنك جماد، لكنك ستسمعیني رغماً عنك آلخ�ر ك�ل�م�ة، 
فأنا لم أترك الحذاء بال سبب، بل تركتھ لكي أعود لحقیقتي وأتم�رد 
على واقعي وأتخلص من زوجة أبي، أبي الذي حرمني من تحقی�ق 
حلمي وجعلني أعیش تحت سلطة ھذا وذاك، أنا الفتاة أنا البنت أنا 
المرآة أنا الزوجة أنا األم سأصرخ بأعلى صوت�ي وأط�ال�ب ب�ح�ق�ي 

 .في تحقیق ذاتي
لن أكون أَمة مرة أخرى ألًي من كان، ولن أستج�دي ع�ط�ف ھ�ذا  

وذاك، ولن أرقص مع ھذا الرجل وذاك، عسى أن ی�خ�ل�ص�ن�ي م�ن 
یتمي ومن تسلط زوجة أبي بل سأكون امرأة قویة یخشى منھا ك�ل 

 .من سمع بخطواتھا تقترب
وبینما كنت أخاطب المقاعد أنیر ضوء ال�م�س�رح ف�ج�أة، اخ�ت�ب�أت 
خلف ستار العرض، األض�واء أخ�ذت ت�ن�ار واح�دة ت�ل�و االخ�رى, 
صوت یغني وآخر یعزف وآخر یصفق، الجمھور بدأ یمأل الم�ق�اع�د 

 .والممثلون إزداد عددھم، وأنا خلف الستار حائرة
ھل حان وقت العرض؟ ھل أخرج وأقف معھم وأتلو خطاب�ي م�رة  

أخرى؟ ولكن الجمھور، نعم الجمھور، وفي دوامة التفكیر اق�ت�رب 
 :أحدھم مني وھو یرتدي ثوب الرقص، قائالً 

 ھل ھذه ثیابك للتمثیل؟ -
 :ترددُت في االجابة، وأكمل قائالً 

 .البأس، حان دورك اآلن -
لم أصدق ما أسمع، حان دوري اآلن! إنھم یعتقدون أن�ن�ي م�م�ث�ل�ة 
معھم، سأستغل ھذه الفرصة وألقي بخطابي بمسرحیت�ي ب�ج�م�ل�ت�ي 
وأعبر عن ذاتي وأكسر قیود الخوف. ابع�دُت الس�ت�ائ�ر واع�ت�ل�ی�ت 
المسرح، الكل یطالعني، ھناك من یص�ی�ح ھ�ی�ا اس�م�ع�ی�ن�ا، وآخ�ر 
یقول: ھیا أرقصي لنا، شعرت بقشعریرة، أنا ھ�ن�ا ألت�ك�ل�م ولس�ت 

 :ألرقص وال ألغني، ضربت خشبة المسرح بقدمي وصرخت
أصمتوا وأسمعوا خطابي، فأنا فتاة من حقي أن أعیش، لن أكون  -

ملكاً ألحد ولن أستكین ألحد، فأنا إنسان، مث�ل�ي م�ث�ل�ك�م، س�أع�م�ل 
وأعیش واقرأ وأفتش عن كرامتي دون أن یم�س�ن�ي أو ی�الح�ق�ن�ي 
أمیر الصدفة الذي قد یخلصني من عذاباتي ب�ل س�أخ�ل�ص ن�ف�س�ي 

  .بنفسي
صمت الجمیع وعم الھدوء واستحالت كلمتي كغی�م�ة ع�اب�رة ف�وق 
سماء الحاضرین. عدُت بخطواتي الى الوراء خلف الست�ار وخ�رج 

 :بعدي ممثل آخر، أخذ یرقص ویرقص ویقول
عبرت عن نفسھا بین الغجر، ھیا ارقصوا ھ�ی�ا غ�ن�وا, ف�ال�ح�ی�اة  -

  .ملذات والبشر كالعربات یجرھم من یرید الحیاة
 

 ا ام ة
 
 

 : شیماء نجم عبدهللا/العراققصیرة  قصة 

   اة ا قصة قصیرة :

 
 

 كریم إینا / العراق
 

كانت الحیاة جمیلة فیھا سعادة ال توصف، لكن ب�م�ج�يء 
الظالمیین أصبحت الحیاة ال ت�ط�اق، ال�ع�وائ�ل ت�ف�ك�ك�ت، 
اإلبن ال یطیع والده البنت غاضبة ع�ل�ى وال�دت�ھ�ا، ال�ك�ل 
مستنفر الطاقات، دخول داعش بفصائلھ اإلرھاب�ی�ة ھ�ي 
السبب في تغییر المقاییس، خالل فصل الص�ی�ف ال�ح�ار، 
تم إختراق حدود العراق، وتحت أج�واء ق�ن�اب�ر ال�ھ�اون 
والقاذفات أصبح الك�ل ی�رك�ض م�ن أج�ل ال�ن�ج�اة، ك�الم 
كثیر.. غضب یجول في خاطره، فقد من كان سنداً لھ في 
بؤسھ، كالم ال ی�ف�ھ�م�ھ أح�د، رف�ع رأس�ھ ون�ظ�ر ن�ح�و 
الس��م��اء، رأى ھ��ذا ال��ب��رق، وھ��ذا ال��غ��ض��ب وال��م��ط��ر 
الصاعق، وكأّن ك�ّل ھ�ذا ال�ك�الم ال�ذي ب�داخ�ل�ھ ت�ف�ّس�رهُ 
السماء، وتقول: لھُ أنا أت�ف�ھ�م�ك، ب�دأ الض�ب�اب ی�ج�ت�اُح 
حیاتھ منُذ أن غادرتھ شریكة حیاتھ، لقد كبر ف�ي ال�ع�م�ر 
إبنھُ الوحی�د ت�رك�ھُ ورح�ل ل�ی�ك�م�ل دراس�ت�ھ ف�ي إح�دى 

الجامعات العراقیة، ما زال یعزُف على رثائھا، ظّل بائساً یخنقھُ الضجر، تاه بین األزق�ة، وال�م�ط�ُر ی�ل�ط�م 
وجناتھ، مّر بسوق الغزل یمشي مثقل الجسم خائرة قواهُ، فجأة لمح متجراُ ل�ب�ی�ع ال�ط�ی�ور، س�ار ن�ح�وهُ، 
سمع صوتاً عذباً لتغرید ببغاء، عجبھ ھذا الصوت ذو المنظر األخاذ بغای�ة ال�ج�م�ال، إب�ت�اع�ھُ، عس�ى أن 
یحظى بصحبة جیدة لیؤنس وحدتھ لبقیة أیام حیاتھ، أینما یذھب یرى شبح وجھ زوجتھ، ال ی�ع�رف م�اذا 
یفعل؟، كان سكان القریة یلقبونھ بغریب األطوار نتیجة صمتھ البائس، یتذكر رقصات زوج�ت�ھ ال�ن�اع�م�ة 
عندما كان یعزف للناس والنقود تنھاُل في وعائھ، ھكذا كان یعیش، لم تعد الموسیقى والرقص ی�ح�رك�ان 
كیانھ كالسابق،لم یثرهُ أّي شيء، لذا قرر السفر نحو بالد الشم�س وم�ح�ط�ات األن�س، ل�ی�ن�س�ى س�ن�وات 
الحرمان، رافقھ الببغاء أینما ذھب برحلتھ إلى لندن، رغم ثرثرتھ المبالغة كان م�ؤنس�اً ل�ھُ، ال�ح�ی�اة ھ�ن�ا 
مترفة، أموال تخرُج من الصراف اآللي بمجرد كتابة كلمة السر!... بدأ یفكُر بمص�در ال�م�ع�ی�ش�ة، إخ�ت�ار 
حیلة لكسب المال بواسطة صدیقھ الببغاء، ظّل یدربھُ شھر كامل كیفیة حفظ كلمة الس�ر ل�ل�زب�ائ�ن ال�ذی�ن 
یمرون كّل یوم من أمام الحاسوب المالي، في الیوم األول أخطأ الرقم، في الیوم الث�ان�ي س�ق�ط م�ن ج�دار 
عالي، أرسلھُ إلى طبیب بیطري عالج رجلھ الیسرى المك�س�ورة، م�ا زال ب�إس�ت�ط�اع�ت�ھ ال�ط�ی�ران، ك�ّرر 
العملیة عّدة مرات، وأخیراً جلبت لھ نتائج مبھرة، أصبح غنیاً سعیداً في تلك اللحظة لما تدُر علی�ھ�م م�ن 
أموال، إستمر الببغاء بحفظ كلمات السر لخمس زبائن یومیاً، یرددھا عل�ى مس�ام�ع�ھ ث�ّم ی�ذھ�ب لض�رب 
األرقام بالصراف اآللي، تبدأ النقود تنھاُل داخل كیسھ، كان یطعم الببغاء بسخاء، أصبحا عام كام�ل ع�ل�ى 
ھذا النعیم، أطعُم ببغائھ ما لّذ وطاب، وفي یوم من األیام تعكر مزاج الببغاء قّل ع�ط�اءهُ ب�إع�ط�اء ك�ل�م�ات 
السر لصدیقھ، مّما إضطر بمعاقبتھ بإعطائھ وجبة طعام واحدة فقط، ب�دأ جس�م�ھُ ی�ھ�زل ال ی�ق�وى ع�ل�ى 
الطیران، فكّر بأن یضعھُ في قفص حدیدي، ظّل وحیداً یكلُم نفسھُ لیس من مجیب، وفي لیلة شت�اء ب�اردة 
قرر معاقبتھُ بأن یخرجھُ من القفص كي یشعر قلیالً بالبرد، ولكن تصرفھ ھذاُ لم یكن بالحسبان، ف�ي ت�ل�ك 
اللحظة تسلّل قطٌ أرعن من حاویة النفایات قفز إلى حدیقة البیت، وھو یراقب حركات الببغاء الھزیلة بعد 
خروجھ من القفص، حینھا إنقّض علیھ، نفش ریشھ نصفھ أصبح في ب�ط�ن�ھ، وال�ن�ص�ف اآلخ�ر م�ا زال 
ینظر إلیھ، دخل صدیقھُ عتبة الدار،شاھد منظراً غریباً، بقایا ریش ملون باألخضر واألحمر بی�ن�م�ا جس�م 
الببغاء إختفى. وضع یدیھ على رأسھ وھو یولوُل من شّدة حزنھ علیھ ألنّ�ھُ مص�در رزق�ھ، ش�ع�ر ب�اإلث�م 
الذي إرتكبھُ قال: بتجھم ماذا فعلت بحق صدیقي؟، لملم بقیة أجزاءهُ المتبقیة في الح�دی�ق�ة، ح�ف�ر ح�ف�رة 
صغیرة ثّم دفنھُ فیھا، بعد ھنیھة طرق أحدھم الباب، فتح الباب رأى أمامھُ ثالثة أشخاص، قال: لھم م�اذا 
تریدون؟. قال: أحدھم أنا جابي أجور الماء، والثاني قال: أنا جابي الك�ھ�رب�اء، وال�ث�ال�ث ق�ال: أن�ا ج�اب�ي 
اإلنترنیت، إنحرج أمامھم وقال: لھم سوف أذھب ألسدد الدیون، خرج من ھذا المأزق مث�ل الش�ع�رة م�ن 
العجین، وھو یقوُل: في نفسھ كیف أدفُع أجور الخدمات وأنا ال أملك أّي مورد؟. حینذاك ق�رر أن یس�اف�ر 
ویرجع إلى العراق لیبحث عن إبنھ ربّما یساعدهُ في محنتھ، الوحدة عندهُ أص�ب�ح�ت ق�ات�ل�ة ال یس�ت�ط�ی�ع 

بین األزقة والشوارع، بحثاً عن إبنھ الوحید، الق�در ل�م یس�ت�ج�ب ل�ھ، ظ�ّل ی�ت�س�ّك�ع ب�ی�ن   مقاومتھا، تاه
الحانات، ینتظر من یرأف بحالھ بقطعة نقود ولكن دون جدوى، مرت شھور وھو على ھذا الم�ن�وال إل�ى 
أن نفذت كّل األموال التي بمعیتھ، حاول الذھاب إلى مقھى الرشید في الجانب اآلخر من الشارع، وف�ج�أة 
صدمتھ سیارة سوداء، سقط من طولھ على األرض، المست إحدى وجنتیھ الشارع، شعر بسخونة كبیرة 
نتیجة لحرارة الشمس في ذلك الیوم سافر بھ شریط سینمائي عن رفیق�ة ح�ی�ات�ھ، ش�ع�ر ب�دف�ىء غ�ری�ب 

رغم كّل آالم الحادث، تمنّى لو كّل شيء ینجلي، ویعود بھ الزمن إل�ى ت�ل�ك   یحسُد نفسھ علیھ، ظّل یبتسمُ 
الذكریات الجمیلة مع سلوى، وعینھ ما زالت تراقُب الحدث، أغلق جفن�ي ع�ی�ن�ی�ھ ف�ي أم�ل أّن ك�ل ت�ل�ك 
المعاناة والمأساة كانت كابوساً مزعجا،ً نام بغیبوبة لمدة یومین، وفي الیوم ال�ث�ال�ث رأى زوج�ت�ھ وھ�ي 
برداء أبیض ناصع البیاض والببغاء متكئاً على كتفھا، فقالت: لھُ ألیست الوح�دة ق�ات�ل�ة ی�ا ع�زی�زي، م�ا 
رأیك في أن تنضم إلینا، أجابھا بكل تأكید، فتح عینیھ رأى إب�ن�ھ م�م�س�ك�اً ب�ی�ده ال�م�ب�ل�ول�ة م�ن ال�دم�وع 
المتساقطة علیھا، فقال: لھ األب، یا بني ال تبكي فأنا ال أستحُق دموعك الث�م�ی�ن�ة ألنّ�ي إنس�ان خ�اط�ىء، 
أنصحك بأن ال تكون مثلي، نزل إبنھ من السیارة حملھ بسرعة إلى المستشفى، وقتھا أصی�ب ب�غ�ی�ب�وب�ة، 
بعد ساعتین من كشف الطبیب لھ صحا من النوم نظر إلى إبنھ وتفاجأ، قال: ولدي ول�دي، ل�ف�ظ أن�ف�اس�ھُ 

 .األخیرة ثّم فارق الحیاة
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ال یم�ك�ن�ن�ا أن ن�ت�ح�ّدث ع�ن م�ج�م�ل ال�ق�ی�م     
اإلنسانیة في المجتمعات ال�ع�رب�ی�ة ال�م�ع�اص�رة 
بمنأى ع�ن ب�ن�ی�ة ھ�ذه ال�م�ج�ت�م�ع�ات، وأن�م�اط 
الثقافات السائدة في ھذه ال�م�ج�ت�م�ع�ات، وال�ت�ي 
تفعل فعلھا الیومي في أنساق ھذه المجت�م�ع�ات، 

 وأنظمتھا المعرفیة والسیاسیة.
ویبدو أن القیم اإلنسانیة في المجتمعات العربیة 
المعاصرة بدأت تنكمش شیئا فشیئا، أو بتع�ب�ی�ر 
آخر بدأت تتراجع وتضمحل، فقیم الحّق والخیر 
والجمال واألمر بالمعروف والنھي عن المنك�ر، 
والعدالة االجتماعیة والسیاسی�ة ل�م ت�ع�د ب�ن�ی�ة 
علیا من بنى الخطابات المع�رف�ی�ة الس�ائ�دة ف�ي 
عالمنا العربي المعاصر، ولم تعد بنیة یُعتّد بھ�ا، 
ویُطالب بسیادتھا في شرائح ھذه المج�ت�م�ع�ات، 
ألنّھا لم تعد فاعلة ف�ي الس�ل�وك ال�ی�وم�ي ال�ذي 
یمارسھ الم�واط�ن ال�ع�رب�ي، وال ف�ي ث�ق�اف�ت�ھ، 

 وطموحاتھ، وتوّجھاتھ الجدیدة.
إّن الخیبة العامة التي أصابت اإلنس�ان ال�ع�رب�ي 
في فرحھ وطموحھ، وتطلعاتھ، لھي خیبة كبیرة 
جدا، كان لھا أثرھا الواضح في انح�راف مس�ار 
توجھاتھ اإلنسانیة المح�ك�وم�ة ب�م�ج�م�ل ال�ق�ی�م 
اإلنسانیة النبیلة التي كان یعتّد ب�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع 
العربي قبل قرون سابق�ة وال�ت�ي ك�ان�ت ت�م�ج�د 
الكرم والحق والخیر، والتي كانت ت�ب�دو ج�ل�ی�ة 

 في أدبیاتھ وكالسیكیاتھ التاریخیة والحكائیّة.
ف�ع�ل�ى مس�ت�وى ال�واق��ع الس�ی�اس�ي ال�م�ع�اص��ر 
یضمح�ل ف�ع�ل ال�ق�ی�م اإلنس�ان�ی�ة، ألن�ھ�ا ب�دأت 
تتالشى، وتحّل محلّھا قیم السلط�ة وخ�ط�اب�ات�ھ�ا 
المع�رف�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة ال�خ�اص�ة ذات ال�ت�وّج�ھ 
المیكافیلي، والمحكومة بن�م�ط م�ع�رف�ي أح�ادي 
الجانب، یرفض اآلخ�ر، وال ی�ق�ب�ل ث�ق�اف�ت�ھ أو 
رأی�ھ، ب��ل ی��ع��م�ل ع��ل�ى ت��ھ�م��ی��ش�ھ وت��غ�ری��ب��ھ 
واستالبھ، ومحاصرتھ، والتضیی�ق ع�ل�ی�ھ، ف�ي 
شتى توّجھاتھ، وبطبیعة ال�ح�ال ف�إن خ�ط�اب�ات 
السلطة وتوّجھاتھا المعرفیة، ورؤیتھ�ا أح�ادی�ة 
الجانب، المحكومة بطابع استبدادي ق�م�ع�ي، ل�م 
تسھم یوما ما في تكریس ال�ث�ق�اف�ة اإلنس�ان�ی�ة، 
ونشرھا في أوساط المجتمعات، بل عم�دت إل�ى 
تشویھ كّل م�ا ھ�و إنس�ان�ي ون�ب�ی�ل م�ن خ�الل 
خطاب الدیكتاتوریة الفردیة والقمع واالست�ب�داد 
الذي تكّرس بقوة السالح، وال�ن�ف�وذ الس�ی�اس�ي 
والمالي واالقتصادي، وم�ن ھ�ن�ا ف�ق�د ھ�ّم�ش�ت 
السلطات في معظم المجتمعات الع�رب�ی�ة ج�م�ی�ع 
مناوئیھا من ذوي الثقافات الم�غ�ای�رة ل�ف�ك�رھ�ا، 
وما ھجرة المثقفین العرب والمبدعین منھم إلى 
خارج بلدانھم إالّ دلیل أكید عل�ى ف�ع�ل الس�ل�ط�ة 
الطارد، ومعاداتھا للق�ی�م اإلنس�ان�ی�ة ال�ج�م�ال�ی�ة 
والنبیلة، فأي ثقافة إنسانیة دیمقراطیة في ظ�ّل 
الخطاب أحادي الرؤیة و ال�ت�وّج�ھ، وأي ث�ق�اف�ة 
یمكن أن تظھر ف�ي م�ج�ت�م�ع�ات ی�ح�ص�ل ف�ی�ھ�ا 

بال�م�ائ�ة ف�ي م�ح�اف�ل  99,99الحكام على نسبة 
االنتخابات المزّورة وغیر الشرعیّ�ة، وی�ح�ص�ل 
فیھ�ا ال�ح�زب ال�ح�اك�م ع�ل�ى م�ع�ظ�م ال�ح�ق�ائ�ب 

 الوزاریة، أو مقاعد البرلمان؟
لقد وعى خطاب السلطة السیاسي والمعرفي أّن 
القیم اإلنسانی�ة ال�م�ح�ك�وم�ة ب�خ�ط�اب�ات ال�ح�ق 
وال�خ��ی��ر والص��الح وال��ف��ض�ی��ل��ة وال��ع��ق��ل ھ��ي 

معادیة لبنیتھ المعرفیة، ولذا فقد عم�د إل�ى   قیم
تشویھ ھذه الخطابات المناھضة وال�م�ع�ارض�ة، 
واس�ت�ن�د ف�ي ذل��ك إل�ى م�ج�م�وع��ة م�ن ال�ق�ی��م 

االستبدادیة التي یبثّھا أعوان األنظمة في جمیع 
مفاصل الحیاة، ویساعدھم ف�ي ذل�ك م�ج�م�وع�ة 
من المثقفین الوسطاء الذین س�ّخ�روا وع�ی�ھ�م، 
وق�راءات�ھ��م، ورؤی�ت��ھ�م و ك�ت��اب�ات��ھ�م ل��خ�دم��ة 
خطابات ھذه السلطة، وما كان من ھذه السل�ط�ة 
 أو تلك إالّ وأن أغدقت على ھؤالء بسخاء كبیر.

ومن یمعن الن�ظ�ر ج�ی�دا ف�ي ال�واق�ع ال�ث�ق�اف�ي 
العربي سیالحظ جیدا إلى أي م�دى اس�ت�ط�اع�ت 
خطابات السلطة أن ت�ط�م�س ب�ق�ی�ة ال�خ�ط�اب�ات 
األخرى، أو تشّوھھا أو ت�ل�غ�ی�ھ�ا ب�ف�ع�ل ھ�ؤالء 
الوسطاء ال�م�رت�زق�ة ال�ذی�ن ی�دبّ�ج�ون ال�خ�ط�ب 
ال�ط�ن�ان�ة ل�ل�م�س�ؤول�ی�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن، وال�ذی��ن 
ینھالون علیھم مدیحا تلفیقیا كاذبا، وال�ذی�ن ھ�م 
سادة الساحة ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة، ف�ال�ك�ام�ی�را 
وأض�واء الش�ھ�رة ال�ب�ّراق�ة مس�لّ�ط�ة ع�ل�ی�ھ��م، 
والصحافة الرسمیة تحتضن كتاباتھ�م ب�اح�ت�رام 
واھ�ت�م�ام، وال�م�ح�ط�ات ال�ف�ض�ائ�ی�ة ال�رس�م�ی�ة 
تستضیفھم، وتغدق علیھم، والنظ�ام الس�ی�اس�ي 
بحاجتھم، وھم بحاجتھ في ال�وق�ت ن�ف�س�ھ، ألن 
ھذا النظام یحتاج إلى تل�م�ی�ع وج�ھ�ھ وس�ل�وك�ھ 
االس��ت��ب��دادي أم��ام ال��رأي ال��ع��ام ف��ي ال��داخ��ل 
والخارج، وبخاصة ف�ي ال�خ�ارج، ح�ت�ى ی�ل�ق�ى 
قبوال دولیا، وھ�ؤالء ال�وس�ط�اء ب�ح�اج�ة ل�ھ�ذا 
النظام أیضا ألنھ یمن�ح�ھ�م الش�ھ�رة ال�واس�ع�ة، 
والثراء ال�م�ال�ي، وأح�ی�ان�ا ال�ن�ف�وذ الس�ی�اس�ي، 
والمكانة االجتماعیة الت�ي ی�ح�ل�م�ون ب�ھ�ا، إنّ�ھ 
یمنحھم قوة البطش أیضا ضد معارض�ی�ھ�م م�ن 
ذوي التیارات الم�ع�رف�ی�ة األخ�رى ال�م�غ�ض�وب 
علیھا. ومن ھنا بات طبیعیا أن تك�ون خ�ط�اب�ات 
ھؤالء الوسط�اء ت�ف�ت�ق�د إل�ى ال�ب�ع�د اإلنس�ان�ي 

 والمعرفي بتوّجھاتھ و قیمھ اإلنسانیّة.
إن خطاب السلطة االستب�دادي ف�رز م�ج�م�وع�ة 
من اإلمراض االجتماعیة والفكریة، وق�د ب�دأت 
ھذه األمراض تنخر ب�ن�ی�ة ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�رب�ي 
واإلسالمي من الداخل، وأسھ�م�ت ب�دورھ�ا ف�ي 
انكماش القی�م اإلنس�ان�ی�ة وت�راج�ع�ھ�ا، ف�ھ�ن�اك 
التفاوت ال�ط�ب�ق�ي ال�ح�اد ال�ذي ھ�ّم�ش ال�ن�اس 
البسطاء، وزادھم ف�ق�را واس�ت�الب�ا وی�أس�ا م�ن 
إمكانیة أن تسود القیم اإلنسان�ی�ة أو أن ت�ك�ون 
قادرة على تھدی�م ق�ی�م االس�ت�ب�داد وخ�ط�اب�ات�ھ، 
وبالت�ال�ي اإلس�ھ�ام ف�ي اإلص�الح االج�ت�م�اع�ي 
والسیاسي الذي یفرد مس�اح�ات أوس�ع ل�ل�ف�ك�ر 
اإلنساني الدیمقراطي والحضاري. یض�اف إل�ى 
ذلك زیادة تھمیش الناس یومیا وإب�ع�ادھ�م ع�ن 
التفكیر بالتغییر السیاسي وإصالح بنیة الدول�ة، 
والتفكیر في قوت ی�وم�ھ�م ف�ق�ط، ان�ط�الق�ا م�ن 
سیاسة (جّوع كلبك ی�ت�ب�ع�ك)، وذل�ك م�ن خ�الل 
تمركز الثروة االقتصادیة ب�ی�د ف�ئ�ة ق�ل�ی�ل�ة م�ن 
المجتمع ال تتجاوز ـ في أقصى حاالتھا ـ عش�رة 
بالمائة. وھذه الحال أسھمت بدورھا ف�ي إف�راغ 
خزائن الدول على نفقات باھظ�ة ال تس�ھ�م أب�دا 
في تخفیف الویالت والمصائب، ومآسي الج�وع 
والفقر التي أصابت مع�ظ�م ش�رائ�ح ال�م�ج�ت�م�ع 
وشلّتھم، إذ بدأت خزائن الدولة تُصرف ل�زی�ادة 
رفاھیة المسؤولین السیاسیین، وزیادة أمالكھ�م 
وقصورھم، حتى أننا إذا تأملنا البنیة ال�داخ�ل�ی�ة 
ألح��د قص��ور ال��م��س��ؤول��ی��ن الس��ی��اس��ی��ی��ن 
المعاصرین، بزخرفتھا و ت�ن�س�ی�ق�ھ�ا ال�ج�م�ال�ي 
المدھش لوجدنا أّن ما أُنفق على ھذه ال�زخ�رف�ة 
الشكلیّة كان كافیا إلطعام مئات األسر الج�ائ�ع�ة، 
بل اآلالف منھا، فقد غرق ھؤالء المسؤولون و 
زوجاتھم وبناتھم وخلیالتھم في رفاھی�ة وث�راء 
فاحش ی�ب�دو أق�رب إل�ى األس�ط�ورة م�ن�ھ إل�ى 
الحقیقة، وبالتالي أسھ�م إھ�دار أم�وال خ�زائ�ن 
الدول العربیة على ملّذات المسؤولین ال�خ�اّص�ة 

و موائدھم، وحفالتھم ومسّراتھ�م الش�خ�ص�یّ�ة، 
ونفوذھم السیاسي واالجت�م�اع�ي، ف�ي ت�ج�وی�ع 
الشعب وإفقاره، وانتشار م�زی�د م�ن األم�راض 
االجت�م�اع�ی�ة ك�ال�ب�ط�ال�ة وال�ت�س�ّول والس�رق�ة، 
والجرائم والجنح، والدعارة واالتجار ب�ال�ج�ن�س 
والمخدرات، وإلى ما غ�ی�ر ذل�ك م�ن األم�راض 
والموبقات األخرى. وال نغالي إذا ق�ل�ن�ا إن ھ�ذا 
التمركز كان في ما بعد سببا رئیسا من أس�ب�اب 
انھزام ال�ع�رب ف�ي ص�راع�ھ�م ال�ت�اری�خ�ي م�ع 

 إسرائیل.
وھذه األم�راض ب�دورھ�ا ف�رزت ق�ی�م�اً ج�دی�دة 
معادیة للقیم اإلنسانیة األص�ی�ل�ة وال�ح�ق�ی�ق�ی�ة، 
فالبطالة على قدم وس�اق ف�ي ع�ال�م�ن�ا ال�ع�رب�ي 
المعاصر، إذ تدفع مزیدا من زھرة شبابنا الذی�ن 
درسوا وتخرّجوا في الجامعات، حامل�ی�ن أع�ل�ى 
الش��ھ��ادات، إل��ى ق��م��ة ال��ج��ن��ون وال��ی��أس، أو 
الجریمة أو االن�ح�ط�اط ف�ي م�ھ�اوي ال�رذی�ل�ة، 
وبالتالي تدفعھم إلى أن یتّخل�وا ع�ن ك�ل ال�ق�ی�م 
العلمیة واإلنسانیة و المعرفیة التي تربّوا علیھا 

 ـ خالل دراستھم الجامعیة ـ .
وعلى الرغم من ثراء الدول العربیة، وخیراتھ�ا 
االقتصادیة المذھلة، على مستوى ال�زراع�ة أو 
المعادن أو الثروات الن�ف�ط�یّ�ة ال�ھ�ائ�ل�ة، ف�إن�ھ�ا 
لتقف عاجزة ع�ن أن تض�ع ح�دا ل�زح�ف ھ�ذه 
البطالة وارتفاع معّدالتھا السنویة المخیف�ة ف�ي 
معظم الدول العربیة، ألن الحكومات العرب�ی�ة ال 
تجد نفسھا معنیة بأحوال الن�اس ومص�ال�ح�ھ�م، 
بل یھمھا بالدرج�ة األول�ى مص�ال�ح�ھ�ا ال�ذات�ی�ة 
ال�خ�اص�ة، ومص�ال�ح ال�ف��ئ�ات ال�ت�ي تس�ان�دھ��ا، 
وتساعدھا عل�ى ت�ك�ری�س خ�ط�اب�ھ�ا الس�ی�اس�ي 

 والمعرفي.
وع�ل�ى ال��رغ�م م�ن ث�راء ھ�ذه ال�دول، وك�ث��رة 
جامعاتھا وكلیاتھا ومعاھدھا ال�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�اب�ع�ة 
للدولة أو الخاصة، فإّن األمیّة ال ت�زال ض�ارب�ة 
أطنابھا في معظ�م ال�م�ن�اط�ق ال�ع�رب�ی�ة، س�واء 
أكانت حضریة أم بدویة، زد ع�ل�ى ذل�ك األم�یّ�ة 
الثقافیّة التي تص�ی�ب ك�ث�ی�را م�ن ال�م�ت�ع�ل�م�ی�ن 
وخریجي الجامعات، وكلّھ�ا تس�ھ�م ف�ي إقص�اء 
القیم اإلنسانیة: ق�ی�م ال�ح�ق وال�ع�دل وال�خ�ی�ر، 
والتطلع إلى العیش الكریم، والعدالة االجتماعیة 
والسیاسیة. یضاف إلى ذل�ك ت�ك�ری�س م�ف�اھ�ی�م 
الثقافة االستھالكیة، ال الفاعلة المب�دع�ة، ال�ت�ي 
أصابت معظم شرائح الم�ج�ت�م�ع ال�ع�رب�ي، ھ�ذه 
الثقافة التي أسھمت، بشكل واضح، في تھمیش 
كّل ما ھو إنس�ان�ي وأخ�الق�ي، وإح�الل م�ا ھ�و 
سلعي واستھالكي بدال منھ، ھذه الث�ق�اف�ة ال�ت�ي 
أسھمت في نشرھا وسائل اإلعالم المس�م�وع�ة، 
والمرئیة والمقروءة، أو كّرستھا بش�ك�ل ف�اع�ل 
في ك�ل أس�رة وم�ن�زل ع�رب�ي، وأح�دث�ت ف�ی�ھ 
شروخا واسع�ة ب�ی�ن أف�راد ال�ع�ائ�ل�ة ال�واح�دة، 
بحیث بات من ینظر إلى من یبّث بین أفراد ھ�ذه 
العائلة قیماً أخالقیة وإنسانیة ن�ب�ی�ل�ة ع�ل�ى أنّ�ھ 
غریب وشاّذ، وغ�ی�ر ق�ادر ع�ل�ى م�واك�ب�ة ق�ی�م 

 العصر.
وقد أسھمت معظم الفضائیات العرب�ی�ة ف�ي ب�ّث 
قیم السلعة واالستھالك اآلنیة الرخیصة، بحی�ث 
باتت أنساق الثقافة القائمة ت�ت�رّك�ز ف�ي ث�ق�اف�ة 
ال��ع��ط��ور واألزی��اء، واإلع��الن��ات ال��ت��ج��اری��ة، 
وال�رق�ص وال�م��وس�ی�ق�ى ال��ھ�اب�ط�ة، وع��روض 
األزیاء، وجسد األنثى باعتباره ھو اآلخر سلع�ة 
استھالكیة. وإذا كانت كّل ھ�ذه ال�ف�ض�ائ�ی�ات ق�د 
احتفت كّل ھذا االحتفاء المھیب بثقافة الس�ل�ع�ة 
واالستھالك، فإنّھا غیّبت الثق�اف�ة ال�ج�اّدة ال�ت�ي 
ت��خ��اط��ب ال��ع��ق��ل وال��روح وال��وج��دان وال��ق��ی��م 
اإلنسانیة النبی�ل�ة، وإن حض�رت ھ�ذه ال�ث�ق�اف�ة 

ال�ج�ادة ف�إّن حض�ورھ�ا خ�ج�ول و ھ�زی�ل، وال 
یتعدى أن یكون خبرا سری�ع�ا، وع�رض�ی�ا غ�ی�ر 

 مھم.
ھذا وقد أسھمت الوالیات المتح�دة األم�ری�ك�ی�ة، 
بترسانتھا العسكریة، وشركاتھا المنت�ش�رة ف�ي 
معظم بقاع الوطن ال�ع�رب�ي، وب�ث�ق�اف�ت�ھ�ا ال�ت�ي 
دخلت كّل منزل في تكریس ثقافة العنف والق�ت�ل 
والسطو، والبط�ش واالس�ت�ب�داد، وق�ت�ل ال�روح 
الجماعیّة اإلنسانیة عند الناس وإحالل ال�ن�زع�ة 
الفردیة الضیقة واألنانیّ�ة ال�ت�ي ت�م�ّج�د ال�ف�رد، 
وتدفعھ ألن یك�ون م�ارق�اً وم�ت�م�رداً ع�ل�ى ق�ی�م 
الوعي الجمعي اإلنساني، وإلى أن ال ی�رى ف�ي 
المرآة إال انعكاسا لظلّھ وذاتھ ال�م�ت�ورم�ة. وق�د 
بدأت ھذه الثقافة في عالمنا ال�ع�رب�ي تس�ت�ھ�وي 
كثیرا من جیل الشباب العابث والمتسكع الب�اط�ل 
عن العمل في آن، بحیث بات ھذا الجیل ی�ع�ت�ق�د 
جازما أّن أمریكا ھي فض�اء ال�ق�ی�م ال�ج�م�ی�ل�ة، 
واألح���الم وال���ت���ح���رر وال���ث���راء الس���ری���ع، 
والدیمقراطیة العادلة، في حین أّن بالده ل�ی�س�ت 
إال فضاء للفق�ر وال�ذّل والس�ج�ون الس�ی�اس�ی�ة، 
والویالت. وقد صرح ل�ي ش�اب ع�رب�ي خ�ری�ج 
إحدى الجامعات العربیة، مت�زوج ول�ھ ط�ف�الن، 

أنً�ھ س�ی�ك�ت�ب   وبشكل علني، ویائس�اً وك�ئ�ب�ی�اً،
یتوسل إلیھ أن ی�ن�ق�ذه   رسالة إلى رئیس أمریكا

من بالده العربیة، وأن یقبلھ الجئا سیاس�ی�ا ھ�و 
وأطفالھ وزوجتھ حتى یستطیع أن یعیش ب�ق�ی�ة 
عمره في كرامة وحریة، ویس�ت�ط�ی�ع أن ی�ع�ل�م 
أوالده في ج�ام�ع�ات أم�ری�ك�ا، وأن ی�ك�م�ل ھ�و 

 شھادة الدكتوراه بعد أن حرم منھا في بالده.
وقد أسھمت األنظمة العربیة ـ أیضا و إل�ى ح�د 
بعید ـ� ف�ي ت�ك�ری�س ھ�ذا االع�ت�ق�اد، ألّن ھ�ذه 
األنظمة لم تستط�ع أن ت�درس ح�اج�ات ھ�ؤالء 
الشباب وطموحاتھم، وآمالھم في الحق والخ�ی�ر 
والعیش الكریم، والحصول على وظیفة ك�ری�م�ة 
تدفع عنھم غوائل الفقر، بل أھملت�ھ�م ورم�ت�ھ�م 
في الشوارع، لیخرج قسم كبیر م�ن�ھ�م م�ج�رم�ا 
وشاذا، ومارقا ومتمردا على كل القیم اإلنسانیة 
النبیلة، واألخالق الكریمة في بع�دھ�ا اإلنس�ان�ي 

 والمعرفي.
إّن القیم اإلنسانی�ة ف�ي م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا ال�ع�رب�ی�ة 
المعاصرة ال یمكن أن تن�م�و، أو أن تش�ّق ل�ھ�ا 
طریقا في ظّل ثقافة التسلط واالست�ب�داد، وق�م�ع 
الحریات الفكریة والسیاسیة، وانتشار السج�ون 
السیاسیة، إنھا بحاجة إلى م�ن�اخ دی�م�ق�راط�ي، 
یستطیع األفراد فیھ أن یفّكروا ومن دون خ�وف 
أو أي نوع من أنواع اإلرھاب، وأن یحلموا م�ن 
دون رقیب م�ت�س�ل�ط، وأن ی�ك�ون�وا مس�ھ�م�ی�ن 
فاعلین متشبعین بروح المجتمع المدیني، ال�ذي 
ت��ن��ت��ف��ي م��ن��ھ ث��ق��اف��ة ال��ت��س��ل��ط واالس��ت��ب��داد، 
والدكتاتوریة الفردیة التي لم تجد م�ن�ذ ب�دای�ات 
تشكالتھا في العالم العربي من یكون قادرا عل�ى 
أن یقول لھا: كفاك استبداد و بط�ش�ا واح�ت�ق�ارا 
ألبن�اء وط�ن�ك، واس�ت�زالم�ا واس�ت�رق�اق�ا ل�ھ�م، 
ونستثني من ھذا ب�ع�ض األص�وات ال�م�ع�رف�ی�ة 
الحّرة النظیفة التي قض�ت أوق�ات�ا ط�وی�ل�ة ف�ي 

و التي ال یزال بعضھا حت�ى   السجون السیاسیة
 اآلن في ھذه السجون.

وإزاء ثقافة التسلط واالس�ت�ب�داد ال�م�ؤس�س�ات�ي 
الرسمیّة، والقنوات الفضائیة و اإلعالمیة ال�ت�ي 
تساندھا ال بّد من أن تتض�اف�ر ج�ھ�ود الش�رف�اء 
والمخل�ص�ی�ن ألّم�ت�ھ�م وث�ق�اف�ت�ھ�ا وت�اری�خ�ھ�ا، 
مجتمعة، و تنشئ مؤسسة ثقافیة خاّصة كب�ی�رة 
لتسھم في تكریس ثقافة إنسانیة مدینیة، وف�ك�ر 

 معاد لفكر االستبداد المؤسساتي الرسمي.
 ......................البقیة في الصفحة التالیة

وا وا مما ة  اا 
 ا اة   ات  
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إن إنشاء ھذه المؤسسة الخاصة ـ إذا توافرت لھ�ا 
األیدي النظیفة، والقلوب المؤم�ن�ة إی�م�ان�ا ع�م�ی�ق�ا 
بدورھا المعرفي والتن�وی�ري ـ� س�ت�س�ھ�م إس�ھ�ام�ا 
فاعال في أن تكون منبرا حرا ن�ظ�ی�ف�ا، ف�ي ح�رك�ة 
الثقافة العربیة المعاصرة، وفي توجھاتھا وقیمھ�ا، 
وأفقھا اإلنساني ال�رح�ب، وس�ت�س�ھ�م ف�ي إخ�راج 
الحال الثق�اف�ی�ة الس�ائ�دة ف�ي ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي م�ن 
االنحطاط والركود، بعد أن أس�ھ�م�ت ال�م�ؤس�س�ات 
اإلعالمیة الحكوم�ی�ة ف�ي ت�ق�دی�م ث�ق�اف�ة س�ط�ح�ی�ة 
موالیة انتھازیة، وفي تقدیم خبر تلفیقي، قد یك�ون 
في معظم األحیان تضلیلیا لھذه الجماھیر ال�ع�رب�ی�ة 
المطحونة في قوت یوم�ھ�ا، وت�وج�ھ�ھ�ا اإلنس�ان�ي 

 والمعرفي.
ویمكن لھذه المؤسسة الخاصة أن ت�ك�ون ف�ي م�ا 
بعد مركزا استراتیجیا مھما ل�ل�م�ع�رف�ة اإلنس�ان�ی�ة، 
یفید األمة العربیة كلھا، ویفید الجامعات الع�رب�ی�ة، 
ومراكز البحث الع�رب�ی�ة، وی�ف�ی�د ص�ان�ع�ي ال�ق�رار 
السیاسي، والحكومات العربیة نفس�ھ�ا. ف�إذا ك�ان، 
وراء ال��ح��ك�وم��ات ال��ع�رب��ی��ة، ی��ق��ف مس�ت��ش��ارون 
منافقون یزیّنون ل�ھ�ا أوج�ھ ال�ف�س�اد واالس�ت�ب�داد، 
ویكذبون علیھا، ویشعرونھ�ا ب�أن أوض�اع ال�ع�ال�م 
العربي كلھا بخیر، وأنّھ ال یشوش على ال�م�واط�ن 
العربي أي عائق في عیشھ، و ف�ي ف�رح�ھ، وف�ي 
خ��ب��زه ال��ی��وم��ي، وف��ي ت��ع��ل��ی��م أط��ف��ال��ھ، وب��ن��اء 
مستقبلھم، فإن مؤسسة نظیفة مثل ھذه المؤسس�ة 
یمكنھا أن تكون ـ باإلضافة إلى دورھا الم�ع�رف�ي ـ 
مؤسسة إنسانیة نبیلة ال�ط�رح، إنس�ان�ی�ة ال�ت�وج�ھ 
وال�رؤى، وذل��ك م��ن خ��الل ج��م��ع أخ��ب��ار ال�ع��ال��م 
العربي، وأخبار أوضاعھ االق�ت�ص�ادی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 
واإلنسانیة واالجتماعی�ة، وت�ح�ل�ی�ل ھ�ذه األوض�اع 
بدقّة علمیة، یغل�ب ع�ل�ی�ھ�ا روح ال�ب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي 
واألكادیمي، ومن ثّم تق�دی�م ب�دی�ل حض�اري ع�ادل 
لھذه األوضاع المزریّة والمخجل�ة ال�ت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا 
عالمنا العربي، وھنا ی�م�ك�ن ل�ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ة أن 
تستعین بخبراء عقالء من أقطار ال�وط�ن ال�ع�رب�ي 
ینقل�ون ل�ھ�ا م�ا ی�ج�ري ع�ل�ى الس�اح�ة ال�ع�رب�ی�ة، 
ویحللونھ بدقّة، أي یتّم نقل الخبر، ثّم یحلل تحل�ی�ال 
معرفیا، من قبل عدد من الباحثی�ن وال�خ�ب�راء، ث�ّم 
یقدم بأمانة وصدق إلى المتلقي العرب�ي ال�ذي ھ�و 
بحاجة ماسة إلى م�ث�ل ھ�ذا ال�خ�ب�ر ال�م�وض�وع�ي 
الصحیح. كأن تع�ی�ن ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ة م�ن�دوب�ا أو 
من�دوب�ی�ن ف�ي ك�ل دول�ة ع�رب�ی�ة، وی�ق�وم ھ�ؤالء 
المندوبون بتغطیة أخبار العالم العربي، وال ب�ّد أن 
تؤّمن ھذه المؤسسة لھؤالء المندوبین ن�وع�ا م�ن 
ال�ح�ص��ان�ة الص�ح��اف�ی��ة، ألن م��ؤس�س�ات ال��رق�اب��ة 
العربیة الرسمیة ال یُؤمن جانبھا في ھذا الم�ن�ح�ى، 
ألّن لھا یدھا الطویلة الباطشة، التي تستمّد ف�ع�ل�ھ�ا 
و تأثیرھا من سلطة الدولة البول�ی�س�ی�ة؛ ث�ّم ی�ق�وم 
ھؤالء المندوبون بتقدیم ھذه األخبار مع تحل�ی�ل�ھ�م 
الخاص لھ�ا، ورؤی�ت�ھ�م ال�خ�اص�ة، ورؤی�ة ال�ف�رد 
والمواطن تجاه ھ�ذه األخ�ب�ار م�ن ج�ھ�ة، ورؤی�ة 
الدولة من جھة أخرى إل�ى م�دی�ر م�رك�زي ی�ك�ون 
مقّره في الدولة التي ستقوم ھذه المؤس�س�ة ع�ل�ى 
أراضیھا، ثم یقوم ھذا المدیر المرك�زي ب�ال�ت�ع�اون 
مع بعض الخبراء اآلخ�ری�ن ب�إع�ادة ت�ح�ل�ی�ل ھ�ذه 
األخبار، وتحلیلھا بحثیا وأك�ادی�م�ی�ا م�ع�رف�ی�ا، ألّن 
التحلیل األكادیمي لھا یبدو مھما جدا، ألنھ الوح�ی�د 
القادر على إضفاء مسحة العقل والعلم وال�م�ع�رف�ة 
والبحث عن الحقیقة الموضوعی�ة بص�دق وأم�ان�ة 

 وإخالص.
وقد تكون النتائج المستخ�ل�ص�ة م�ن ھ�ذه األخ�ب�ار 
والظروف التي نشأت فیھا، سواء أكانت سی�اس�ی�ة 
أم اقتصادیة أم اجتماعیة أم ث�ق�اف�ی�ة، م�ھ�م�ة ج�دا 
بالن�س�ب�ة لص�ان�ع�ي ال�ق�رار، وم�ن ھ�ن�ا ف�إن ھ�ذه 
المؤسسة تقّدم خ�دم�ات ك�ب�ی�رة لص�ان�ع�ي ال�ق�رار 
السیاسي وھي ترشدھم إلى طریقة تعاملھم مع م�ا 
یجري في بلدانھم، وفي مجتمعاتھم. وال ب�ّد ل�ھ�ذه 

المؤس�س�ة م�ن أن ت�ك�ون إنس�ان�ی�ة ال�ط�رح، ف�ي 
ت��وج��ھ��ات��ھ��ا األخ��الق��ی��ة وال��م��ع��رف��ی��ة، وإالّ ف��إّن 
المواطنین البسطاء المقھورین س�ی�ن�ف�رون م�ن�ھ�ا، 
ویعتبرونھا ـ مثلھا مثل أي مؤسسة أخرى تغذی�ھ�ا 
السلطة وتوجھھا كیفما شاءت بعیدا عن الح�ق�ائ�ق 

 العلمیة والموضوعیة ـ .
وتست�ط�ی�ع ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ة م�ن خ�الل خ�ب�رات�ھ�ا 
التركیز على معوقات النمو الحضاري وال�م�ع�رف�ي 
الذي ھو اآلن في أشّد حاالت انحطاطھ في عالم�ن�ا 
العربي المعاصر، وتشیر ب�أص�اب�ع ال�ن�ق�د ال�ع�ل�م�ي 
الموضوعي إلى جمیع حاالت الت�راج�ع و ال�خ�ی�ب�ة 
التي تعیشھا المجتمعات العربیة المعاص�رة، وذل�ك 
تمھیدا لتأسیس بدیال م�ن�ھ�ا، غ�ی�ر أنّ�ھ ل�ی�س م�ن 
مھمة ھذه المؤسسة ـ في الوقت نفسھ ـ أن تشّرع 
باب النزاع والخصومات مع السلط�ات الس�ی�اس�ی�ة 
العربیة بشكل علني وواضح، ب�ل أن ت�ق�وم ب�دور 
الكاشف والمعري، ودور الناصح و ال�دل�ی�ل ل�ھ�ذه 
السلطات دون أن تدخ�ل ف�ي م�ع�ارك ت�ؤذی�ھ�ا ف�ي 
نھایة ال�م�ط�اف أي أن ت�ت�ح�لّ�ى ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ة 
بالحكمة أوال وبالشجاعة ثانیا، وب�م�ع�رف�ة م�ك�ام�ن 
الخطر التي قد تصیب�ھ�ا م�ن الس�ی�اس�ات ال�ع�رب�ی�ة 
الھوجاء وال�م�س�ت�ب�دة ال�ت�ي ت�رف�ض ال�ح�وار م�ع 
شعوبھا ومواطنیھا، ألن ھ�ذه ال�ح�ك�وم�ات ت�ع�ت�م�د 
البطش سالحا فتّاكا بدیال من الح�وار ال�ح�ض�اري، 
ومن ھنا فإّن ھذه المؤسسة قد تسھم في ت�أس�ی�س 
ف�ع��ل ح��واري حض�اري ل��ب��ن��ى ح�ی��ات��ن��ا ال��ع��رب��ی��ة 
المعاصرة، وبالتالي تسھم في تقلیص فعل السلطة 
االستبدادي من جھة، وفي زرع فكر تنوی�ري ل�دى 
الم�واط�ن�ی�ن م�ن ج�ھ�ة أخ�رى ت�دف�ع�ھ ألن ی�ك�ون 
مسھما ف�ي ال�ح�وار وف�ي ص�ن�ع ال�ق�رار، وإب�داء 
الرأي بكل ما یجري حولھ، إي أن ھذه الم�ؤس�س�ة 
تحسن إحسانا كبیرا وإنسانیا لكل م�ن الس�ل�ط�ة و 

 المواطن معا.
وی��م��ك��ن ل��ھ��ذه ال��م��ؤس��س��ة أن ت��ؤس��س إذاع��ة 
مسموعة، وقناة تلفزیونیة خاصة بھ�ا، وس�ی�ك�ون 
لھذه اإلذاعة والقناة دور م�ھ�م ج�دا، وذل�ك ن�ظ�را 
لتأثی�ر اإلع�الم ع�ل�ى رأي ال�ن�اس و ث�ق�اف�ت�ھ�م و 

 أطروحاتھم الفكریة والمعرفیة.
قد یقول قائل: لماذا تن�ش�ئ ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ة ق�ن�اة 
إذاعیة وتلفزیونیة خاصتین بھا، و ما جدوى ذل�ك 
في ظّل مئات المحطّات العربیة الحالیة التي م�ألت 
البیوت العربیة؟ یبدو ھذا القول وج�ی�ھ�ا ب�ال�ن�س�ب�ة 
للمتلقي العادي الذي اعتاد عل�ى ن�م�ط م�ع�ی�ن م�ن 
المحطات التلفزیونیة الت�ي ال ت�ق�ّدم ل�ھ إالّ ال�خ�ب�ر 
السریع السطحي أو التلفیقي الك�اذب أو ال�م�ؤدل�ج 
أدلجة خاّصة بتوجھ السلطة وفكرھا من ج�ھ�ة، و 
بفكر القائمین على ھذه المحطات من جھة ث�ان�ی�ة، 
ھذه المحطات التي أس�ھ�م�ت ف�ي ت�خ�ری�ب ت�ل�ق�ی�ھ 
الجمالي والمعرفي، من خالل الثقافة االست�ھ�الك�ی�ة 

 و السلعیة الرخیصة.
ف�ل��ق�د اع��ت�اد ال��م�واط��ن ال�ع��رب�ي م��ن خ�الل ھ��ذه 
المحطات و بفعل تأثیرھا على النفور م�ن ال�ث�ق�اف�ة 
الجادة األصیلة اإلنسانیة العمیقة، ألنّھ ل�م یش�اھ�د 
أمامھ إالّ كل ما ھو سلعي آني سریع مثیر لغرائزه 
الوحشیة والبھیمیة الجنسیة، والطائفیة وال�ق�ب�ل�ی�ة 
من جھة أخرى. فع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ن�الح�ظ أن 

العالم العربي یتسارعون إلنشاء م�ح�ط�ات   أثریاء
تلفزیون�ی�ة ع�دی�دة، ل�ی�ب�ثّ�وا م�ن خ�الل�ھ�ا األف�الم، 
والموسیقى الھابط�ة، وال�ث�ق�اف�ة ال�ت�ي تس�ھ�م ف�ي 
تخل�ف وع�ي ال�م�واط�ن، وت�راج�ع وع�ی�ھ وق�ی�م�ھ 
اإلنس�ان�ی�ة وال�ج�م�ال�ی�ة، وھ�ذه ال�م�ح�ط�ات تس�ھ�م 
إسھاما كبیرا في التخری�ب ال�م�ع�رف�ي الس�ائ�د ف�ي 
العالم العربي، و تزید من تھمیش ع�ق�ل ال�م�واط�ن 
الباحث ال�م�ف�ك�ر. وق�د ی�ق�ول ق�ائ�ل: ھ�ن�اك ب�ع�ض 
ال�م�ح�طّ��ات ت�ول��ي ال�ج�ان��ب ال�م��ع�رف�ي ج�زءا م��ن 
برامجھا، وھذا ص�ح�ی�ح، ل�ك�ن�ھ�ا ع�ل�ى اس�ت�ح�ی�اء 
وخجل شدیدین تولي ھ�ذا ال�ج�ان�ب ج�زءا بس�ی�ط�ا 
جدا، ال یرق�ى إل�ى أن ی�ك�ون ج�وھ�ری�ا وإنس�ان�ی�ا 

معرفیا، بل ھو عرضي ال جوھري، ألن فترة ب�ثّ�ھ 
قصیرة جدا، وألن الجانب اآلخ�ر غ�ی�ر ال�م�ع�رف�ي 
الذي ت�ق�دم�ھ ھ�ذه ال�م�ح�ط�ات یس�ھ�م ب�دوره ف�ي 
تقلیص ھذا الجزء الضئی�ل، وب�ال�ت�ال�ي ف�ي ت�ق�ل�ی�ل 
فاعلیتھ وتأثیره، غیر أنّھ یمكن ال�ق�ول: إن إنش�اء 
ھذه المؤسسة لقناة معرف�ی�ة ج�ادة م�ن ش�أن�ھ أن 
یس�ت�ق�ط��ب ك�ث�ی��را م�ن ال��م�ث�ق�ف��ی�ن واألك��ادی�م�ی�ی��ن 
وال��ع��ل��م��اء والس��ی��اس��ی��ی��ن وص��ان��ع��ي ال��ق��رار، 
والمواطنین العادیین جدا، ألن ھذه الق�ن�اة س�ت�ع�ی�د 
لھؤالء المواطنین ثقتھم بكل ما ھو جمیل ونظ�ی�ف 
وإنساني. و(فاقد الش�يء ال ی�ع�ط�ی�ھ) ك�م�ا ی�ق�ول 
المثل، وألّن القنوات التلفزیونیة الھابطة ال ت�م�ل�ك 
شیئا مھما وحضاریا فإنّھا في وضعیت�ھ�ا ال�ح�ال�ی�ة 
غیر ق�ادرة ع�ل�ى إع�ط�اء ھ�ؤالء ال�م�واط�ن�ی�ن إالّ 
الخواء الثقافي والم�ع�رف�ي وال�رخ�ی�ص وال�ھ�اب�ط، 
ومن ھنا یأتي دور ھذه القناة التن�وی�ریّ�ة ال�م�ھ�ّم�ة 
التي تالمس أعماق الن�ف�س اإلنس�ان�ی�ة، وت�الم�س 
ھموم الجماھیر العریضة، وتطرح ثقافة جادة بدال 
من الثقافة االستھالكیة واآلنیة وال�رخ�ی�ص�ة ال�ت�ي 
تطرحھا معظم القنوات الحالیة، و من ھنا ست�ك�ون 
ھذه المحطة قادرة على انتشال ال�م�واط�ن ال�ع�ادي 
والمثقّف ف�ي آن م�ن ب�راث�ن م�ح�طّ�ات ال�دردش�ة 
العربیة والثقافة ال�ج�ن�س�ی�ة ال�غ�رائ�زی�ة ال�ھ�اب�ط�ة، 

 وثقافة السلطة أحادیة التوّجھ والرؤیة.
وی�م�ك�ن ل�ھ��ذه ال�م��ؤس�س�ة أن ت�ؤس��س ـ� ووف�ق��ا 
لقدراتھا المالیة ـ جریدة شھریة، ومج�ل�ة فص�ل�ی�ة 
أو نص��ف س��ن��وی�ة ـ� ت��ب�رز م�ن خ��الل�ھ��ا ال��وج��ھ 
الحضاري والمشرق وال�ن�ب�ی�ل ف�ي ت�اری�خ�ن�ا وف�ي 
ثقافتنا العربی�ة ال�م�ع�اص�رة، ب�دال م�ن ال�ع�ن�ت�ری�ات 
العربیة التاریخیة والحروب الطاحنة بی�ن ال�ق�ب�ائ�ل 
والطوائف العربیة عبر تاریخھا ال�ط�وی�ل، وت�ك�ون 

مفت�وح�ت�ی�ن ع�ل�ى األق�الم   ھاتان الجریدة والمجلة
الفكریة واإلبداعیة والنظی�ف�ة ف�ي ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي 
كافة، وذلك بعد أن أسھمت الم�ؤس�س�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 
العربیة الرسم�ی�ة ف�ي ت�ردي ال�ث�ق�اف�ة وال�م�ع�رف�ة 
وانحطاطھما، فقد تح�ول�ت ال�م�ؤس�س�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة 
العربیة الم�ع�اص�رة إل�ى م�ن�اب�ر ش�ل�ل�یّ�ة م�ؤدل�ج�ة 
واستبدادیّة، وقّربت إلیھا ك�ّل م�ن اع�ت�اد ال�م�دی�ح 
والتملق الكاذب، المدیح ل�ھ�ا ول�ل�س�ل�ط�ان ول�ف�ك�ر 
المؤسسة ولفكر السلطان وإنجازاتھ، حتى لو ك�ان 
ھذا الفكر اس�ت�ب�دادی�ا ودم�وی�ا، ب�ح�ی�ث ب�دت ھ�ذه 
المؤسسات مؤسسات عائلی�ة و ط�ائ�ف�ی�ة وش�ل�ل�ی�ة 
وانتھازیة، قّربت كل من یقترب من ھذه العائلة أو 
تلك الطائفة، وأبعدت كل من ابتعد عنھم�ا إنس�ان�ی�ا 
وفكریا وسلوكا وقی�م�ا، أي أن ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ات 
أسھمت في تكریس ثقاف�ة ب�دویّ�ة ق�ب�ل�یّ�ة ع�ائ�ل�ی�ة 
طائفیة ال إنسان�ی�ة أم�م�ی�ة حض�اری�ة، وال م�دن�ی�ة 
معرفیة منفتحة على اآلخر ببع�ده ال�ف�ك�ري وف�ك�ره 
المغایر المخالف لفكر المؤسسة الرسم�ي، ول�ذل�ك 
نالحظ على سبیل المثال ال الحصر أّن ك�ث�ی�را م�ن 
المجالت ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة ال�رس�م�ی�ة ال ت�ن�ش�ر 
األب��ح��اث وال��دراس��ات وال��ن��ص��وص اإلب��داع��ی��ة 
والفكریة إال للذین یقتربون من رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر، 
أو م�ن س�ی�اس�ة ال�م�ج�ل�ة، وی�ك�ی�ل�ون ب�م�ك�ی�ال�ھ�ا، 
وینضحون بمیاھھا الفكریة المبرم�ج�ة، أو ل�ل�ذی�ن 
تفرضھم جھات خارج�یّ�ة س�ل�ط�وی�ة ع�ل�ى رئ�ی�س 
تحریر ھذه المجلة أو تلك. ومن ھنا یأتي دور ھذه 
المجلة التي تنشرھا مثل ھذه المؤسسة ـ ال�م�رج�و 
وجودھا ـ و ذلك لتأسیس ثقافة التب�ای�ن وال�ت�غ�ای�ر 
والحوار و الرؤى المتعددة، بدال من ثقافة مج�الت 
السلطة ذات ال�ن�س�ق ال�رؤی�وي ال�م�س�ت�ب�د، وذات 
االتجاه واألف�ق ال�واح�د الض�یّ�ق، ال�ذي ی�ع�م�ل ال 
لیؤسس بنیة معرفیة حضاریة، رفیعة في ق�ی�م�ھ�ا، 
متنام�ی�ة م�ت�ش�ّع�ب�ة، ب�ل ل�ی�ؤس�س ث�ق�اف�ة ال�م�وت 
واالستبداد من جھة، والقطیع و القبیلة والعش�ی�رة 
من جھة ثانیة، ثقافة الجھل والتغی�ی�ب م�ن ج�ھ�ة، 
وثقافة التسییس اإلیدیولوجي العنصري من ج�ھ�ة 
أخرى. وھنا ینبغي على ھذه المؤسس�ة أن ت�ع�یّ�ن 

رؤساء تحری�ر، وم�دراء ت�ح�ری�ر ل�ھ�ذه ال�ق�ن�وات 
وال�م�ج�ل�ة وال�ج�ری�دة م�ن   اإلذاعیة والتلفزیون�ی�ة

أیدیھم خالل تاریخھم الثقاف�ي   الذین عرفوا بنظافة
والمعرفي والعلمي، أي أن ی�ك�ون�وا ن�ظ�ی�ف�ي ال�ی�د 
والقلب واللسان، غیر ف�اس�دی�ن وغ�ی�ر م�رتش�ی�ن، 
وال تستطیع سلط�ات ال�ع�ال�م ال�ع�رب�ي أن تش�ت�ري 
ذممھ�م و ض�م�ائ�رھ�م، وب�ال�ت�ال�ي ال تس�ت�ط�ی�ع أن 
تطّوعھم لرغباتھا وإرادتھا، وتج�ب�رھ�م ع�ل�ى ب�ّث 
قیمھا االستبدادیة ورؤاھا أحادیة الجانب والطرح. 
وإذا استطاعت السل�ط�ة أن تش�ت�ري م�ث�ل ھ�ؤالء 
ال�م�دراء وال�رؤس�اء ف�ت�ل�ك ك�ارث�ة ك�ب�رى، ألنّ�ھ��ا 
ستحّولھم من أصحاب مشروع حضاري تن�وی�ري، 
ومعرفي إنساني إلى تابعین ل�ھ�ا م�ن�ق�ادی�ن، أذالّء 
خانعین، غیر أنّھ ینبغي أال ن�ن�س�ى وج�ود جس�ور 
بین ھذه المؤسسة وبین قنوات السلط�ة ال ل�خ�دم�ة 
السلطة وقراراتھا االستبدادیة، بل لتھذی�ب ف�ع�ل�ھ�ا 
االستبدادي، ونقلھ من المرحلة القطیعیة والقب�ل�ی�ة 
والبدویة إلى مرحل�ة م�دی�ن�ی�ة حض�اری�ة، وج�ع�ل�ھ 
ق�ادرا ع��ل��ى أن ی��ق��ب��ل ال��ح��وار وال��ط��رف اآلخ��ر 
ومنظومتھ الفكری�ة وال�م�ع�رف�ی�ة ال�م�غ�ای�رة ل�رؤى 

 السلطة ومنظومة تفكیرھا االبستیمولوجیة.
وعلى مستوى النشر فإننا نالحظ أّن الناشرین ف�ي 
العالم العربي ـ نستثن�ي م�ن�ھ�م ال�ق�ل�ی�ل ج�دا ـ� ق�د 
توّجھوا في اآلونة األخی�رة إل�ى نش�ر ك�ت�ب ت�ق�دم 
قدرا ضئیال وخجوال وھزیال من ال�م�ع�رف�ة، ك�ك�ت�ب 
األب��راج الص��ی��ن��یّ��ة وال��ع��رب��ی��ة، وق��راءة ال��ح��ظّ، 
والطبخ، وقصص الحب والغ�رام وال�ج�ن�س، وت�ل�ك 
التي تثیر الغریزة الجنسیة وتتفنن ف�ي ط�رق�ھ�ا و 
وسائلھا، والروای�ات ال�ب�ول�ی�س�ی�ة، وك�ت�ب الس�ی�ر 
الذاتیة الفضائحیة، والكتب الصفراء التراثیة ال�ت�ي 
توغل بعیدا في الضبابیة و الجھل والتجھی�ل، ب�دال 
من تلك الكتب الجادة التي تخاطب العقل، و ت�ف�ت�ح 
آف�اق��ھ ص�وب ال��ح��ض�ارات وال��م�ع��ارف األخ��رى، 
وتنمي قدراتھ التحلیلیة والتركیبیة واالس�ت�ن�ت�اج�ی�ة 
العقلیة، وتدفعھ ألن ینمو باست�م�رار، وألن ی�ك�ون 
قادرا على تكریس المعرفة الخالّقة المبدعة بشت�ى 

 صورھا وأشكالھا.
ومن ھنا فإن ھذه المؤس�س�ة ال�خ�اّص�ة ی�م�ك�ن أن 
تسھم في نشر الجانب العقلي المضيء من ثقافت�ن�ا 
ورؤانا، و ح�وارن�ا ال�ح�ض�اري وال�ع�ق�ل�ي، أي أن 
تؤسس لفعل الحیویة والحركة، والتطور والنم�اء، 
ال لفعل الموت والجمود، وثقافة االستبداد. ویمك�ن 
لھذه المؤسسة أن تنفتح على التوجھات المعرف�ی�ة 
المعاصرة بشتى أشكالھا المعرفیة والعلمیة، وذل�ك 
بعد أن أغلقت دور النشر العربیة المعاصرة أبواب 
النشر أمام كثیر من الكتاب المجیدین. ففي عالم�ن�ا 
العربي عشرات المخطوطات المتمیّزة، بل الم�ئ�ات 
منھا، التي لم تر النور حتّى اآلن، وذلك نظرا لفقر 
كتّابھا، و عدم قدرتھم على الدخول ض�م�ن الش�ل�ل 
التي تتحكم في النشر وسیاستھ، أو لع�دم ق�درت�ھ�م 
على االقتراب من ھذا الناشر أو ذاك. وی�م�ك�ن أن 
تكون ھذه المؤسسة بدیال من دور النشر الرسمیّة 
التابعة للمؤسسات الثقافیّة العربیة التي ال ت�ن�ش�ر 
إالّ ما ی�خ�دم ث�ق�اف�ت�ھ�ا، ومص�ال�ح�ھ�ا وت�وّج�ھ�ات�ھ�ا 
الرسمیّة. ویمكن لھذه المؤسسة أن تقّدم م�ك�اف�آت 
مالیة ألصحاب الكتب المن�ش�ورة، وذل�ك م�ن ری�ع 
كتبھم المطبوعة، أي أن عملیة النش�ر ھ�ن�ا ت�ك�ون 
محكومة بضوابط العدل والخی�ر وال�ح�ّق ل�ك�ل م�ن 
الطرفین: الكاتب والناشر، وذل�ك ب�ع�د أن اس�ت�م�رأ 
الناشرون المعاصرون سلب الك�تّ�اب ال�م�ع�اص�ری�ن 

 حقوقھم جمیعھا.
إن إنشاء مثل ھذه المؤسسة سیسھ�م ف�ي ت�ح�ّض�ر 
األّمة والمجتمع و ازدھارھما، وتطویرھما إلى م�ا 
فیھ الخیر والنمو واالزدھار والتحّضر، وت�ك�ری�س 

ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�ق�ل�ی�ة   المعرفة من أبوابھا ال�واس�ع�ة،
 المتجددة.

وسیحظى أص�ح�اب ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ة ب�م�زی�د م�ن 
االح��ت��رام وال��ت��ق��دی��ر، وس��ی��ك��ون��ون م��ن أفض��ل 
المحسنین إلى وطنھم وأمتھم، وتاری�خ ھ�ذه األّم�ة 
وثقافتھا، وفكرھا، وسیذكرھم التاریخ بق�در ك�ب�ی�ر 
من االحترام واإلجالل، ألن ال�ط�غ�اة وال�م�س�ت�ب�دی�ن 
یزولون وال تبقى ل�ھ�م إالّ ال�ل�ع�ن�ة، أّم�ا ال�خ�یّ�ری�ن 
والشرفاء والكرام والمحسنین إلى أوطانھم ف�ت�ظ�ّل 
ذكراھم عطرة، ألنھم ھم األصل، وھم روح األم�ة 

 ومستقبلھا و حاضرھا.
........................................................................ 

 في جامعة جین جي الوطنیة ـ تایوان  * أستاذ سابق
 للشؤون العلمیة،   نائب رئیس جامعة ابن رشد في ھولندا

 التعلیم عن بعد                                                      
 مدیر تحریر مجلة جامعة ابن رشد األكادیمیة المحكمة

 

وا وا مما ة  اا 
 ا اة   ات  

 
 
 
 
 
 
 
 

 أ.د. محمد عبد الرحمن یونس*ھولندا
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 قنجراوي/سوریالینا 
 

 الساعةُ الجداریة ُ  و تسألُني 
 في عقِر أمصاري:

 متى ستنتھي الحرب؟
  مغلوباً على أمرهِ  یرّد ُ الصمُت 

 یوقظُ أوراَق الروزنامة المصلوبةِ 
 على صدرِه القاسي

 
  یحتاُر جوابي

 عقرِب الثواني بین 
 و أكواُم أوراُق تقویمي المتساقطةِ 

  فوق بالط الوجعِ 
 في أقبیِة وطني النازفِ 

 
 شكرُت نفسي أنني البارحة َ 

 أحكمت ُ إغالق َ فمي 
 قبَل أن تراقص َالعاصفةُ لساني
  تأّسفُت على فقداني سیطرتي

 على حباِل ذاكرتي
 

 ماذا لو أنَّ ریاَح الصدق 
 أو شمَس الحریِة اتفقتا

 تراتیل ِ صمتي؟ ضدَّ 
 أعتقُد أنني كنُت رمیتُ 
 صوت دقّات ِ الساعةِ 

 في حضن صفحات تقویمي
 و ھربُت إلى كھف ِالتجاھلِ 

 أختبُئ خلَف متراس التغافِل و النسیان
 

  ال جواَب عندي
 یا صدیقي

 ال جواب عندنا
 و نَْحُن تستظل ُّ

 األصدقاء و األعداء بخیمِة 
 في مقعِد الصمت ِ  حلَّ السكوُت 

 أوطانٍ  یصغي بلھفٍة لبازار 
  بعضھا یستُر عورتھُ 

 بأسماِل شعاراتٍ 
 و األقویاُء یجنزروَن عصافیرنا

 بأجنحة طائراتھم
  ترمقنا

 ..... ھكذا ...
 بدأ َجوابي

 
 

 ... اااك  ب ان

 
 

 سھام الدغاري
 لیبیا  

  
 
 

 في صمیم ظلك

 في صمیم ِشعرك

 في ھجرك

 في وصلك

 في كل الوجھات الخطأ

  في عناوین القصائد الواقفة عند بابي منذ أعوام

 تتعقبك ذكرى بعد ذكرى بعد سؤال

 بینما تواصل الركض

 بخطى ھالمیة

 تتكسر عند أول إیقاع

كانفالت نقطة من أقصى الشعور دفعھا الظمأ 

 لھالك ُسقیا

 تسل  ال تسل.....ال ااااا

 إال حین یالمس ظلك صمیمھ

 وتحتفظ بالھجر حتى یبلغ منتھاه

وفي الوصل تبحث لنفسك عن دلیٍل دامٍغ یثبت 

 ھویتھا

 حینھا

 قدم سؤلك

 .... ولكن

  بحمیمیة قلیلة

 أقل  وبإصرارٍ 

 فالحكایة تتوسط المسافة مابین استفھامك وبینك

 تقتنص اإلجابات وتنتف وبرھا بشراھة

  لتطعمھا لبحٍر ناعس كف عن سماعك منذ حین

 

 أنا ابنة رجل كریم الشمائل

 لذا سوف أتنازل لك عن إمارة الشعر

 وسأكتفي بالجلوس عند عتبة قصیدك

 استأنس بجزالة القول

وبمراقبة حالة التوحد التي تتلبسك قبل شروعك 

  في الكتابة وعند النوم

 

 أنا ابنة رجل كریم الشمائل

 لذا سأقف عند المنتصف

لیكون لك نصف الدھشة ، نصف الذاكرة ، نصف 

 الذوبان

 ونصف اإلجابة

 وغالباٍ ماتكون الخاتمة مناسبة جداً 

 د. لیلى الصیني

 سوریا 

 

  إذا مالبدر ودعني وغابا

  ودمع العین ما كلت عتابا

- 

 فحسبي ھواك ال أرضى سواه

  فؤادي بعدكم اضحى خرابا

- 

  وأقسم موت من أحببت بلوى

  أبعد الموت یمطرنا السحابا ؟؟

- 

 وما ظني سأطوي في حیاتي

  كتاب الحزن أحفظھ غیابا

- 

 عیوني أنت یا غالي وتمضي

 ألیس العیش في بعد عذابا ؟؟

- 

 وكل الناس تسأل عن مصابي

 أینسى المرء من أضحى ترابا ؟؟

- 

  فعھد یا خلیل القلب أبقى

 طوال العمر أقرأكم كتابا
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"دین العقل وفقھ الواقع" كتاب للدكتور عبد الحسی�ن ش�ع�ب�ان،   
صادر عن مركز دراس�ات ال�وح�دة ال�ع�رب�ی�ة، وھ�و ع�ب�ارة ع�ن 
مجموعة كبیرة من المناظرات الھامة م�ع ال�ف�ق�ی�ھ الس�ی�د أح�م�د 
الحسني البغدادي. كت�اب یَ�ح�ثُ�ن�ا ع�ل�ى ال�ق�راءة؛ ویض�ع�ن�ا أم�ام 
األسئلة، وأول الفلسفة سؤاٌل، كما یقال. یق�ول ال�م�ط�ران ج�ورج 

إنھ ی�ق�ی�م ف�ي اإلس�الم إق�ام�ة ” خضر عن الدكتور حسین شعبان 
المؤمن وإقامة المؤرخ، أما المؤمن فیأت�ي م�ن أب�دی�ة ال�م�ص�در 
وأما قارىء التاریخ فمن رؤیة األزمنة تتغیر ول�ك�ن ی�ح�ل ف�ی�ھ�ا 

؟ قد تستغرق في القراءة لف�ھ�م “التنزیل، والمسألة ھي كیف تقرأ
ما وراء الكالم من تأویل وتفسیر، وتشعر بمسؤولیة ك�ب�رى ف�ي 
خوض غمار الفقھ والفتاوى والتحریم والتحلیل والردة وال�م�رأة، 

، ب�ح�س�ب “ كأفضل أداة تنمیة وتطویر إكتشفھ�ا اإلنس�ان”والنقد 
ایمانویل كانط. یقول الشاعر البریطاني توماس ست�ی�رن�ز أل�ی�وت 
نحن بحاجة إلى ثالث قض�ای�ا ل�ل�ت�ط�ور: ال�م�ع�ل�وم�ة وال�م�ع�رف�ة 
والحكمة، واألخیرة ھي األعلى درجة. ویقول ك�ون�ف�وش�ی�وس إن 

 الحكمة تعني معرفة الناس أما الفضیلة فھي حبھم.
*** 

دین العقل وفق�ھ “ حین قرأت كتاب د. عبد الحسین شعبان بعنوان 
تھیّبت أنا غیر الُمتدینة في مقاربة فھرس الكتاب م�ا أن ”  الواقع

وقعت عیناي علیھ، ولكن سرعان ما وجدت نفسي م�ن�ج�ذب�ة إل�ى 
سالسة الموضوعات، وإلى إكتساب ثقافة كنُت أغیُّب نفسي عنھ�ا 
ألسباب عدیدة. وسّرني كثیراً أن أن�ح�از م�رة إل�ى الس�ی�د أح�م�د 
الحسني البغدادي وأصفق لھ، حین یقر ب�وج�ود ش�وائ�ب ع�ال�ق�ة 
بالدین تشّوه الغایة التي رمى إلیھا وھو اإلنسان واإلنسانیة، ھ�و 
العارف بالدین وببواطن األمور، وأخرى للدكتور ع�ب�د ال�ح�س�ی�ن 
شعبان أحیّیھ على جرأة وشجاعة نادرتین ف�ي اس�ت�ن�ب�اط ال�رأي 
الس��دی��د واإلرت��ق��اء ب��ال��م��ن��اقش��ة إل��ى مس��ت��وی��ات ف��ل��س��ف��ی��ة 
وسوسیولوجیة بخلفیة المفكر الموسوعي المتح�رر م�ن س�ط�وة 
اإلیدیولوجیا ومن تسلّ�ط ال�ف�ك�ر ال�دی�ن�ي وج�م�وده. وھ�ل ب�غ�ی�ر 
الموضوعیة یستقیم المنھج العلمي وتستقیم الفكرة والعب�ارة؟ ال 
بّد من اإلعتراف أیضاً أن سعة صدر وعقل السید أحمد الح�س�ن�ي 
البغدادي، ساھمت في دفع الحوار إلى األعلى بغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
تطابقھ رؤیتھ أو إختالفھا مع رؤیة شعبان األكثر میالً نحو الع�ل�م 

 والعقل والتنویر والسالم.
، كتاب ثرٌي جداً لغةً ومراجَع وأف�ك�اراً، ”دین العقل وفقھ الواقع“

وھو یشبھ صاحبھ الموسوعي الذي یُصُر على السباحة ف�ي ھ�ذا 
الكون كمن یتعلم أوالیات األشیاء، بال یقین ثابت وال أي نوع م�ن 

 “أنواع الجمود الذي یحیط باألیدیولوجیا 
 

 یساري بنشأة نجفیة
قبل الخوض في الكتاب، ال بد من التعّرف إلى نشأة شع�ب�ان ف�ف�ي 

ف�ي ال�ن�ج�ف، ك�ان ”  ع�َك�د الس�الم“ المنزل ال�ذي ُول�د ف�ی�ھ ف�ي 
مدّویاً وھادراً، ح�ی�ث ی�ف�ت�ت�ح وال�ده ن�ھ�اره  القرآن الكریم صوت

بقراءة القرآن وظّل على عادتھ تلك طوال أیام حیاتھ ول�ق�د ش�ّك�ل 
القرآن أحد الروافد الروحیة األساسیة في تكوینھ وفي م�ن�ظ�وم�ة 
القیم التي تأثّر بھا الحقاً خصوصاً: الخیر وال�م�روءة ومس�اع�دة 
الفقیر ونصرة المظلوم والدفاع عن الحق واالن�ح�ی�از إل�ى ال�ع�دل 

وفي مرحلة نش�أت�ي األول�ى ت�ل�ك ”.  والرحمة والتسامح وغیرھا
لإلمام علي، وھو م�ا ”  نھج البالغة“ اطّلعت على “یقول شعبان: 

ال��م�ذاھ�ب األرب�ع�ة، وف�ی�م�ا ب�ع��د  دف�ع�ن�ي الح�ق�اً ل�الط�الع ع�ل�ى
كان أھلھ م�ن ذوي ”.  وتعالیمھا البوذیة اإلنجیل، إضافة إلى على

المیول الیساریة التقدمیة، غیَر أنھم یخ�ال�ط�ون ش�خ�ص�ی�ات م�ن 
أعراق ومذاھب شتى، فأصبح منذ نشأت�ھ م�ع�ت�اداً ع�ل�ى ال�ت�ن�وع 
الفكري والمجتمعي. ال بّد وأن تلك النشأة الن�ج�ف�ی�ة م�ن عش�ی�رة 
تتولى رئاسة الخدمة في العتبة العلویة (م�ق�ام اإلم�ام ع�ل�ي) ق�د 
حّصنت عبد الحسین شعب�ان ض�د ال�ت�ك�ف�ی�ر ودع�اوى ال�ت�ف�ری�ق 
وغیرھا، بعدما طالت سھام االتھام كتّاباً ومفكرین ت�ج�رأوا ع�ل�ى 

أو ب��ع�ض م�ا ألص�ق ب�ھ وت��ن�اول م�وض��وع�ات��ھ ”  ن�ق�د ال�دی��ن“ 
الحساسة، ویحضرني اآلن الدكتور نصر حامد أبو زی�د ف�ي ن�ق�د 
الخطاب الدیني وغیره العشرات ممن طالتھم الحمالت التكفیری�ة، 
أو ممن راحوا ضحیة التعّصب والتطّرف الدیني والمذھ�ب�ي م�ث�ل 
حسین مرّوة ومھدي عامل (حسن حمدان) ومحم�د م�ح�م�ود ط�ھ 
وآخرین، األمر الذي ال ینكره الدكتور شعبان في أكثر من زاوی�ة 
في كتابھ. ھل كان لیجرؤ مفكر من بیئة یساریة ع�ل�م�ان�ی�ة ع�ل�ى 
خوض ھذه المغامرة؟ أق�ول ن�ع�م، ل�ك�ن نص�ی�ب�ھ م�ن ال�ت�ع�ّرض 
للتشھیر على أقل تقدیر وصوالً إلى إقامة ح�د الس�ی�ف، س�ی�ك�ون 
كبیراً، بل ستلحق بھ شتّى االتھام�ات إذا ك�ان م�ن دی�ن آخ�ر أو 

 مذھب آخر.
 نقد الخطاب الدیني

ال ینطلق النقاش من السؤال األول في الوجود ھل هللا موج�ود أو 
غیر موجود؟ یتجاھل الكاتب ھذا السؤال وإن ی�ف�ت�ح م�ن�اظ�رات�ھ 
حول اإلیمان والّالإیمان واضعاً إیاه في إطاره الف�ل�س�ف�ي األش�م�ل 
مع سلسلة من األسئلة المطروحة على حلبة الص�راع ال�ك�ون�ی�ة. 
الدین أمر واقع فعالً وعلینا أن نتعامل مع المشكالت التي ت�ن�ب�ث�ق 
عنھ وھذا یتفق مع نظرة شعبان المادیة الجدلیة التي ال یخفی�ھ�ا، 
مستفیداً من سعة إطالعھ على الفكر الدیني ومم�ارس�ة ط�ق�وس�ھ 
من الداخل والخارج، بل أنھ یتحّدث وكأنھ م�ن داخ�ل ال�م�ؤس�س�ة 
الدینیة التي یعرف خفایاھا وخبایاھا ونقاط قّوتھا ونقاط ضع�ف�ھ�ا 
في آن، لذلك حین ینتقدھا یقّدم رؤیة لإلصالح من داخ�ل�ھ�ا وم�ن 
عمق الدولة ومسؤولیتھا أیضاً في إطار وضع الدین ف�ي م�ك�ان�ھ 
الصحیح، خصوصاً حین یخضع ك�ّل ش�يء ل�ل�دول�ة وق�وان�ی�ن�ھ�ا 
العامة الموحدة. سألت نفسي ھل یس�ت�ق�ی�م ال�ح�دی�ث ع�ن إع�م�ال 
العقل في ضوء سیطرة المسلمات الغیبیة التي تغرق ف�ی�ھ�ا األم�م 
اإلسالمیة بعدما تفككت وتحللت وصارت قبائل متناحرة ومتأخ�رة 
عن ركب الحضارة ونھر المعلومات الھادر؟ نع�م إن�ھ�ا ج�رأة م�ا 
بعدھا جرأة في مقاربة مواضیع الدی�ن ف�ي ع�ق�ر داره. ول�ك�ن�ھ�ا 
الجرأة المطلوبة لتحدیث الخطاب الدیني، وحسب شعبان باق�ت�ف�اء 
أثر ھوبز ال بّد من إصالح الفكر الدیني أو الم�ج�ال ال�دی�ن�ي ل�ك�ي 
یصلح الخطاب عن طریق اإلعتراف بوجوده أوالً، ثم م�خ�اط�ب�ت�ھ 
بلغتھ وإحداث ھزة ف�ي ال�وع�ي ب�غ�ی�ة إزال�ة ش�وائ�ب ال�ت�ك�ف�ی�ر 

، ” رج�ال دی�ن“ واإلرھاب التي ألحقھا بعض من یسمون أنفسھم 
على الرغم من عدم وجود ھذه المرتبة في النصوص اإلس�الم�ی�ة 
وإنما ھي مستحدثة إجتماعیاً، لتسلیط فئة على ف�ئ�ة وھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا 
اجتماعیاً وإقتصادیاً ألھداف سیاسی�ة ب�ح�ت�ة وأغ�راض خ�اص�ة. 
ھكذا نفھم كل أنواع اإلن�ق�س�ام�ات، الش�ی�ع�ة والس�ن�ة، ال�م�ذاھ�ب 
األربعة وإختالفات فقھیة بین مرجع دیني وآخ�ر غ�ی�ره، ن�اھ�ی�ك 
عن استھداف المسیحیین وأتباع األدیان األخرى، وھو ما ع�اش�ھ 
شرقنا العربي في مرحلة ما بعد اإلحتالل األمیركي للعراق وحت�ى 
یومنا ھذا. ولكن ھ�ل ی�ك�ف�ي إن�ك�ار ب�ع�ض األف�ك�ار ال�م�ن�س�وب�ة 
لألحادیث النبویة، حتى ن�ن�ف�ي ال�ت�ھ�م�ة ع�ن اإلس�الم ب�أن�ھ دی�ن 
متخلف یقتل ویُحقّر المرأة ویُكفّر الرأي اآلخ�ر إل�ى ح�ّد ال�ق�ت�ل، 
وصوالً إلى تحریم الغناء والموسیقى، األم�ر ال�ذي ی�ت�ن�اف�ى م�ع 
أبسط مبادىء شرعة حقوق اإلنسان ف�ي ال�ع�ص�ر ال�ح�دی�ث؟ أال 
ینبغي التطرق إلى النصوص نفسھا ومتاب�ع�ة زم�ان�ھ�ا وم�ك�ان�ھ�ا 

ال�ك�اظ�م�ي ف�ي واش�ن�ط�ن:   180وتسلسلھما؟ إقرأ على م�وق�ع 
 اإلنسحاب األمیركي مقابل أیة إغراءات؟

 
 نقد الماركسیة أیضاً 

یحضرني قول كارل ماركس الرائج الذي یجتزئھ العامة ب�وص�ف 
، وك�أن�ھ م�خ�ّدر ی�وق�ف ح�رك�ة اإلنس�ان “ الدین أفیون الشعوب”

ویعیقھ، فیما لو أخذت جملتھ في سیاقھا األصلي إلختلف المعنى. 
لقد قصد ماركس منھا، أن الدین نفسھ ھو م�ن�ت�ج بش�ري، وھ�و 
جوھر معاناة اإلنسان واإلعتراض ع�ل�ی�ھ�ا، وق�د فّس�رھ�ا ب�ع�ض 
أنصاره خطأً وبالغوا فیھا إلى درجة ظھروا وكأنھ�م ض�ّد ال�دی�ن، 
وعن قصد فّسرھا أعداءه ووظّفوھا ضّد الماركسیین باع�ت�ب�ارھ�م 
مالحدة، لكن شعبان من خالل العدید من كتاباتھ ب�م�ا ف�ی�ھ ك�ت�اب�ھ 

وك�ت�اب�ھ اآلخ�ر “  في ال�م�اركس�ی�ة واالخ�ت�الف -تحطیم المرایا ” 
“ الحبر األسود والحبر األحمر: من م�ارك�س إل�ى ال�م�اركس�ی�ة” 

أعاد االعتبار لھذه العبارة بوصفھا قیلت عن العالقات المل�م�وس�ة 
في الدولة البروسیة والكنیسة البروتس�ت�ان�ت�ی�ة ف�ي أل�م�ان�ی�ا ف�ي 
القرنین السابع عشر والث�ام�ن عش�ر وك�ان م�ارك�س ن�ف�س�ھ ق�د 

ال�دی�ن ف�ي ” اقتبسھا من عمانوئیل كانط، حیث وردت في ك�ت�اب�ھ 
استناداً إلى التطمینات ال�ت�ي ك�ان ال�رھ�ب�ان “  حدود الفعل البسیط

یقّدمونھا عند رؤوس الموتى، فوظ�ی�ف�ة ال�دی�ن وأس�ب�اب ح�اج�ة 
الزھرة الوھم�ی�ة ع�ل�ى ق�ی�د ” البشر إلیھ حسب ماركس باعتباره 

 “.زفرة المقھور”أو “ العبد
 

اتفق مع شعبان والبغدادي في تحمیل مسؤولیة إنح�دار وت�دھ�ور 
الدین إلى مجموعة من البش�ر یس�م�ون أن�ف�س�ھ�م رج�ال ال�دی�ن، 
وبینھم الصالح والطالح، وھم یخطئون ویصیبون، وال ی�م�ك�ن أن 
یكونوا أكثر فھماً ودراسة من رجال العلم ف�ي م�خ�ت�ل�ف م�ی�ادی�ن 

 الحیاة.
 

ووفقاً لمحاورتي مع شعبان نفسھ، فقد انت�ق�د ب�ع�ض أط�روح�ات 

ماركس بشأن انقراض الدین واعتبرھا غیر ص�ح�ی�ح�ة وھ�و م�ا 
تدحضھ الحیاة ذاتھا، وقد حاول غرامشي من بعد مارك�س إع�ادة 

(ال�م�م�ارس�ة “  ال�ب�راكس�ی�س” النظر بالمسألة الدینیة استناداً إلى 
الثوریة المتحررة فكریاً) وھو ما یستنت�ج�ھ ش�ع�ب�ان ع�ن ال�دی�ن 
الذي یعتبره ظاھرة دائمة ترتبط بالوعي والثقافة وھو تعبیر ع�ن 
اإلحساس المشترك الذي علینا إدراكھ والتعامل م�ع�ھ م�ن م�وق�ع 
نقدي ولیس من موقف النفي أو الض�د، وخص�وص�اً ل�ب�ع�ض م�ا 
علق بھ ویتعارض مع العقل. ویفّرق الكاتب ب�ی�ن ال�دی�ن وال�ق�ی�م 
الدینیة وبین التدیّن والممارسة الدینی�ة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن ط�ق�وس 

 وشعائر.
 المشكلة اإلسالمولوجیة

م�ن م�ج�م�وع�ة م�ن “  دی�ن ال�ع�ق�ل وف�ق�ھ ال�واق�ع” یتألف كت�اب 
المناظرات التي وقعت بین مؤلفھ عبد الحس�ی�ن ش�ع�ب�ان والس�ی�د 
أحمد الحسني البغدادي وقد بلغت م�ا م�ج�م�وع�ھ ث�م�ان�ي عش�رة 
مناظرة وثّقھا في القسم الثان�ي م�ن ال�ك�ت�اب، أم�ا ال�ق�س�م األول 
فخصصھ لإلطار المنھجي والمف�ھ�وم�ي م�ت�ط�رق�اً إل�ى ح�ی�ث�ی�ات 
المناظرات ومحتواھا، من الحداثة والتقلید، إلى الوعي بال�ت�اری�خ 
واالجتھاد باإلسالم وصوال إلى ج�وھ�ر ال�ن�ق�اش�ات ال�ت�ي ت�درس 
اإلسالم والحداثة، والدیني والعلماني، وفكرة ال�دول�ة اإلس�الم�ی�ة 
ومسائل الفكر الدیني واإلصالح. في القسم الثاني ولوج إل�ى ل�ب 
المناظرات بما ھي مبحث إصالحي یھدف إلى تجدید الفكر الدیني 
وتحدیثھ من ضمن األطر المتاحة. مروحة واسعة من ال�ع�ن�اوی�ن 
الھامة طالتھا المناظرات ومنھا على سبی�ل ال�م�ث�ال ال ال�ح�ص�ر: 
اإلیمان والّالإیمان، الدین واإلرھاب، الدین والعنف، بین الم�ق�دس 
والمدنس، النقد والنقد الذاتي لرجال الدین، في نقد مبدأ الت�ق�ل�ی�د، 
الفتوى وضروریتھا، الطائفیة، ال�م�واط�ن�ة، األوق�اف، ال�ف�درل�ة، 
العصمة، المرأة ھل ھ�ي ن�اقص�ة ع�ق�ل ودی�ن، ال�ردة وال�م�رت�د، 
الطاھر والنجس، العصمة والمعصوم وعلم الغیب إلخ. في حقیقة 
األمر كنت أود تناول مناظرة المرأة، غیر أنني سرعان ما غیّ�رت 
رأیي حین تعمقت في المناظرة الخامسة التي تتن�اول ن�ق�د رج�ال 
الدین ال بل أن نقرأ نقداً ذاتیاً بلسان أحد كبار فقھ�اء ال�دی�ن (آی�ة 
هللا السید أحمد الحسني البغدادي). ویبدو أنني اتفق م�ع ش�ع�ب�ان 
والبغدادي في تح�م�ی�ل مس�ؤول�ی�ة إن�ح�دار وت�دھ�ور ال�دی�ن إل�ى 
مجموعة من البشر یسمون أنفسھم رجال الدین، وبینھم الصال�ح 
والطالح، وھم یخطئون ویصیبون، وال ی�م�ك�ن أن ی�ك�ون�وا أك�ث�ر 

 فھماً ودراسة من رجال العلم في مختلف میادین الحیاة.
 

یظھر شعبان بمنھجھ الجدلي المادي لیخضع كل األفكار وال�رؤى 
والطقوس والنصوص لمشرحة النقد، ف�ال ش�يء یُ�ط�ّور ویُ�ن�ق�ذ 
اإلنسان م�ن ال�رك�ود إّال ال�ن�ق�د ال�ع�ل�م�ي، وإع�م�ال م�ب�دأ الش�ك 

 الدیكارتي بكل ما یتنافى مع العقل
في ھذا الفصل یروي الكاتب طرفة عن مق�ارب�ة ع�ل�ي ش�ری�ع�ت�ي 

بین الجل�وس ف�ي ال�م�س�ج�د ” وھي تلخص محتوى الفكرة فیقول 
والتفكیر با�، أفضل المشي ف�ي الش�ارع وأن�ا أف�ك�ر ب�ا� ع�ل�ى 

، وف�ي ق�ول�ھ إش�ارة “ الجلوس بالمسجد وأن�ا أف�ك�ر ف�ي ح�ذائ�ي
واضحة وصریحة إلى تجار الدین. وقد وص�ف�ھ�م ك�ارل م�ارك�س 
أنھم یفكرون ستة أیام في جمع المال، ویوماً واح�داً ف�ي ال�دی�ن. 
ھنا یظھر الكاتب بمنھجھ الجدلي ال�م�ادي ل�ی�خ�ض�ع ك�ل األف�ك�ار 
والرؤى والطقوس والنصوص لمشرحة النقد، ف�ال ش�يء یُ�ط�ّور 
ویُنقذ اإلنسان من الركود إّال النقد العلم�ي، وإع�م�ال م�ب�دأ الش�ك 
الدیكارتي بكل ما یتنافى مع العقل. نجح شعبان في اإلضاءة عل�ى 
كثیر من مواطن المشكلة اإلسالمولوجیة (أي استخدام ال�ت�ع�ال�ی�م 
الدینیة بالضّد منھا في إطار نسقي مغلق)، وعّمق التفك�ی�ر ف�ی�ھ�ا 
وتناول مسائل غایة في الحساسیة غایتھ في ذل�ك ل�ی�س ت�ھ�ش�ی�م 
اإلسالم وال مناصرتھ، وإنم�ا ت�ف�ع�ی�ل ال�ن�ق�اش ال�ذي ی�ؤدي إل�ى 
تحسین طرق عیش المسلمین وجعلھم یندمجون بركب الح�ض�ارة 
في ضوء احترام فكرة التعددیة وال�ت�ن�وع ض�م�ن ال�دی�ن ال�واح�د 
وخارجھ، وصوالً إلى حق الفرد بأن ال یكون مؤم�ن�اً ب�الض�رورة. 
قد یكون أغفل بعض القضایا عمداً كي ال یُحرج ص�اح�ب�ھ أو أن�ھ 
قرر تأجیلھا إلى موعد آخر وكتاب آخر. مثالً، ك�ن�ت أوّد أن أق�رأ 
عن رأي السید البغدادي بخصوص تحریم الم�وس�ی�ق�ى وال�غ�ن�اء، 
أِألن الموسیقى تدخل إلى القلب مثل الدین ویخش�ى م�زاح�م�ت�ھ�ا؟ 

، وبما تض�ج ب�ھ�ا ال�م�ح�اك�م م�ن ” سن الحضانة“ أیضاً رأیھ في 
قصص الظلم والفساد تحت العمائم المتلطیة بجمود النص إلخفاء 

 ذكوریة مقیتة على المستوى اإلنساني؟
 خاتمة

، كتاب ثرٌي جداً لغةً ومراجَع وأف�ك�اراً، “دین العقل وفقھ الواقع”
وھو یشبھ صاحبھ الموسوعي الذي یُصُر على السباحة ف�ي ھ�ذا 
الكون كمن یتعلم أوالیات األشیاء، بال یقین ثابت وال أي نوع م�ن 
أنواع الجمود الذي یحیط باألیدیولوجیا. ھذا النوع من الم�ؤل�ف�ات 
یضیف إلى مكتبتنا العربیة وإلى الفكر العربي واإلسالمي إسھاماً 
یُعّزز إمكانیة الخروج من األزمنة المظلمة التي نرقد ف�ی�ھ�ا م�ن�ذ 
قرون بعیداً عما وصل إلیھ العالم من تطورف�ي م�خ�ت�ل�ف ن�واح�ي 

 الحیاة.
............................ 

 * كاتبة وشاعرة لبنانیة

  "اا و ا د" .. 
    ت 

  28/02/2022أغنار عواضة* 
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