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لكي نصل إلى الحقائق وتقییم ما حص�ل الب�ّد ل�ل�م�ح�ل�ل   
السیاسي أن یمتلك معلومات ومعطیات ومن�ھ�ا ال�وث�ائ�ق 
الرسمیة لكي یبین الموقف بأسلوب م�وض�وع�ي ی�ع�ت�م�د 
التدرج التأریخي للحدث ضمن ظروف مخت�ل�ف�ة وأج�واء 
ضاغطة وسیاسة تعسفیة وھي سیاس�ة ال�ق�ط�ب ال�واح�د 
والھیمنة على شعوب العالم والعمل على ت�ب�ن�ي م�واق�ف 
متسرعة دون وضع إعتبار لمصلحة الشع�وب وأم�ن�ھ�ا، 
دون التأثر باإلعالم الذي یع�م�ل ع�ل�ى تش�دی�د ال�م�واق�ف 
واإلبتعاد عن اللغة الدبلوماسیة . إن ماحصل ھو نت�ی�ج�ة 
خلفیات سابقة وتراكم نھج العداء المكتوم وإعادة الحیاة 

-للحرب الباردة ب�ی�ن ال�م�ع�س�ك�ر ال�غ�رب�ي ال�رأس�م�ال�ي 
اللیبرالي واالمعسكر اآلخر الذي كان یسمى ب�ال�م�ع�س�ك�ر 
األشتراكي حیث كان یعتقد الجمیع بأنھ بعد تفكك االت�ح�اد 
السوفیاتي وإنھیار المعسكر األشتراك�ي س�وف ی�ن�ت�ھ�ي 
العداء التأریخي المزمن بین آدیولوج�ی�ت�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ت�ی�ن 

الیاباني األصل فوكایاما   وھذا ما أعتقده العالم األمریكي
بأن الطریق واآلفاق إنفتحت أمام العالم اللیبرالي الجدی�د 
ویعتبر بأن نھایة االتحاد السوفیاتي قد أدت إل�ى ن�ھ�ای�ة 
اإلختالف ولكن سرعان ماعاد وخطأ نظریتھ بعد ان عل�م 
بأن الخالفات سوف تستمر ت�ب�ع�اٌ ل�ظ�ھ�ور ن�ظ�ام م�ت�ع�دد 
األفطاب . لقد أثبت بأن الن�ظ�ام ال�رأس�م�ال�ي الی�م�ك�ن أن 
یتخلص من أزماتھ االقتصادیة الدوری�ة ك�م�ا حص�ل ف�ي 

 -م ألن طبیعة النظام البنوی�ة االج�ت�م�اع�ی�ة  2008العام 
 حصول األزمات.  االقتصادیة تؤدي إلى

وبالرغم من تفكك االتحاد السوفیاتي وإنھیاره مع الدول 
ومع ت�وج�ھ ھ�ذه ال�دول   الشرقیة ذات النظم األشتراكیة

-إقتصادي جدید وھو نظام رأسمالي -نحو نظام سیاسي 
لیبرالي ولكن ھذا لم یمنع الغرب من التوقف عن الع�داء 
أو إنعدام الثقة ولھذا إستمرت أم�ری�ك�ا ف�ي إغ�راء ھ�ذه 
الدول لإلرتباط معھا ضمن محورھا وتوسیع مص�ال�ح�ھ�ا 
اإلقتصادی�ة ع�ل�ى حس�اب مص�ال�ح ش�ع�وب ت�ل�ك ال�دول 
وإثارة الخالفات التأریخیة القومیة والزحف شرق�اً ن�ح�و 

ال�م�ح�ی�ط�ة ب�روس�ی�ا   الحدود والخط�وط اإلس�ت�رات�ی�ج�ی�ة
اإلتحادیة ومحاولة وضعھا في زاویة م�ح�دودة ال�ح�رك�ة 
وبالتالي تطلب األمر دفع تلك ال�دول الس�اب�ق�ة ل�إلرت�ب�اط 
بحلف شمال األطلسي (الناتو) لیس ھذا ف�ق�ظ ب�ل بُ�ذل�ت 
جھود حثیثة إلستمالة ھذه الدول نحو الغ�رب وعض�وی�ة 
االتحاد األوربي ومن ھذا المنطلق عادت الحرب ال�ب�اردة 

 إلى أوجھا.
 

 الحرب في أوكارانیا :
ج�زء م�ن االت�ح�اد  1991كانت أوكارانیا ق�ب�ل ع�ام  -1

 السوفیاتي 
أمتلكت األسلحة النوویة السوفیاتیة الموجودة ع�ل�ى  -2

 أراضیھا 
صوت�ت أوك�اران�ی�ا  1991في األول من دیسمبر عام  -3

 بأغلبیة ساحقة لإلستقالل.
إنتخاب رئیس البرلمان لیونید كرافتشوك أول رئ�ی�س -4

 للبالد.
في ب�رس�ت   في الثامن من دیسمبر ُعقدت إجتماعات -5

دیس�م�ب�ر (ك�ان�ون  21في بیالروسیا وفي المآتا بتأریخ 
زع��م��اء ب��ی��الروس��ی��ا و روس��ی��ا  -ح��لًّ  1991األول) 

االت�ح�اد الس�وف�ی�ات�ي وحص�ل ال�ت�ف�ك�ی�ك ف�ي  وأوكاران�ی�ا
26/12/1991. 

 شكلوا كومنلث أو رابطة الدول المستقلة. -6
م��ذك��رة ب��ودابس��ت ل��ل��ض��م��ان��ات األم��ن��ی��ة :ھ��ي  -7

في بودابست  1994دیسمبر  5دولیة وقعت في   معاھدة
بین أوكارانیا و روسیا والوالی�ات ال�م�ت�ح�دة وال�م�م�ل�ك�ة 
ال�م��ت�ح��دة وت�ت��ع��ل�ق ال��م�ع��اھ�دة ب��ن�زع الس��الح ال��ن��ووي 
األوكراني والضمانات األمنیة ألستقالل أوكارانیا و وفقاً 
للمعاھ�دة ت�ت�ن�ازل أوك�اران�ی�ا ع�ن ت�رس�ان�ت�ھ�ا ال�ن�ووی�ة 
لروسیا، وتتعھد الدول الموقعة على ال�م�ع�اھ�دة إح�ت�رام 

أستقالل أوكارانیا وس�ی�ادت�ھ�ا ع�ل�ى أراض�ی�ھ�ا، ح�م�ای�ة 
أوكارانیا من العدوان ال�خ�ارج�ي وع�دم ت�وج�ی�ھ ع�دوان 
علیھا، عدم ض�غ�وط إق�ت�ص�ادی�ة ع�ل�ى أوك�اران�ی�ا، ع�دم 

 إستخدام أسلحة نوویة ضدھا.
 

نقاط الخالف التي دفعت روس�ی�ا إل�ى ال�ق�ی�ام ب�ال�ع�م�ل�ی�ة 
 العسكریة في أوكارانیا، أھم نقطة لخلفیات األزمة ھي:

الحرب في أقلیم الدونباس وھ�ي ص�راع مس�ل�ح ف�ي  -1
منظقة دونباس األوكرانیة حیث إندلعت بدءاً م�ن م�ط�ل�ع 

بعد إح�ت�ج�اج�ات وت�ظ�اھ�رات ض�د  2014شھر آذار عام 
الحكومة األوكارانیة مدعومة م�ن روس�ی�ا ف�ي م�ن�اط�ق 
أوبالست دونیتسك ولوھانس�ك ال�ل�ت�ی�ن أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�م�ا 
مجتمعتین أس�م م�ن�ط�ق�ة دون�ب�اس ب�ع�د أع�ق�اب ال�ث�ورة 

وحركة المیدان. تصاعدت حدة الم�ظ�اھ�رات   األوكارانیة
ووصلت إلى حد الصراع المسلح بین ق�وات ال�دون�ب�اس 

الش�ع�ب�ی�ت�ی�ن ال�ل�ت�ان   لجمھوریتي دونتیسك ولوھ�انس�ك
أعلنتا كجمھوریتین شعبی�ت�ی�ن م�وال�ی�ت�ی�ن ل�روس�ی�ا م�ن 

ال�ل�غ�ة   طرف واحد وھما ذات أغلب�ی�ة روس�ی�ة وت�ت�ك�ل�م
الروسیة إستمرت حرب الدونباس ث�م�ان س�ن�وات وأدت 

) أل��ف 40إل�ى ق�ت��ل اآلالف م�ن م�واط�ن�ي ال�دون�ب��اس (
مواطن وإعالن اإلبادة على ش�ع�ب ال�دون�ب�اس م�ن ق�ب�ل 
ال�ی��م�ی��ن ال�م��ت��ط�رف وال��ن�ازی��ی��ن ال��ج��دد ف��ي أوك�اران��ی��ا 

 (القومیین األوكرانیین)
بعد إنضمام دول البلطیق (لتوانیا، أستونیا ، الت�ف�ی�ا)  -2

تق�ع ف�ي أورب�ا الش�م�ال�ی�ة وك�ان�ت ج�م�ھ�وری�ات ت�اب�ع�ة 
لألتحادالسوفیاتي السابق وبعد إستقاللھا وأصبحت اآلن 

م وكذلك حلف ش�م�ال 2004في االتحاد األوربي منذ عام 
وم�ق�ة ال�ی�ورو وم�ن�ظ�م�ة ال�ت�ع��اون  األط�ل�س�ي (ال�ن�ات�و 

. ك�م�ا  2015-2011األقتصادي والتنمیة بین األع�وام 
أندفعت جورجیا نحو التعاون مع حلف ش�م�ال األط�ل�س�ي 
واألتحاد األوربي والعمل م�ع ال�م�وس�س�ات األق�ت�ص�ادی�ة 
الغربیة ووضع�ت ل�ھ�ا ص�ی�غ�ة خ�اص�ة ح�ول ال�ت�ن�س�ی�ق 

 والتعاون مع الناتو دون اإلنضمام ألیھ.
روسیا حذرت أوكارانی�ا ب�ع�دم اإلنض�م�ام إل�ى ح�ل�ف  -3

النات�و وض�رورة ال�ت�م�س�ك ب�ال�م�ع�اھ�دات. وك�ذل�ك ع�دم 
اإلنضمام لألتحاد األوربي. فالھدف الذي أثار روسیا ھ�و 
إستمرار محاولة توس�ی�ع ال�ن�ات�و ش�رق�اً وھ�ذا م�احص�ل 

 لجورجیا.
 عدم التمسك بإتفاقیة مینسك: -4

فما ھي إتفاقیة مینسك أو برتكول مینسك : ھو ب�رت�ك�ول 
خاص بنتائج مشاوارات مجموعة اإلتصال الثالثیة وھ�و 
أتفاق لوقف الحرب في الدونباس بأكورانی�ا وق�ع ع�ل�ی�ھ 
ممثلوا ذلك البلد واألتحاد الروسي وجمھوریة دونش�ی�ك 
الشعبیة وجمھوریة لوھانسك الشعبی�ة وم�ن�ظ�م�ة األم�ن 

بعد  2014سبتمبر (أیلول)  5والتعاون في أوربا بتأریخ 

ب�ی�الروس�ی�ا ت�ح�ت رع�ای�ة  -محادثات مكثفة في مینسك 
منظمة األمن والتعاون في أوربا تب�ع�ت�ھ�ا ح�زم�ة ج�دی�دة 

. نفذ االتفاق الذي أع�ق�ب 2من اإلجراءات سمیت مینسك 
لوقف القتال ف�ي دون�ب�اس ووق�ف�اً   عدة محاوالت سابقة

فوریاً إلطالق النار لكنھ فشل في وقف القتال ثم تب�ع�ت�ھ�ا 
وال�ت�ي ت�م  2حزمة جدیدة من اإلجراءات تسمى مینسك 

وفش�ل ھ�ذا  2015شباط  -فبرایر  12االتفاق علیھا في 
 ولكن یعتبر إتفاق مینسك حالً للمستقبل.  االتفاق أیضاً 

عدم تلبیة تطمینات روسیا : من العوامل التي حفزت  -5
روس��ی��ا إلع��الن ال��ح��رب ھ��و ع��دم إس��ت��ج��اب��ة ال��غ��رب 
وأوكرانیا لروسیا لتقدیم تطم�ی�ن�ات وال�ت�ي ت�خ�ص ع�دم 
اإلنض�م��ام إل��ى ال��ح�ل��ف األط��ل��س�ي وع�دم ب�ن��اء ق��واع��د 
عسكریة على الحدود الروسیة، أمن ش�ع�ب ال�دون�ب�اس، 
نزع السالح النووي. و ل�م ت�ت�ل�ق روس�ی�ا ال�ت�ط�م�ی�ن�ات 
لتأمین مصالحھا مع تشدید الم�واق�ف م�ن ق�ب�ل ال�غ�رب. 
ولما كان الھدف ھوتطویق روسیا ونزع حلفائھا ع�ن�ھ�ا 
ومن ثم تجاھلھا مما یدل اإلستھ�ان�ة ب�م�ا ق�د ی�ح�دث أي 

فضالً عن الكثیر من العمل�ی�ات  اإلستھانة بأمن الشعوب 
التي تس�ت�ف�ز ال�ج�ان�ب ال�روس�ي وم�ن�ا ب�ن�اء م�خ�ت�ب�رات 

 على الحدود مع روسیا.  لصناعة السالح الجرثومي
 

 التداعیات : 
تاعیات الحروب دائماً تستھدف أمن شعوب العالم وتحل 
بھا الكوارث والویالت وتزھق فیھا أرواح اآلالل�ف م�ن 
البشر أطفال ونساء وشیوخ، وتدمر اإلقتص�اد ال�ع�ال�م�ي 

إستخدمت فیھا األسلحة ال�ن�ووی�ة. ول�ك�ن  وخصوصاً أذا
المستفید منھا ھم مش�ع�ل�ي ال�ح�روب وال�ذی�ن ی�ك�س�ب�ون 
األرباح الطائلة من بیع األسلحة وتھدید السلم المجتمعي 
أنھم یرقصون على أصوات المدافع وقصف ال�ط�ائ�رات. 
وبدالً من تكثیف الجھود الخیّرة ألجل الس�الم ن�ج�د ال�رد 
ال��ج��م��اع��ي اإلع��الم��ي غ��ی��ر ال��م��دروس ع��ل��ى روس��ی��ا 

ال�ت�أك�د م�ن  والمبالغة باألكاذیب م�ن ك�ل األط�راف دون
 صحة األخبار. 

منذ فترة وضمن من�ھ�ج ع�ودة ال�ح�رب ال�ب�اردة إزدادت 
العقوبات االقتصادیة على روسیا من قب�ل ال�غ�رب ت�ح�ت 
حجة مایحصل في أوكرانیا، روسیا دولة عظمى ولدی�ھ�ا 
أمكانات إقتصادیة وتكنلوجیا متقدمة وأسل�ح�ة م�ت�ط�ورة 
جداً ولھا تأثیرھا عالمیاً وبإعتبار روس�ی�ا أخ�ذت تس�ل�ك 
سلوك الدول الرأسمالیة اللیبرالیة في نظامھا فك�ان الب�ّد 
من تقدیم التطمینات األمنیة لتحاشي التصعید ض�دھ�ا إن 
مایجري ھو متعمد و محاولة دف�ع روس�ی�ا أك�ث�ر ف�أك�ث�ر 

ب�دالً م�ن ال�ع�ودة إل�ى  نحو اإلصطدام العال�م�ي ال�م�ری�ع 
الطریق الدبلوماسیى وتطبیق األت�ف�اق�ی�ات وال�م�ع�اھ�دات 

 والحفاظ بالدرجة األولى على السالم العالمي. 
إن الدعوة لألرھ�اب�ی�ی�ن وال�م�رت�زق�ة م�ن ق�ب�ل ال�رئ�ی�س 
الممثل الكومیدي زیلینیسكي مقابل أم�وال ط�ائ�ل�ة ج�ع�ل 
آالف المرتزقة واإلرھابیین أن یتحفزوا ل�ل�م�ش�ارك�ة ف�ي 
الحرب وفتح األبواب أمام الیمین المتطرف المنتشر ف�ي 
أوربا للتحرك وتصعید لغة الكراھیة والت�ھ�دی�د وت�ف�ج�ی�ر 
الخالفات الكامنة. كما البد ألوربا أن تسیر ف�ي ال�ط�ری�ق 
المحاید وأن تحافظ على مصالحھ�ا ف�ی�م�ا ی�خ�ص ال�ن�ف�ط 
والفاز الروسي فالعودة إلى القرون البدائیة في الصراع 
سوف تدفع ثمنھ الب�ش�ری�ة غ�ال�ی�ـً�ا. ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
الدولة العظمى المسؤولة األولى في الحفاظ على الس�الم 
ال��ع��ال��م��ي. ك��م��ا إن ال��م��ت��وق��ع ب��أن الص��راع ال��روس��ي 
األوكراني لیس صراعاً بی�ن روس�ی�ا وأوك�ران�ی�ا ول�ك�ن�ھ 
صراع وح�رب غ�ی�ر م�ب�اش�رة ب�ی�ن روس�ی�ا وال�والی�ات 
المتحدة وھي حرب إقتصادیة س�ی�اس�ی�ة، ف�ال�م�ت�وق�ع أن 
یظھر نظام عالمي جدی�د وإص�ط�ف�اف�ات ج�دی�دة وظ�ھ�ور 
أقطاب جدیدة قویة وإقتصاد عالمي جدید الیتقید بالتبعیة 
لدولة أخرى فالبد من إلستقاللیة القرارات دون عقوبات 

 .أو ضغوطات

 ا ا  او امأو  با!! 

 صبحي مبارك/ سیدني
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 َُرت وُرمت 

 ّا-  ّ- ّأ 
  

طیلة یوم أمس، تم حظري من الكتابة والتعل�ی�ق 
 Facebook  وال��ت��واص��ل م��ن ق��ب��ل ادارة الـ��

 بسبب ھذا المقال.
 الیوم عادوا، وأعتذروا.

أیّھا األصدقاء و"األعداء" ج�م�ی�ع�اً.. اغ�ت�ن�م�وا 
ھذه الفرصة، واقرأوا ال�م�ق�ال ق�ب�ل ح�ظ�ره م�ن 

 جدید!!!
Yesterday at 15:59 
Your post is back on Facebook 
We're sorry we got this wrong. 

 
ی�ن ی�ح�ت�لُّ أوك�ران�ی�ا TTالسیّد ف�الدی�م�ی�ر ب�و -

ح�م�ای�ةً ل�ألم��ن ال�ق�وم�ي ال��روس�ي، وم�واج�ھ��ة 
"ال��ت��ھ��دی��د ال��وج��ودي" ال��ذي یش��ّك��ل��ھ ال��ن��ظ��ام 
"الناتوي" القائم فی�ھ�ا.. وج�ورج ب�وش اإلب�ن 
قام بإحتالل العراق ل�ل�س�ب�ِب "ال�ُم�ع�لَ�ِن" ذات�ھ.. 
وكالھما لم یحترم القوانی�ن ال�دول�ی�ة، وك�الھ�م�ا 
تص�ّرف�ا ع�ل�ى ن�ح�و ف�ردّي دون ت�ف�وی��ٍض م��ن 
المجتمع الدولي، ودون قراٍر صادٍرعن م�ج�ل�س 

 األمن الدولي.
غیر أّن المنطق "البوتی�ن�ي"ھ�ن�ا ل�ھُ األفض�ل�ی�ة 

 على المنطق "البوشي"، 
ومفاده: لماذا یحقُّ للوالیات المتحدة األم�ری�ك�ی�ة 
غزو بلٍد یبع�ُد ع�ن�ھ�ا آالف األم�ی�ال لس�ب�ٍب م�ا، 
وإسقاط "دولتھ" و"نظامھ"، وال یحقُّ لروسیا 
غزو جیرانھا و"أھلھا" األقربین، للسبب ذاتھ؟ 

 "نحُن"
 أَحقُّ بذلك! 

 
"الكونغرس" بمجلسیھ (الشی�وخ وال�ن�ّواب)،  -

ام�ب�ری�ال�یّ�ة  -ھو مجرد "أك�ذوب�ة" رأس�م�ال�یّ�ة 
فاقعة، ب�ی�ن�م�ا "ال�دوم�ا" ب�م�ج�ل�س�ی�ھ (ال�ن�واب 
واالتّ��ح��اد)، ھ��و م��ج��رد "ح��ق��ی��ق��ة" ب��وت��ی��ن��یّ��ة 

 صریحة!!. 
غیر أنّن�ا ب�ھ�ذه "ال�م�ق�ارب�ة" ن�ت�ج�اھ�ُل ال�ف�رق 
ال���رئ���ی���س ب���ی���ن ال���م���ج���ل���س���ی���ن، وھ���و أّن 
ھناك"ُمعارضة" حقیقیّة في الكونغرس، بی�ن�م�ا 

 التوجد ُمعارضة، ولو "شكلیّة" في الدوما.
 
تقوم الوالیات المتحدة األمریكیة بدعم أن�ظ�م�ة  -

 -اس�ت�ب�ـ�دادی�ة -س�ل�ط�ویـ�ة -دكت�ات�وری�ة-رجعیّة 
ارھـا/بـیّـة، وتجعـل�ھ�ـ�ـ�ا ت�اب�ع�ـ�ـ�ة و  -فـاش/یّة 

"حلیفة" لھا.. بینما تقوم روسیا بدع�م أن�ظ�م�ة 
ُمسالِمة، وتجعل�ھ�ا  -ثوریّة-ُمحایِدة -دیموقراطیّة

"ص��دی��ق��ة" ل��ھ��ا (م��ن ب��ی��ن��ھ��ا ب��ی��الروس��ی��ا، 
والشیشان، وكوبا، وفنزویال، وكوریا الشمالیة، 

 وكازاخستان، وقیرغیستان.. وأخیراً مالي).
 
تداعیات حروب روسیا "البوت�ی�ن�ی�ة"، أفض�ل  -

-بكثیر م�ن ت�داع�ی�ات ال�ح�روب االس�ـ�/رائـ�/ل�ی�ة
األمریكیة.. ألّن النازحین والالجئین األوكرانیی�ن 

والشیشانیی�ن وال�ج�ورج�ی�ی�ن والس�وری�ی�ن، ق�د 
یعودون یوم�اً إل�ى دی�ارھ�م ال�ت�ي ت�ّم ت�دم�ی�رھ�ا 
بالكامل، وتھجیرھم منھا قسراً، بینما ف�ي اس�ـ�/

 رائـ/یل.. الفلسطینیّون، أبداً، لن یعودوا.
 
ال��والی��ات ال��م��ت��ح��ّدة ت��غ��ـ��ت��اُل "أع��داءھـ��ا"،  -

والُمعارضین لسیاساتھا، بال�ط�ائ�رات ال�ُم�س�یّ�رة 
وما یرافقھا من ضجیجٍ و "تدمی�ٍر ُمص�اِح�ب"، 
بینما السید بوتـ/ین یست�خ�دم "الُس�ّم"، ب�ھ�دوٍء 

 وكفاءة، للغرض ذاتھ.
 
ین أفضل من ال�رئ�ی�س األم�ری�ك�ي TTالسید بو-

ھ�اري ت��روم��ان. ت��روم�ان اس��ت��خ��دم ق�ن��ب��ل��ت��ی��ن 
نوویتیّن لت�دم�ی�ر م�دی�ن�ت�ی�ن ھ�م�ا ھ�ی�روش�ی�م�ا، 
وناكازاك�ي، ب�ی�ن�م�ا ق�ام الس�ی�د ب�وت�ی�ن ب�م�س�ح 

 عاصمة جمھوریة الشیشان "الُمسلمة" 
(َكروزني) مّرتین من على وجھ األرض(وقبلھ�ا 
أبخازیا).. ویقوم اآلن بتدمیر مدن مثل خاركیف 
وماریوبول وأودیسا وكییف، دون أن یس�ت�خ�دم 
ق��ن��ب��ل��ة ن��ووی��ة واح��دة، ودون أن ی��ِرفَّ ل��ھُ 

" واحد.  جفٌن"بوتینيٌّ
 
الرئیس األمریكي ریتشارد نیكسون أسوأ م�ن  -

 ین. TTالسیّد بو
نی�ك�س�ون أط�اح ب�رئ�ی�س تش�ی�ل�ي ال�ُم�ن�تَ�َخ�ب  -

دیموقراط�یّ�اً س�ل�ف�ادور أل�ی�ن�دي، وق�ام ب�ق�ت�ل�ھ، 
وتنصیب الجنرال اإلنقالبي"الحلیف" أوغس�ت�و 

 بینوشیھ بدالً عنھ.. 
ین فإنھُ لم یفعل ذلك، باستث�ن�اء TTأّما السیّد بو

 -تنصیب ودعم وترسیخ رؤساء دیم�وق�راط�ی�ی�ن
جین"، ولم ی�ك�ون�وا ی�وم�اً  مدنیین (وغیر "ُمھرِّ
ُممثّلین "كومیدیّین"، بل كانوا ق�ت�ل�ة وزع�م�اء 
مافیا مثالیین) عل�ى ش�اك�ل�ة رمض�ان ق�دی�روف 
(الشیشان)، والكسندر لوكاشینكو (بیالروسی�ا)، 
وقاسم جومیرت تاكاییف (كازاخستان)، وص�در 
جباروف (قیرغیستان)... وق�ری�ب�اً ج�داً س�ی�ق�وم 
بتنصی�ب رئ�ی�س ج�دی�د "ح�ل�ی�ف" وُم�ت�ع�اِون، 
وُم��ت��ف��ھِّ��م، ف��ي أوك��ران��ی��ا ب��دالً ع��ن ف��الدی��م��ی��ر 

 زیلینسكي.

الوالیات المتح�دة تس�ت�خ�دم أوروب�ا وال�ی�اب�ان  -
لدعم وترسیخ قیادت�ھ�ا و "زع�ام�ت�ھ�ا" ل�ن�ظ�ام 
إمبریالي "قائم" أحادي القطب.. بین�م�ا روس�ی�ا 
"ال���رأس���م���ال���ی���ة" ت���ت���ح���الَ���ف م���ع الص���ی���ن 
"الشیوعیّة" (وغیرھ�ا م�ن األن�ظ�م�ة)، ل�ب�ن�اء 

 ن��ظ��ام إم��ب��ری��ال��ي"ب��دی��ل"، م��ت��ع��ّدد األق��ط��اب.
ین ل�ی�س أح�م�ق، ول�ك�ن دون�ال�د TTالسیّد بو -

ترا/مب أحمق جّداً، مع أّن كالھم�ا ی�ح�بُّ اآلخ�ر 
ُحبّاً جّماً، ویُدافُع عن�ھ، ویُ�ح�اول ال�ت�اث�ی�ر ع�ل�ى 
العملیة اإلنتخ�اب�ی�ة م�ن أج�ل�ھ، وال أح�د یس�أل: 

 لماذا؟
ی��ن أفض��ل م��ن"ال��ب��وت��ی��ن��ی��ی��ن TTالس��یّ��د ب��و -

العراق�ی�ی�ن"، ألنّ�ھُ ی�ع�م�ل ع�ل�ى دع�م وت�ع�زی�ز 
وجوده وسل�ط�ت�ِھ ون�ف�وذه ومص�ل�ح�ت�ھ وم�ج�ده 
الشخصي، ویخلطھا كلّھ�ا (وی�ب�ّررھ�ا) ب�ال�دف�اع 
المستمیت عن المصالح الروسی�ة "الس�ی�ادیّ�ة" 
العلی�ا، وع�ن م�ك�ان�ة وك�رام�ة روس�ی�ا (ك�دول�ة 
وأمة).. بینما نحُن نُصفّق لھ، بل وعلى استعداٍد 

 ألن نموَت من أجلھ، دون مقابل.
 

)2( 
اُ ا  ّ اة،            
            ا   َنّاوا 

 

ھذه الجمعة م�ب�ارك�ةٌ ف�ع�الً، وع�ل�ى أرض ال�واق�ع، 
ولیس (و ف�ق�ط) ف�ي ت�ط�ب�ی�ق�ات وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل 

 اإلجتماعي.
زان ھ�ذه"ال�بَ�َرك�ة": دان ویُ�َع�زِّ  إّن ھناك سببین یؤكِّ

تأّكد لنا، وللعالم أجمع، أّن العراق ح�اف�ٌل محلیّاً..  -1
بـ"اإلثارة"، إلى درجٍة تستوجُب "ح�ظ�َر" أخ�ب�اره 
"المثیرة"، و حجب "تحّوالتھ الجینیّ�ة" ال�م�ث�ی�رة، 
ومنع جمیع الناس (عدا الع�راق�یّ�ی�ن) م�ن ال�وص�ول 

 إلیھا.
فالدیموقراطیةُ في العراق، مثل"العملیِّة السیاسیّ�ِة" 
في العراق، مثل"النظام السیاسي" في العراق، مثل 
"ال��ت��ط��ورات" الس��ی��اس��ی��ة ف��ي ال��ع��راق، م��ث��ل 

 "األوضاع" السیاسیة في العراق.. كلّھا "ُمثیرة".
 
.. أص�در عربیّاً، وإق�ل�ی�م�یّ�اً، وأم�ری�ك�یّ�اً، ودول�یّ�اً -2

الرئیس األم�ری�ك�ي ج�و ب�ای�دن، ال�خ�م�ی�س، ق�رارا 
بتصنیف دولة قطر"حلیفاً رئیسیاً" من خارج ح�ل�ف 
شمال األطلسي "الناتو"، بعد شھٍر واحٍد ف�ق�ط م�ن 

 إعالن نیّتِھ ذلك.
وتمنح الوالیات المتحدة ھ�ذا ال�ت�ص�ن�ی�ف ل�ل�ح�ل�ف�اء 
المقربین من خارج الحلف الذی�ن ل�دی�ھ�م "ع�الق�ات 

 عمل استراتیجیة" مع الجیش األمریكي.
 قطر .. قطر .. قطر .. بُكّل ما تعنیِھ قطر ل�ن�ا ح�ال�یّ�اً.

قطر "حلیفاً رئیسیّاً" للوالیات المتحدة األم�ری�ك�ی�ة، 
ولیس اإلمارات، أو تركیا، أو السعودیّة، أو أول�ئ�َك 
"اآلخریَن" الذین "تآمروا" علینا من أج�ل إس�ق�اط 
"عملیتن�ا" الس�ی�اس�ی�ة "ال�م�ث�ی�رة"، ب�ت�ط�ّورات�ھ�ا 
المثیرة"، وتقویض "دیموقراط�یّ�ت�ن�ا" ال�م�ث�ی�رة"، 

 و"نظامنا"السیاسي"المثیر".
جمعة مباركة فعالً (من بدایتھا، وح�تّ�ى ق�ب�ل ص�الة 
د أنّھا س�ت�ك�وُن "ُم�ث�ی�رةً"  الجمعة).. وھناك من یؤكِّ
أیض�اً ف�ي ن�ھ�ای�ت�ھ�ا، وأنّ��ھ�ا س�ت�ق�ودن�ا إل�ى م�اھ��و 

 أكثر"إثارةً" اعتباراً من یوم السبت.
نحُن نحب ی�وم ال�ج�م�ع�ة، ون�ت�ب�ارُك ب�ھ، ون�ح�ت�ف�ي 

ارة"، ـ�ـ�ـ�ونحتـفِـل فـیھ. ونحــُن أیـضاً نعـشـُق "اإلث
و "ن��ؤم��ُن" ب��ق��درات��ھ��ا ال��خ��ارق��ة ع��ل��ى اج��ت��راح 
الُمعجزات، ألّن "اإلثارة" ھي منھُج حیاتنا، وھدفن�ا 

 الرئیس.

الیوم.."العصافیُر" الس�ی�اس�یّ�ةُ ُك�لّ�ھ�ا وق�فَ�ت ع�ل�ى 
 "الشجرة".. و"العراقیّون" ُكلّھم في الید.

 جمعةٌ مباركةٌ فعالً.

 د.عماد عبد اللطیف/العراق
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تعود الجذور األُولى لفكرة الحّق ف�ي ال�ت�رب�ی�ة    

إلى الفكر الفلسفي القدیم، وقد تط�ّورت ف�ي ظ�لِّ 

فلسفة األنوار وباألخصِّ على ید إیمانوئیل كان�ط 

الذي یُعتبر أحد أھّم أعمدتھا، حیث نبَتَت بتُربتھا 

وترعرعت ونََمت في كنَفِھا حتى َغَدت مف�ھ�وم�اً 

محوریًّا في الح�ق�وق اإلنس�ان�یّ�ة، ب�ل م�ن�ظ�وم�ة 

ُمتكاملة وُمترابطة ع�ل�ى ن�ح�ٍو ُم�ح�ك�م ودق�ی�ق، 

وإھ��م��ال أّي ج��زء م��ن��ھ��ا س��ی��ؤّدي إل��ى إخ��الل 

 باألجزاء األخرى.

 

و"الحقُّ في التربیة" یقوم على أساس ال�ح�ّری�ة 

كفعل، وھذه األخیرة جزء ال یتجّزأ من الط�ب�ی�ع�ة 

البشریّة، وھدفھ تنمیة الث�ق�اف�ة داخ�ل ك�ّل ف�رد، 

بوصفھا قدرات وكفایات كون�یّ�ة ت�ت�أّس�س ع�ل�ى 

م ال�ب�ش�ر  العقل والذي یجعل من�ھ�ا غ�ای�ات ل�تَ�ق�دُّ

 وسعادتھم معیشیًّا وأخالقیًّا وثقافیًّا وسیاسیًّا.

 

"الحقُّ في ال�ت�رب�ی�ة" ی�رت�ب�ط ب�ال�ح�اَج�ة أیض�اً، 

�ة ع�الق�ة  وھكذا یصبح حقًّا وواجباً في آن، ف�ث�مَّ

بین الم�رج�ع�یّ�ة ال�ح�ق�وق�یّ�ة وال�ق�ان�ون�یّ�ة وب�ی�ن 

المرجعیّة ال�ت�رب�ویّ�ة والس�ای�ك�ول�وج�یّ�ة، ب�ح�ی�ث 

تسمح ھذه المنظومة بمق�ارب�ة ال�ح�ق ب�ج�وان�ب�ھ 

المختلفة في عالقات�ھ ب�ال�ح�اج�ة وھ�ذه األخ�ی�رة 

 بالكرامة واألمن والسِّلم والتنمیة والرخاء.

 

و"الحقُّ في التربیة" ھو جزء من خطاب أشمل 

یتعلّق بمفھوم التربیة بصفتھا صناع�ة بش�ریّ�ة، 

أي ف�ع�ل ل�ل�ح�ّری�ة وص�ی�رورة الك�ت�م�ال ال�ك�ائ�ن 

البشري، وھذا الحق یرتبط بُعنَصرین أساس�یّ�ی�ن 

الحقوقیّ�ة،  -ُمترابطَین ھما: المرجعیّة القانونیّة 

التي تقوم علیھ�ا ف�ك�رة ال�م�واط�ن�ة وال�ح�ّری�ات، 

والمرجعیّة التربویّة النفسیّ�ة، أي ال�ح�اج�ة إل�ى 

ال��ت��رب��ی��ة لض��رورت��ھ��ا وغ��ای��ات��ھ��ا ارت��ب��اط��اً 

بالمؤسسات التكوینیّة، وھي الفضاء ال�ذي ی�ت�ّم 

فیھ التع�ب�ی�ر ع�ن ال�خ�ط�ط وال�ب�رام�ج ل�ل�ع�م�ل�یّ�ة 

 التربویّة بمختلف جوانبھا.

وھناك عنصر ثالث محوري وال یمكن تغافلھ أو 

إھمالھ في مقاربة "الحّق في ال�ت�رب�ی�ة"، وھ�و 

المرجعیّة السیاسیّة، وال�م�ق�ص�ود ب�ذل�ك اإلرادة 

السیاسیّة للدول�ة وت�وّج�ھ ص�اح�ب ال�ق�رار، وال 

سیّما في التربیة الحدی�ث�ة ال�ت�ي ال غ�ن�ى ع�ن�ھ�ا 

للعملیّة التربویّة وكجزء من ال�ن�ظ�ام ال�ت�ع�ل�ی�م�ي 

والخطط المركزیّة للدولة ووظیفتھا، كم�ا ھ�ن�اك 

عناصر أخرى تندرج فیھ، ونعني بھا المرجع�یّ�ة 

األخالقیّة، فاألخالق جزء من التربی�ة والس�ل�وك 

العام وھو یعكس المرجعیّة الثق�اف�یّ�ة، وال�ث�ق�اف�ة 

بمعناھا العام نمط حیاة الناس وطریقة ع�ی�ش�ھ�م 

  بما في ذلك علمیًّا وتقنیًّا وذوقیًّا واجتماعیًّا.

وثّمة ثالث تحّدیات أساسیّة ت�ت�ع�لّ�ق ب�ال�م�ف�ھ�وم 

وھي: الت�رب�ی�ة ك�ح�ّق بش�ري، وال�ت�رب�ی�ة ك�ف�نٍّ 

بشري، والتربیة كص�ی�رورة الك�ت�م�ال ال�قُ�درات 

 والمھارات البشریّة.

وطالما كانت التربیة حقًّا ل�ل�ط�ف�ل ی�ق�ّره ال�ع�ق�ل، 

فیمكن إدراجھ في إطار "واجبات اإلنسان ت�ج�اه 

ذاتھ"، وھذه ضمن الحقوق البشریّة ال�ت�ي ھ�ي 

ذات بُعٍد أخالقي والتي تُسھم في إكم�ال اإلنس�ان 

 لذاتھ بشكٍل عام ولغیره أیضاً.

وحین تكون التربیة واجباً ف�ھ�ذا ی�ع�ن�ي اح�ت�رام 

الحقوق اإلنسانیّة داخل كّل شخص وال�م�ح�اف�ظ�ة 

على الحقوق الطبیعیّة للفرد، وفي مقّدمتھا ح�ّق 

الحیاة، وكّل فعل یَمّس بذلك ھو ج�ری�م�ة دول�یّ�ة 

ضّد اإلنسانیّة، ومن واجب التربیة الحفاظ ع�ل�ى 

الحیاة البشریّة، ع�ل�ى جس�د اإلنس�ان، ف�ال�ح�ی�اة 

مشروطة بوجوده، وھذه مقاربة ضروریّة لربط 

حّق الحیاة بالحقِّ في التربیة م�ث�ل�م�ا ھ�و ال�ح�ّق 

بالصّحة والحّق بالعمل والحّق في العیش الكری�م 

وغیرھا من الحقوق األساسیّة، سواء السیاسیّ�ة 

والمدنیّة أو الحقوق االقتص�ادیّ�ة واالج�ت�م�اع�یّ�ة 

 والثقافیّة.

وإذا كانت الحّریة ھي ش�رط ال�ح�ی�اة ف�ال ی�م�ك�ن 

تعریض ھذه األخیرة للخطر ألنَّ�ھ�ا ب�ف�ع�ل�ھ�ا ذاك 

تُبیُد ذاتھا بذاتھا وھو ما ینبغي أن یس�ی�ر ع�ل�ی�ھ 

حق التربیة ضمن القواعد األخالقیّة بما یت�واف�ق 

مع وجود ال�ب�ش�ر، وال بُ�ّد م�ن ت�ق�وی�ة ال�ق�ص�د 

 األخالقي داخل كل شخص.

 

وتھدف العملیّة التربویّة الن�م�وذج�یّ�ة إل�ى ب�ن�اء 

متكامل لل�ش�خ�ص�یّ�ة داخ�ل ك�ّل ط�ف�ل م�ن خ�الل 

 تربیتھ على:

 ُحسن تدبیر استعمالھ حّریتھ؛ - 1

 استقاللھ الذاتي في كلِّ أفعالھ؛- 2

االنخراط في المجتمع بشكل یعط�ي لش�خ�ص�ھ -3

 قیمة جوھریّة أي أخالقیّة وسیاسیّة.

فاستعمال الحّریة یتطلّب تكویناً ثقافیًّا ل�م�خ�ت�ل�ف 

القُدرات الشخصیّة وعلى رأسھا التفكیر ال�ذات�ي 

المستقل القادر على التمییز بین األشیاء واتّخ�اذ 

المواقف والسل�وك�یّ�ات ال�م�ن�س�ج�م�ة م�ع وج�ود 

الحّریة وقوانی�ن�ھ�ا، ال�ت�ي ھ�ي ب�ال�ذات ق�وان�ی�ن 

المواطنة داخل كل دولة، إضاف�ةً إل�ى ال�ق�وان�ی�ن 

األخالقیّة العاّمة التي تخّص البش�ر ك�ك�ل ب�غ�ضِّ 

النظر عن الدولة التي تقیم فیھا، وھو ما ی�م�ن�ح 

اإلنسان كرامتھ كقیمة جوھریّة وطنیّة وك�ون�یّ�ة 

 في اآلن.

فاألساس األّول للمواطنة یقوم على الحّریة التي 

تتكامل وتتفاعل وتتداخل مع المساواة وال�ع�دال�ة 

والشراكة، ناھیك عن حّق المشاركة دون تمیی�ز 

في تولّي المناصب الُعلیا بغضِّ النظر عن الِعرق 

ی��ن وال��ج��ن��س وال��لّ��ون وال��رأي الس��ی��اس��ي  وال�دِّ

 واألصل االجتماعي.

 

كان الفكر ال�ف�ل�س�ف�ي وم�ا ی�زال یُ�م�ثّ�ل مص�دراً 

للمع�رف�ة وال�َخ�لْ�ق واإلب�داع، وھ�و األم�ر ال�ذي 

یجعلھ محوریًّا في عملیة التربیة، ال�ت�ي ھ�دف�ھ�ا 

تكوین الفرد تكویناً متكامالً یأخذ بنظر االع�ت�ب�ار 

م��ك��ّون��ات��ھ ال��ع��ق��ل��یّ��ة وال��م��ع��رف��یّ��ة والس��ل��وك��یّ��ة 

والوجدانیّة لجعلھ على معرف�ة ن�ظ�ریًّ�ا وع�م�ل�یًّ�ا 

بحقوقھ وحقوق اآلخرین وبواجبات�ھ ت�ج�اه ھ�ذه 

الحق�وق، وذل�ك ھ�و رھ�ان ال�ت�رب�ی�ة ب�أب�ع�ادھ�ا 

األرب�ع�ة، وھ�ي ال�ذات ف��ي ع��الق�ت��ھ�ا ب��ن�ف��س�ھ��ا 

وأخ�الق�ھ��ا، وف��ي ارت�ب��اط�ھ��ا ب��م�ج�ال ال�م��ع�رف��ة 

ال��خ��اص��ة أو ب��م��ج��ال ال��ع��م��ل أو ال��وج��ود م��ع 

اآلخرین. وكجزٍء من وظیفة التربی�ة ال�ت�ش�ج�ی�ع 

على قبول شروط ال�ع�ی�ش م�ع�اً، خص�وص�اً ف�ي 

المجتمعات ال�ُم�ت�ع�ّددة ال�ث�ق�اف�ات، وذل�ك ض�م�ن 

ُمتط�لّ�ب�ات ال�ت�س�ام�ح والص�داق�ة وق�ب�ول اآلخ�ر 

دیّة وحّق االخ�ت�الف ب�ی�ن  واحترام التنّوع والتعدُّ

 البشر.

 د. عبد الحسین شعبان 

ا  ّا 
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تدور طواحین الھ�م�ج�ی�ة، وھ�ي تس�ح�ق     
أشكال اإلبداع ومحاوالت إعادة إنتاجھ ف�ی�م�ا 
یجري تعطیل عجالت إنتاج ث�ق�اف�ة ال�ت�ن�وی�ر 
والتمدن والتحرر بمختلف أشكال الم�ص�ادرة 
واإلل�غ�اء واغ��ت�ی�ال ال��ط�اق�ات ومش��اغ�ل�ت�ھ��ا 
بتفاصیل ال عالقة لھا بم�ن�ظ�وم�ة ج�م�ال�ی�ات 
العمل المسرحي وما تتطلبھ! تلك المنظ�وم�ة 
القیمیة التي بقیت منذ أزم�ن�ة م�ھ�د ال�ت�راث 
اإلنساني ومسرحھ السومري (أكیتو) وحت�ى 
عتبات مباني النور ولیس انتھ�اًء ب�ال�ع�م�ارة 
المسرحیة لصاالت الحراك اإلب�داع�ي ط�وال 
قرن ونصف الق�رن، ب�ق�ی�ت مص�در إش�ع�اع 

 .وتنویر تنتصر لإلنسان واألنسنة
لم تكن أعمال اآلباء الدومینكان وال كثیر من 
كتّاب ومبدعي المسرح إال توكیداً للمتغی�رات 
العاصفة لعصرنا وشمولھا المیدان ال�ع�راق�ي 
مع والدة دولتھ الحدی�ث�ة ال�م�ع�اص�رة. ف�ل�ق�د 
نضجت أرضیة مجتمعیة ومن�ظ�وم�ة ق�ی�م�ی�ة 
للتمدن لتزرع بذور ال�ت�غ�ی�ی�ر األول�ى ل�ب�ن�اء 
الشخصیة العراقیة الم�ع�اص�رة ع�ل�ى أس�س 
االنعتاق والتحرر وحركة التنم�ی�ة ال�ب�ش�ری�ة 
األن�ج��ع ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ؤك�د اح��ت�رام اإلنس��ان 

 ..وحقوقھ وحریاتھ
وفي ض�وء ذل�ك ش�ھ�د ال�م�س�رح ال�ع�راق�ي 
الجدی�د ت�ح�ول�ھ إل�ى م�ن�ص�ة ن�وع�ی�ة ل�ی�س 
لمساھمة ثقافیة جمالیة عابرة، بل ل�ل�ت�ح�ول 
إلى نافذة لس�ط�وع ش�م�وس ت�ع�ب�ی�ری�ة ع�ن 
ال�ن��ض�ال ال�وط��ن�ي ال�ت��ح�رري ال الس��ی�اس��ي 
المحدود، بل القائم على امتالك مفاتیح ب�ن�اء 
الشخصیة الوطن�ی�ة والس�ع�ي ن�ح�و تش�ك�ی�ل 

 ..وعیھا المتكامل
من ھنا وجدنا مسرحیة النشأة ت�ن�ط�ل�ق م�ن 
أبعاد تجمع بین الوطني السیاسي ب�ال�م�ع�ن�ى 
العام األشمل وبین منظومات قیمیة ت�رب�وی�ة 
سلوكیة بدیلة لما أزف موعده باإلشارة إل�ى 
مسرحیة لطیف وخوشابا بكل أبعاد قراءت�ھ�ا 
سوسیوسیاسیا بعمق االشتغال ع�ل�ى ال�ب�ن�ى 
الطبقیة من جھة وعلى االنعكاسات الجمالیة 

 ..وقدراتھا التعبیریة على بساطتھا
إن منجز المسرح الع�راق�ي ط�وال م�ا ن�اھ�ز 
العقدین األخی�ری�ن، ق�دَّم ب�ف�خ�ر ط�اب�ع�اً م�ن 
تحدي المحن والمواجع مخترقاً كل ما أُحی�ط 
ب��ھ م��ن أس��وار وأش��ك��ال حص��ار ل��ی��ع��رض 
بجمالیاتھ، معالجات حاولت نشر ثقافة السلم 
األھلي ومنظوماتھ القیمیة وط�ن�ی�ة ال�ھ�وی�ة 
أوال وإنسانیة الطابع ثانیا؛ تأسیس�اً ب�م�دن�ی�ة 
الفعل ومنطقھ الفلسفي العمیق ص�وب خ�ل�ق 

 جمالیاتھ
وفي الیوم العالمي لل�م�س�رح، ن�ج�ّدد ال�ن�داء 
لمسرحیینا من ف�ن�ان�ات م�ب�دع�ات وف�ن�ان�ی�ن 
مبدعین كي یواصلوا منجز المسرح العراقي 
بذیاك األلق والتمیز، فبھن وبھم یلیق الفخ�ر 
وتتعزز فرص الوعي الشعبي بكل ما ی�ح�ی�ط 
بھ من أوب�ئ�ة وأم�راض ب�ی�ول�وج�ی�ة تُ�ن�ھ�ك 
أجساد الفقراء المتعبة أم اجتماعیة ن�ف�س�ی�ة 

   .تمزق الشخصیة المضغوطة
ونحن ن�ج�دد ال�ت�ح�ی�ة وال�ت�ق�دی�ر ب�ان�ح�ن�اءة 
لضحایا ارتق�ت وھ�ي ت�داف�ع ع�ن ال�م�س�رح 
مثلما التحیة ل�م�ن غ�ادرن�ا ول�م�ن ی�ت�ع�رض 
الیوم لضغوط، بل لجرائم اب�ت�زاز ومص�ادرة 
وتشویھ استثنائیة بأعمق م�ع�ان�ي ال�ك�ل�م�ات 
التي اخترناھا ھنا. كما نش�ی�د ب�رائ�ع مس�ار 
حراكنا المسرحي الجمالي ووح�دة م�ن�ت�ج�ی�ھ 

 .وبرائع المنجز الفني البھي لھن ولھم
نحیي مسرحیي العال�م ف�ي ال�ظ�رف ال�دول�ي 
اإلنساني المنكوب سواء بالوباء وجائحتھ أم 
ل�م��ن��ط��ق ت��خ��ن��دق ال�ق��وى خ��ل�ف م��ت��اری��س 
االختالف فیما رد مسارحنا وإبداعاتھا ت�ظ�ل 
فاعلة خالقة لكل ما یمكن أن یع�ی�د ال�ت�وازن 

ویشد أزر مسیرة التحدي والتغییر واستعادة 
 .االستقرار والسالم

إن رسائلي السنوی�ة أك�دت وم�ازال�ت ت�ؤك�د 
على مطالب مسرحنا العراقي ل�ی�س ب�ح�دود 
صاالت عروضھ وال بمیدان جغرافیا ال�وط�ن 

بل باتساع فضاء  بكل تعددیتھ وغنى تنوعھ 
التمدن وقیم السالم والتقدم والتنمیة ب�ھ�وی�ة 
إنس�ان�ی��ة نض��ع�ھ��ا ھ��ذا ال��ع�ام ب�اس��ت�ق��الل�ی��ة 
صیاغتھا كما وردت في أعوام خل�ت بس�ب�ب 
من تلكؤ تلبیتھا وتراكم مشك�الت وت�ح�دی�ات 
جدیدة أضافت إلیھا مطال�ب أخ�رى.. ون�ح�ن 
نثق في أن رسالة مسرح عریق بات ع�م�ره 
الحدیث المعاصر یناھز القرن ونصف الق�رن 
ستكون األبھى فیما تحملھ أفئدة ال�م�ب�دع�ات 
والمبدعین في مسرحنا یتألقون على ال�رغ�م 
مما یحیط بھم ویواصل ع�رق�ل�ة مس�ارات�ھ�م 
محاوالً متوھم�اً إم�ك�ان وق�ف م�ن�ج�زھ�م أو 
تش�وی��ھ��ھ وإن��ھ��اء أزم��ن��ة س��الم��ت��ھ ورائ��ع 

 ..أدواره
نجدد عھد م�ط�ال�ب ت�ح�م�ل م�ھ�م�ة ت�ب�ن�ی�ھ�ا 
وتنفیذھا إبداعاً وخلقاً لجمالیات األنسنة بم�ا 
ی�ل�ی�ق ب�ع�راق ال�ح��ض�ارة وال�ت�م�دن وی�ل�ی��ق 
بعراقیاتنا وعراقیینا صانع�ي ال�م�دن�ی�ة ع�ب�ر 
مسیرتھم ونسجل من ت�ل�ك ال�م�ط�ال�ب ھ�ن�ا، 

 :اآلتي
معالجة ظاھرة إغالق ص�االت ال�م�س�ارح -1

وإعادة افتتاحھا الیوم قبل الغد بالصیغ ال�ت�ي 
تتالءم والظرف القائم بخاصة باإلش�ارة إل�ى 
كل من وباء ال�ك�ورون�ا أو وب�اء ال�ت�ج�ھ�ی�ل 
ومص�ادرة ال�ع�ق�ل ووع�ی�ھ.. وال�ع�م�ل ع�ل��ى 
التصدي لجریمة تخریب تلك الص�االت ال�ت�ي 
تتسم بقیمتھا التاریخی�ة: اآلث�اری�ة ال�ق�دی�م�ة 
والتراثیة.. ومن أجل ذل�ك الب�د م�ن ال�ع�م�ل 
على وقف عملیات الھدم وال�ن�ھ�ب ل�م�س�رح 
أكیتو وللشواخص التاریخیة ال�م�ھ�م�ة ع�ب�ر 
تفعیل حمالت وطنیة ودول�ی�ة ض�د م�خ�ت�ل�ف 
جرائم الھدم والتخریب المرتكبة علن�اً وأم�ام 
أنظار العالم.. ونحن المسرحیین العراقی�ی�ن، 
ندعو الیونسكو والمنظمات األممیة المع�ن�ی�ة 
جمیعاً للمساھمة م�ع�ن�ا ف�ي ھ�ذي ال�م�ھ�م�ة 
النوعیة الكبرى، سواء بما یت�ع�ل�ق ب�ت�رم�ی�م 
المسارح وبنائھا أم بال�ح�ف�اظ ع�ل�ى ال�ت�راث 
اإلنساني وسالمتھ؛ مثلما ح�دث م�ع مس�رح 

 …نینوى وجامعتھا
تعزیز جھود مسرحیینا ودعمھا في تفعیل -2

حراك فلسفي جمال�ي یس�اھ�م ف�ي ال�ت�ص�دي 
لجرائم التجھیل وم�ح�اوالت إش�اع�ة األم�ی�ة 
والتخلف، ولعّل أبرز الخطى تكمن في تفعیل 
دور المسرح في بناء القیم الروحیة الثقافی�ة 
المعاصرة التي یمكن بوساطتھا إعادة إعمار 

الروح ال�وط�ن�ي وت�ف�ع�ی�ل م�ب�ادئ ال�وط�ن�ی�ة 
وال�م�واط��ن�ة ف�ي إط��ار ال��دول�ة ال��م�دن��ی�ة ال 
الطائفیة المنكوبة بخطاب التضلیل والمزاعم 
الواھیة الدعیّة! منبھ�ی�ن ل�م�خ�اط�ر ان�ت�ھ�اج 
بعض االدعاءات والوسائل ال�ت�ي ق�د ت�ن�ط�ق 
لفظیا بمفردات الحری�ة واالن�ع�ت�اق وال�ث�ورة 
ولكنھا تكّرس شكلیات تنمیط العقل وتحنیطھ 

 .بقوانین اجترارھا
ومثلما غنى القیم الروحیة في مجت�م�ع�ات -3

ال�ت��م��دن ال��م��ع�اص��رة ی�ل��ت��زم ال��م��س�رح��ی��ون 
العراقیون بمواصلة الجھود ب�أش�ك�ال�ھ�ا م�ن 
أجل تح�ق�ی�ق ح�ری�ة اإلب�داع ووق�ف ج�رائ�م 
المصادرة واالستالب والتصفیات ال�ھ�م�ج�ی�ة 
البشعة بكل مفرداتھا الخبیث�ة؛ س�واء م�ن�ھ�ا 
تصفیة مسرحیی�ن�ا جس�دی�اً أم م�ح�اص�رت�ھ�م 
وتصفیة منجزاتھ�م وات�الف�ھ�ا وم�ن�ع�ھ�ا م�ن 

 …وصول جمھورھا
وب��الض��د م��ن ج��رائ��م ق��وى ال��ط��ائ��ف��ی��ة -4

واإلرھاب التي تعتمد فلسفة التطھیر العرق�ي 
والدیني، نتطلع إلى مھمة ن�وع�ی�ة ل�ل�م�ن�ج�ز 
المسرحي العراقي الحدیث بتع�م�ی�ق ص�الت�ھ 

ف�ي إط�ار وح�دة  ال�ت�ع�ددی�ة وال�ت�ن�وع بطابع
وجودنا الوطني واإلنساني عبر تج�س�ی�دھ�م�ا 
في البنى الدرامیة الجدیدة بالبعدین الجمال�ي 
والفلسفي. وسیكون ف�ي ھ�ذا اإلط�ار ت�وج�ھ 
لتعمید المنجز ال�م�س�رح�ي ال�ع�راق�ي ب�ل�غ�ات 
الوطن ومكونات شعبھ: العربیة وال�ك�وردی�ة 
والسریانیة والتركمانیة واألرمنیة وب�خ�ط�اب 
مس�رح�ي ت�ن�وی�ري م�ع�ّرف ل�دى ج�م�ھ��وره 

 .المتنوع
ومما یتطلع إلیھ مسرحیونا، برامج إقام�ة -5

االحتفالیات ومھرجانات اإلبداع ومناسب�ات�ھ، 
احتفاء، وتكریما وعنایة بروادنا ومجددین�ا.. 
وأول ذلك االل�ت�زام ب�إع�الء م�ك�ان وم�ك�ان�ة 
التقلید السنوي ل�الح�ت�ف�ال ب�ال�ی�وم ال�ع�راق�ي 
للمسرح وبأیام مسرحیة أخرى تشكل تقل�ی�داً 
ف�ي ال��م��دارس وال��م��ؤس�س��ات وت��ع��ب��ر ع��ن 
المكونات القومیة ولغاتھا؛ مؤكدین ھنا ب�أن 
أوسمة بأسماء مبدعات ومبدع�ي مس�رح�ن�ا 
كما: زینب وناھدة الرماح والش�ب�ل�ي وج�الل 
والعبودي والعاني وعبد الحمید وط�ھ س�ال�م 
وغیرھم ُكثُر ستطوق رقاب مبدعي المسرح 
لیس بعیداً.. مع اكتمال الجھود لمرسوم تل�ك 
األوسمة المھمة وطن�ی�ا وك�ذل�ك ی�ن�ب�غ�ي أن 
نترسم ذات الھدف السامي إقلیمیا وع�ال�م�ی�ا 
بما یعرف بقامات مسرحنا وی�ل�ب�ي أھ�داف�ھ�ا 

 …في دعم الحركة المسرحیة إقلیمیا عالمیا
ونحن مسرحیي العراق نتعھد ب�م�واص�ل�ة -6

المشوار من أجل استعادة (المركز ال�ع�راق�ي 
للمسرح) فاعلیتھ ووجوده المیداني، وط�ن�ی�ا 
وإقلیمیا ودول�ی�ا. وس�ی�ت�ن�ام�ى ال�ج�ھ�د ع�ب�ر 
((اتحاد مسرحي فاعل ورواب�ط ت�خ�ص�ص�ی�ة 
للممثل ولنقاد المسرح)) ولكل بُناة الع�م�ل�ی�ة 

ب�ال�ت�أك�ی�د …  المسرحیة إبداعاً جمالیاً حقیقیاً 
في فضاء الحریات والحق�وق ال�ت�ي ی�ن�اض�ل 

 …الشعب لتكریسھا
لقد تأخرنا عملیاً وربما فشلنا ح�ت�ى اآلن -7

في تأسیس الھیآت األكادیمیة ال�م�ت�خ�ص�ص�ة 
الوطنیة والمحلیة واإلقلیمیة، إال أنّ�ن�ا ن�ج�دد 
برسالة ھذا العام النداء (األكادیمي) من أجل 
اإلسراع بھذا التوجھ المل�زم ب�غ�ای�ة ت�ط�وی�ر 
األداء واالرتقاء بھ وتح�وی�ل ال�م�وج�ود م�ن 
مش��روع��ات إل��ى وج��ود ف��اع��ل ب��ان��ع��ق��اد 
مؤتمرات متخصصة مس�ت�ث�م�ری�ن ال�وس�ائ�ل 
المناسبة لھذا التوجھ وتفعیلھ وعدم ان�ت�ظ�ار 
غودو الرعایة التي قد ال ت�أت�ي ف�ي ال�م�دى 
المنظور ال من وزارة الثقافة وال م�ن وزارة 
التعلیم بموازناتھما الضئی�ل�ة وب�ب�رام�ج�ھ�م�ا 
البخیلة التي یلزم تغییر أولویاتھ�ا ف�ي إط�ار 

 .الظرف القائم
كما یتطلع مسرحیو العراق ویعملون م�ن -8

أج��ل اس��ت��ن��ھ��اض ھ��م��م ج��م��ی��ع ال��ج��ھ��ات 
األكادیمیة والقطاعیة المتخصصة ل�ت�أس�ی�س 
ص��ح��اف��ة ورق��ی��ة وإل��ك��ت��رون��ی��ة مس��رح��ی��ة 
ودوریات بح�ث�ی�ة ع�ل�م�ی�ة م�ت�خ�ص�ص�ة ف�ي 

أعمال  الجامعات والمعاھد العلمیة مع تعزیز
بس�ال�س�ل ل�م�س�رح�ی�ات�ن��ا  ال�ت�وث�ی�ق وال�ن�ش�ر

التراثیة والحدیث�ة وال�م�ن�ت�خ�ب�ة أو س�ال�س�ل 
 ..بحسب تبویبات مناسبة معروفة

وف��ي ظ��روف ت��ن��ام��ي ظ��واھ��ر ال��ف��ق��ر  -9
والبطالة والسحق الوحشي لطاقات اإلنس�ان 
واستالب حقوقھ ال�م�ادی�ة وال�روح�ی�ة ی�ج�ب 
مواصلة البحث في وسائل مناسبة ی�م�ك�ن�ھ�ا 
االرتقاء بفرص العیش الكریم ل�م�س�رح�ی�ی�ن�ا 
والعنای�ة ب�أوض�اع�ھ�م وب�ت�ف�اص�ی�ل ی�وم�ھ�م 
ال��ع��ادي وم��ا ف��ی��ھ��ا م��ن أش��ك��ال األوص��اب 
والمعاناة؛ وقیمیاً ینبغي على قوى ال�م�س�رح 

إلل���غ���اء ال���ن���ظ���رة  ال���ع���راق���ي ال���ن���ض���ال
وإزالتھا سواء من بع�ض م�ا یش�اع  الدونیة

مستغالً أحوال الجھل والتخ�ل�ف أو م�ا ب�ق�ي 
من ممارسات على المستوى الرس�م�ي ك�م�ا 
بتلك المصطلح�ات وم�ع�ان�ی�ھ�ا ف�ي ج�وازات 

 ..السفر الخاصة بالفنان
لقد اضطر مئات بل آالف الم�س�رح�ی�ی�ن  -10

العراقیین للھج�رة ال�ق�س�ری�ة االض�ط�راری�ة، 
وھم بعد كل تلك العقود ما زالوا یعانون م�ن 
اإلھمال في غربة المھ�اج�ر وال�م�ن�اف�ي، ل�ذا 
وجب االنتباه ع�ل�ى أھ�م�ی�ة ت�ع�زی�ز رع�ای�ة 
مؤملة لتخصیص ((یوم لل�م�س�رح ال�ع�راق�ي 
المھجري)) مث�ل�م�ا اح�ت�ف�ل�وا ب�ی�وم ع�راق�ي 
للمسرح بمحاولة ل�ف�رض م�م�ارس�ت�ھ وأداء 
طقوسھ ذاك الذي جرى ویجري سنوی�ا ی�وم 

ش�ب�اط ف�ب��رای�ر، ع�ل�ى أن ی�دع�ى إل�ی��ھ  24
مسرحیونا لالحتفال في أروقة مسارحنا ف�ي 
بغداد وأربیل وال�ب�ص�رة وب�ق�ی�ة م�ح�اف�ظ�ات 
الوطن البھیة، مثلما یلزم دعمھم في بیئاتھم 
المھجریة لمزید من التفاعل وتبادل ال�ت�أث�ی�ر 

 ..اإلبداعي بھویة إنسانیة متفتحة
العنایة المستقلة المخصوصة ب�م�س�رح  -11

ال��ط��ف��ل وال��م��درس��ي ومس��ارح الض��واح��ي 
والم�دن وال�ق�رى وال�ت�أس�ی�س الح�ت�ف�ال�ی�ات 
محلیة وإقلیمیة تنتشر في كرنفاالت ش�ع�ب�ی�ة 

 .حاشدة مدعومة شعبیا رسمیا
إّن مسرحیینا الع�راق�ی�ی�ن إذ ی�ح�ی�ون ال�ی�وم 
ال��ع��ال��م��ي ل��ل��م��س��رح وی��وج��ھ��ون ال��ت��ح��ای��ا 
لمسرحیي العالم لی�ؤك�دون ف�ي رس�ال�ة ھ�ذا 
العام، على مطلب كتابة مشروعات ق�وان�ی�ن 
تعالج أوضاعھ�م وع�رض�ھ�ا ب�أق�رب س�ق�ف 
زمني متاح وبشكل استثنائي عل�ى ال�ج�ھ�ات 
الحكومیة االختصاص لتداولھا ف�ي ب�رل�م�ان 
منتخب من الشعب بتمام الحریة وال�ن�زاھ�ة، 
بقصد تشریعھا واست�ص�دارھ�ا وال�ع�م�ل ب�ھ�ا 

 .حالً لكثیر من تفاصیل واقع المسرح العراق
وبھذا ال�ی�وم ن�ج�دد ت�ھ�ن�ئ�ة ع�ام�ن�ا م�ث�ل�م�ا 
وجھناھا قبل أیام بمن�اس�ب�ة ال�ی�وم ال�ع�راق�ي 
للمسرح إلى جمیع مبدعاتنا ومبدعینا لتص�ل 
ناشطات ونشطاء مسرحنا ب�ھ�دی�ر ج�م�ھ�ور 
الفرج�ة ال�م�س�رح�ی�ة ب�ھ�وی�ت�ھ ال�م�س�رح�ی�ة 
المتأصلة فیھ وجمھور الفرج�ة ال�م�س�رح�ی�ة 
یض��م م��الی��ی��ن ال��ع��راق��ی��ات وال��ع��راق��ی��ی��ن 
یصافح�ون ال�ی�وم ب�ھ�ذا ال�ع�ی�د وك�رن�ف�االت�ھ 
مسرحاً یحمل بین جدران م�ن�ص�ات�ھ ك�ل م�ا 
یُفتخر بھ ویجعلنا بشم�وخ ال�م�ن�ج�ز ن�ت�ب�ادل 
تھاني انتصار ال انك�س�ار م�ن أج�ل م�ت�اب�ع�ة 
المسیرة وكل عام وحركة االب�داع وال�ع�ط�اء 
منتصرة للخیر والسالم في م�ھ�د ال�ح�ض�ارة 
وتراثھا اإلنساني وموئلھ العراق وفي فضاء 

 وجودنا في عالمنا بأكملھ.

 2022 ر ا  و  اا  ا ا ح

 
 
 
 
 
 
 

 د. تیسیر أآللوسي
 أستاذ األدب المسرحي 
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 ھذا كل شيء؟
 ..ھمسْت لھ

 أنت الذي كان أنا؟
 أنا ذاكرة ُكتِبْت بماء
 وأخرى ماتت ولھاً 

  كزھرة ظمآنة
 ترقب السماء
 فأیھما أنت ؟
  وكقمٍر حزین

 تھذي  و غیمة
  وكالھما یبكي

 فأیھما أنت؟
  ماَت الحضور
 و ولد الغیاب

  ..وكالھما بال إیاب
 فأیھما أنت ؟
  أم كالھما فینا

 و في صقیع لحودنا
  ..المسجونة

 فینا قبَل الوالدة
 أنا آالف سنین

 تبحُث عنك 
 في أي عقٍد أنت؟

 أنا الصبُح والنماء
 وأنَت المساُء والسماء

 نشرُق نغیبُ 
  نركُض وراءنا

 لئّال نرحل
 نغادُر سقاَم أجسادنا

 ھواجسنا  نھجرُ 
  نرمي قلبینا

 ..في
  غابة الحب

  نعود عاشقین ُمَعَمدین
 ببراءة الغیاب

  ونصلي
 لھذا الفراق

 لھذا البعد الطویل
 للقاء المستحیل

 .. و نستجیر
  بمرقد قداستكَ 

 أیھا الحرف
  لتمنحنا الخیال

 ..لئّال نرحل
  في زمنٍ 

 وكینونة ھاربة
 ترّوعنا حین تلفّنا

  بعباءات اللیل
 ..وھي تغني

  أنا وأنتم
 ِشعٌر ومطر

 أصدقاء الغیاب
  .. لنقترب إَذن

 لئّال نرحل
 ویرحُل الغیاب

 "ح ا" 
 ر ط  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أسترالیا -أدیالید 

َ م 
 
 

 اعتماد حیاوي
 العراق

 صباح الخیر أیّھا الضحك.
  صباح الخیر أیّتھا القھقھة،

 أیّتھا السخریة،
 أیّتھا السعادة،

 أیّتھا الطفولة الُمتھّرئة،
 أیّھا الفقر األْسَود،
 أیّھا الغنى األْبیَض.

 صباح الخیر أیّتھا الدموع،
 أیّھا الجوع،

 أیّھا الحذاء المسلوق،
 أیّتھا البطالة،

 أیّتھا المغاَمرة،
  أیّتھا المرأة الجمیلة المعشوقة،

 أیّھا الُمتشّرد العاشق.
  صباح الخیر یا أمریكا األعاجیب،

 أیّتھا الرأسمالیة البشعة،
 أیّتھا البرولیتاریا الرثّة،

 أیّتھا الحّریّة،
 أیّتھا العبودیّة،

 أیّتھا األثداء والسیقان،
 أیّھا الحرمان.

 صباح الخیر أیّھا الكائن الصغیر:
 بالقبّعِة الُمتحّركِة والعصا اللطیفة،

 بالشوارِب الھتلریِّة والمشیِة الُمسلّیة.
 صباح الخیر یا أفالمي الجمیلة التي غزتْ 

 دوَر السینما في كّل مكاٍن وزمان.
 صباح الخیر أیّھا النجاح العظیم،

 أیّھا الضحك والضحك والضحك حّد الموت!
 



یستقبلك أّول ما تدخل قاعةَ الجلوِس ساعةٌ كبیرةٌ     
معلّقةعلى الجدار الذي رسمْت علیھ الرطوبةُ أشكاال 

ساعةٌ تزح�ف ع�ق�اربُ�ھ�ا … سنین الوحدِة   من وْحيِ 
 …أفعوانیةً تتصیُّد الدقائَق و الساعاِت 

القاعةُ صغیرةٌ یرشُح البرُد من جدرانِھ�ا و الص�م�ُت 
أثاٌث بسیطٌ ھنا و ھناك أتى الزمُن على ألَقِِھ فباَت …

أری�ك�ةٌ ھ�ي م�ق�ع�ُده … باھتًا كأّن رماًدا قد ُذرَّ عل�ی�ھ 
وكرسيٌّ ھّزاٌز ھو مجلُسھا و ط�اول�ةٌ ع�ل�ی�ھ�ا ج�ھ�اُز 

  ھاتٍف أضاَع ذاكرةَ الّرنیِن و إْن حاوَل فال أحدَ 
یُعیُره اھتماًما إذ َمن عسى یكوُن الطالِ�ُب وق�د خ�ل�ِت 

 …الدنیا من حولھما ؟
  والصمُت خامسھم…أریكةٌ وكرسيٌّ وطاولةٌ وھاتفٌ 

 
ك�لَّ   من سنواٍت وھو ینتقُل من الفراش إلى األری�ك�ةِ 

صباحٍ، ومن سنواٍت وھي تتخُذ نفَس الدرِب لتجلس 
ف�ي  على الكرسّي قبالتَھ وتحرُص ان تك�وَن الس�اع�ةُ 

الذي یجاھُد كي یتبیَّن الخیطَ األب�ی�َض  محیِط بصِرھا
ك�ث�ی�را م�ا … تتلّھى ب�ح�رك�ِة ال�ع�ق�اربِ … من األْسَودِ 

تناشدھا التأنّي و قد تتآمُر عل�ی�ھ�ا الس�اع�ةُ ف�ت�س�رُع 
الخطى وكأنّھا على عجلٍة من أمرھا تریُد أن تخلَص 

ھ�و  من ھذا العذاب األبدي والعب�ث ال�ذي ال ی�ن�ت�ھ�ي
 …و الصمُت … وھي و الساعةُ ثالثھما

 
الستائُر مسدلةٌ صیفا وشتاًء فلماذا تُ�رفَ�ُع وال ش�يَء 
في الخارجِ یمكُن أْن یجلَو صَدأَ األیام المتم�اث�ل�ِة م�ن 

 خریِف العمِر.
قد یضیُق بالمكاِن فیأخُذ عكاَزه وینظُر إلیھا عس�اھ�ا 
تسعفھ فتسرُع إلیھ كما تُسرُع عجوٌز "َوَھَن ال�ع�ظ�ُم 

ت�أخ�ُذ ب�ی�دِه ف�تُ�ص�دُر … منھا واشتعَل الرأُس ش�ی�بً�ا"
المفاصُل صوتًا كأنّھ وْقُع الحجِر على الحجِرثم یتبعھُ 
أنیٌن ُمختنٌِق ال یُعَرُف مأتاهُ :منھا أو منھ أو م�ن ك�لِّ 
خلیٍّة فیھما ل�ی�خ�ت�ل�طَ ب�أنّ�اِت الس�اع�ِة ع�ل�ى ال�ج�داِر 

واألن�ی�ُن … ھو وھ�ي والس�اع�ةُ … مكتومةً ُمتَوّعدةً 
تقوده إلى النافذِة وتزیح الستار جانبا فیشغل  رابعھم

عینیھ اللتین سكن فیھما الض�ب�اُب ب�ح�ف�ی�ِف أش�ج�اٍر 
تخلّْت عنھا أوراقُھا أو غباٍر یّصاعُد مع ھبّاِت الری�حِ 
ك�أنّ�ھ األرواُح ت��ّواق�ةً إل�ى الس�م��اواِت وق��د أْوھ��نَ�ھ��ا 

 الحبُس في الجسِد.
ال شيَء ف�ي ال�خ�ارجِ غ�ی�ُر الس�ك�وِن وال ش�يَء ف�ي 
ال�داخ�ِل غ�ی�ُر الص�م��ِت إالّ ح��رك�ةَ ع�ق�ارِب الس�اع��ِة 
كالحشرجِة تعلُن مروَر الزمن باھتا أجوَف ب�ال ل�وٍن 

تبعده عن النافذة وتق�وده إل�ى … وال طعٍم،ثقیٍل بارٍد 

أریكتھ فیجلس بعد جھاٍد م�ع م�ف�اص�ل�ھ ال�ت�ي اس�ت�ع�ذب 
 …الروماتیزم اإلقامةَ فیھا

 …من السریِر إلى األریكِة إلى النافذِة        
 …من النافذِة إلى األریكِة فالسریر   
 ووجود بال معنى…دورةٌ ال تنتھي   

الشيء فیھا یتحّرك غ�ی�ر …تجلس على كرسیّھا مجّددا 
یبدو أنّھا تسرد لنفسھا أو لطی�ٍف م�ا ح�ك�ای�ةَ … شفتیھا 

تسعین عاما من عمرھا ب�ُح�ل�ِوھ�ا ف�ت�ب�ت�س�ُم وب�ھ�م�وم�ھ�ا 
 …فیتجّھُم وجھھا

یعلو شخیره فتنظر إلیھ في إشفاٍق وتلّح عل�ى ال�ك�رس�ّي 
ت�ق�ت�رُب م�ن�ھ وت�ح�اول  أن یعتقھا، و بعد جھد وم�ن�اورةٍ 

إیقاظھ فیفتح عینیھ ال�م�ش�ح�ون�ت�ی�ن ب�م�ش�اھ�د ال�ح�روب 
بس��ن�وات ع�ج�اٍف وأخ��رى س�م�ی�ن��اٍت،  واالح�ت�ج�اج�ات، 

بمظاھر األفراح وطقوس المآتم، بأحالم الرب�ی�ع وذھ�ول 
 …الخریف، بعُبوِس الشتاء وازدھاء الصیف 

 تقول مطمئنةً:ھل آتیك بشيء من الحساء الساخن؟
 یقول: سأنتظر حضوَر األوالِد من المدرسة

  تقول: لن یأتوا فقد رحلوا ثالثتھم
یقول:قالت لي أّمي باألمس إنّھا ستزورن�ي وس�تُ�ع�دُّ ل�ي 

أن�ا اب�ن�ھ�م�ا … و ربّما یصحبھ�ا أب�ي   الطعاَم الذي أحبّھ
  الوحید المدلّل

 تقول: األمُس مضى علیھ أربعون عاًما
یقول : سأذھ�ب إل�ى ال�غ�رف�ة االخ�رى ألن�ام ف�ي حض�ن 

أطفئي كل االضواء فأّمي تكره النوم ف�ي … الدافئ   أّمي
 …الضوء 

ت�ت�ن�ّھ�ُد ع�م�ی�ق�ا ف�ت�ح�ّس … تنظر إلى الساعِة ف�ي ش�رودٍ 
  بباطنھا أجوَف كبئٍر بال قرارٍ 

 ال شيَء غیُر الوحشِة والوحدِة وعقارُب الساعِة ثالثھما
یستندُ إلى ذراِعھا بِیُمناهُ وإلى العكازِ بِشمالِھ ویتّجھُ نحو 

 …الباِب یطلُب الخروَج 
یض��ُع ی��َده ع��ل��ى ال��ِم��ق��ب��ِض ث��ّم ی��رّدھ��ا خ��ائ��ب��ةً وھ��و 
یُرْمرُم :"سأنتظُر أّمي بالداخِل فھي ال ت�ح�بُّ أن ت�ران�ي 

ستأتیني باإلزاِر الذي حاك�ت�ھ ل�ي …تحت البرِد و الریحِ 
 …من الصوف"

ت�ق�وده م�ج��ددا ن��ح�و األری��ك�ِة ث�ق��ی�ل�ةَ ال�ح��رك�ِة،ُم��رھ�قَ��ةَ 
  أنفاُسھا حشرجةٌ و صوتُھا أنینٌ …النظراتِ 

من الباِب إلى األریكِة ومن األری�ك�ِة إل�ى ال�ن�اف�ذِة وم�ن  
دائ�رةٌ ال … إلى السریِر وھك�ذا النافذِة إلى األریكِة ومنھا

تتسع وال تضیق كالدائرة التي ترسمھا عق�ارُب الس�اع�ِة 
تكنُِّس ما یعترضھا من ذرات الزمِن   المعلقِة على الجدار

 …نحو نقطٍة ما ، نھایٍة ما 
واس�ت�ل�ق�ْت ع�ل�ى   وضعْت على رج�ل�ی�ھ غ�ط�اًء س�م�ی�ك�ا

كرسیّھا الھّزاِز و أغمضْت عینیھا المج�ھ�دت�ی�ن ف�م�ض�ت 
بھا الرحلةُ إلى عوالم ت�ت�ف�ّج�ُر ش�ب�اب�ا وخض�رةً وم�ی�اھ�ا 

 ٠ونورا و نْوًرا
كانت وإیّاه في غمرِة النور یغازالن األف�َق :ھ�ي ع�ن�واُن 

 …الوسامِة وھو عنواُن الفتُّوِة 
عندما فتحت عینیھا ،كان ضوُء الشم�ِس ق�د تس�لّ�َل م�ن 

�دوِل إل�ى ال�داخ��ِل  رف��ع��ْت ع��ی�ن��ی�ھ��ا إل��ى ع��ق��ارِب … السُّ
…وجدْت أنّھا قد توقّفْت عند الثالثِة ص�ب�اح�ا …الساعةِ 

أسرعْت إلیھ توقظھ لتأخذه إلى فراشِھ وھي تلعُن ال�ن�وَم 
بخط�ى ام�رأٍة ف�ي   أسرعت…واألحالَم و ذھاَب الصحِة 

…التسعین قْد وھَن العظُم من�ھ�ا و ط�ح�ن�ت�ھ�ا الس�ن�ون 
وضعت على جبینھ یدا مشفق�ةً م�رت�ع�ش�ةً وس�رع�ان م�ا 

 ٠كان باردا متیبًِّسا … رّدتھا خائبةً 
وإلى الساعِة ال�ت�ي ع�ادت   عادت إلى كرسیّھا تنظر إلیھ

 …عقاربُھا إلى الدوراِن تطحُن الدقائَق والساعاِت 
  ال شيَء في الغرفِة غیر ھي والساعة والصمُت ثالثھما 

.................                                                 
* العنوان ھو صدر بیت معروف للشاعر الجاھلي تم�ی�م 

   بن مقبل
   ما أطیَب العیَش لو أّن الفتى حجر. 

  تنبو الحوادُث عنھ وھو ملموم
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 زینب حداد/تونس 

.. ر 

 
 
 
 
 
 

 

 د.نصر عبد القادر/مصر
 

 ذوبي على أناملي..
 وأمطري خمائلي
 تدفَّقي..تكسَّري..

 موًجا على سواحلي
 تَرقَرقي نھراً مَن الِغناِء..

 في جداولي
هُ .. -قبلُ  –لم یُعِط   سرَّ

 لشاعٍر .. أو بلبلِ 
 یاأنِت..یاسلیلةَ األقمارِ 

 والجداوِل !
 یاأنِت.. یاربیبةَ الظباِء..

 واألیائِل !
 ماللطیوِر ُكلَّما ..
 خطَرِت في تَدلُّلِ 

 تِرفُّ فوَق رْوِضكِ 
 الُمَذھَِّب الجدائِل !
 أتستِظلُّ .. أْم تھیمُ 

 في ُربى السنابِل ..؟
 أْم تنھَُل الِغناَء ..

 من مباسِم القُُرنفُِل..؟
ذا ..  أم ترُشُف الشَّ
 مَن البنَفَسجِ الُمَكلَّلِ 
 بالطلَّ في البُكوِر..

 والنُّضاِر في األصائِل..؟!
 ظمآُن ..یاعیوُن..
 یا رقراقةَ المناھلِ 
 ظمآن..یا أریُج..
 یا نسائَم المشاتلِ 

 یادفقةً.. مَن الجمالِ 
 العبقريِّ الُمذِھلِ 

 مدینتي قد سلَّمْت..
 قالَعھا.. فأقبِلي
 بنضَرِة الربیعِ..

 بالسالِم..بالتفاؤلِ 
 وأشعلي حواّسَي الخمسَ 

 بھاًء ..أشِعلي
 تقطَّري غیثًا ودیعًا..
 في الزماِن القاحلِ 

 وقطِّري الحیاةَ.. في
 عروِق قلٍب ذابلِ 

 عیناهُ فوَق الدرِب ..

 ترنو للربیعِ الُمقبِِل .

َ أّن ا *  
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 اِمرأةٌ  
 خانتھا األیاُم، و ما خانْت أحداً 

 خانْتھا األسواُر ،
 و خانْتھا األنھاُر ،
 و خانْتھا األشجاُر،

 وخانوھا
 من َزِعموا أنّھمو حاموھا،

 ما خانْت أبداً 
 ما یئِستْ 

 ما َسَمَحْت،
 لدموٍع أْن تھطَل من عینیھا، 

 : َسأَلتْ 
 قد ننسى إْن خاَن اإلنساُن اإلنسانْ 

 لكن ھل ننسى إْن خاَن اإلنساُن األوطاْن؟
 راحْت تترّدُد في أُُذنَْیھا

 : أصداُء سؤاِل السیّاِب یقولْ 
 إني ألعجُب كیَف یُمِكُن أن یخوَن الخائنونْ  "

 أیخوُن إنساٌن بالدْه ؟
 إن خاَن معنى أن یكونَ 
 *" فكیَف یُْمِكُن أْن یكوْن؟

***** 
 اِمرأةٌ 

 خانوھا، لِكْن ما خانْت أحداً 
 َسأَلتْ 

 ظلْت تسألُ 
 تسألُ 

 ھل تبقى أبداً؟
 تنزُف أسئلةً؟

……………..…………………………………... 
 م1964 - 1926المقطع للشاعر الراحل بدر شاكر السیاب  *

 
 

   ؟!ا 

 
 
 

 رزاق مسلم الدجیلي/العراق

 شعر : خالد الحلّي
 أسترالیا -ملبورن 

 الى متى

 تقتلنا االشیاء في زحمة الذھول

 ..نفتُّش دائما عن لحظات العمر المعتِّق بالیاسمین

 ..من أجل بسمٍة حانیة في كلِّ ھذا الزحام

 واوراق اللیل الموحش في عمق اللحظات

 آھاٌت وآھات

 وأنا مازلت في وحدتي القاتلة

 ..وبیارق االمل الموعود تسیر عكس ماتشتھیھ النفس

 ھكذا ھو الحال

 شھقات عالیة في سماء الصمت

 أُجّرب كل اللحظات العابرة حد التخوم

 افتُّش عن نجمٍة ھاربة وسط الغیوم

…….. 

 الى متى

 مدجٌج ھذا الحزن في زمِن القحطِ 

 یقتل حتّى الفقراء

 الذین یحملون ھّمھم الیومي 

 بعد االلم والكبت والقھر والحرمان

 حتّى الناس البسطاء ماعادوا یحلمون كثیراً 

 ..ألن كّل شيء قد تغیّر في وطن االحزان

 ..الفقراء یحلمون بشيٍء من رغیف الخبز

 بعد ان كانوا یتوقون الى رؤیة عالٍم آخر غیر ھذا

…….. 

 الى متى

 في بلد الخیرات نكون ھكذا

 یقتلنا سالح الفقر

 انتم متخمون حدَّ الثمالة

 وانا ابحث عن لقمِة عیش لعیالي

 في ھذا الزمن الموبوء الذي الیرحم

 یارب ماالذي یحدث

 حتى تغیّر كل شيء في بلدي

 فغدت تسكنھ اشباح الفقر المدقع

 وھو یجثم فوق شغاف القلوب

…….. 

 الى متى

 في بلد البترول یعیش المترفون

 ..وھم بنظرون بعین االزدراء الى جموع الفقراء

 ...ویشبعون كروشھم من قوت المساكین

 تباً لبترولكم الذي جلب لنا كّل التعاسة والشقاء

 خذوه ودعونا نفتّتُش عن آمان

 ألننا ماعدنا نحتمل كّل ھذه االحزان

 حتى صرنا غرباء في كل االوطان

 

 مت

 أ* 
 

 شعر:كریم إینا
 

 أبا بھجد،قُْل لْي،فكیَف التغّزُل؟
 أردُت السالَم الحّر من غیر ما رّد!

 ولم ترغب األفراَح والعُرَس والھوى
 كذاك الجلیُس المعتلي قبّة اللحد
 یُعاني من الھّم الحیاة الُمناغصھْ 
 لشوق زھیر یضرُب الحظ ّبالنرد
 رمتَك الدھوُر السوُد عنھا برمیة

 َعَدْت ُحلُمك الغافي من النوم والسھد
 فصرَت الغریَب التائھ، األصل والنوى

 وُكنَت المعافى یا جلیساً بال ندّ 
 خلت من سماء الكون كّل الكواكب

 عدا كوكب الشعر البھي لم یزل عندي
 طریقي بعیٌد في شجون قریحتي

 یُنیُر على ما كاَن من ھامش الحقد
 عسى عنبُر الحیتان منك یعطّرُ 

 فأحظى بعطر من أدیب على الخدّ 
 أقوُل لخلّي ما لشاعرنا رحل؟

 وقد طاَر ذاك البلبُل اآلَن من یدي
...................................... 

 المرحوم شاكر سیفو:   *
 شاعر سریاني كبیر من بغدیدا.
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 قمامةً) ( غُزونا

 تلفَّعْت برداِء المالئكة 

 مّصاصاِت حجٍر)*(

 تتناسُل بینَنا       

  تتكاثرْ         

 خوذاتُھم

  بیضاُء سوداُء، خضراُء صفراءُ    

 تحملھا رؤوٌس كمّصاصاِت الحجْر 

 

 غزْتنا القمامةُ 

 تحمُل العصا لَمن عصى

 یُغلّفھا ورُق الزیتونْ 

 وترفُع لوحةً قاتمةً 

  علیھا أرقاُم الذین طوْتھُم السجونْ 

 

 غُزونا

 رائحتُھم قمامة

 قمیئةٌ وجوُھھم كالقمامة

  وما كانوا إالّ القمامة

 

  حملوا في عباءاتِِھم

رِ         بُذوَر التصحُّ

 …و غباَر األزمنِة العجافْ        

  أطلّْت فجأةً 

  من تحت الرمالِ 

 ُخوُذ "الرجاِل"            

 …فصفّقوا  

 صفّقُوا أوالَد "الكالِب"

  للفقاعاِت التي تطفو على وجھ البحارِ 

  وتْفنى         

 و"للغرباِن"

  تُبتَُر أكفُّھا الموشومةُ  

 بالدوالِر !!            

 

 یَمُشون       

 حاملین بال حیاٍء عوراتِھم

  ظاھُرھا خرافاتُھم      

  باطنُھا افتراءاتُھم      

 …وتحت عباءاتِھم 

ُب الدوالرْ          یَُھرَّ

  إلى الجنراِل الَخْرفَانْ 

 

 ما عاد ھواُؤنا ھواءً 

 …وال في سواقینا ماء

  ویُنِشُد األطفاُل بحسرةٍ 

  وُھْم ُحفاةٌ عراةٌ 

 شّدیھا یا مطره وخلّي القاع خضره"

 و غیوُم القیظ جّذابھ  فغیوُمُھم ما تنقّط

 وال تمطر"          

 

 أَسُروا المطر

  بخرقتِھم البالیَھْ 

  شحنوه في قطاِرھم اللیليِّ 

  و ساروا بھ تحت األوحالْ 

 إلى الشرِق فالغرِب فالشَّمالْ   

  صبغوا ثوَب العروسِة األبیضَ 

 بالسواد         

 مّزقوا القُمصاَن ذاَت األلوان

  أطفؤوا المصابیحَ 

 وكلَّ األنوار     

 مسحوا خارطةَ الوطن

  سرقوا ما في بطنِھ

 ورسموا في كتُِب اإلبراءِ 

 …عوراتِھم          

 

 اآلنَ         

  وأمِس وبعَد مائِة عامْ 

 نامِت العصافیرُ 

  و سوف تنامْ           

  في مملكٍة تحت

  طوارِق الظالمْ           

 …الّسالْم   فأقِرئوھا

………………..……… 
 ّصاصات الحجر:م *

) وھ�ي ج�ن�س (petromysonاالسم العلمي 

من الحیوانات المائیة م�ن ط�ائ�ف�ة ال�الف�ّك�ی�ات، 

�اق�م�ع�ّي الش�ك�ل  تفتقر لفّك بینما تمتلك فًما ماّصً

یحتوي ع�ل�ى أس�ن�ان ب�ح�ی�ث ی�ت�ع�لّ�ق ب�أجس�اد 

 أسماٍك أخرى ویمتّص دماءھا (عن ویكیبیدیا)

ارُق اط  

 سیدني                             

26/11/2012                        
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أن ال�ف�س�اد ال�م�ال�ي واألداري داء     
ینھش النسیج األجتماعي من جوانب�ِھ 
السیاسیة وألقتصادیة والثقافیة، وھ�و 
من أكبر التحدیات التي تواجھ عالم�ن�ا 
الحدیث فھو یق�ّوض ال�ح�ك�م الص�ال�ح 
ویش��ّوه الس��ی��اس��ة ال��ع��ام��ة وی��ھ��دم 
م��رت��ك��زات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وی��ق��ّوض 
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ، وی�ل�ح��ق الض��رر 
بالطبقات الفقیرة ، وھو سلوك ف�ردي 
طاريء یشُذ عن الق�واع�د الس�ل�وك�ی�ة 

ول�ل�ف�س�اد أث�ر   السویة للنظام العام ،
بل�ی�غ ف�ي ت�زای�د ال�ع�ن�ف ، وال�ع�راق 
ی�ت�ص�در الئ�ح�ة ال�ف�س�اد ال�ع�ال�م�ی�ة ، 
وحسب المؤشر الدولي لل�دول األك�ث�ر 
فساداً ھي : العراق وفنزویال وك�وری�ا 
الشمالیة ول�ی�ب�ی�ا والس�ودان وال�ی�م�ن 
وأف��غ��انس��ت��ان وس��وری��ا ، وأن ھ��ذه 
المعطیات نُشرْت م�ن ق�ب�ل ال�م�ن�ظ�م�ة 

 Tronsparencyال����دول����ی����ة 
International                     

 
 ما ھو مزاد العملة ؟

تتركز ال�ل�ب�ن�ة األول�ى األس�اس�ی�ة ف�ي 
التعامالت التجاریة في ن�ظ�ام الس�وق 
في العراق على م�دى ب�ی�ع�ھ ل�ل�دوالر 
األم��ری��ك��ي ل��ل��م��ص��ارف وال��م��راك��ز 

والظاھرة الم�رع�ب�ة ھ�ن�ا أن   المالی�ة
مصرفا أھ�ل�ی�ا  72في العراق أكثر من 

وحكومیاً والرقم كبی�ر غ�ی�ر مس�ب�وق 
في دول الجوار على األقل أذ ف�ي ك�ل 

مص�رف، ی�ت�م  32من تركیا وأی�ران 
تحویل األم�وال ألس�ت�ی�راد ال�ب�ض�ائ�ع 

ملی�ون  200بمبالغ تصل إلى أكثر من 
دوالر یومیا، والفضیحة الم�ال�ی�ة ھ�ن�ا 
ھي بروز الفوارق المالیة ب�ی�ن ح�ج�م 
ونوعیة الب�ض�ائ�ع وب�ی�ن ق�ی�م�ة ت�ل�ك 

 البضائع .
 

ویعتبر "مزاد العملة األجنب�ی�ة" ت�ل�ك 
الفریة األمریكیة البریمریة للمح�ت�ل�ی�ن 

م�ن ق�ب�ل  2004طُبقْت بالتحدید ع�ام 
البنك المركزي العراقي، والذي یعت�ب�ر 
ش��ك��الً ج��دی��داً م��ن أش��ك��ال ال��ف��س��اد 
األقتصادي المرتبط بحبلِھ السري م�ع 
عملیة غس�ی�ل األم�وال ف�ي ال�ع�راق، 
فمزاد العملة في العراق أصبح وسیلة 

ت�ّم  لتھریب األموال م�ن ال�ع�راق ف�ق�د
لح�د  2004من ملیار دوالر  312ھدر 

وھ��ي م��ن ع��ائ��دات ال��ن��ف��ط  2014
وال�ذي  2040العراقي اآلیل للنفاذ في 

ضخھُ البنك ال�م�رك�زي ال�ع�راق�ي إل�ى 
األسواق وتّم تحویلھُ ألى الخارج وھو 
رق��م ال یس��ت��ھ��ان ب��ھ ح��ی��ن ی��ع��ان��ي 
األق��ت��ص��اد ال��ع��راق��ي ش��ل��ال بس��ب��ب 

أستنزاف الحرب الداعشي وأنخف�اض 
س��ع��ر ال��ب��رم��ی��ل م��ن ال��ن��ف��ط ال��خ��ام 
واأللتجاء إلى األستدان�ة م�ن ال�ب�ن�وك 
ال��دول��ی��ة ورھ��ن مس��ت��ق��ب��ل األج��ی��ال 
ال��ق��ادم��ة ب��الض��م��ان��ات الس��ی��ادی��ة 
وال��رض��وخ ل��ل��ش��روط ال��ت��ع��س��ف��ی��ة 

 للصندوق النقد الدولي.
 

 ما ھو مزاد العملة؟ 
یمكن توض�ی�ح األص�ط�الح ك�م�ا ی�ل�ي 

 كمثال عابر ومغث وقاھر: 
) 10أذا أش��ت��رى أح��د ال��م��ص��ارف (

-4ملیون دوالر بسعر صرف الدوالر 
دینار عراقي للم�ص�ارف وت�ق�وم  118

 125-5تلك المصارف ببی�ع�ھ بس�ع�ر 
دی�ن�ار  71دینار عراقي، ك�ان رب�ح�ھُ 

ملی�ون دی�ن�ار  710لكل دوالر فیصبح 
أل�ف دوالر  600عراقي أي ما یعادل 

لذلك الیوم وخالل سن�ة واح�دة ی�رب�ح 
) ملیون دوالر ع�ل�م�اً 200المصرف (

% م�ن ال�وص�والت 65أن أكثر م�ن 
وال��ك��وب��ون��ات (م��زورة) أو تس��ج��ل 
بأسماء أشخ�اص ع�ادی�ی�ن ی�ح�م�ل�ون 
جوازات سفر ع�راق�ی�ة ح�ت�ى وأن ل�م 
یشتروا أي دوالر، ویخسر األق�ت�ص�اد 

ملیار دوالر سنویاً لص�ال�ح  3العراقي 
جھات ماف�ی�ات ت�ھ�ری�ب ال�م�ال ال�ع�ام 
الغیر م�ب�رر وال�غ�ی�ر مس�ؤول، ف�ك�ان 
األجدر بناء مدارسنا الطینیة وتشغ�ی�ل 
ج��ی��وش ال��ع��اط��ل��ی��ن وأع��ادة ال��ح��ی��اة 
لشركاتنا المعطلة، وللعلم أن ع�م�ل�ی�ة 
م�زاد ال��ع�م��ل��ة األج��ن��ب��ی�ة ف��ي ال��ب��ن��ك 
المركزي العراقي مرتبط�ة ب�م�ص�ارف 
تعود لجھات سیاسیة ت�م�ّول م�ن ق�ب�ل 
أحزابھا ومیلیشیاتھا في بی�ع ال�ع�م�ل�ة 
األجنبیة وسبائك الذھ�ب ح�ی�ث ی�ب�ی�ع 

م�ل�ی�ون  180البنك المركزي ی�وم�ی�اً 
دوالر، وفشلْت مح�اوالت ال�ع�دی�د م�ن 

 -وھ�م ق�لّ�ة  -السیاسیین المخلصین 
في ألغاء مزاد ال�ع�م�ل�ة ال�ذي ی�ط�ب�ق�ھُ 
البنك المركزي العراقي بعد م�ا ب�ل�غ�ت 

ملیون دوالر ف�ي ال�ی�وم ول�ك�ن  180
محاوالتھم باءت بالف�ش�ل ل�ت�ق�اط�ع�ھ�م 
بمافیات الفساد المن�ظ�م�ة ال�م�دع�وم�ة 
بالمی�ل�ی�ش�ی�ات واألح�زاب ال�م�س�ل�ح�ة 
والمرت�ب�ط�ة بش�ب�ك�ات ال�ت�ھ�ری�ب ف�ي 
الداخل والخارج، وأن البنك المرك�زي 
یعلن أن التدقیق في الفواتیر لیس من 
أختصاص البنك وأنما من أخ�ت�ص�اص 
دائرة الجریم�ة األق�ت�ص�ادی�ة ال�ت�اب�ع�ة 
لوزارة الداخلیة، وأن ھذه الطفی�ل�ی�ات 
ال��م���ال��ی���ة م��ا ك���ان��ت ت���رق��ى إل���ى 
أم�ب�راط��وری�ات م�ال��ی�ة ل�وال ل�ل��م�ن��اخ 

، 2003الفاسد العراقي للفترة ما بع�د 
ولم یكن لھُ وجود منذ تأسیس ال�دول�ة 

ن�ی�س�ان  9ح�ت�ى  1921العراقیة في 
ال��ذي ش��ھ��دهُ ال��ع��راق ب��ع��د  2003

األحتالل األمریكي ل�ھُ، وع�ل�ى ض�وء 
ھذا الفساد ونھب المال العام ل�م ی�ك�ن 
مستغربا أن یصنف ال�ع�راق ل�ع�ام�ی�ن 
متتال�ی�ی�ن ف�ي ص�دارة ال�دول األك�ث�ر 
فساداً وظھرت تداعی�ات�ھ�ا ال�م�رض�ی�ة 

  على الكیان العراقي الھزیل أصال :
 

وھذه بعض التداعیات السل�ب�ی�ة ال�ت�ي 
ظ��ھ��رت ع��ل��ى ال��ح��ی��اة الس��اس��ی��ة 

 : واألقتصادیة واألجتماعیة والثقافیة
خلخ�ل�ة ال�وض�ع األق�ت�ص�ادي ال�ذي  -

 یؤثر مباشرة بالوضع السیاسي.
 التذبذب في سعر الصرف. -
خضوع األقتصاد ال�ع�راق�ي األح�ادي  -

 لتقلبات ومضاربات السوق المحلي .
أستنزاف أحتیاطي البن�ك ال�م�رك�زي  -

من العمالت الصعبة وسب�ائ�ك ال�ذھ�ب 
الذي یؤثر بدوره في ص�رف ال�ع�م�ل�ة 

 المحلیة.
تراجع أحتیاطي البنك المرك�زي ف�ي  -

 % .35ألى  2009سنة 
فقدان أستقالل�ی�ة ال�ب�ن�ك ال�م�رك�زي  -

 العراقي .
نوسع الفج�وة ب�ی�ن س�ع�ر الص�رف  -

 الرسمي وسعر السوق .
% والفقر بنسبة  39البطالة بنسبة  -

40. % 
العجز بمیزان المدفوع�ات وث�م أل�ى  -

 أنخفاض القدرة األنتاجیة .
تنامي وأن�ت�ش�ار ال�ف�س�اد والس�رق�ة  -

ل��ل��م��ال ال��ع���ام وض��ع��ف ال��رواب���ط 
 األجتماعیة .

 تنامي ظاھرة غسیل األموال . -

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 - ظ��اھ��رة  ال��ف��ق��ر:  أن��ھ��ا  آف��ة  ذات
مخرجات متعددة  األب�ع�اد ،  وإن  ھ�ذه
 الظاھرة خرجت من قوقعتھا  ل�ت�ف�ق�س
فایروسات تنخر النسی�ج  األج�ت�م�اع�ي

والسیاسي والثقافي.
- العقوبات األقت�ص�ادی�ة  ال�دول�ی�ة  أث�ر

 أحتالل العراق للكویت عام 1990.  
- تداعیات األحتالل األمریكي ل�ل�ع�راق
ب��ع��د 2003 ح��ی��ث  ت��ف��ك��ك  ال��دول��ة
 المؤسساتیة  والس�ی�ر  ن�ح�و  ال�الدول�ة
وتردي  ال�ن�ظ�ام  األق�ت�ص�ادي  واألب�ع�د
سقوط المنظومة األخالقیة في أنتش�ار
الرذیلة والمخدرات وال�ت�ي  ش�ارك�ت�ھ�ا

الجارة أیران في تجارة ھذا الوباء .
 - أنت�ش�ار  وب�اء  ك�ورون�ا  م�ن�ذ  ش�ب�اط
2020 وحتى الیوم الذي أدى ت�ع�ط�ی�ل
 ال�ح��ی��اة  األق�ت��ص��ادی��ة  واألج�ت��م��اع��ی��ى
والثقافیة وتلكؤ  مش�اری�ع  األس�ت�ث�م�ار
العام والخاص ومن مخرجاتھا السیئة

تذبذب أسعار بیع النفط .
كلمة أخیرة / لقد تدھورت (أستدامة)
 المصادر المالیة في العراق من�ذ  س�ن�ة
2014 وھي مستمرة حالیا الت�ي  ت�ل�ت
األزمة المالی�ة  ال�ع�ال�م�ی�ة  وت�أث�ر  ب�ھ�ا
 العراق في 2008 ، وأس�ت�م�ر  ظ�ھ�ور
العجز في المی�زان�ی�ة  ال�ع�راق�ی�ة  ح�ت�ى
 وصل ألى رقم  ك�ارث�ي  ی�ت�ج�اوز 111
ملی�ار  دوالر  وخ�ف�ف  ال�رق�م  أل�ى 37
ملیار دوالر بعد شطب الم�ان�ح�ی�ن  ف�ي
نادي ب�اری�س  ل�ت�ل�ك  ال�دی�ون  ب�ن�س�ب�ة

.  8% 0
 من المستحیل أن  ال�ج�ھ�ات  ال�رق�اب�ی�ة
والتي ھي (ھب�ئ�ة  ال�ن�زاھ�ة  وودی�وان
الرقابة  المالیة  وم�ك�ات�ب  ال�م�ف�ت�ش�ی�ن
 العمومیین) من أن تقف بوجھ الفس�اد
ألن  ھذه  ال�ج�ھ�ات  ال�رق�اب�ی�ة  ب�ح�اج�ة

ماّسة لتوفیر األمن والدعم الس�ی�اس�ي 
ل��ھ��م وألّن (ب��ع��ض) ھ��ذه ال��ق��ی��ادات 
السیاسیة تقع تحت نأث�ی�ر ض�غ�وط�ات 

 داخلیة وخارجیة أقلیمیة ودولیة .
 

 الھوامش ومصادر البحث
........................... 

أستخدام األحت�ی�اط�ي   –علي مرزا -/ د
  في غیر وظیفتھ /

جریمة تبییض األموال –سمیر شعبان 
2016 / 

األزم��ات ال��م��ال��ی��ة –أی��م��ان م��ح��م��ود 
 العالمیة .

عبدالرزاق الفارس / توزیع الدخل في 
 19ص 2001-الوطن العربي 

 –ال�ف�ق�ر وال�ت�ع�ل�ی�م –أیریك جنس�ن -
 2015ترجمة صفاء األعسر القاھرة 

 16ص

 اات ا د اا؟! 

 الجزء/2 االخیر 
 
 

عبد الجبار نوري/
 2022آذار  -السوید 
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 الوحش: -
الوحش، ھو أحد شخصیات قص�ص ال�خ�ی�ال، 
والخرافة، في الثقافة الشعب�ی�ة. وف�ي ال�غ�ال�ب 
یكون الوحش قبیح المنظ�ر، وی�م�ك�ن�ھ إل�ح�اق 

 األذى للضحیة.
والوحش یكون شریرا دائما، ل�ی�س ك�ال�غ�ول، 

 والمارد، مثال.
*** 

 الحكایة العراقیة "میرزا بحمد"
أن أخوین یعیشان سویة، أحدھما ل�ھ   ((یحكى

ولد یدعى "میرزا بحمد". وال�ث�ان�ي ل�ھ ب�ن�ت 
ت��دع��ى "زره خ��ات��ون"، ع��ق��دوا ق��ران��ھ��م��ا 
وزوجوھما. مرت األی�ام ف�م�ات األخ�وة وظ�ل 
میرزا بحمد وزوجتھ یعیشان سویة، ل�ك�ن�ھ�م�ا 
قررا ترك قصرھم الكبیر، ومدینتھم، لیجدا لھم 
قصراً آخر في منطقة أخرى. وعند رح�ی�ل�ھ�م�ا 
وجدا في منطقة صحراویة قصراً كبیراً، فسكنا 
فیھ بعد أن قتل "میرزا" ال�وح�ش ال�ذي ك�ان 

 یحرسھ، الذي یدعى "طمطمینة".
تھجم علیھم عدة جیوش یرسلھا الملك صاحب 
القصر فیتغلب علیھم "میرزا" بقوتھ الفائق�ة. 
یتحیر الملك بأمر ھذا المقاتل ف�ت�أت�ی�ة ع�ج�وز 
ماكرة وتخبره بأنھا سوف تخ�ل�ص�ھ م�ن ھ�ذه 

 المشكلة.
تذھب العجوز إلى قصر "میرزا" بحجة ان�ھ�ا 
ق��د ع��ادت ل��ل��ت��و م��ن ال��ح��ج، ف��ی��س��ت��ق��ب��ل��ھ��ا 
"میرزا"ویكرمھا، وتظل عندھما فترة طویلة. 
في یوم ما وعندما خرج "میرزا" من الق�ص�ر 
للصید، ت�ق�وم "زره" ل�ال�س�ت�ح�م�ام، وت�أخ�ذ 
العجوز بتمشیط شعرھا، وتخبرھا بأن�ھ�ا ف�ت�اة 
جمیلة ویجب أن تتزوج من ملك ك�ب�ی�ر، ألن�ھ�ا 
تلیق ب�ع�ی�ش�ة ال�م�ل�وك واألم�راء، ف�ت�زج�رھ�ا 
"زره"، وتكرر علیھا العجوز طلبھا بإل�ح�اح، 

 وبعد ألي توافق.
تذھب العجوز إلى الملك لتأتي بھ أثناء خ�روج 
"میرزا" للصید .ویتحاب االث�ن�ان، وب�ع�د أن 
یعود "میرزا" من الصید یرحب بالعجوز وفي 
وقت الغ�داء ت�ق�دم "زره" ال�ط�ع�ام ل�زوج�ھ�ا 
وللعجوز ولھا بثالث أط�ب�اق، ف�ی�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 
زوجھا أن تجلب ط�ب�ق�اً راب�ع�اً الن ھ�ن�اك م�ن 
یحتاجھ فینادي "میرزا" على الملك الذي كان 
مختبئاً، بأن یخرج. ویقوم بقتلھ وقتل العجوز، 
ویسجن زوجتھ ألنھ ال یرید أن یق�ت�ل�ھ�ا ألن�ھ�ا 
ً إل�ى م�دی�ن�ة أخ�رى  بنت عمھ، ویخرج ذاھ�ب�ا
تاركاً زوجتھ سجینة في القصر. وھناك یتعرف 
على فتاة أخرى وی�ت�زوج�ھ�ا، وك�ان�ت ت�دع�ى 
"بره خاتون" لكنھا تخون�ھ أیض�اً، ف�ی�ق�ت�ل�ھ�ا 
ألنھا لیست قریبتھ، ویعود برأسھا إلى زوجتھ 
"زره خاتون" ویرمیھ لھا، وعندما ترى ذل�ك 

 تموت.)).
*** 

 العنقاء: -
العَنْقاء: طائر ضخم « ((ورد في لسان العرب: 

یت َعنْقاء ألَن�ھ ك�ان  لیس بالعُقاب... وقیل: سمِّ
في ُعنُقھا بیاض كالطوق، وقال كراع: العَنْقاء 
فیما یزعمون طائر یكون عند مغرب الشم�س، 
وقال الزجاج: العَنْقاُء الُم�ْغ�ِرُب ط�ائ�ر ل�م ی�ره 
أَحد... (قال) أبو عبید: من أَمثال العرب طارت 

بھم العَنْقاُء الُمْغِرُب، ولم یفسره. و ُرِوَي ع�ن 
ابن الكلبي أنھ قال: كان ألھل الّرس نبيٌّ ی�ق�ال 
لھ حنظلة بن َصفْ�وان، وك�ان ب�أَرض�ھ�م ج�ب�ل 
یقال لھ َدْمخ، مصعده في السماء ِم�ی�ٌل، ف�ك�ان 
یَنْتابُھُ طائرة كأَعظم ما یكون، لھا عنق ط�وی�ل 
من أَحسن الطیر، فیھا م�ن ك�ل ل�ون، وك�ان�ت 
ةً فكانت تنقضُّ على الطیر فتأْكل�ھ�ا،  تقع ُمنْقَضَّ
�ت ع�ل�ى ص�ب�يِّ ف�ذھ�ب�ت ب�ھ،  فجاعت وانْ�قَ�ضَّ
فسمیت َعنْقاَء ُمْغ�رب�اً، ألَن�ھ�ا تَ�ْغ�ُرب ب�ك�ل م�ا 
�ت ع�ل�ى ج�اری�ة تَ�رْع�َرَع�ت  أَخذتھ، ثم انْ�قَ�ضَّ
وضمتھا إلى جناح�ی�ن ل�ھ�ا ص�غ�ی�ری�ن س�وى 
جناحیھا الكبیرین، ثم طارت بھا، فشك�وا ذل�ك 
إلى نبیھم، فدعا علیھا فسلط هللا ع�ل�ی�ھ�ا آف�ةً 
فھلكت، فضربتھا العرب م�ث�الً ف�ي أَْش�ع�ارھ�ا، 
ویقال: أَلَْوْت بھ العَنْقاُء ال�ُم�ْغ�ِرُب (أي ط�ارت 

 «بھ)، وطارت بھ العَنْقاُء.
وفي كتاب العین: والعَنْقاُء: طائٌِر لم یَ�بْ�َق ف�ي 
أیدي الناس من ِصفتھا غیُر اسِمھا. ویقاُل ب�ل 

یَْت بھ لبیاٍض في ُعنقِھا كالطَّوق.  ُسمِّ
وفي معجم األمثال والحكم: َحلَّقَ�ْت بِ�ِھ َع�نْ�قَ�اُء 
ُمْغِرٌب: (َمثَل) یضرب لما یئس منھ... العَنْقَ�اء: 
طائر عظیم معروف االس�م م�ج�ھ�ول ال�ج�س�م، 
وأغرب: أي صار غریب�اً، وإن�م�ا ُوِص�ف ھ�ذا 
الطائر بالُمْغِرب لبعده عن الناس، ولم ی�ؤن�ثُ�وا 
صفتھ ألن العنقاء اسٌم یقع على الذكر واألنث�ى 
كالدابة والحیة، ویقال: َع�نْ�قَ�اُء ُم�ْغ�ِرٌب ع�ل�ى 
الصفة وُمْغِرِب عل�ى اإلض�اف�ة... ط�اَرْت بِ�ِھ�ِم 
الْعَنْقَاُء: قال الخلیل: سمیت عنقاء ألنھ كان في 
ُعنُقھا ب�ی�اض ك�ال�طَّ�ْوق، وی�ق�ال: ل�ط�وٍل ف�ي 
عنقھا، قال ابن الكلبي: ك�ان م�ن أھ�ل ال�رس 
رجل صالح یقال لھ: َحنْظَلة بن َصفَْوان، وكان 
بأرضھم جبل یقال لھ َدْمخ َمْصعَُده في السم�اء 
ِمیل، وكانت تَنْتَابُھ طائرة كأعظم ما یكون ل�ھ�ا 
عنق طویل، من أحسن الطی�ر، ف�ی�ھ�ا م�ن ك�ل 
لون، وكانت تَقَُع منتصبة، فكانت ت�ك�ون ع�ل�ى 
ذلك الجبل تنقَضُّ على الطیر فتأكلھ، ف�ج�اع�ت 
ْت على ص�ب�ي  ذاَت یوم وأَْعَوَزِت الطیر فانقضَّ

ب�أن�ھ�ا ”  َعنْ�قَ�اء ُم�ْغ�ِرب” فذھبت بھ، فسمیت: 
ْت على جاریة  تغرب كل ما أخذتھ ثم إنھا انقضَّ
تھا إلى جناحین لھا صغی�ری�ن ث�م ط�ارت  فَضمَّ
بھا، فشَكْوا ذلك إلى نبیھم، فقال: اللھم ُخْذھَ�ا، 
واقْطَْع نَْسلَھا، وَسلْط علیھ�ا آف�ة، ف�أص�اب�ت�ھ�ا 
صاعقة فاحترقت، فضربتھا ال�ع�رُب َم�ثَ�الً ف�ي 

 أشعارھا.
وفي مفردات اللغ�ة: وَع�نْ�قَ�اُء ُم�ْغ�ِرٌب ُوِص�َف 
بذلك ألنھُ یقاُل كان طَیراً تَنَأَوَل َجاِریَةً ف�أْغ�َرِب 
ب�ھ�ا، ی�ق�اُل َع��نْ�قَ�اُء ُم�ْغ�ِرٌب وَع�نْ�قَ�اُء ُم�ْغ��ِرِب 

 باإلضافَِة.
 وردت أیضا في أشعار العرب، فقال بعضھم:

  ولْو ال ُسلَیَْماُن األَِمیُر لَحلَّقَتْ 
 بھ، ِمن ِعتاِق الطیِْر، َعنْقاُء ُمْغِربُ 

 وقال آخر:
 ولو ال سلَیَْماُن الَخلِیفَةُ، َحلَّقَتْ 

 بھ، من ید الَحّجاج، َعنْقاُء ُمْغِربُ 
 وقال آخر:

ھا العَبُْد، َحلَّقَتْ   إِذا اْستُبِْھلَْت أَو فَضَّ
 بَسْربك، یْوم الِوْرِد، َعنْقاُء ُمْغِرب

 وقال آخر:
ِ َخلَّى مكانھ   إذا ما ابُن عبِد هللاَّ

 فقَْد َحلَّقَْت بالُجوِد َعنْقاُء ُمْغِرُب)).
*** 

ھذه الحكایة ترید أن ت�خ�ب�رن�ا ل�م�اذا ال�ع�ن�ق�اء 
تعیش في الجبال مع العلم انھ�ا ك�ائ�ن خ�راف�ي 
 وغیر معروف مكان سكنھا النھا غیر حقیقیة.

*** 
 النص المصري"العنقاء وسیدنا سلیمان"

((جمع سلیمان الحیوانات وال�ط�ی�ور وال�ری�ح 

والص��خ��ر وق��ال��ل��ھ��م: "ھ��ل ال��ح��ذر ی��غ��ل��ب 
القدر؟".فجمیع الحیوانات وال�ط�ی�ور وال�ری�ح 
والصخر قالو: "ال"، فیما ع�دا ال�ع�ن�ق�اء.ق�ال 

 سلیمتن : "طیب، نشوف".
ولدت للملك بنت، وفي یوم ما دخلت ال�ع�ن�ق�اء 
من شباك السرایة، ش�اف�ت ال�ط�ف�ل�ة، وراح�ت 
حطتھا في أعلى شجرة في الجبل، وب�ن�ت ل�ھ�ا 
عش كبیر، وبقت تاكلھ�ا وتس�ق�ی�ھ�ا، وال�ب�ن�ت 

 تكبر،لحد ما بقت عروس.
طلع ابن الوزیر یصط�اد ف�ي ال�ج�ب�ل،وع�ط�ش 
الحصان فأخذه إلى بركھ لیسقیھ، ف�رأي ع�ل�ى 
صفحة الماءبنت جمیلة، رفع راسھ، قال:"ی�ن 
اللي طلعك فوق قالتل�و: "ان�ا ف�ت�ح�ت ع�ی�ن�ی�ة 
لقیتني ھنا"، قال�ل�ھ�ا: "ان�ت�ي ب�ن�ت م�ی�ن؟"، 
ق��ال��ت��ل��و: "ب��ن��ت أم��ي"، ق��ال��ل��ھ��ا: "أم��ك 

 مین؟."العنقاء".
ولما البنت عجبتھ، قاللھا: "أن�ا ع�ای�ز أتص�ل 
بیك وأن�ام م�ع�اك"، ق�ال�ت�ل�و:" ط�ی�ب غ�ذب�ح 
الحصان، واسلخ جلده،وخیط ال�ج�ل�د، وادخ�ل 
جواه، وانا أخلي أمي العنق�اء ت�ج�ی�ب�ك ع�ن�دي 

 وتتصل بیھ.".
راح الولد عمل زي ما قال�ت�ل�و، ول�م�ا رج�ع�ت 
العنقاء للبنت، وجدتھا بتعیطوتقطع في شعرھا 
الطویل، وتقول:"أنا وحیدة، وح�افض�ل ط�ول 
عمري وحیدة"، العنقاء ق�ال�ت: "ط�ی�ب وإی�ھ 
اللي أقدر أعملھ"، البنت قالتلھا:"عائزة ج�ل�د 
الحصان المرمي تحت الشج�رة ده، ی�ونس�ن�ي 
وألعب بیھ"، طارت ال�ع�ن�ق�اء، ون�زل�ت ع�ل�ى 
الجلد، رفعتھ وابن الوزیرفیھ، وح�ط�ت�ھ ج�ن�ب 
البنت على الشجرة،وھیھ طارت من نا، والولد 

 طلع من الجلد، ونام مع البنت وأخذ بكارتھا.
جمع مرة ثانی�ة ال�ط�ی�ور ال�م�ت�وحش�ة، وك�رر 
علیھم السؤالوجمیعھاا أجابت "ال"، والعنقاء 
اتمسكت وقالت: "أیوه"،طلي سلیم�ان م�ن�ھ�ا 
قائال: "طیب روحي ھ�ات�ي االم�ان�ة". راح�ت 
العنقاء جابت البنت وجلد الحص�ان ال�ل�ي ف�ی�ھ 

 ابن الوزیر، وحطتھم قدام سیدنا سلیمان.
البنت قامت واقفة ولقوھا حامل، والول�د ف�ت�ح 
جلد الحصان وطلع منھ ووق�ف س�اك�ت ج�ن�ب 

 البنت.
العنقاء انكشفت وقالت صحیح" الحذر ال یمنع 
القدر" ومن یومھا سابت العنقاء س�ك�ن اع�ال 

 الشجر، وسكنت الجبال)).
*** 

 الفصل السادس / كائنات من أصل دیني

من األمور التي یج�ب أن ال ن�ن�س�اھ�ا ھ�ي ان 
أدی��ان ال��ب��ش��ری��ة ك��اف��ة، م��ا تس��م��ى األدی��ان 
االبراھیم�ی�ة أو ال�ت�وح�ی�دی�ة، أو ف�ي األدی�ان 
الوضعیة، منذ أن وضعت ھذه األدیان للب�ش�ر، 
جاءت بشخصیاتھا التي تصلح ألن تدخل عالم 
القصص الشعبي، وأخذت مكانا لھا في الحكي. 
ومن ھذه الشخصیات: الخضر. والشیط�ان أو 
إبلیس. والولي الصال�ح. أم�ا ال�ق�ص�ص ال�ت�ي 
تعتمد موسى، وی�وس�ف، وس�ل�ی�م�ان، وداود، 
حیث حفلت بھم القصة الشعب�ی�ة ت�ح�ت ت�أث�ی�ر 
القصص القرآني، أو أدبیات األدیان األخ�رى، 

 فاننا سنصفح عنھا جانبا.
كل ولي صالح توج�د ح�ول�ھ قص�ص ش�ع�ب�ی�ة 

 كثیرة تمجد أفعالھ، وكرمھ، وسلوكھ.
 سنناقش الكائنات التالیة:

 الخضر. -
 الولي الصالح المزعوم. -
 العجوز والشیطان. -
 العجوز وابلیس. -

*** 
 الخضر: -

للخضر مكانة خاصة في الدیانات التوح�ی�دی�ة، 
وعند المسلمین خاصة، فھو ح�ي ی�رزق إل�ى 
ھذه الساعة حسب معتقد من یؤمن ب�ھ، وھ�و 
العبد الصالح، كما سماه رجال ال�ف�ك�ر ال�دی�ن�ي 
االسالمي، الذي رافقھ النبي موسى، كم�ا ذك�ر 
في القرآن، وسیخرج مع األمام المھدي حسب 
معتقد الشیعة. ولھ عدة مقام�ات ف�ي ال�ع�راق، 
وفي المنطقة العربیة. وفي نصوصنا الشعب�ی�ة 
شخصیات تتناص مع ھذه الشخص�ی�ة ل�ح�اج�ة 

 النص الیھا، كما في نصنا ھذا.
*** 

 النص العراقي "الخضر والصیاد"
((راجل كبیر واقف یصطاد بالل�ی�ل س�م�ك م�ن 

 البحر، وكل ما یرمي الشبكة تطلع فاضیة.
رجل ثاني شافھ یصطاد باللیل، وق�ف ی�ت�ف�رج 
علیھ، وقالو: حد یصطاد سمك في اللیل"، رد 

 الصیاد: "امشي في سكتك".
قاللو: "قل لي حك�ای�ت�ك"، رد الص�ی�اد: "ان�ا 
لقیت الدنیا حتھ حتھ، أدور لي عل�ى ص�اح�ب، 
مالیقتلیش صاحب في البر، فبدور ف�ي ال�ب�ح�ر 

 على صاحب".
الرجل قالو: "طیب، نصاحب بعض"، الصی�اد 
لم شبكنھ ومشوا سوا، طلعوا الجبل، عط�ش�وا 
وجاعوا مع بعض، ولما اللی�ل دخ�ل ع�ل�ی�ھ�م، 

 قاللو: "واحد ینام والثاني یحرسھ".
الصی�اد ن�ام، وال�رج�ل ال�ث�ان�ي ق�ع�د ص�اح�ي، 
عطشان وج�ع�ان، ش�اف واح�دة س�ت ب�ی�ض�ة 
جمیلة جایة علیھ، شایلة قلة م�ی�ة ع�ل�ى ای�د، 
وعلى االید الثانیة، ص�ن�ی�ة ف�ی�ھ�ا م�ن ك�ل م�ا 
تشتھي النفس، وتحت باطھا س�ی�ف، وق�رب�ت 

 منھ.
الرجل الصاحي، قاللھا: "یا ست قربي ش�وی�ة 
واسقیني"، قالتلو: " أنا كلي لك، جسمي لك، 
واألكل دا كلھ لك، وال�م�ی�ة ال�ب�اردة ل�ك، ب�س 
عایزه منك حاجة بسیطة ت�ع�م�ل�ھ�ا ل�ي، ت�اخ�ذ 
السیف دا وتقتل صاحبك الل�ي ن�ای�م ج�ن�ب�ك"، 
أعطت لھ السیف، ھو س�ح�ب م�ن�ھ�ا الس�ی�ف، 
وقام وراھا، وجا یضربھا ب�الس�ی�ف، الس�ی�ف 

 فات فیھا، وبص ما لقیھاش وال السیف.
ولما اللي كان بیدور عل�ى ص�اح�ب�ھ ب�ال�ب�ح�ر، 

 استكفى وقام من النوم، والثاني نام.
الصاحي اجتھ الست ودار بینھم الحدیث نفس�ھ 
فأخذ السیف، وأراد یضرب النای�م ق�ام ال�ن�ای�م 
ومس�ك ذراع��ھ وص��رخ ف��ي وج��ھ��ھ: "ب��ص 

 وراك"، بص ما لقیش حدا أبدا.
اللي نایم قاللو: "غرت بك"، الصاحي س�أل�ھ: 
"مین؟"، قاللو: ""الدنیا"، الرجل اللي ك�ان 
بیدور على ص�اح�ب ف�ي ال�ب�ح�ر، ق�ال: "دي 
الدنی�ا"، ق�ال�ل�و: " أی�وه"، ق�ال�ل�و: "وأن�ت 

 مین؟"، قاللو: "الخضر".
واللي كان یدور على صاحبھ بالبحر، بص لقى 

 نفسھ وحدیھ في وسع الجبل.)).
*** 

 ت) ب- (ا ا ا  تا أم 
 1كائنات من أصل دیني/ ح - 6. فص3كائنات خرافیة/ ح - 5فص

 داود سلمان الشویلي/العراق



جاء في شرح ابن عقیل على ألف�ی�ة اب�ن م�ال�ك     

أنَّ المفع�ول ف�ی�ھ، ال�ظ�رف؛ إم�ا زم�ان أو م�ك�ان 

تضمَّن معنى (في)، فعند قولك: (ابَق ھُنا ش�ھ�راً)؛ 

فذلك یعني: (ابَق في ھذا المكاِن في ش�ھ�ٍر). ھ�ن�ا: 

 ظرف مكان، شھر: ظرف زمان.

حكم ظرف المكان أو الزمان النصب، وناص�ب�ھ م�ا 

 وقع فیھ، وھو واحد مّما یأتي:

المصدر: أسعدني (حضوُرَك) ی�وَم ال�خ�م�ی�ِس،  -1

 أماَم القاعِة.

 الفعل: (حضْرَت) یوَم الخمیِس، أماَم القاعِة. -2

الوصف: أنَت (الحاضُر) یوَم ال�خ�م�ی�ِس، أم�اَم  -3

 القاعِة.

...... 

یُحذف ناصب الظرف ج�وزاً إذا دلَّ ع�ل�ی�ھ دل�ی�ل، 

 نحو:

  متى تسافُر؟ الجواب: غداً.

 التقدیر: أسافُر غداً.

 كم قطعَت في سیِرَك؟ الجواب: فرسَخیِن.

 التقدیر: قطعُت فرسَخیِن.

 یُحذف ناصب الظرف وجوباً إذا وقع الظرف:

ص�ف�ة: ش�اھ�دُت ص�دی�ق�اً (ع�ن�َدَك). ال�ت�ق�دی�ر:  -1

 شاھدُت صدیقاً ُمستقّراً عنَدَك.

 مالحظة: (عنَدَك) صفة لنكرة (صدیق).

حاالً: مررُت بأحمَد (عنَدَك). ال�ت�ق�دی�ر: م�ررُت  -2

 بأحمَد ُمستقّراً عنَدَك.

 مالحظة: (عنَدَك) حال ألنھا لمعرفة (أحمد).

صلة الموصول: حضَر الذي (عنَدَك). التق�دی�ر:  -3

 حضَر الذي استقرَّ عنَدَك.

مالحظة یُقدر المحذوف في صلة الموص�ول ب�ف�ع�ل 

 وفاعلھ، ألن الصلة ال تكون إال جملة.

 الخبر: أخوَك عنَدَك، حسبُت أخاَك عنَدَك. -4

ال�ت�ق�دی�ر: أخ��وَك ُمس�ت�ق�رٌّ ع��ن�َدَك، حس�ب�ُت أخ��اَك 

 ُمستقّراً عنَدَك.

مالحظة: الفعل (حِسَب) نصب مفعولی�ن أص�ل�ھ�م�ا 

 مبتدأ وخبر.

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

اسم الزمان یقبل النصب على ال�ظ�رف�ی�ة ف�ي ح�ال 

 كان ُمبھماً، نحو:

مكثُت في المدینة (سنةً). وقفنا استذكاراً للش�ھ�داِء 

 (دقیقةً).

 أو كان ُمختّصاً:

 باإلضافة، نحو: اجتمعنا (یوَم األحِد). -أ

 أو بالوصف، نحو: قضینا (یوماً طویالً). -ب

أو بالعدد، نحو: تأثََّر الع�ال�ُم م�ن ج�ائ�ح�ِة ك�ورون�ا 

 (عاَمیِن).

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

اسم المكان ی�ق�ب�ل ال�ن�ص�ب ع�ل�ى ال�ظ�رف�ی�ة م�ن�ھ 

 نوعان:

 

 الُمبَھم، مثل: -1

الج�ھ�ات الس�ت: (أم�اَم، خ�ل�َف، ف�وَق، ت�ح�َت،  -أ

 یمیَن، شماَل).

 المقادیر: (میل، فرسخ، متر...) -ب

ما صیغ من المصدر، نحو: (اجلْس (م�ج�ل�َس)  -2

 الكرام. قعدُت (مقعَد) صاحبي).

وھنا یشترط أن یكون العامل في الظ�رف ال�ن�ص�ب 

 من نفس لفظھ، كما مثَّلنا.

 ظرف المكان الُمصاغ من المصدر أعاله ُمختّص.

 جلسُت (مجلساً). ظرف المكان ھنا ُمبھم.

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

 ینقسم اسم الزمان واسم المكان إلى قسمین:

ف: وھو ما یستعمل ظرفاً وغی�ر ظ�رف،  -1 ُمتصرِّ

 مثل: یوم، ومكان، نحو:

انتظرتَُك یوماً. جلسُت مكاناً. (یوم، مكان) نُصَب  -أ

 كل منھما على الظرفیة.

یوُم األحِد موعُدنا. مكاُن الكراِم محفوظٌ. (یوم،  -ب

 مكان) كّل منھما مبتدأ.

قُرَب یوُم األحِد. كُرَم مكاُن الكراِم. (یوم، مكان) كل 

 منھما فاعل.

ھنا خرج ال�ظ�رف ع�ن ال�ظ�رف�ی�ة وأُع�رب حس�ب 

 موقعھ من الجملة.

غیر المتصرف: وھو ما ال یستعم�ل إال ظ�رف�اً،  -2

مث�ل: (س�َح�َر) إذا ك�ان ل�ی�وم ب�ع�ی�ن�ھ، وإالّ ف�ھ�و 

متصــرف، نحــو: {إالّ آَل لُـوٍط نّجـَْیـنَـاھُْم بَِس�َح�ٍر، 

و(فـوَق)، و(عنـَد)، و(لَـُدْن)، أّما (قط) ل�ل�م�اض�ي، 

و(عوض) للمستقبل؛ فیقعـان بعد ال�ن�ف�ي أو ش�ب�ھ 

النفي، و(بدل) إذا اس�ت�ع�م�ل�ت�ھ ب�م�ع�ن�ى ال�م�ك�ان، 

ـبـة (صبـاَح مسـاَء، بی�َن ب�ی�َن)،  والظــروف الُمركَّ

  و(بینا) و(بینَما)، و(منُذ)، وُمْذ).

مالحظة: من الظ�روف م�ا ی�خ�رج ع�ن ال�ظ�رف�ی�ة 

 عندما یُجّر بحرف الجّر:

(ِمْن): جئُت ِمْن عنِد زیٍد). وص�لَ�نِ�ي ِم�ْن لَ�ُدْن�َك  -أ

 سالٌم.

 ھناك خطأ شائع في قولھم: (خرجُت إلى عنِدِه).

أدخل العرب الموثوق بعربیتھم (حتى) و(إلى)  -ب

 قبل بعض الظروف؛ فقالوا:

(إلى متى؟)، (حتّى متى؟). (إلى أیَن؟)، وھذا لیس 

 بقیاس.

ورد جـّر (فوق) بح�رف ال�ج�ر (ِم�ْن) ف�ي ال�ق�رآن 

 الكریم:

 {فخرَّ علَیِھْم الَسقُف ِمْن فْوقِِھم}.

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

ینوب (المصدر) عن (ظرف المكان) قلی�الً، ن�ح�و: 

 (وصْلنا قرَب المدینِة).

األصل: (وصْل�ن�ا م�ك�اَن ق�رِب ال�م�دی�ن�ِة)، ف�ُح�ذف 

الُمضاف (مكان)، وأُق�ی�م ال�م�ض�اف إل�ی�ھ م�ك�ان�ھ، 

وأُعرب إعرابھ، النصب، بدل الجّر، وھذا م�ح�دود 

 في ظرف المكان.

یُكثر إقامة (المصدر) مقام (ظرف الزمان): (ألقاَك 

 غروَب الشمِس).

األصل: (أل�ق�اَك وق�َت غ�روِب الش�م�ِس)، ف�ُح�ذف 

المضاف (وقت)، وأُق�ی�م ال�م�ض�اف إل�ی�ھ م�ق�ام�ھ، 

 وأُعرب إعرابھ، النصب بدل الجّر.

........... 

ینوب عن الظرف (كّل، وب�ع�ض) ال�م�ض�اف�ان ل�ھ: 

 سألُت عنَك كلَّ مكاٍن، قضیتُ 

 بعَض الیوِم أسأُل عنَك).

........... 

 ینوب عن الظرف صفتھ: (انتظرتُِك طویالً ).

 األصل: (انتظرتُِك وقتاً طویالً).

....... 

ینوب عن الظ�رف اس�م ال�ع�دد ال�ُم�م�یَّ�ز ب�ال�ظ�رف 

  ویُعرب إعرابھ بالنصب:

(بقینا في الفندِق ثالثةَ أیاٍم، قطع�ن�ا خ�م�س�ةَ عش�َر 

 فرسخاً).

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

ھناك ألفاظ تنوب عن اسم الزمان مثل (أحقّاً)، كما 

 في قول الشاعر:

"أحقَّاً ِعباَد هللاِ أْن لَْس�ُت واِرداً... وال ص�اِدراً إالَّ 

 عليَّ رقیُب".

 وقول آخر: "أحقَّاً أنَّ أخطَلَُكم ھَجاني؟".

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

أرجو أن یستثِمر جھدنا ھذا َمن ھم ب�ح�اج�ة إل�ی�ھ؛ 

 متخّصصین كانوا أم غیر متخّصصین.
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الشك إن التاریخ یحدثنا عن انتفاضات وحرك�ات     
وث��ورات دام��ت س��ن��ی��ن��ا ط��وال ت��ق��ارع الس��ل��ط��ات 
ال��ث��ی��وق��راط��ی��ة ال��وراث��ی��ة، وم��ن ھ��ذه ال��ث��ورات 
واالنتفاضات ثورة الزنج (كانت ثورة الزنج ح�رك�ة 
ضیقة ال تنطوي على برنامج دقیق ونظریة تض�م�ن 

] وع�م�وم ج�م�ھ�رة 7لھا البقاء واالنتشار الواسع)[
ال�ف�الح�ی��ن وال�داع��ی�ن ل��ل�ع�دل وال�م�س��اواة وح�رك��ة 
البابكیة وثورة القرامطة واإلسماعیل�ی�ة، ب�اإلض�اف�ة 
للمعارضة العلویة المستمرة ط�وال ال�ح�ك�م األم�وي 
والعباسي وما بعده تحت حجة أحق�ی�ت�ھ�م ب�ال�خ�الف�ة 
والحكم باعتبارھم أھل ب�ی�ت ال�رس�ول، ھ�ذا ال�ح�ق 
المھدور الذي غالباً م�ا ی�ك�ون س�ت�را ل�ل�ك�ث�ی�ر م�ن 
الطامحین للسلطة والثورة أن یتستر بھ وب�اب�اً ع�ن 
طریقھ یدخل قل�وب ال�م�ت�ذم�ری�ن وال�ن�اق�م�ی�ن ع�ل�ى 
السلطان في مختلف الع�ص�ور، ول�ك�ن س�رع�ان م�ا 
یعادون وینكلون برموز العلویین (أھل الح�ق) ع�ن�د 
وصولھم سدة الحكم كم�ا ف�ع�ل ال�ع�ب�اس�ی�ون ع�ن�دم�ا 

 .استتب لھم األمر بعد إسقاطھم للخالفة األمویة
ل�م تس�ت��ط��ع ھ��ذه ال��زع��ام��ات ل��ھ��ذه االن��ت��ف��اض��ات 
والثورات أن تتجاوز عجزھ�ا ال�م�وض�وع�ي ب�إن�ت�اج 
أیدلوجیتھا الخاصة بھا المعبرة عن مصال�ح ال�ق�وى 
المنضویة تحت لوائھا م�ن ال�ف�الح�ی�ن ال�ف�ق�راء أو 
ال��ع��ب��ی��د أو م��ن أب��ن��اء ال��ق��وم��ی��ات ال��م��ض��ط��ھ��دة 
والمحرومة، بل ظلت متلفعة ب�رداء األی�دی�ول�وج�ی�ة 
الدینیة السائدة لتنتج ركائز ن�ق�ی�ض ط�ب�ق�ي واض�ح 
المعالم واألھداف، بل غالبا ما تس�ت�ن�د إل�ى خ�ط�اب 
أخالقي والعودة إلى المثل والمبادئ ال�ت�ي ت�دع�ی�ھ�ا 
الطبقة الثیوقراطیة النقیض، مما جعل�ھ�ا ت�دور ف�ي 
نفس الفضاء الفكري والثقافي ل�ن�ق�ی�ض�ھ�ا دون أن 
تستند إلى نظریة أو م�ن�ھ�ج ف�ك�ري ی�ف�ك�ر وی�ن�ظ�ر 
ألسباب استغاللھا وینیر لھا طریق ووس�ی�ل�ة وأداة 
الخالص واالنعتاق م�ن ن�ف�س ال�ت�ش�ك�ی�ل�ة وال�ب�ن�ی�ة 
المحددة والكابحة والمعیقة ل�ت�ط�ورھ�ا وھ�ی�م�ن�ت�ھ�ا، 
فالتاریخ یتحدث عن الكثیر من ان�ت�ف�اض�ات ال�ع�ب�ی�د 
(سبارتاكوس) وما قبلھ وما بعده وكذلك انتف�اض�ات 
الفالحین وعموم المقھورین، ولكنھا ك�ان�ت ت�ح�ص�د 

) ض��د 1920ال�ف��ش��ل واالن��ك��س��ار وم��ن��ھ��ا ث��ورة (
االحتالل البریطاني للعراق، بسبب عدم وجود قیادة 
فالحیھ لالنت�ف�اض�ة، وإن�م�ا ك�ان ق�ادت�ھ�ا م�ن ق�وى 
إقطاعیة وعشائریة حیث یذكر ل.ن.كوت�ل�وف (ك�ان 
للمواقف السیاسیة لقیادة الثورة أثر كبیر في تقریر 
مصیرھا. وكان تكوین القیادة باألس�اس م�ن رج�ال 
الدین وشیوخ القبائل، وكان للفئات االنھزامیة نفوذ 

]. وك�أن م�ف�ات�ی�ح ال�ن�ص�ر 8كبیر في قیادة الثورة)[
والتحول الجذري في تاریخ الشعوب وضعت في ی�د 
وعقل الطبقة البرجوازیة التي است�ط�اع�ت أن ت�ع�ي 
ذاتھا وتعمل لذاتھا وتن�ت�ج ف�ك�رھ�ا ون�ظ�ری�ت�ھ�ا ف�ي 
المكان والزمان ال�م�ن�اس�ب�ی�ن ل�ت�ح�رز االن�ت�ص�ارات 
الكبرى في التاریخ على نقیضھا ال�ط�ب�ق�ي اإلق�ط�اع 
والحكم االستبدادي الثیوقراطي والملوكي ال�م�ط�ل�ق 
بمختلف أط�ی�اف�ھ وت�م�ث�الت�ھ ب�م�ا ف�ی�ھ ع�زل ال�دی�ن 
السیاسي وعزل الكنیس�ة وم�م�ث�ل�ی�ھ�ا ع�ن الس�ل�ط�ة 
والدولة، وبذلك تمك�ن�ت م�ن ع�زل س�ل�ط�ة وت�ح�ك�م 
رجال الدین على رجال السیاسة والحكم بعد أن كان 
ال دین بال سیاسة وال سیاسة بال دین كما ھو الحال 
ما قبل فترة النھضة والتنویر وحدیثة \ھمجیة، تبعا 
لسرعة ت�ح�س�ی�ن ج�م�ی�ع أدوات اإلن�ت�اج وتس�ھ�ی�ل 
وسائ�ل ال�م�واص�الت إل�ى م�ا ال ح�د ل�ھ... وت�ج�ب�ر 
البرجوازیة كل األمم، تحت طائلة الموت، أن ت�ق�ب�ل 
األسلوب البرجوازي في اإلنت�اج وأن ت�دخ�ل إل�ی�ھ�ا 
المدنیة المزعومة... فھي باخ�ت�ص�ار ت�خ�ل�ق ع�ل�م�ا 

]، ولكن ھ�ذا ال�ح�راك ل�م 9على صورتھا ومثالھا)[
یحصل في البلدان الخراجیة المتخلفة ن�ظ�را ل�ب�ق�اء 
رحمھا قاصرا عن حمل ووالدة ط�ب�ق�ة ب�رج�وازی�ة 
منتجة لتكون النقیض الفاعل للطبق�ة ال�ث�ی�وق�راط�ی�ة 

 -اإلقطاعیة في الماضي وشللھا كطبقة ق�ط�وازی�ة 
اش�ت��ق��اق م��ن ق��ب��ل ال��ك��ات��ب م��رك��ب م��ن اإلق��ط��اع 
والبرجوازیة باعتبار األخیرة مرتبطة برحم األول�ى 

ف�ي ال�ع�ص�ر ال�راھ�ن  -ولم تزل في البلدان التابع�ة 
وتبنیھا وتسترھا باألیدیولوج�ی�ة ال�ط�ائ�ف�ی�ة ول�ی�س 
بأیدیولوجیة الطبقة البرجوازیة الوطن�ی�ة ال�م�ن�ت�ج�ة 
بانیة دولة الحداثة في العالم المت�ح�ض�ر ك�م�ا ی�ذك�ر 
ذل�ك م��ھ�دي ع��ام�ل (إن م�ا ی��م�ی�ز األی�دی��ول�وج�ی��ة 
"الطائفیة" م�ن ح�ی�ث أی�دی�ول�وج�ی�ة ال�ب�رج�وازی�ة 
الكولونیالیة ھو بالتح�دی�د، ع�الق�ة الض�رورة ال�ت�ي 
تربطھا، في تكونھا التاریخي، وفي حركة ت�ج�ددھ�ا 
أو إعادة إنتاج�ھ�ا، ب�ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي ل�ل�س�ی�ط�رة 
ال��ط��ب��ق��ی��ة، وب��ال��دول��ة، أداة ھ��ذه ال��ب��رج��وازی��ة 
الكولون�ی�ال�ی�ة، ھ�و ب�الض�ب�ط ك�ون�ھ�ا أی�دی�ول�وج�ی�ة 
سیاسیة ال أی�دی�ول�وج�ی�ة دی�ن�ی�ة، وف�ي ھ�ذا ی�ك�م�ن 

ط��اب��ع��ھ��ا ال��ط��ب��ق��ي ال��ب��رج��وازي ال��ذي ت��ت��م��ی��ز 
 .10األیدیولوجیة الدینیة)

ومن میزات البرجوازیة أنھا ت�ح�ق�ق ذات�ھ�ا وك�ذل�ك 
تمھد الطریق وتقدم األدوات والوسائل لحفار قبرھا 
ون�ق�ی�ض��ھ�ا ال�ط��ب�ق�ي ل�ط�م�رھ��ا، ال�ط��ب�ق�ة ال��ع�ام�ل��ة 
وأنصارھا بعد أن تعي ذاتھا وتعمل لذاتھا، وھذا م�ا 

 !!لم یحصل ولم یتوج باالنتصار لحین التاریخ
إن الذي یھمنا م�ن ال�ع�رض ال�م�وج�ز أع�اله ب�ی�ان 
حقیقة ما یسمى بالصراع الطائفي والجذر التاریخي 
للطوائف، ھذا الستار األیدی�ول�وج�ي ال�ذي ت�ت�خ�ف�ى 
خلفھ القوى الطامحة للس�ل�ط�ة الس�ی�اس�ی�ة ب�ع�د أن 
موھت وغطت وطمست جوھره كصراع بی�ن ف�ئ�ات�ھ 

 .وطبقاتھ االجتماعیة
إن العنف الطائفي في كل مكان من ال�ع�ال�م ال ی�ق�ل (

الیوم فجاجة، وال یقل اختزالیة، عما كان قبل ستی�ن 
عاما. فوراء دعم ال�وحش�ی�ة ال�ف�ظ�ة، ی�وج�د أیض�ا 
اضطراب مفاھی�م�ي ح�ول ھ�وی�ات ال�ن�اس، ی�ح�ول 
البش�ر م�ت�ع�ددي األب�ع�اد إل�ى م�خ�ل�وق�ات ذات ب�ع�د 

 . 11.أحادي)
 

 :الظاھرة الطائفیة في العراق المعاصر
وبعد أن عرضنا للجذر التاریخي للطائفی�ة وط�ب�ی�ع�ة 
القوى المستفیدة من تأب�ی�دة وت�ك�ریس�ھ ی�ج�در ب�ن�ا 
اإلجابة على السؤال التالي: ماذا تمثل الطائفی�ة ف�ي 
العراق المعاصر؟ ومن ھي القوى ال�م�س�ت�ف�ی�دة م�ن 
ترسیخ الطائفیة في الم�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي؟ وم�ا ھ�و 
السبب الكامن وراء ھیمنة الفكر والسلوك الطائ�ف�ي 

 في عصرنا الراھن؟
ولإلجابة عن السؤال األول نقول: إن الطائ�ف�ی�ة ف�ي 
عراقنا المعاصر تتمث�ل�ھ�ا وت�ت�خ�ف�ى ت�ح�ت ق�ن�اع�ھ�ا 
الطبق�ة ال�ب�رج�وازی�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�اب�ع�ة وال�م�ع�اق�ة 
وبالتحالف والتخادم مع اإلقطاع ال�م�ول�د والش�ری�ك 
معھا والذي وجد استمرار وجوده ونف�وذه ف�ي ظ�ل 
ھذه البنیة النیوكولنیالی�ة ف�ي عص�ر االم�ب�ری�ال�ی�ة، 
وبالخصوص في طورھا الفاش�ي ال�م�س�ل�ح ال�ح�ال�ي 
كعولمة رأسمالیة مس�ل�ح�ة، ب�ع�د أن دخ�ل�ت عص�ر 
أزمتھا الخانقة وتخلیھا عن قیمھا وم�ب�ادئ�ھ�ا وق�ت 
ن�ھ�وض��ھ�ا وع��ن�ف�وان��ھ�ا ف�ي م��رح�ل�ة ال�رأس�م��ال�ی��ة 
التنافسیة وصراعھا ضد قوى الم�ل�ك�ی�ة اإلق�ط�اع�ی�ة 
الدینیة االستبدادیة، حیث فصلت الدی�ن ع�ن ال�دول�ة 
وأنھت الصراع الدامي بی�ن ال�ط�وائ�ف ال�م�س�ی�ح�ی�ة 
خصوصاً كالصراع بین الكاثولیكیة المعیقة للھیم�ن�ة 
البرجوازیة الصاعدة وبین البروتستانتیة الم�س�ان�دة 
ل��ھ��ذه ال��ط��ب��ق��ة ال��ن��اھض��ة ال��داع��ی��ة إل��ى ال��ح��ك��م 
الدیم�ق�راط�ي ال�دس�ت�وري وم�ا إل�ی�ھ م�ن ش�ع�ارات 

 الحداثة األوربیة. 
ولیس خافیا سر اإلمبراطوریة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة ب�الس�ی�ر 
على نھج اإلمبراطوریات اإلسالمیة السالفة وتبنیھا 
للطائفة (السنیة) في الحكم والعم�ل ع�ل�ى اس�ت�ب�ع�اد 
وتھمیش الطائفة (الشیعیة) التي أصبحت م�رج�ع�ی�ة 
للقوى المعارضة المستبعدة والمھمشة والمس�ت�غ�ل�ة 
طبقیا من أبناء الق�وم�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة، وم�ن م�خ�ت�ل�ف 
ال��ق��وم��ی��ات واألدی��ان وال��ط��وائ��ف األخ��رى غ��ی��ر 
اإلسالمیة وغیر العربیة، وقد عمل سالطین عث�م�ان 
على سد الطریق أمام قوى الشعب المنتج من عمال 
وفالح�ی�ن ووط�ن�ی�ن أح�رار ون�وات�ات ال�ب�رج�وازی�ة 
الوطنیة لتكون م�درك�ة وواع�ی�ة ل�ذات�ھ�ا وت�خ�وض 
معاركھا الوطنیة والقومیة والطبقیة ضد مستغلیھا، 
فأججت نیران الطائفیة والعشائ�ری�ة ل�ك�س�ر ش�وك�ة 
القوى الوطنیة ال�م�س�ت�ن�ی�رة وال�ح�ؤول دون ت�ح�ذر 
الوعي الوطني والطبق�ي ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي, 
واستمرار تبعیتھ للسلطنة العثمان�ی�ة ك�دول�ة خ�راج 
ریعي إقطاعي است�ب�دادي ك�اب�ح�ا أي ت�ط�ل�ع ل�ق�واه 
ونواتاتھ التقدمیة بالنھوض باعتبارھا حام�ل�ة ل�واء 
بناء دولة الحداثة الذي تبناه فیما بعد كمال أتاتورك 
باني ومؤسس تركیا الحدیثة، وإن كان الزال یحم�ل 

 .بذور ھشاشتھ وعجزه الموضوعي
ف�ي ال�ع�راق واص�ل االس�ت�ع�م�ار االن��ك�ل�ی�زي ع�م��ل 
العثمانیین ول�ك�ن ب�أك�ث�ر واش�د ج�ھ�ن�م�ی�ة وح�ن�ك�ة 
وعلمیة في تأصیل وتأبید ھذه الظاھرة في المجتمع 
العراقي، بعد االح�ت�الل االن�ك�ل�ی�زي ل�ل�ع�راق (انش�أ 

 1921االنتداب البریط�ان�ي ال�ك�ی�ان ال�ع�راق�ي ع�ام 
، وم�ن ی�ق�رأ 12كدولة تحكمھا نخبة أقلیة سن�ی�ة)..

الوثائق والدراسات والمذكرات الصادرة ع�ن رم�وز 
ومسئولي االستعمار البریطاني النافذة آن�ذاك یض�ع 
یده على ھذا المسعى ال�م�ح�م�وم ف�ي ال�ت�ع�ام�ل م�ع 
الشعب الع�راق�ي ع�ل�ى أس�اس عش�ائ�ري وط�ائ�ف�ي 
والعمل على ت�ق�ری�ب وت�رغ�ی�ب ب�ع�ض�ھ�ا وت�رھ�ی�ب 
واستبعاد األخرى وحسب درجة الوالء لال�س�ت�ع�م�ار 
ومخططاتھ، ھذا مما یثیر النزاع والصراع والف�رق�ة 
بین طبقات وفئات المجتمع الع�راق�ي وإط�ال�ة ف�ت�رة 
غیاب الوعي الوطني والطبقي وبالتالي إطالة ع�م�ر 
االح�ت�الل واالس�ت�غ�الل ون�ھ�ب ال�ث�روات. وق�د ك��ان 
اإلبعاد والش�ك وال�ری�ب�ة م�ن (ال�ط�ائ�ف�ة الش�ی�ع�ی�ة) 
العراقیة برموزھا المعروفة آنذاك بس�ب�ب ت�زع�م�ھ�ا 
للمقاومة الوطنیة العراقیة ضد االستعمار االنكلیزي 
على الرغم من حصولھا على والء من (المست�ب�دة) 
وبعض المشایخ العشائریة اإلق�ط�اع�ی�ة وال�ع�ق�اری�ة 
ذات المنافع الشخصیة الضیقة، فمن یق�رأ م�ذك�رات 
المس ب�ب�ل ال�ع�ق�ل ال�م�دب�ر وال�م�ف�ك�ر وال�م�ھ�ن�دس 
لالحتالل البری�ط�ان�ي ل�ل�ع�راق ف�ي وص�ف�ھ�ا ل�ف�ئ�ات 
المجت�م�ع ال�ع�راق�ي ال ی�راھ�ا ت�ح�ی�د ع�ن ال�وص�ف 
العشائري والطائفي والعرقي ع�ن�دم�ا ت�ت�ح�دث ع�ن 
تركیبة المجتمع العراقي آنذاك، مبتع�دة ت�م�ام�اً ع�ن 
ذكر طبقاتھ وفئاتھ على أساس اجتماعي وعالق�ت�ھ�ا 
بعالقات اإلنتاج القائم حینھ�ا، ح�ی�ث ن�ج�د أوص�اف 
عربي، كردي، آشوري، تركماني، صابئي، أزیدي، 
سني، شیعي...الخ ھي السائدة في خطاب ال�م�ح�ت�ل 
ال�ب��ری��ط��ان��ي ورم�وزه. وق��د ع��م��ل ق��ادة االح��ت��الل 
ال�ب�ری��ط�ان��ي ع�ل��ى ح��رف األی��دی�ول��وج�ی�ة ال�دی��ن�ی��ة 
المقاوم�ة وال�م�ح�رض�ة ض�د االن�ك�ل�ی�ز واح�ت�الل�ھ�م 
للعراق لتكون أیدیولوجیة طائف�ی�ة ع�رق�ی�ة، وب�ذل�ك 
تحول الشعب العراقي إلى شع�ب ط�وائ�ف وعش�ائ�ر 
وأع��راق ول��ی��س ش��ع��ب��اً م��ن ال��ط��ب��ق��ات وال��ف��ئ��ات 
االجتماعیة التي ت�خ�وض ص�راع�ھ�ا ع�ل�ى األرض 
ولیس تحتھا في قبور مندرسة أو فوقھا في س�م�اء 

 .مفارقة
وقد استطاع االستعمار البریطاني أن یح�ق�ق ب�ع�ض 
النجاح في ھذا المضمار عن طری�ق خ�ی�ان�ة ط�ب�ق�ة 
الق�ط�وازی�ة ال�ع�راق�ی�ة ل�ل�ق�ی�م ال�وط�ن�ی�ة وت�ب�ع�ی�ت�ھ�ا 
موضوعیا لقوى االحتالل واالستغ�الل ت�م�اش�ی�ا م�ع 
مصالحھا األنانیة الضیقة كطبقة مسخ م�ك�ون�ة م�ن 
إقطاع مستبد معیق للتط�ور وال�ح�داث�ة وب�رج�وازی�ة 
ضعیفة مشلولة ومجھضة من قبل ق�وى ال�رأس�م�ال 
االستعماري الم�ح�ت�ل ارت�ب�ط�ت م�وض�وع�ی�ا ب�ق�وى 
الرأسمال العالمي في عالقة صیرورة ال ی�م�ك�ن أن 
تنفصم عراھا ال بموت واندحار إحداھا ع�ن ط�ری�ق 
نقیضھا الوطني والطبقي ال�م�ت�م�ث�ل ب�ق�وى الش�ع�ب 
المكافحة المحرومة م�ن ع�م�ال وف�الح�ی�ن وكس�ب�ة 
ومثقفین ووطنین أحرار حینما یخوضون صراع�ھ�م 
على أسس اج�ت�م�اع�ی�ة وط�ب�ق�ی�ة وط�ن�ی�ة واض�ح�ة 
كاشفین زیف التضلی�ل وال�ت�ج�ھ�ی�ل ال�ذي ت�م�ارس�ھ 
طبقة القطوازی�ة وأس�ی�ادھ�ا إلظ�ھ�ار ھ�ذا الص�راع 
بمظھر الطائفیة والعرقیة، وكما یذكر ح�ن�ا ب�ط�اط�و 
(فإن ھذه الزمر وحدت صفوفھا وأدركت مصالح�ھ�ا 
المشتركة في القضایا ال�ح�اس�م�ة، م�ن ق�ب�ل إع�ف�اء 
طب�ق�ت�ھ�م "ط�ب�ق�ة م�الك األرض" م�ن الض�رائ�ب، 
واإلقصاء العملي للطبق�ات األخ�رى م�ن ال�م�ن�اص�ب 
الھامة في الدولة، ثم وھذا األھم، الدفاع عن النظام 

  -13-االجتماعي الذي كان ینفعھم جمیعا)
إن االنحدار نحو األیدیولوجیة الطائفیة التي ت�ح�اول 
أن تخفي وجھھا السیاسي وسعیھا للھیمنة الطبقی�ة 
على السلطة السیاسیة في البلدان ال�ت�اب�ع�ة وم�ن�ھ�ا 
العراق إنما ھو خصیصة تمیزت بھ�ا ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة 
وتفردت بھا عن البرجوازیة في البلدان الرأسمالی�ة 
المتطورة بقدر ما ارتبطت بھا ارتباطا بنی�وی�ا غ�ی�ر 
ق�اب�ل ل�الن�ف�ص�ام ف�ي ع�ھ�د االم�ب�ری�ال�ی�ة وط�ورھ��ا 
الرأسمالي المعولم المسلح في عصرنا الراھن حیث 
إن اإلرھابیة ھي أعلى مراحل االم�ب�ری�ال�ی�ة وال�ذي 
یبدو انھ آخر مراحلھا الذي سیقود حتما إلى ن�ھ�ای�ة 
العالم على ال�ك�رة األرض�ی�ة أو ن�ھ�ای�ت�ھ�ا ع�ل�ى ی�د 

نقیضھا الذي ی�أخ�ذ ب�االتس�اع ب�اس�ت�م�رار، ف�ل�ی�س 
العمال وحدھم وال أنصار ال�ب�ی�ئ�ة وال ال�ع�ل�م�اء وال 
عشاق الحریة والدیمقراطیة الحقیق�ی�ة وال ش�ع�وب 
العالم الرازحة تحت االستغالل ال�رأس�م�ال�ي ب�ل ھ�م 
ج��م��ی��ع��ا اآلن ف��ي م��واج��ھ��ة م��وت أو ح��ی��اة م��ع 
االمبریالیة في طورھا اإلرھابي المسلح. فم�ن اج�ل 
أن یكرس االستعمار ال�ب�ری�ط�ان�ي وج�وده وی�دی�م�ھ 
سلك مختل�ف ال�ط�رق وال�وس�ائ�ل ل�ت�ص�ن�ی�ع ط�ب�ق�ة 
سیاسیة ذات صفة عشائریة وطائف�ی�ة ق�ادرة ع�ل�ى 
اإلمس�اك ب��الس��ل��ط��ة وف��ق األج�ن��دة االس��ت��ع��م��اری��ة 
البریطانیة بشكل ی�م�وه ح�ق�ی�ق�ة الص�راع ال�وط�ن�ي 
والطبقي بین الشعب العراقي واالستعمار البریطاني 
باعتباره مستغال وم�ح�ت�ال ألرض وش�ع�ب ال�ع�راق 
بكافة طبقاتھ وفئاتھ وأعراق�ھ وأج�ن�اس�ھ وط�وائ�ف�ھ 
والذي یفترض أن یكون عدو الجمیع وطنیا وطبق�ی�ا 
في آن واحد، وجد التاج البریطاني أن خ�ی�ر ط�ب�ق�ة 
تمثل مصالحھ ھي ط�ب�ق�ة ال�ق�ط�وازی�ة ال�ع�ش�ائ�ری�ة 
الطائفیة یقف على رأسھا مل�ك مس�ت�ورد ذو نس�ب 
علوي ولكنھ لیس شیعی�ا وال س�ن�ی�ا خ�الص�ا، إن�م�ا 
جلبتھ غریزة الحك�م ول�ی�س داف�ع ح�ب الش�ع�ب أو 
األمة وھو محمول على أكتاف المست�ع�م�ری�ن ح�ی�ث 
(وصل فیصل إلى العراق في الثالث والعش�ری�ن م�ن 

... وبالرغم م�ن ت�ل�ك ال�ظ�روف 1921حزیران عام 
التي ھیأھا المستعمرون االنك�ل�ی�ز إال أن ع�م�ی�ل�ھ�م 

 .[14استقبل ببرود عند قدومھ إلى العراق)[
ففي الوقت الذي كانت ھذه السلطات االس�ت�ع�م�اری�ة 
تواجھ بالحدید والنار المطالب المش�روع�ة ل�ل�ع�م�ال 
والفالحین والفقراء في المدینة والری�ف وت�م�ن�ع�ھ�م 
من حقھم في التنظیم المھني والنق�اب�ي والس�ی�اس�ي 
وخصوصا ان�ت�ف�اض�ات ف�الح�ي ال�وس�ط وال�ج�ن�وب 
وعمال السك�ك وال�ن�ف�ط وب�ع�ض رؤس�اء ال�ع�ش�ائ�ر 
والقبائل المھمشین من قبل قوى االحتالل، وتحارب 
نخبھ الطلیعیة المستن�ی�رة ك�م�ا ی�ذك�ر خ�ل�ی�ل اح�م�د 
خلیل: (تتالقى الثقافة ال�ع�ادی�ة والس�ی�اس�ة ال�ع�ادی�ة 
عن�د ج�ام�ع مش�ت�رك: ال�ع�داء ل�ل�ن�خ�ب�ة ال�م�ع�رف�ی�ة 
والعلمیة الحدیثة وإرھاب ھذه النخبة ب�ال�ذات، ب�دًء 
من استبعادھا وصوالً إلى تكفی�رھ�ا وت�ھ�ج�ی�رھ�ا.... 
وتكون ذروة العداء مخصصة للعل�م�اء ال�ی�س�اری�ی�ن 
ع�م��وم��اً وال��م�اركس��ی��ی��ن خص��وص�اً، ال ب��وص��ف��ھ��م 
معارضین اشتراكیین ودیمقراطیین للرأسمالی�ة ك�م�ا 
ھو حالھم الفعل�ي، ب�ل ب�ت�وص�ی�ف�ھ�م األی�دی�ول�وج�ي 
المصطنع بأنھم "مرتدون" و"كافرون"... وب�اس�م 
ھذه التوصیفات یھیج الجمھور، وتصدر لھ ف�ت�اوى 
االغتیال واإلرھ�اب، ال�ت�ي ی�ع�ول م�ط�ل�ق�وھ�ا ع�ل�ى 

  .15"متطوعین" من ھذا الجمھور بالذات)[
نراھا تقدم مختلف أنواع الدعم ل�زع�م�اء ال�ع�ش�ائ�ر 

% م�ن ال�م�الّك 1،7والطوائف الموالی�ن ل�ھ�ا (إن 
]. 16م�ن األراض��ي)[ %63، 1اس�ت��ح��وذوا ع��ل��ى

وتسعى القتسام السلطة فیما بینھم ومن ال�م�ع�روف 
المغزى من تشریع قانون العشائر وق�وان�ی�ن ح�ظ�ر 
األح�زاب ال��دی�م��ق��راط�ی��ة وال��ی�س��اری��ة م��ن��ھ�ا ع��ل��ى 
الخصوص، وبذلك داس المست�ع�م�رون ب�ج�زم�ات�ھ�م 
ع�ل��ى أف��واه رم��وزھ��م ال��ت�ي ادع��ت أن��ھ�م (ج��اؤوا 
محررین ال فاتحین). ولیس خافیاً ما أثیر آنذاك م�ن 
فتن طائفیة وعرقیة بھندسة ودعم ومس�ان�دة ق�وى 
االستعمار والطبق�ة ال�ق�ط�وازی�ة ال�ع�راق�ی�ة ل�غ�رض 
إلھائھا عن قضایاھا األساسیة في م�ع�ارك ج�ان�ب�ی�ة 
في الوقت ال�ذي م�ارس�ت ق�م�ع�اً وحش�ی�اً ع�ل�ى ك�ل 
االن�ت�ف�اض�ات واالح�ت��ج�اج�ات الش�ع�ب��ی�ة وال�وط�ن�ی��ة 

 1936و 1935العراقیة كانتفاضات الفالحی�ن ف�ي 
وإق�دام�ھ�ا ع�ل�ى  1956و 1952و 1948وانتفاضة 

جرائم إعدام ونفي وشنق العدید من رموز ال�ح�رك�ة 
الوطنیة والعمالیة في العراق ومنھ�م ق�ی�ادة ال�ح�زب 

 .1949الشیوعي العراقي في شباط 

3...........  نلتقیكم في الحلقة/  

 ما وء ا وإ ة اا-  

اا ا و  ر درا  

 2ح/بقلم: حمید الحریزي    



بعد ت�خ�رج�ھ م�ن م�ع�ھ�د الس�ی�ن�م�ا ف�ي   
موسكو في النصف الثاني من الست�ی�ن�ات 
ع�ی�ن ع�ب�اس الش�اله م�خ�رج�ا ف�ي قس��م 
السینما في مصلحة السی�ن�م�ا وال�م�س�رح 
وخالل ممارستھ لعملھ ال�وظ�ی�ف�ي وض�ع 
الس��ی��ن��اری��و واخ��رج ع��ددا م��ن االف��الم 
التسجیلیة المھمة والمنسجمة مع ما كان 
یشغل الرأي العام م�ن قض�ای�ا س�ی�اس�ی�ة 
واجتماعیة ومن ابرزھا فلم ال�ب�دای�ة ع�ن 
القضیة الفلسطینیة وف�ل�م ال�ن�ی�ران ت�أك�ل 
لعب االطفال ویتناول تبع�ات غ�ارة ع�ل�ى 
مخیم فلسطیني وفلم عن نص�ب ال�ح�ری�ة 
لجواد سلیم وفلم النھایة عن سجن ن�ق�رة 
السلمان وفلم الع�ودة ال�ى االرض وف�ل�م 
فدائي یودع بغداد وفي جمیع افالمھ ت�ل�ك 
اتبع ال�م�درس�ة ال�واق�ع�ی�ة ف�ي ال�ت�ك�ن�ی�ك 
السینمائي التي تأثر بھا ابان دراستھ في 
المعھد . كان حلم ع�ب�اس الش�اله اخ�راج 
فلم روائي طویل فوجد ض�ال�ت�ھ ف�ي ع�ام 

برویة القاص والروائي الت�ق�دم�ي  1970
) ح�ل�ب ب�ن 2013ـ  1939فھد االسدي (

غریبھ وھي واحدة من اش�ھ�ر ال�روای�ات 
ال��ع��راق��ی��ة ال��م��ت��م��ی��زة ف��ي م��وض��وع��ھ��ا 
واسلوبھا السردي لمعاناة الفالح�ی�ن ف�ي 
جنوب العراق في عھد االقطاع، ك�رس�ت 
الروایة للغور عمیقا في تصویر ال�وض�ع 
المأساوي لساكني االك�واخ (الص�رای�ف) 
مقابل قصر الشیخ االق�ط�اع�ي ال�م�س�ت�ب�د 
حیث یعیش مع زوجاتھ وحاشیتھ وعبیده 
من ذوي البشرة السوداء لیجسد ح�ی�وات 
اولئك الذین س�ل�ب�ت ح�ق�وق�ھ�م وس�ح�ق�ت 
تم�ن�ی�ات�ھ�م ب�ح�ی�اة افض�ل، ت�دور اح�داث 
الروایة في قریة جنوبیة اسماھا ال�ك�ات�ب 
"الحیرة" یتحكم بھا االقطاع�ي الش�رس 
"مزاحم الجلبي" كیفما یشاء ویش�ت�ھ�ي. 

حدث ان قرر م�زاح�م ن�ائ�ب�ا ف�ي م�ج�ل�س 
االع�ی�ان ف�ي ال�دول�ة وح�ی��ن اخ�ف��ق ف��ي 
تحقیق ذلك دفع الفالح�ی�ن ال�ى ال�ت�ظ�اھ�ر 
والعصیان والھجوم على مركز ال�ق�ض�اء 
بغیة توجیھ رسال�ة ال�ى ال�ح�ك�وم�ة ب�ان�ھ 
االق�وى ل�ك�ن ال�ف�الح "ع�واد" ول�وح�ده 
یرفض اوامر االقطاعي ویؤلب الفالحی�ن 

لرفض سطوة االقطاعي بید ان الفالح�ی�ن 
لم یستعبوا موقفھ ف�ی�ق�وم�وا ال�ى ت�ن�ف�ی�ذ 
خطة مزاحم في اثارة الفوضى واالعتداء 
ع�ل��ى م��رك�ز الش�رط��ة .. ت�ن��ط�ل��ق ذروة 
الحبكة الدرامیة حین ینزل الع�ب�د االس�ود 
"ح��ل��ب ب��ن غ��ری��ب��ھ". ع��ل��م ال��ح��ك��وم��ة 

ب�ع�د ان …  ویمزقھ امام حشود الفالحی�ن
تستعید الحكومة سیطرتھا على ال�ق�ض�اء 
یتنصل االقطاعي مزاحم الجلبي ع�ن ك�ل 
ما جرى ویرمي ال�ت�ھ�م ع�ل�ى ال�ف�الح�ی�ن 
وعلى نحو خاص على الع�ب�د "ح�ل�ب"،. 
تلقي االجھزة االمنیة القبض عل�ى ح�ل�ب 
بتھمة قتل احد اف�راد الش�رط�ة وت�م�زی�ق 
العلم وفي محاك�م�ة غ�ی�ر ع�ادل�ة ی�ج�اب�ھ 
حلب اسئ�ل�ة ال ی�ف�ھ�م�ھ�ا ف�ی�ح�ك�م ع�ل�ی�ھ 
باالعدام وینفذ الحك�م ع�ل�ن�ا ام�ام س�ك�ان 
ال�ق�ری�ة. وف�ي ال�وق�ت ال�ذي یس�ل�ط ف�ی�ھ 
الروائي فھد االسدي ع�ل�ى الش�خ�ص�ی�ات 
ال�رئ�ی��س�ة ف��ي ال�روای��ة وف�ي م�ق�دم��ت�ھ��ا 
االقطاعي مزاحم والعبد حلب یعكف عل�ى 
ت��ق��دی��م ش��خ��ص��ی��ة ام ح��ل��ب "غ��ری��ب��ھ" 
كأنموذح للمرأة المستلب�ة ل�ی�ظ�ھ�ر م�دى 
قساوة نظام العبودیة في المجتمع وقتذاك 
ف"غ�ری�ب��ھ" ت��ح�ت��ل ف��ي ال��روای�ة دورا 
جوھریا یفصح عن ف�ق�دان ال�ق�درة ع�ل�ى 
التغییر والرضوخ قسرا ل�ن�ظ�ام ال�ب�ط�ش 
والخداع والقھر. . بعد ان ان�ھ�ى ع�ب�اس 
الش��اله ك��ت��اب��ة الس��ی��ن��اری��و وال��خ��ط��ة 
االخ��راج��ی��ة ق��دم ال��م��ل��ف ال��ى ع��زم��ي 
الصالحي م�دی�ر ع�ام مص�ل�ح�ة الس�ی�ن�م�ا 
والمسرح انذاك وعوضا م�ن ان ی�ت�ل�ق�ى 
المؤازرة للمضي بم�ش�روع�ھ ق�وب�ل م�ن 
قبل المدیر العام بخاصة ب�م�وق�ف س�ل�ب�ي 
تجسد في رفض المشروع ودون ن�ق�اش 

 او تبریر .. 
التقیت بعباس ف�ي ال�م�ق�ھ�ى ال�ب�رازی�ل�ی�ھ 
فشكى لي وضعھ ومعاناتھ ف�وض�ح�ت ل�ھ 
بان قرار عزمي الص�ال�ح�ي ی�ن�س�ج�م م�ع 
منطلق�ات�ھ الس�ی�اس�ی�ة ف�ي ال�م�وق�ف م�ن 

االقطاع والنظام ال�ع�ش�ائ�ري م�ن ن�اح�ی�ة 
ومناھضتھ لالنتماء االیدیولوجي للروائي 
ف��ھ��د االس��دي (م��اركس��ي) فض��ال ع��ن 
حساسیتھ من الخلفیة الفك�ری�ة ل�ل�م�خ�رج 
وھنا یكمن سر رفضھ القاطع للمش�روع. 
وتعبیرا عن تضامني مع ع�ب�اس نش�رت 
مقاال في مجلة االذاعة والتلفزیون ت�ح�ت 

عنوان "حلب في الغرف الضی�ق�ة" اث�ار 
حفیظة عزمي الصالحي الذي سارع بعقد 
اجتماع مع م�وظ�ف�ي مص�ل�ح�ة الس�ی�ن�م�ا 
والمسرح ھاجم فیھ المقال واتھم عب�اس 
ب�ان�ھ ی��ح�رض وس�ائ��ل االع�الم ل��ت�م�ری��ر 
مش��روع��ھ واع��ل��ن ام��ام ال��ج��م��ی��ع ب��ان 

 المشروع لن ینال الترخیص ابدا. 
خ�رج ی�خ�ل�ص�ھُ م�ن عثر عب�اس ع�ل�ى َم�

ع�داوة ع�زم��ي الص��ال�ح��ي ع��ب�ر ق�ب��ول��ھ 
بزمالة دراسیة لنیل شھادة الدكتوراه في 
نفس المعھد ال�ذي ت�خ�رج م�ن�ھ "م�ع�ھ�د 
السینما" في موسكو. حین اكمل ع�ب�اس 
دراستھ في النصف الثاني من السبعینات 
عاد الى العراق والتحق تدریسیا في قسم 
السمعیة والمرئیة بكلیة الفنون الجم�ی�ل�ة 
ومارس مھمتھ التدریسیة ب�ن�ش�اط ل�ك�ن�ھ 
ادرك ان حلمھ القدیم (حلب ب�ن غ�ری�ب�ھ) 
خارج نطاق التنفیذ باعتبار ان من ت�ول�ى 

المسؤولیة في مصلحة السینما والمسرح 
ما بعد عزمي الصال�ح�ي ال ی�خ�ت�ل�ف ف�ي 
مواقفھ ورؤی�اه الس�ی�اس�ی�ة ع�ن ع�زم�ي 
الصالحي والظروف اصبحت اكثر تعقی�دا 

في ظل الم�ت�غ�ی�رات الس�ی�اس�ی�ة ونش�وب 
ال��ح��رب م��ع ای��ران وم��ا راف��ق��ھ��ا م��ن 

 اجراءات وقرارات .
والى اثر وفاة زوجتھ" ام  1997في عام 

مھند" انتقل عباس ال�ى ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون/ 
جامعة بابل كملجأ ینسیھ معاناتھ النفسیة 
بسبب فقدان ش�ری�ك�ة ح�ی�ات�ھ وال�ظ�روف 
التي اجھ�ض�ت ح�ل�م�ھ ف�ي اخ�راج ف�ی�ل�م 
روائي یصب ف�ی�ھ ك�ام�ل م�ا ام�ت�ل�ك م�ن 

 قدرات ابداعیة متقدمة.
احیل على ال�ت�ق�اع�د ب�ع�د ب�ل�وغ�ھ الس�ن  

القانونیة وتوفي ف�ي م�دی�ن�ة ال�ح�ل�ة ف�ي 
 . 2012الثاني من اذار عام 

طبعت روایة "ح�ل�ب ب�ن غ�ری�ب�ھ" ع�ام 
وتوفي واضعھا الروائي الیساري  2008

 2013ال�م��ب��دع ف��ھ��د االس�دي ف��ي ع�ام 
وب��وج��ود ال��روای��ة ال��ی��وم ف��ي م��ت��ن��اول 
المخرجین فھل یبادر احدھم الستث�م�ارھ�ا 
فلیما سینمائی�ا اس�ت�ث�ن�ائ�ی�ا ف�ي م�ح�ت�واه 
وخطابھ ومرامی�ھ ال�ج�م�ال�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
لیتجاوز الظروف الت�ي ع�اكس�ت ع�ب�اس 
الشاله في زم�ن مض�ى. ام ان ال�ع�ق�ب�ات 
السیاسیة ال تزال ھي نفسھا وان اخت�ل�ف 

 النظام مجرد سؤال؟.
 ھوامش : 

ـ یعتبر معھد السینما في م�وس�ك�و م�ن 1
اعرق معاھ�د الس�ی�ن�م�ا ف�ي ال�ع�ال�م وق�د 
تخرج من�ھ م�خ�رج�ون ك�ب�ار ف�ي ال�ع�ھ�د 
السوفیتي وما بعده. درس من العراقی�ی�ن 
في المعھد الى جانب ع�ب�اس الش�اله ك�ل 
من حمید محمد جواد وعزیز حداد وع�ب�د 

 الھادي الرواي. . 
تش��ی��ر ال��م��ص��ادر ال��ت��اری��خ��ی��ة ان  -2

العباس�ی�ی�ن ھ�م اول م�ن م�ارس ت�ج�ارة 
الرقیق باس�ت�ق�دام االف�ارق�ة ال�ى ال�ع�راق 
كعبید ل�ل�خ�دم�ة دون ح�ق�وق ف�ي قص�ور 
الخلفاء والوالة وسواھم. وذوي الب�ش�رة 
السوداء في محافظات الجنوب ھم امتداد 

 .للعبید في تلك الحقبة
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 ا   س اه
     

 د. عبداإللھ كمال الدین 

عباس الشاله وعبدااللھ كمال الدین   
امام بنایة معھد السینما في موسكو عام  

 من الیسار عبدااللھ كمال الدین وكوركیس یوسف وعباس الشاله
وفي اقصى الیمین عبد الھادي الرواي   

 عباس الشاله 
 في كلیة الفنون/ جامعة بابل 

 القاص والروائي فھد االسدي
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یقول سركون بولص : ونحن حین نقول قصیدة ال�ن�ث�ر  
فھذا تعبیر خاطئ, ألّن قصیدة النثر في الشع�ر األورب�ي 
ھي شيء آخر, وفي الشعر العربي عندما نقول نت�ح�دث 
عن قصیدة مقطّعة وھ�ي م�ج�ّرد تس�م�ی�ة خ�اط�ئ�ة, وأن�ا 
أسّمي ھذا الشعر الذي أكتبھ بالشع�ر ال�ح�ّر , ك�م�ا ك�ان 
یكتبھ إلیوت و أودن وكما كان یكتب�ھ ش�ع�راء ك�ث�ی�رون 
في العالم . واذا كانت تسمیتھا قصیدة النثر, فأنت تبدي 
جھلك, ألّن قصیدة النثر ھي التي كان ی�ك�ت�ب�ھ�ا ب�ودل�ی�ر 
ورامبو وماالرمیھ, أي قصیدة غی�ر م�ق�طّ�ع�ة. م�ن ھ�ن�ا 
ب�دأن��ا ن��ح��ن واس��ت��ل��ھ��م��ن�ا ف��ك��رة ال��ق��ص��ی��دة/ الس��ردیّ��ة 
التعبیریّة/ باالتكاء على مفھوم ھ�ن�دس�ة قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
ومن ثّم التمّرد والشروع في كتابة قصیدة م�غ�ای�رة ل�م�ا 
یُكتب من ضجیج كثیر بدعوى قصیدة نثر وھ�ي ب�ری�ئ�ة 
كل البراءة من ھذا االّ القلیل م�م�ن أوف�ى ل�ھ�ا حس�ب�م�ا 
یعتقد/ وھي غیر قصیدة نث�ر/ وأب�دع ف�ی�ھ�ا ای�م�ا اب�داع 
وتمیّز, ونقصد اّن ما یُكتب الیوم انما ھو نّص حّر بع�ی�د 
كل ال�بُ�ع�د ع�ن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر. اّن ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 

 -ال���ت���ع���ب���ی���ریّ���ة ت���ت���ك���ون م���ن م���ف���ردت���ي/ الس���رد 
ویخطئ ك�ث�ی�را َم�ن ی�ت�ص�ور أّن الس�رد ال�ذي   التعبیر/

ال�ق�ص�ص�ي, وأّن ال�ت�ع�ب�ی�ر  -نقصده ھو السرد الحكائي 
نقصد بھ األنشاء والتعبیر عن األشیاء. اّن السرد ال�ذي 
نقصده انما ھو السرد الم�م�ان�ع ل�ل�س�رد أي انّ�ھ الس�رد 
بقصد اإلیحاء والرمز والخیال الطاغي وال�ل�غ�ة ال�ع�ذب�ة 
واألنزیاحات اللغویّة العظیمة وتعّمد اإلبھار وال ن�ق�ص�د 
منھا الحكایة أو الوصف, أما مف�ھ�وم ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ف�أنّ�ھ 
مأخوذ من ال�م�درس�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة وال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن 
العواطف والمشاعر المتأججة واألحاس�ی�س ال�م�رھ�ف�ة, 
اي التي تتحدث عن االآلم العظیمة والمشاعر ال�ع�م�ی�ق�ة 
وما تثیره األحداث واألشیاء في الذات اإلنسانیة. اّن م�ا 
تشترك بھ القصیدة السردیّة التعبی�ریّ�ة وقص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
ھو جعلھما النثر الغایة والوسیلة للوصول الى ش�ع�ری�ة 
عالیة وجدیدة. اّن الق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ریّ�ة ھ�ي 
قصیدة ال ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى ال�ع�روض واألوزان وال�ق�اف�ی�ة 
الموّحدة وال التشطیر و وضع الفواصل والنقاط الكثیرة 
او وضع الفراغات بین الفقرات النصیّة وانّما تسترس�ل 
في فقراتھا النصیّة المتالحقة والمتراصة م�ع ب�ع�ض�ھ�ا 
وكأنّھا قطعة نثریّة. أّن القصیدة السردیّة التعبیریّة ھ�ي 
غیمة حبلى مثقلة بالمش�اع�ر ال�م�ت�أج�ج�ة واألح�اس�ی�س 
المرھفة ترمي حملھا عل�ى األرض ال�ج�ّرداء ف�ت�خ�ّض�ر 

 . الروح دون عناء أو مشقّة
وسعیاً م�نّ�ا ال�ى ت�رس�ی�خ م�ف�ھ�وم ال�ق�ص�ی�دة الس�ردیّ�ة 
التعبیریّة قمنا بأنشاء موقع ال�ك�ت�رون�ّي ع�ل�ى (ال�ف�ی�س 

, اعلنا فیھ عن والدة ھذه ال�ق�ص�ی�دة  2015بوك ) العام 
والتي سرعان ما انت�ش�رت ع�ل�ى مس�اح�ة واس�ع�ة م�ن 

أرضنا العربیة ثم م�ا ل�ب�ث�ت أّن ان�ت�ش�رت ع�ال�م�ی�اً ف�ي 
القارات األخرى وانبرى لھا ك�تّ�اب ك�ان�وا أوف�ی�اء ل�ھ�ا 
وأثبتوا جدارتھم في كتابة ھذه ال�ق�ص�ی�دة وأّك�دوا ع�ل�ى 
أحقیتھا في االنتشار وانطالقھا الى آفاق بعیدة وعال�ی�ة. 
فصدرت مجامیع شعریة تح�م�ل س�م�ات ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة 
الجدیدة في أكثر من بلد عربي وكذلك مجام�ی�ع ش�ع�ری�ة 
في أمیركا والھند وافریقیا وامیركا ال�الت�ی�ن�ی�ة و أورب�ا 
وصار لھا رّواد وعّشاق یداف�ع�ون ع�ن�ھ�ا وی�ت�م�ّس�ك�ون 

 .بجمالیتھا ویحافظون على تطویرھا
سنتحدث تباعاً عن تجلّیات ھذه اللغة حسبما یُن�ش�ر ف�ي 

 -مؤسس�ة ت�ج�دی�د األدب�یّ�ة  -مجموعة السرد التعبیري 
الفرع العربي، ولتكن ھذه المقاالت ضیاء یھتدي بھ ك�ل 

 .َمْن یرید التحلیق بعیدا في سماوات السردیة التعبیریة
لكلِّ قصیدة جّو عام، من خاللھ یمكننا أن نت�ع�ّرف ع�ل�ى 
الحالة النفسیّة للذات الشاعرة، أّن لحظة كتابة القصیدة 
تكون الذات الشاعرة تعیش في حال�ة ن�ف�س�یّ�ة م�ع�ی�ن�ة، 
وتحتدم في أعماقھا الصراعات ال�ن�ف�س�یّ�ة، وال�خ�ل�ج�ات 
الروحیة، وتبقى تبحث عن م�ت�ن�فّ�س م�ن خ�الل�ھ ت�ف�رغ 
ھذه الصراعات والشحنات التي تمور في أعماقھا، كأن 
تكون الذات الشاعرة في لحظة كتابة ال�ق�ص�ی�دة واق�ع�ة 
تحت تأثیر حالة نفسیّة خاصة؛ كأن تكون في حال�ة م�ن 
النشوة والسعادة، أو لحظة تش�اؤم وح�زن ع�م�ی�ق، أو 
تعیش حالة من القلق واالضطراب والالأمان، وال�غ�رب�ة 
والضیاع وسط ھ�ذا ال�ع�ال�م ال�ف�س�ی�ح، ف�ت�ح�اول ال�ذات 
الشاعرة ھنا أن تُسقط كّل معان�ات�ھ�ا وھ�واجس�ھ�ا ع�ل�ى 
الورق، وكأنّھا تحاول ان ترس�م ل�ن�ا ل�وح�ة ت�ع�بّ�ر ع�ن 
ذاتھا النفسیّة وصراعاتھا الدفینة، ال ش�ع�وری�ا ت�ن�ھ�م�ر 
كّل ھذه الھواجس دفعة واحدة، من خالل نسیج ش�ع�رّي 
یعبّر اصدق تعبیر عّما في أعماق�ھ�ا، ف�ال�ذات الش�اع�رة 
تحتفظ بالالوعي بالكثیر من الذكریات والمواقف، وف�ي 
لحظة التجلّي الذاتي ی�ت�ھ�ت�ك ال�ج�دار ال�ف�اص�ل م�ا ب�ی�ن 
الوعي والالوعي، فت�ن�ھ�م�ر ك�ّل ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ات دف�ع�ة 
واحدة. بالعودة الى قصیدة الشاعرة ال�ل�ی�ب�یّ�ة : ن�ع�ی�م�ة 
عبدالحمید/ خصوبة الشمس/, نستطیع ان نتعّرف ع�ل�ى 
الحالة النفسیة عندھا من خالل ج�ّو ال�ق�ص�ی�دة, أّن ج�ّو 
قص�ی�دت�ھ�ا ھ�ذه مش�ح�وٌن ب�ال�ق��ل�ق والص�راع�ات، ھ��ذه 

تنذر بالھطول والط�وف�ان، ’  القصیدة تشبھُ عیمة رماديّ 
فمن خالل مفرداتھا سنعرف الجّو العام لھا، فمفردات�ھ�ا 
جاءت ھكذا/ معتم/ الب�ائ�دة/ ع�ب�ی�د/ ج�واري/ م�ل�ت�ھ�ب�ة/ 
تزدري/ البال�ی�ة/ ی�ت�ل�ع�ث�م/ مش�ّوه/ خ�ط�ط�ھ ال�دف�اع�ی�ة/ 
االدرینالیّة/، فكلماتھا تشبھ العبی�د تُش�ت�رى وتُ�ب�اع ف�ي 
أسواق المزایدات، ف�ھ�ي أس�ی�رة تس�ت�خ�دم ف�ي تش�ی�ی�د 
صروح االدب المتردي، والجواري، فجّو القصیدة العام 
ی��ت��ن��اوب م��ا ب��ی��ن ال��خ��وف والس��ع��ادة، أّن م��ف��ردة / 
االدرینالین/ في نھایة النسیج الش�ع�ري ل�دى الش�اع�رة 
صنع لنا جّواً وداللة على ما ت�ع�ی�ش�ھ ال�ذات الش�اع�رة، 
فكما أن االدرینالین یرتبط ب�ل�ح�ظ�ات ال�خ�وف وال�ق�ل�ق، 
فأنّھ ایضا یفرز عن الحالة الشعوریة المفعمة بالسع�ادة 
واالفراح , ھكذا ھي الذات الشاعرة تعیش المتن�اقض�ات 
من الحاالت النفسیة والصراعات المحتدمة لحظة كتاب�ة 
القصیدة , لقد نجحت الشاعرة ھنا في رسم ص�ورة ل�م�ا 
في اعماقھا البعیدة, فجاءت ص�ورة واض�ح�ة ال�م�الم�ح 

الحّسیة، وأدركنا من خالل جّوھا ال�ع�ام م�ا ی�ت�دف�ق م�ن 
شالالت جمال وابداع ومقدرة على تطوی�ع ال�ل�غ�ة ألج�ل 

 .غایة معینة تریدھا الشاعرة
أّن للشاعرة باع طویل ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 
ال��ت��ع��ب��ی��ری��ة, وت��اری��خ مش��رق وب��ھ��ّي, اذا ن��ح��ن أم��ام 
متماسك، ولغة شعریة خصبة عمیقة غیر سطحیة، أن�ن�ا 
أمام قطعة نثریة متماسكة ینبعث منھا الشعر الكثیر من 
دون التفنن البصري والشكلي، أنّھا ق�ط�ع�ة ن�ث�ری�ة م�ن 
حیث شكل الكتابة والفھم والقراءة , ولكنھا شعر ع�ل�ى 
مستوى الت�ح�ل�ی�ل وال�دالل�ة، أنّ�ھ�ا ال�ق�ص�ی�دة الش�ع�ری�ة 
المكتوبة على شكل نثر, والمحافظة ع�ل�ى ال�خ�ص�ائ�ص 
الشعریة من خالل الصور المكثّ�ف�ة، وال�زخ�م وال�ت�أث�ی�ر 
العاطفي والحّسي , وال�ت�ش�ظّ�ي الش�ع�ري, ف�ك�ل ج�م�ل�ة 
شعریة في ھذه القصیدة عبارة عن سطر شعرّي ج�م�ی�ل 

ال�ت�ي ت�ج�م�ع ’  جدا, ھذه ھي القصیدة السردیّة التعبی�ريّ 
ما بین النثر والشعر (النث�روش�ع�ری�ة), م�ن خ�الل رم�ز 
ایحائي زاخ�ر ب�ال�ت�ك�ث�ی�ف ال�ل�غ�وي والص�ور الش�ع�ری�ة 
واالنزیاحات , فھذه القصیدة السردیة التعبی�ری�ة ت�م�ت�از 
بالنثریة حیث الكتابة على شكل الفقرات وبدون تشطی�ر 
او فراغات وكما في ھذا المقطع / إدراك معتم ال ی�ح�ی�د 
عن صوره البائدة وال یؤمن بالحّب ال�م�ط�ل�ق/, وت�م�ت�از 
ایضا بالسالسة كما في ھذا المقطع / وكیف ان الكلم�ات 
عبید تجّر جواري الشعور في حضرتھ تتشكل في أب�ھ�ى 
زینتھا دون تحفّظ /, وكذلك تمت�از ب�ال�ب�ن�اء ال�م�ت�واص�ل 
دون وقفات أو تشطیر كما في / تزدري طریقتھ الب�ال�ی�ة 
وتعكس أفكاراً تفیض بداخٍل مش�ّوٍه تش�ّد وج�ھ�ھ ض�ف�ة 
أخرى/ , وتمتاز ایضا بالزخم الشعوري وكم�ا ف�ي / � 
دّره حین شّدھا بكلماتھ االدرینالیة / , ف�ال�ق�ص�ی�دة ھ�ذه 
تمتاز ایضا ببنیتھا السردیّة , وبتعبیریتھا المتدفق�ة م�ن 
أعم�اق ال�ذات الش�اع�رة . ل�ق�د ت�م�ك�ن�ت الش�اع�رة ف�ي 
قصیدتھا ھذه ان ت�ح�ف�ّزن�ا ان ن�رى ون�ت�ل�م�س ون�ح�ّس 
ونشعر بالحالة النفسیة التي ك�ان�ت ت�ع�ان�ی�ھ�ا الش�اع�رة 
لحظة كتابة القصیدة , وھكذا تتجلّى مقدرة الشاعرة في 
كتابة القصیدة السردیة وتتفنن في إدھاشنا وب�ّث ح�ال�ة 
شعوریة نفسیّة في نفوسنا , وقد نجحت ف�ي ذل�ك أی�م�ا 

 . !!. نجاح
 

 خصوبة الشمس : القصیدة
إدراك معتم ال یحید عن صوره البائدة وال یؤمن بال�ح�ب 
المطلق، وكیف أن الكلمات عبید تجر ج�واري الش�ع�ور 
في حضرتھ تتشكل في أبھى زینتھا دون تحفظ، تت�ك�اث�ر 
بخصوبة ملتھبة، تزدري طریقتھ البالیة وتعكس أفك�ارا 
تفیض بداخٍل مشوه تشد وجھھ ضفة أخرى، یتلعثم ف�ي 
وجھ الشمس، یقدم خططھ الدفاعیة، ی�ك�وم األم�ور ف�ي 
سلة واحدة فسخ�رت م�ن�ھ وھ�ي وس�ط ھ�ال�ة م�ن ن�ور 
أبعدتھ جھتھ الم�ق�اب�ل�ة؛ � دره ح�ی�ن ش�دھ�ا ب�ك�ل�م�ات�ھ 

 . األدرینالیة
.................................... 

 األدری���ن���ال���ی���ن ال���ذي یُس���م���ى أیًض���ا إب���ی���ن���ف���ری���ن
(Epinephrine)  و الناق�ل ال�ع�ص�ب�ي ال�رئ�ی�س ف�ي ھ

الجھاز العصبي الالإرادي حیث یتكون األدرین�ال�ی�ن ف�ي 
 .مركز الغدة الكظریة

ّا ّدة اا  ت ا 
 التجلّیات النفسیّة في قصیدة الشاعرة: 

 نعیمة عبدالحمید/خصوبة الشمس
  

 14/3/2022العراق  -بقلم: كریم عبدهللا/بغداد  
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یُعرف التضلیل اإلعالمي بـ : (نشر وبث   
المعلومات واألفكار الزائفة عن عمد وعن 
سابق تصور وتصمیم) وفي تعری�ف أخ�ر 
(خلق رأي مغلوط ، لكن م�ق�ن�ع ب�م�ا ف�ی�ھ 
الكفایة، وذلك بھ�دف إی�ق�اع ال�خ�ص�م ف�ي 

 الخطأ بینما ھو یفكر بشكل صحیح).
یشھد العالم منذ غزو روسی�ا الوك�ران�ی�ا، 
اكبر تجییش إعالمي امریكي ـ� اوروب�ي، 
وما كان ان یحدث ھذا الغزو لوال استفزاز 
ام��ری��ك��ا وال��ن��ات��و ل��روس��ی��ا، وت��ح��ری��ض 
اوكرانیا علیھا. ت�ح�ت ش�ع�ار "االع�الم ـ 
لمواجھة الغزو الروسي لدولة مستقلة". 
یُعرف بأن اللوبیات الكبیرة الت�ي ت�ھ�ی�م�ن 
على العدید من مؤسسات القوة، ھي التي 
تسیطر على اھم وسائل االعالم في العال�م 
وتدفع ب�ھ�ا ال�ى ال�واج�ھ�ة ع�ن�د االزم�ات 
الدولیة. وبغض النظر عن رف�ض ق�اط�ب�ة 
شعوب العالم وكل انس�ان ع�اق�ل ل�ل�ح�رب 
اینم�ا ت�ك�ون، ف�ان اإلع�الم ال�غ�رب�ي م�ن�ذ 
حدوث االزمة بین روس�ی�ا واوك�ران�ی�ا ث�م 
اندالع الحرب اصب�ح م�ل�ت�ھ�ب�ا، ورس�م�ت 
ط��ری��ق��ة ع��م��ل��ھ ل��غ��س��ل االدم��غ��ة ونش��ر 
االكاذیب والتضلیل الشاعة الرع�ب ت�ح�ت 
عنوان "بوتین ـ الروسي" ی�ھ�دد الس�ل�م 
العالمي ویتحدى الق�ان�ون ال�دول�ي. ایض�ا 
ذریعة حمایة الدیمقراطیة الغربیة والدفاع 
عن مباديء حقوق االنسان.. ھرول آالف 
الصحفیین ووسائل االعالم المختل�ف�ة ف�ي 

 135جمیع انحاء العالم، (كذلك م�ن�دوب�ي 
دولة عضو في منظم�ة االم�م ال�م�ت�ح�دة)، 
اغلبھا دول ال تتوانى العسكرة االمری�ك�ی�ة 
جعل جنودھا یحرقون اراضیھا ببساطیلھم 
"ج��زم"، م��ت��ى وك��ی��ف��م��ا تش��اء، دع��م��ا 
للموقف االمری�ك�ي ـ� االوروب�ي الس�اع�ي 
لتحریر اوكرانیا البریئة من قبضة بوتین ـ 
روسیا. متجاھلین ال�ت�اری�خ الس�يء ال�ذي 
عانت منھ شعوب وقومیات روسی�ا ع�ل�ى 
مدى حقب مریرة ع�ل�ى ی�د ھ�ؤالء ال�ذی�ن 
ینكثون المواث�ی�ق وی�ب�ت�ك�رون االك�اذی�ب، 
ل��ك��ن��ھ��م ی��ت��ح��دث��ون ك��ث��ی��را ع��ن الس��ل��م 
واالستقالل والقانون الدولي والدیمقراطیة 
وح��ق��وق االنس��ان وال��ع��دال��ة، ف��ي ح��ی��ن 
ادواتھم الع�س�ك�ری�ة واالق�ت�ص�ادی�ة تُ�ف�زع 
وتھدد وتصول وتج�ول ف�ي ث�الث�ة ارب�اع 
العالم، تجّوع وتقتل وتنھب وتحتقر الدول 

   والشعوب.
المالحظ، ان منص�ات االع�الم كش�ف�ت م�ا 
ك��ان م���خ���ف���ی���ا، "ع���ن���ص���ری���ة ال���دول���ة 
ال��دی��م��ق��راط��ی��ة" ح��ی��ال دول وحض��ارات 
وث�ق�اف�ات ع�ری�ق�ة. ش��ع�وب�ا وم�ج�ت�م�ع��ات 
وقومی�ات ل�ھ�ا اب�ن�اء ی�ع�ی�ش�ون ف�ي ھ�ذا 
المحیط الجغرافي ـ الثقافي والم�ج�ت�م�ع�ي، 
الذي ال یعرف الكثی�ری�ن حض�ارات�ھ�م، ق�د 
ت��ع��رض��وا م��ن��ذ ان��دالع ال��ح��رب بس��ب��ب 
"ال��ت��ض��ل��ی��ل االع��الم��ي" ال��ى ال��ت��م��ی��ی��ز 
وال��م��ض��ای��ق��ات ال��ع��ن��ص��ری��ة.. ال��م��ض��ح��ك 
المبكي، ان عددا البأس بھ من المنظ�م�ات 
واالح���زاب والص���ح���اف���ی���ی���ن وال���ك���ت���اب 
واالك��ادی��م��ی��ی��ن ال��ع��راق��ی��ی��ن ف��ي ال��داخ��ل 
والخارج، قد تفجرت قریحت�ھ�م ل�ل�ت�ن�ظ�ی�ر 
ال�دی��م��اغ�وغ��ي ح��ول م��ف��ھ��وم "ال��غ��زو ـ 
والدولة المستقلة" على اثر غزو روسی�ا 
الوكرانیا.. وللتذكیر: "ان اوك�ران�ی�ا م�ن 
الدول التي ش�ارك�ت االم�ری�ك�ان غ�زوھ�م 

" والذي راح ض�ح�ی�ت�ھ 2003للعراق في 
اكثر من ملیوني انسان بريء. ان ھ�ؤالء 

الذین یُ�ن�ظ�رون" ھ�م َم�ن ص�ف�ق ل�ل�غ�زو 
االمریكي، ال بل بعضھم كان "م�رت�زق�ا"، 
یرشدھم تخریب العراق ونھب ممتل�ك�ات�ھ. 
دافعوا عن الغزو واسموه "تحریرا" دون 
خجل او تانی�ب ض�م�ی�ر ع�ل�ى م�ا ح�ل ب�ھ 
وبشعبھ. انخرطوا في العملیة السیاسیة ـ 
الطائفیة التي انش�أھ�ا االح�ت�الل وف�ت�ح�وا 
الباب واسعا للحاكم االمریك�ي "ب�ری�م�ر" 
الستقبال�ھ ف�ي م�ك�ات�ب�ھ�م. حص�ل�وا ع�ل�ى 
مناصب وامتیازات، اقلھا، رواتب وتقاعد 
وظیفي دون وجھ حق. تعاونوا مع احزاب 
السلطة وقادتھا ال�ذی�ن ج�اء ب�ھ�م ال�غ�زاة 
وع�ق�دوا م�ع�ھ�م ال��ت�ح�ال�ف�ات والص�ف�ق��ات 
السیاسیة والتجاریة. الیوم یداف�ع�ون ع�ن 
وجدانیة الغرب الزائفة، ویت�ب�اك�ون ع�ل�ى 
غ�زو دول�ة مس�ت�ق�ل�ة ش�ارك�ت ف�ي غ�زو 

  العراق وسرقة آثاره التاریخیة!.
 

وب��إش��راف "ك��اری��ن  2001ف��ي ال��ع��ام 
ھیوغز" مستش�ارة "ب�وش" و"ال�ی�س�ر 
كمبل" الم�س�ت�ش�ار اإلع�الم�ي الس�اب�ق لـ 
"طوني بلیر" وھو من خ�ب�راء ال�ت�الع�ب 
اإلع��الم��ي. ت��أس��س "م��رك��ز ال��ت��ح��ال��ف 
اإلعالمي" بھدف رسمي معلن الست�م�ال�ة 
ال�ع�ال��م ال�ع��رب�ي لش�ن ح��م�الت ال�ت�ظ��ل�ی��ل 
والتالعب قبل بدء ال�ح�رب ع�ل�ى ال�ع�راق 
لالطاحة بنظام البع�ث ال�دك�ت�ات�وري، وق�د 

، ب�ع�د 2002أغلق ھذا المكتب في شب�اط 
ان كشفت صحیفة "نیویورك تایمز" عن 
حقیقة مھامھ وطریقة تعاملھ مع الصحافة 
الدولیة الخفاء الحقائق ال�م�ت�ع�ل�ق�ة بش�أن 
التحضیر للحرب على العراق، االمر الذي 
اثار حفیظة االوس�اط االع�الم�ی�ة وال�رأي 
العام ومنظمات المجتمع المدني المناھضة 
للحرب وخروجھا ل�الح�ت�ج�اج ف�ي ج�م�ی�ع 

 انحاء العالم.
أن�ھ�ت ال�ق�وات األم�ری�ك�ی�ة اس�ت�ع�دادات�ھ��ا 
للحرب، وفق الدالئل النھائیة ف�ي مس�رح 
العملیات وساحة المعركة، وفشلت جم�ی�ع 
المحاوالت والطرق والوسائل لتفادي ھذه 
ال�ح��رب. خض��ع ال��ع�راق آن�ذاك ل�ح��م��الت 

، 1993، 1992حربیة أمریكیة متعاقب�ة 
. وتناول ق�ام�وس اإلع�الم 1998، 1996

األمریكي قب�ی�ل ال�غ�زو ال�دع�ای�ة ال�زائ�ف�ة 
للحرب ال�م�ح�ت�م�ل�ة ع�ل�ى ال�ع�راق، وف�ق 
شعارات مثیرة ـ� ح�رب ت�ح�ری�ر ال�ع�راق، 

تحریر الشعب العراقي، حرب الخ�ی�ر ض�د 
الشر، ثم تغیرت الصیغة اإلع�الم�ی�ة إل�ى: 

 الحرب الوشیكة على العراق.
اذن لماذا كان ھوس الحرب مرتفعا ل�ھ�ذا 
الحد؟ وما ھي االسباب المستوجبة للقی�ام 
بھا؟ وما ھي النتائج ال�م�ح�ت�م�ل�ة؟ یص�ف 
القانون الدولي جمیع الحشود ل�ع�م�ل م�ن 
ھذا الن�وع ف�ي اي م�ك�ان ك�ان، ب�إرھ�اب 
القوة ـ أو ما یسمى بالعرف الدبلوماس�ي، 
استخدام القوة الالش�رع�ي. م�ع ذل�ك ف�ق�د 

ص�اروخ  800قصف الشعب العراقي بـ� 
أطلقت خالل یوم، انتھت باحت�الل ال�ع�راق 
وتفكیك دولتھ وتمزیق مجتمعھ وتجویعھ، 
وفتح تدخل ال�ن�ف�وذ اإلی�ران�ي م�ن أوس�ع 
أبوابھ. وكان�ت إی�ران ب�م�ث�اب�ة ال�م�س�اھ�م 
اإلق�ل��ی��م��ي ال�م��ھ��م ل��غ�زو ال��ع��راق حس��ب 
تص��ری��ح��ات ال��م��س��ؤول��ی��ن اإلی��ران��ی��ی��ن 
واعتراف االدارة االمریكیة بذل�ك. ی�الح�ظ 
ان ان��ھ��ی��ار ال��ن��ظ��ام ال��رس��م��ي ال��ع��راق��ي 
وم��ؤس��س��ات��ھ أم��ام "إرھ��اب ال��ق��وة"، 
خصوصا اذا ما علمنا أن مرتكبي المجازر 
وال��ج��رائ��م ب��ح��ق ال��م��ن��اوئ��ی��ن ل��ل��ن��ظ��ام 
وتعریضھم للسج�ن وال�ت�ع�ذی�ب، ن�ج�د ان 
القتلة في أعلى ھرم الس�ل�ط�ة وأروق�ت�ھ�ا 
السیاسیة على الرغم من ممارس�ت�ھ�م ك�ل 
أنواع االضطھاد واالبادة الجماعیة وب�ك�ل 
الوسائل البشریة والعس�ك�ری�ة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
المحرمة دولیا بحق الشعب ال�ع�راق�ي، ل�م 
یتم مسائلتھم وفق معاییر القانون الجنائي 
الدولي والقانون العراقي. بل تمتعوا ب�ع�د 
الس�ق��وط ب��ح��ص�ان��ة ق�ان��ون�ی��ة م�ن ق��وات 
االحتالل األمریكي ودوائره السیاسیة. بید 
ان األحداث الدمویة والتاریخ ال�م�أس�اوي 
للنظام الدیكتاتوري الس�اب�ق أث�ب�ت�ت ـ� إن 
نظام صدام كان السبب األساس لتع�ری�ض 
ال��ع��راق ل��ل��ح��روب وال��دم��ار وال��ح��ص��ار 
واالحت�الل، وإن أم�ری�ك�ا وح�ل�ف�ائ�ھ�ا ف�ي 
المنطقة، مسؤولون عن ت�رس�ی�خ ال�ن�ظ�ام 
ودعم مسلكھ ض�د ش�ع�ب�ھ وش�ن ح�روب�ھ 
دفاعا عن مصالحھ�م ع�ل�ى حس�اب دم�اء 

    العراقیین ومستقبلھم.
لقد سعى االحتالل منذ غزوه لل�ع�راق إل�ى 
تشجیع االتجاھات واألفك�ار ال�ھ�ادف�ة إل�ى 
إنھاء كیان العراق كوحدة وطن�ی�ة، أرض�اً 
وشع�ب�اً، ب�م�س�اھ�م�ة األح�زاب ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والشوفینیة التي تحینت الفرص لت�ح�ق�ی�ق 
مآربھا. وما كان لتشكیل م�ج�ل�س ال�ح�ك�م 
على أسس أثنیة على یِد بریمر، إال خطوة 
أولى في ھذا االتجاه لحقھا خطوات أخرى 
في إطار ما یسمى بالع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة، 
التي اعتمدت على تفكیك الروابط الوطنیة 
وت�ع��ویض��ھ��ا ب��رواب��ط ط�ائ��ف��ی��ة وق��وم��ی��ة 
وعشائریة كانت غیر معروفة في العراق. 
فس��م��ح��ت ح��ك��وم��ة االح��ت��الل ب��ت��ك��وی��ن 
المیلیشیات خارج إطار الدولة على أسس 
طائفیة ـ عرقیة، ع�رب�ی�ة وك�ردی�ة. ال ب�ل 
ودع�م��ت�ھ��ا ب��ال��م�ال والس�الح وال�وس��ائ��ل 

  اللوجستیھ المتنوعة.
إن من أخطر الن�ت�ائ�ج ال�ت�ي س�ع�ى إل�ی�ھ�ا 
االح��ت��الل ھ��و نس��ف ال��ك��ی��ان ال��وط��ن��ي 
العراقي، وكل المبادئ والمفاھیم القانونیة 
والحقوقیة واالمنیة، الت�ي ت�رم�ز لس�ی�ادة 

الدولة واستقاللھا الوطني وأھمھا األسس 
الثالث "الحصریة والشمولیة والذاتی�ة". 
وتسویق مفاھیم جدیدة خاص�ة ب�ال�م�ح�ت�ل 
إلع��ادة وت��ح��دی��د ب��ن��اء ك��ی��ان ال��دول��ة 
ومؤسساتھا على أسس تحم�ي مص�ال�ح�ھ 
وأھمھا الستراتیجیة والنف�ط�ی�ة ب�واس�ط�ة 
م�ن��ظ��وم�ات وش��خ��ص�ی��ات ع��راق�ی��ة. وت��م 
اس��ت��ص��دار ال��ع��دی��د م��ن ال��ت��ش��ری��ع��ات 
ال��دس��ت��وری��ة وال��ق��ض��ائ��ی��ة والس��ی��اس��ی��ة 
واالقتصادیة وتغییر شكل المجتمع وبیئتھ 
األساسیة بما یتناسب ومشروعھ لتق�س�ی�م 
العراق.. وتجدر اإلش�ارة إل�ى ان ق�ان�ون 
إدارة الدولة، سیئ الصیت، ع�ل�ى اس�اس 
"طائفي ـ عرقي"، وغ�ی�ره م�ن ق�وان�ی�ن 
وتشریعات سنھا المحتل، الزال�ت ج�اری�ة 
على نحو خطیر ومریب، بالرغم من ان�ھ�ا 
ت��ت��ع��ارض م��ع أبس��ط م��ق��وم��ات ال��دول��ة 

   العصریة ومصالحھا الوطنیة.
وم�ن��ذ م��ج�ی��ئ��ھ��ا ل�ل��س��ل��ط��ة، ف��ان ال��ق��وى 
السیاسیة ـ الطائفیة، في أشكال�ھ�ا ال�ف�ج�ة 
والمقی�ت�ة، الزال�ت ت�ك�رس ن�ظ�ام ت�وزی�ع 
الغنائم واالمتیازات والع�ق�ود والص�ف�ق�ات 
السریة التجاریة واالقتصادیة وفي م�ج�ال 
الصناعة والزراعة والبناء ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا. 
وتتخذ االحزاب الكردیة المتنف�ذة، م�وق�ف�اً 
انعزالیا شوفینیا ضیقا، وال ت�ج�د ن�ف�س�ھ�ا 
كطرف في ادارة الح�ك�م م�ل�زم�ة ل�ح�م�ای�ة 
القانون والحد من معاناة المجتمع العراقي 
برمتھ، كما أنھا غیر معنیة ب�ال�دف�اع ع�ن 
سیادة العراق واستقاللھ، بل وصل األم�ر 
بھا حد استغالل ال�ظ�روف الص�ع�ب�ة ال�ت�ي 
یمر بھا العراق وشعبھ لفرض ش�روط�ھ�ا 
الس��ت��رات��ی��ج��ی��ة وال��ت��ك��ت��ی��ك��ی��ة وال��ذات��ی��ة، 
مستقویة بالقوى الخارجیة، وھ�ذه ن�ظ�رة 
قاصرة وغیر موضوعیة ستؤذي الش�ع�ب 
العراقي وتلحق األضرار بمصال�ح�ھ، ب�م�ا 

  فیھا مصالح األكراد العراقیین انفسھم..
ادى النفاق االعالمي الھائ�ل، وان�ت�ھ�ازی�ة 
العدید من المنتسبین الیھ، لتحسین صورة 
المحتل وَمن جاء ب�ھ�م ل�ال�س�ت�ی�الء ع�ل�ى 
السلطة، وعدم نشر حقیقة ما یجرى، ال�ى 
تأزم االوضاع واتساع الم�ش�اك�ل ف�ي ك�ل 
االتجاھات. فاحتماالت التقسیم وال�ح�روب 
العبثیة ال�ت�ي ع�ان�ت م�ن�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
العراق�ی�ة ط�وی�ال الت�زال واردة. االب�ت�زاز 
السیاسي، الطائفي ـ والقومي الش�وف�ی�ن�ي 
الغ��راض ف��ئ��وی��ة وح��زب��ی��ة مس��ت��م��ر. 
والمصالح الحزبیة والفئویة ت�ت�ق�دم ع�ل�ى 
ال��م��ص��ال��ح ال��وط��ن��ی��ة ال��ع��ام��ة. ال��ح��ل��ول 
الترقیعیة ب�ددت أح�الم ال�ج�م�ی�ع وج�ع�ل�ت 
البالد تسیر نحو منزلق خطیر. نظام الحكم 
قاصر سیاسیا وغیر معني ل�وض�ع خ�ط�ط 
ت��ن��م��وی��ة مس��ت��دام��ة وم��دروس��ة، ت��خ��رج 
ال�ع�راق م�ن س�ی�اس�ة االن��غ�الق وال�ن�ھ��ب 

  والفساد االداري والمالي والسیاسي.
 

ع��ل��ى االع��الم واص��ح��اب ال��ف��ك��ر، ت��ق��ع 
مسؤولیة اخالقیة، في زمن السلم واوقات 
الحروب، ان ال یتخذوا موقفا مبن�ی�ا ع�ل�ى 
التعصب والحقد كما ھ�و ح�ال م�ا ی�ج�ري 

 الیوم بین االشقاء في اوكراانیا. 
لیس ھناك شك من ان الش�ع�ب ال�روس�ي 
واالوكراني، سیكونان الخاسرین في ھ�ذه 
حرب، والمستفید الدول الع�ظ�م�ى، اذا م�ا 
استمرت االم�دادات ال�ع�س�ك�ری�ة وخ�ط�اب 

   الحرب والكراھیة.

 ا ا  ا واب

 عصام الیاسري
 المانیا 
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  /سیدنيأ.د. عماد ولید شبالق
 

 
یبدوا أننا أصبحنا أو دخلنا في كبسولھ "ال�زم�ن ال�م�وح�ش"،   

زمن الوحدة واالنعزالیة، زمن الجشع والطمع، زمن حب ال�دن�ی�ا 
(بشكل غ�ی�ر ع�ادي) وج�م�ع ال�م�ال ح�الل�ھ وح�رام�ھ واالب�ت�ع�اد 

  تدریجیا عما ھو جمیل وخالق/ أخالقي.
الكثیر منا ال یدرك تماما (او ربما یدرك، ولكن یتعمد!) مج�ری�ات 
األمور في الخلق وسواء كنت م�ت�دی�ن�ا (م�ؤم�ن) او غ�ی�ر ذل�ك، 
وخطابي ھنا للناس العقالء المدركون، ف�أع�ل�م أن ھ�ن�اك رق�اب�ة 
ذاتیھ وألھیھ لإلنسان الذي خلقھ ربھ وعدلھ ف�ي أحس�ن ت�ق�وی�م 
ولم یتركھ سدى فان ك�ن�ت م�م�ن یس�ت�م�ع�ون ل�ل�ن�ص�ائ�ح ف�ت�ذك�ر 

  التالي:
وك��م��ا ی��ق��ال: " ت��ج��ري ج��ري ال��وح��وش ف��غ��ی��ر رزق��ك م��ا -1

بتحوش"! وھذ ھو الحال في استرالیا الیوم وبالذات لمن یعی�ش 
في مدینھ سدن�ي ت�ح�دی�دا (ورب�م�ا ت�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى م�دن أخ�رى) 
فالتنافس على حب الدنیا وجمع المال بشتى الطرق أصبح یؤرق 
الجمیع ویب�ع�د ال�ن�اس ع�ن ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض وك�ذل�ك االش�ق�اء 
واألصدقاء وال یعي الناس أن البركة قد ن�زع�ت (ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن 
األحیان) فما تكسبھ بالیمین تنفقھ على التو بالشمال وق�د ت�ك�ون 
محاسب علیھ فالعدید قد أدمن العمل ل�ی�ال ون�ھ�ارا ل�ك�ي ی�ك�س�ب 
المزید من ال�دوالرات ونس�ي م�ن ح�ول�ھ م�ن أق�ارب وم�ع�ارف 

  وأصدقاء.
كل أبن أدم سیسأل عن مالھ: من أین أكت�س�ب�ھ وك�ی�ف أن�ف�ق�ھ -2

فكیف س�ی�ك�ون ج�واب�ك ع�ن�د رب ال�ج�واب ح�ی�ن�ئ�ذ ف�ك�ل األدل�ة 
والشواھد واالثباتات موجودة في "شریط التسجیل" المثبت ف�ي 
جسم االنسان والمحصي لكل دوالر أو دینار ودرھم ت�م ال�ت�ع�ام�ل 
معھ في ھذه الحیاة الدنیا فال تفرح بما جمعت أو اكتسبت بط�رق�ا 
ال شرعیھ أو قانونیھ فسیعود علی�ك ب�ال�وب�ال وال�ح�س�رة ی�وم ال 

 ینفع الندم.
الكثیر ممن یعیشون في استرالیا الیوم ومن أصول عربیھ ق�د -3

أغفلوا الكثیر من أدبیات وأخالقیات التعامل مع بعضھم ال�ب�ع�ض 
في المجتمع المحافظ فلیس بغریب أن یموت أحد الوالدین ك�م�دا 
وقھرا وقد ابتعد عنھ أوالده (بحجھ ال�ع�م�ل وج�ن�ي ال�م�زی�د م�ن 
األموال) فلم یجد في أخر عمره أحدا من أوالده أو أحفاده یجلس 
بجانبھ. فكم ھي صعبھ أن تموت وحیدا ومقھورا فاللھم عافی�ن�ي 

 والطف بنا.
فأعلم جیدا أن م�ا ت�ق�دم�ھ ال�ی�وم  –وأخیرا، وكما تدین تدان  -4

ألولدك فسینعكس علیك غدا فان قدمن خیرا فس�ت�ج�د خ�ی�را وان 
  كان العكس فال تلوما اال نفسك

الى مراجعھ النفس (وق�ب�ل ف�وات األوان)   الیوم أحوج  كم نحن
فاألرزاق واالعمار قد كتبت ومنذ زمن بع�ی�د وم�ا ع�ل�ی�ك اال أن 
تعمل صالحا وتقدم لنفسك العمل الذي سینفعك وینفع ذریتك م�ن 
بعدك فعلم أوالدك وزوجتك واقاربك واصدقائك ومن حول�ك ح�ب 
السالم والمودة واالخاء وكثیر من التعالیم الس�م�اوی�ة ق�د ح�ث�ت 
على نشر ھذه المفاھیم وال ت�ق�ل�د ال�ف�ك�ر الش�اذ م�ن االن�ع�زال�ی�ة 
واالنطوائیة واعلم ان مصیرھا أو مالھا الوحدة وال�ك�أب�ة ورب�م�ا 

وذھ�ب�ت  -ال�دن�ی�ا واألخ�رة -االنتحار فتكون قد خسرت كل شيء 
اموالك التي أفنیت حیاتك كلھا من أجلھ لغیرك (إما لوالدك الذین 

   تنكروا لك في أخر عمرك أو للدولة وأدراك ما لدولھ).

  أت ااءة  م ا؟
 
 

 سالم التمیمي/ العراق  
  

 
ربما سبق لك وأن قرأت على أحد كتاب، أو قرأ ع�ل�ی�ك أح�دھ�م ك�ت�اب، أو ك�ن�ت�م ف�ي 
مجموعة تتناوبون قراءة الكتب على بعضكم, ل�ك�ن م�اق�د الت�ع�رف�ھ أن ال�ق�راءة ع�ن 

 اآلخرین بدأت من مصانع السجائر؟
كان أنتاج السجائر في القرن السابع عشر أحد موارد الدخل في كوبا, لكن بسبب تغیر المناخ االقت�ص�ادي ف�ي ع�ام 

وأنتشار بعض االوبئة لدى العمال في مصانع السجائرأخذ الكثیر من�ھ�م ف�ي ت�رك أع�م�ال�ھ�م م�م�ا ادى ال�ى  1850
أرتفاع معدالت البطالة, وفي ذلك الحین خطرت في بال أحد لُفاف السجائر وال�ذي ك�ان أس�م�ھ (م�ارت�ی�ن�ی�ز) ف�ك�رة 

، تكون ھذه الصحیفة عبارة عن مقاالت في ال�ع�ل�وم واآلداب 1865إصدار صحیفة لعمال صناعة السجائر في عام 
والقصص القصیرة، لكنھم وجدوا أن األمیة تقف في طریق أنتشار الصحیفة، حیث أن عدد العمال ال�ك�وب�ی�ی�ن ف�ي 

% ومن ھ�ن�ا خ�ط�رت ف�ي ب�ال م�ارت�ی�ن�ی�ز ف�ك�رة 15تلك المصانع الذي كانوا یستطیعون القراءة لم یتجازوا نسبة 
(القراءة عن االخرین)، فقام بمقابلة مدیر إحدى المدارس وأقترح علیھ أن تقوم المدرسة بأرسال ب�ع�ض ال�ط�ل�ب�ة 
لیقرأوا على العمال في أماكن عملھم وكان العمال یدفعون للقارئ لقاء أتعابھ، كانت البدایة في مصنع ( الفیغ�ارو)، 
وبعدھا أصبحت مصانع أخرى تفعل الشيء نفسھ حتى أخذت الفكرة تتسع ووصل�ت ال�ى أغ�ل�ب ال�م�ص�ان�ع, ح�ی�ث 
أعادة روح العمل لمصانع السجائر، الى درجة أضطر معھا حاكم كوبا أنذاك أن یضع قیود على ھذه ال�ع�م�ل�ی�ة ب�أن 
یمنع صرف أنتباه عمال المصانع عن عملھم بكتب وصحف ومناقشات ال تتعلق بعمل�ھ�م, ك�ذل�ك ف�رض ب�أن ت�ق�وم 

  الشرطة بمراقبة دائمة للتأكد من تقیدھم بھذا، لكن ھذه المحاضرات أستمرت.
ولما فرضت أسبانیا حضراً تجاریاً على كوبا كثیر من ھؤالء العمال لجأوا الى أمری�ك�ا، وأس�ت�ق�ب�ل�ت�ھ�م أم�ری�ك�ا ف�ي 
نیویورك وفي فلوریدا، وبالخصوص منطقة كیوست في فلوریدا حیث تحولت ھذه المدینة خالل سنوات الى م�رك�ز 
مھم لصناعة السجائر، لكن من بین األشیاء التي أخذھا العمال الكوبیون لما ھاجروا الى أمریكا ھي مؤسسة تالوة 
النصوص، والجمیل في ذلك أن بعض العمال الذین أمضوا سنوات في المصنع أصبحوا یحفظون ع�ن ظ�ھ�ر ق�ل�ب 
مقاطع طویلة من الشعر والنثر، وأكتشف العمال أن األستماع الى القراءة كان یعینھم على تحمل العمل ال�روت�ی�ن�ي 
في لف تلك السجائر، خصوصاً أن العمل ماكان یتطلب تركیز ذھني ل�ذل�ك ك�ان�وا یس�ت�ط�ی�ع�ون م�م�ارس�ت�ھ ب�ال�ع�ادة 
واألستماع الى الكتب والقصص، طبعاً ھذا العمل تالوة النصوص لم تكن رائجة خارج جدران األدیرة خصوصاً قبل 
أختراع طباعة الكتب، ولما كانت الكتب باھضة ال أحد یقتنیھا اال االغنیاء، فلما أنتشرت مؤسسات تالوة النصوص 
ساعد ذلك الناس العادیین حتى من غیر العمال في مصانع السجائر لحضورھا واالستماع لھا, بالمن�اس�ب�ة م�ازال�ت 
قراءة الكتب عن العمال موجودة الى الیوم في بعض مصانع السجائر في كوبا، أتساءل أحیاناً ھل الصورة النمطیة 

 للمثقف وبیده سجارة لھا عالقة بھذ الموضوع؟.

ا  ا اا 
 

  وعد حسون نصر/ سوریا
 

لوطٍن سلب الدفء من ضلوعنا، فباتت ھّشة أشبھ بأعواد یابسة ال تستطیع أجسادنا االستناد 
علیھا، لوطٍن بات أشبھ بمقبرة ُدفنت بھا أحالمنا، ضحكاتن�ا وض�ح�ك�ات أط�ف�ال�ن�ا، ذك�ری�ات�ن�ا 
الحزینة والجمیلة، فغابت عنّا مشاعر الحنین، حتى االنتماء بات في الھویة فقط جنس�ی�ت�ي ال 
أكثر، فكیف لي أن أنتمي إلى مكان غاب عنھ األمان، وُغیّب فیھ ال�ع�ل�م وان�دث�ر ع�ن م�ق�اع�د 
مدارسھ، ھاجرت أدمغتھ منھ بسبب سوء المعیشة وفقدان مقومات البقاء، قُ�ط�ع�ت األش�ج�ار 
الُمعّمرة لتصبح وقوداً في مدافئ الفقراء، ویا لیتھا أش�ع�رت�ھ�م ب�دف�ئ�ھ�ا ال�ذي ل�و ك�ان وخ�ز 

عذابھا في ضمائر من اقتلعھا أشّد من برد الشتاء!! كیف لي أن أشمخ عالیاً بعنق مھزوم ُمكبّل بقیود الذل في وط�ن 
بِتُّ أحلم بمائھ الساخن یغسل وسخ جسدي، لیصبح االستحمام حلمي وحلم مالیین السوریین؟ ك�ی�ف ل�ي أن أف�ت�خ�ر 
وأتغنّى بأمجاد ماضٍ وحاضر تحت سقف وطن وأنا أُمضي ساعات طویلة م�ن ی�وم�ي ف�ي ط�اب�ور ال�خ�ب�ز والس�ك�ر 
والزیت؟ كیف لي أن أتغنّى بالنصر ومن مطبخي غاب الغاز وباتت اللقمة الشھیّة حلم أطف�ال�ي؟ م�ط�اب�خ الس�وری�ی�ن 
أضحت كأي غرفة نضع فیھا ما نرید أن نھملھ، ولم یعد یصلح لالستعمال، فقد اخت�ف�ت م�ن�ھ رائ�ح�ة ط�ھ�ي ال�ط�ع�ام 

 ومتعة النكھات!!
المواطنة في مفھومھا ھي االنتماء إلى وطن وھبني كل م�ق�ّوم�ات ال�ح�ی�اة، وق�ب�ل�ھ�ا أع�ط�ان�ي االح�ت�رام وال�ح�ق�وق 
والكبریاء، لكن في وطني بات القھر رفیق دربي وغ�اب�ت ك�ل ال�م�ق�ّوم�ات ل�ت�ف�رض ع�ل�ّي واج�ب�ات ف�ق�ط وض�رائ�ب 
وفرمانات فاقت طاقتي وأنستني أنني سوري من وطن كبر بداخلي وعّشش في أجمل الذكریات، وبالرغم من قسوتھ 

 علینا ال أستطیع أن أنكره، فلي في غوطتیھ، في سھلھ وجبلھ أجمل الذكریات، وفي بحره رسائل دفء وسھرات.
ال یمكن أن ینسلخ الوطن من داخلنا، لكن الذل أفقدنا متعة االنتماء، أفقدنا الرغبة في الب�ق�اء ت�ح�ت س�م�ائ�ھ ن�ع�ان�ي 

 الجوع والبرد والحّر مع فقدان الراحة ووسائلھا من كھرباء وماء ووقود!
أعیدوا لنا وطننا كما عرفناه وكما عرفھ األجداد شامخاً في نفوسنا كبیراً في قلوبنا، ھو م�نّ�ا ون�ح�ن م�ن�ھ، أرج�وك�م 
أعیدوه لنا ففیھ كل ذكریاتنا، فیھ صورنا، فیھ أول عشق وأول قصیدة على جدران منازلنا في حاراتنا، فی�ھ م�الع�ب 
أطفالنا وركالت كراتھم في أزقّتھ والطرقات، في أشجار حمت رؤوسنا یوماً من حرارة الش�م�س وم�ط�ر الش�ت�اء، ال 
نرید أن نھجره فبكل زاویة منھ صوت أمھاتنا وتأنیب اآلباء، أرجوكم أعیدونا للوطن فقد ف�ق�دن�ا ال�والء ول�ی�س م�ن 
شیمنا أن نكون عاقّین لوطن أعطانا اسمھ، لكن مسحتھ قراراتكم الُمجحفة من داخلنا لتجعلنا ننسى ال�والء، أع�ی�دوا 

 لنا الوالء ألننا كسوریین بررة نحمل سوریة في داخلنا من أول شھقة حیاة حتى آخر زفرة للروح المفارقة للحیاة.
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 تََرّجْل ..!
 فالنسیاُن دابّـةٌ َحـروْن ،

ِل وال األخیـر ..!  تََرّجْل! فمـا أَنَت باألوَّ
�َر لَ�َك،  كاَن/ النسیاُن / حماراً! لَـھ علیَك فضٌل ... وفـَّ
ب��ع��ـ��َد ع��ق��ـ��وٍد ، ف��رَص��ةَ اإلط��الل ع��ل��ى ذاك��رتِ��َك 
واإلستمتاِع بأعادِة صیـاَغِة، تش�ك�ی�ِل، وتَ�ل�وی�ِن، ب�ل 

م�ن  -دوَن ُحـزٍن أو نَـَدٍم  -وُمساَءلَِة ، ما َمرَرَت بـھ 
أجِل أْن تَفَـوَز بمعرفِـٍة تَ�م�تَ�ـ�دُّ ل�ِج�ـ�ذوِر األش�ی�اِء ... 
 ، إلستنباِط "الثابِِت" و"الكاِمِن" تحَت قِشَرِة الیوميِّ

 بَھَدِف َجْلِوِه من ُغبـاِر العابِِر ...
  فَقَـْد أَوَرقِت الُمفرداُت والمعانِـي ..

تََعتَّقَِت الَمشاِعُر ، َرُح�بَ�ِت ال�ِظ�ـ�الُل وغـ�ـ�دا ال�نَ�ـ�صُّ 
 قانِـَي الُحمـرِة .. یَستَفِزُّ " ثَـوِر" الكتابَـِة المجیـِد!

َعـ�لَّ ال��ِذكـ�رى تُض�ـ��يُء َدرَب ال�م�ع��ن�ى فـ�ي َغ�بَ��ِش 
الكلمـاِت، وفِـي َغَسِق العُمـِر .. فالَح�ن�ی�ُن لَ�ّم�ـ�ا یَ�َزْل 
صغیراً، مـا ِشبَّ عْن "ِغمـده " بَعـُد! یُم�ِس�ُك ب�ن�ی�اِط 

 النسیان، یكـاُد یُقطّعھـا .. ..
ْل، وإبحْث عن لُ�َغ�ٍة، تَ�رفِ�ُس ل�ح�ظ�ةَ ال�خ�ط�اب�ِة  تََرجَّ

ِل ..  والشعار، لتكوُن واَحـةً للتأمُّ
................................ 

ْت ِسراعاً .. تََغیََّرْت أش�ی�اٌء وأَش�ی�اء، ل�ك�نَّ  عقُـوٌد مرَّ
ذلَك الحبل أمسى متیناً ...ستُضیفھ إلى ما تعلّمتھ ف�ي 
مجـرى ال�ع�ی�ش : .." ش�ی�ئ�ان ت�زداُد ق�ی�م�ت�ھ�م�ا ، 
یغـدواِن أَط�َع�َم، إْن تَ�َع�تَّ�قَ�ا ... ال�ن�ب�ی�ذ وال�ج�ب�ن�ة " 
َك  وستُضیُف لھما، من عندَك، ذلك الحبُل، الـذي یش�دُّ

 إلى َمْنبَتِك األّول، الذي لَـْم تَْختَره!!
َعلََّمَك "الَجبَُل"، وق�ب�لَ�ھ ال�ُم�ْع�تَ�قَ�ُل، مـ�ا دونـ�ھ ك�ل 

ِة ..!  شيء..  فِقـھَ الُحـریـَّ
تـََعلّمَت كیَف تَصنَع حبـالً ِسریّاً " لی�َس م�ن َمَس�ْد!" 
مَع أَرِض البِدایـاِت، أرِض الحروِف األولـى، والح�بِّ 
" األولـى، التي  ِل، والرعَشِة األولى ... والـ"َكفِّ األوَّ
ھا بعَد أكثر من َخمس�ی�ن  تلَقّْیتَھـا على َوجِھَك ... تُِحسُّ

�اً  -عام�اً، فَ�تَ�ُم�ـ�دَّ یَ�َدَك  تَ�ُح�ّك م�ك�ـ�اَن  -ال ُش�ع�وریـَّ
اً .. وم�ا زاَل أَثَ�ُرھـ�ا  الصفَعـِة، كأن�ھ�ـ�ـ�ا َح�َدثَ�ْت تَـ�وَّ

  حـاّراً ..!
 

على َحجـِر ال�نِ�س�ی�اِن، َس�تَ�ص�قِ�ُل ال�ِذكـ�رى وتَش�َح�ُذ 
 َشفیَرھـا، حیُث ُممكنة تَغدو الكتابَـةُ 

عّمـا تََخمََّر في ُجنُبـاِت الالوعِي .. ولَْم یَتَ�َغ�یَّ�ْر بِ�فِ�ع�ِل 
دُ    عاِدیـاِت الزمـاِن ... فأضَحى ملجأً یُبَدِّ

مرارةَ الحیـاِة .. ویَصیـُر ُحلمـاً، تَغـدو الحیـاةُ مْن أج�ل�ـ�ِھ 
َرةً. فالَعیُش یقتََضي بقـاَء الُحلُِم ..   ُمبَرَّ

  فأِْن تََحقَّق " أَْخفََق "!
اً ظلَّ ُجرُح الذكـرى .. ف�ي عـ�الَ�ٍم َض�ن�ی�ِن  مفتوحـاً، طِریـَّ

 السعادة، كریم الشقاء ..!
................................ 

ةٌ كثیرةٌ، أَھملتَھا، كي تُرِض�ـ�ِع ذاكـ�رت�َك  خیـاراٌت وجودیـَّ
ِة والحسیَِّة ..  البََصریـَّ

حتى راَحْت تُحِضـُر لَك روائـَح وع�ط�ـ�وٍر، یَ�ْق�َش�ِع�رُّ ل�ھ�ا 
مُ   َزَغُب "الِعْجَمِة"، َوتُقَدِّ

 لََك أَطباقَـاً من المباِھـِج الصغیـَرِة، من قَبیِل ..
"أَنَّ ُحبَّ الوطَِن ال یحتَاُج إلى"وسیٍط" أو "س�م�س�اٍر"، 

اً كاَن!   أَیـَّ
 تماماً كمـا العالقـةَ بالرب، ال تحتـاُج إلـى وسیٍط! "

ما زالَت الَحیرةُ تَنَھُشَك، إْن بالُحبِّ ف�اَض ق�ل�بُ�َك، ف�ھ�ـ�و 
 أَصغُر من قلِب العِب ُكرٍة قدم،

!   لكنَّھ أكبَُر، قَطعـاً، من قلِب ُمستبِدٍّ
ِخالفَاً آلخریـن إستوطَن العاقول قُلوبھـم .. تروُح تُغِمُض 

  عینیَك فتستخرُج وطناً آخـَر، غیَر ھـذا الخراب ..
ستظلُّ حاِرَس الشَرِر في األحالم .. فقد ت�ن�س�ِى الش�رارةُ 
نفَسھا، وتَتقـادم فتنتھي إلى ومَض�ٍة خ�ج�ـ�ول�ٍة .. ل�ذل�َك 
ستسرُق، من باٍب مواَرٍب لَفَحةَ النُجیمـاِت، م�ن مس�ت�وِر 
�أ  َسھَرتھـا ، فَلَُربّمـا شاَءْت مساءاُت ال�م�ن�اف�ي أْن تَ�تَ�دفـَّ

  بالذكـرى فقط .. َحدَّ التمادي ..!
................................ 

* أَنكوُن فَقَدنـا األوطاَن ألنَّ "حادینا" تاه عنّا، فلَْم نَعُ�ـ�ْد 
 نُصـاُب بالحنیِن إلى جحیمھـا.. ؟!

أَلذلَك َصبَرْت علینـا المنافـي ولم تأبھ ، عندما یفیُض بن�ا 
الحنین فـي َوحشِة الصمت .. لُشُرفاٍت َھَجَرھـا ال�َح�َم�ـ�اُم 

إلى نجوم لیٍل ع�ت�ی�ـ�ق   وأََخـَذ َھدیلَـھ معـھ ... فنَظلَّ نرنو
  ؟!
 

* ماذا َجنَیَت، یا ھذا، حیَن أضَرمَت الماَء ف�ي الص�م�ِت، 
 والصمَت في الكالم؟!

ماذا َجنیَت تبحُث ، مثَل قرٍد، على صف�ح�ة ال�م�ـ�اء، ع�ن 
 شخٍص آخَر سواك؟!

ھـا والموَج عن أبیھ ؟!  لمـاذا تسأُل الریاَح عن أُمِّ
 

طَني بالمفردِة ونَِسَي أْن یُوص�ی�ھ�ـ�ا  ... َعتَبي على َمْن َورَّ
 كي تَتَرفََّق بِـَي!

كاَن أبي یقوُل لِي، یوَم كنُت صغیراً الیفقھ المعنى س�وى 
 الِحفظ .. آفَـةُ الفیِل عاُجـھ،

 وآفَـةُ البئِر َدلـُوه .. وآفَـةُ الِشعِر النَظُم والَجَرُس ..!
... بأزمیٍل من صوِت َحنجَرتِھ العریضِة، َحفََر في صخَرِة 

  ذاكرتي الفَتِیَِّة ، بیتاً من الِشعِر،
قالھ ُمنبِّھـاً إیاَي یوَم حَملُت صی�ن�ی�ةَ الش�اي إل�ى غ�رف�ِة 

م الكؤوَس، دونَ    الضیوف وَشَرعُت أُقدِّ
معرفٍة بـ"األَتَكیت"!، إب�ت�داءاً م�ن أَق�رِب ش�خ�ٍص إل�ى 

 الباب یساراً .. قاَل:
ا أُمَّ َع�م�ٍر ... وك�اَن ال�ك�اْس َم�ج�راهُ  "َمنَعِت الكاْس عنـَّ

 الیَمینَا "!
یومھا إحمرَّ وجھي خجالً، كما أظن، ألن�ن�ي إس�ت�ش�ع�رُت 

 حرارة في أُذني، ُمذاك ما نسیُت ھذا البیَت أَبداً!!
...................................... 

نَـْم قَریَر العیِن ..! فَصغیُرَك صـاَر شیخاً َھِرماً... لكنھ لَ�ْم 
یُشَف من ظََمأه .. ولَْم یُغـادر بُستاَن الَح�ْرِف.. م�ا فَ�تِ�ىَء 

 یصطاُد ُشھَُب المعنى وظاللَھـا ..

ل  ـا یََزْل على تِل�َك ال�درب، ال�ت�ي َس�لَ�ك�ھ�ا، أَب�ون�ا األوَّ لَمَّ
مسكوناً بَشَغِف إنبالِج المعنى .. لَ�ْم یُ�رِھ�ب�ھ ال�ت�اب�و، ال 

 الوعیـد، وال حتى الخروُج من "الجنّـة"..!!

 ا
"!ُ" 

 

 قصیدة

 م أةا" " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سیرین الزوش/ تونس
 

 
 یقوُل عني في كتاباتھِ 
 أني امرأةٌ كالفانیلیا

 عطري مدسوٌس بذائقتھِ 
 أنفاسھ ُحبسْت حتى إشعاٍر آخر

 یقول أّن القضیةَ في عیوني
 كأن المحاكَم أوصدْت أبوابھا

 ... لتحكم عیوني
 ... كنبض المروجِ 

 و أنّھ مشدوهٌ بألقِھا المفنونِ 
 سبحُت كثیًرا في میادیِن شعورهِ 

 أنوُل الرَضا بقطرِة حبرٍ 
 إذا ما بدعُت لوحيٍّ 

 ... جنائن مرورٍ 
 و إني فریدةُ المزایا یقولُ 

 و حصني مدیحٌ 
 من شدو الیماِم یثورُ 
 ترى ھل أبقى بقربھِ 

 ... خلیلةَ فكرهِ 
 في لیِل عجائبٍ 

 عن قریحتِھ ال ترومُ 
 عیوني و لحظھا قصیدةٌ 
 تُشیُر لِولٍھ ببحٍر ُمغنّى
 إذ یعبُر محراب مقلتيّ 

 ... و مني یضیعُ 
 لیرجع بعد الصولِة إلى راحتيّ 

 أمیرةُ مجلٍس بل و سلطانةٌ 
 بلیٌغ یشیُد بتاجٍ 

 یقوُل بأّن الُمساماةَ إستحالةٌ 
 و أّن عیوني كعمقٍ 

 ... تغوُص بھ
 و أْلقھا الفتّاُك منارةٌ 
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محّمد الماغوط شاعٌر محبوٌك بتأللؤاتِ النّجوِم في تطلُّعاِت      
رؤاهُ، غاَص حتّى النّخاِع في روابي األنیِن، وحلََّق عال�یً�ا ف�ي 
تجلِّیاِت حرفِِھ، إلى أْن المَس غماَم الّسماِء. ین�ب�ُع ح�رفُ�ھُ ِم�ْن 
ِجراِح األوطاِن النّازفِة لی�َل ن�ھ�ار، أی�ن�م�ا ن�ظ�َر، رأى ل�ھ�ی�َب 
النّیراِن تفتُُك بخیراِت البالِد، إلى أن وصَل إلى ح�ال�ِة اش�ت�ع�اٍل 
غیِر مسبوقٍة، حرقَْت اشتعاالُت ھذِه الحالة، جسَد المدائِن دوَن 
إیقاِف ھذا الجنوِن المستشري فوَق ص�دِغ ال�ب�الِد، ف�ل�ْم ی�ج�ْد 
ا یموُج في أعماقِ�ِھ، ف�أش�ھ�َرھ�ا  أجدى من القصیدِة تعبیراً عمَّ
ٍد في وجِھ االشتعاالِت المتربّصِة بَِما یَح�ی�ُق بِ�ِھ، ك�ي  دوَن تردُّ
یخفَِّف من ضراوِة االشتعاِل، وراَح ینس�ُج ح�رف�اً ض�ال�ع�اً ف�ي 
أعماِق الخفایا، وتربََّع فوَق مروِج الشِّعِر الّصافي، كتَب شعًرا 
�ن�اب�ِل،  ھوِر ونكھِة األرِض المكلَّ�ل�ِة ب�السَّ منسابًا من رحیِق الزُّ
حامًال فوَق أجنحتِِھ أوجاَع البالِد؛ ابتداًء من ش�واط�ِئ ال�ب�ح�ِر 
حارى والبوادي. امتاَز شعُرهُ بمذاِق ال�ح�ی�اِة  حتّى أقاصي الصَّ
بكلِّ تفاصیلِھا وحفاوتِھا، كأنَّھُ ُولَِد كي یك�ت�َب ل�ن�ا ش�ع�ًرا م�ن 
خمیرِة األرِض، من غباِر العمِر، من رحیِق الدَّالیاِت، من آھاتِ 
ھاِت، م�ن أوج�اِع األوط�اِن،  السِّنیَن، من عذاباِت اآلباِء واألُمَّ

  من شھوِة األحالِم المندلقِة من رحِم الحیاِة!
الماغوطُ شاعٌر مغموٌس بالفجائِع المتناثرِة فوَق رحاِب العمِر، 
وُمحاصٌر بأوطاٍن ت�زداُد تش�ظِّ�یَّ�اً وان�ح�س�اراً ح�ارق�اً م�ن ك�لِّ 
الجھاِت، كلّما حاوَل الخروَج من حصاراتِِھ ال�م�ت�ت�ال�ی�ة، ازداَد 
حصاراً، فلم ی�ج�ْد أج�دى م�ن ال�ع�ب�وِر ف�ي أقص�ى فض�اءاِت 
القصیدِة، بكلِّ ما فیھا من تجلِّیاٍت شامخٍة على إیقاِع خصوب�ِة 
الكلمِة السَّامقِة، كي یواجھَ عبَر القصیدِة كلَّ ما یعتریِھ، لعّلَّھ�ا 
تنتِشلُھُ من جنوِن الحصاِر المتفشِّي على مدى شراھ�ِة أج�ی�ِج 

ولجاِن.    الصَّ
وِح الموغلِة في  رسَم الماغوطُ أحزاَن اللَّیِل والنّھاِر، جراَح الرُّ
ندوباِت األسى، متوقِّفًا عنَد أحزاِن وغربِة األزقّ�ِة واألح�واِش 
�ول�ج�اِن.  العتیقِة، وأنیِن المدائِن، مسلِّطًا حبَرهُ فوَق غ�دِر الصَّ
واجھَ قلُمھُ مساحاِت القُبِْح المھیمنِة على صدِر البالِد والعباِد، 
ؤى،  غیَر آبٍھ ببریِق السُّیوِف وال باجتیاِح لُغِة النَّفیِر لكب�ِح ال�رُّ
مدافعًا عن حلیِب األطفاِل، وعن موِت األحالِم في الّص�ب�اح�اِت 

  الباكرِة، مدافعًا عن شھیِق الحّریّة واألماِن ومرامي الوئاِم.
جسََّد الشَّاعُر تفاقماِت أوجاِع الّروِح المستشریِة في دنی�ا م�ن 
عراِء في عتِْم اللَّیِل، وع�ن أن�ی�ِن  بكاٍء، وكتَب عن عذاباِت الشُّ
المرأِة في أوِج النّھاِر، وآلَمھُ أحزاُن الطّ�ف�ول�ِة، وم�ا آَل إل�ی�ھ 
باِن بما وصلوا إلیھ من خلخالتِ أجنحِة الحیاِة. مراًرا  واقُع الشُّ
ع��اِت ال��ع��م��ِر ف��ي ك��لِّ م��راح��لِ��ِھ  تس��اَءَل ع��ن أس��ب��اِب تص��دُّ
وشیخوختِِھ. قرأَ انشراخاِت الیوِم عل�ى م�دى ن�ھ�اِرِه ول�ی�لِ�ِھ، 
وكتَب رؤاهُ الشَّعریّةَ ومسرحیّاتِِھ من وحي وقائِع الحیاِة ب�ك�لِّ 
منعطفاِت واقِع الحاِل، موِغالً ِمبضعَھُ في كلِّ ما ھو سلبي في 
الواقِع الحیاتي؛ كي یستأصَل الثّآلیَل والنّت�وَءاِت ال�ع�ال�ق�ةَ ف�ي 
طریِق المظلومیَن والمقھوریَن، ولم یتردَّْد أن یضَع ی�َدهُ ع�ب�َر 
حرفِِھ على الجراحاِت الغائرِة، ُمشیًرا إلى كلِّ صغیرٍة وك�ب�ی�رٍة 
وكأنَّھُ مرآةٌ عاكسةٌ لواقِع الحاِل المریِر الَّذي تنوُح ف�ی�ھ أنَّ�اُت 
البالِد. جسََّد رؤاهُ بأسلوٍب سھٍل وعمی�ٍق، وأع�ط�ى ل�ق�ص�ی�دِة 
ُص أنیَن المواطِن والوط�ِن م�عً�ا.  النّثِر فضاًء شاھقًا، كأنَّھُ یلخِّ
إنَّھُ موسوعةٌ شعریّةٌ أدبیّةٌ فكریّةٌ نقدیّةٌ لك�لِّ م�ا رآهُ، ض�اربً�ا 
عرَض الحائِط بمنعكساِت ما یترتُّب عن نصوِصِھ، طالما تنب�ُع 
آفاُق رؤاهُ من أعماقِ أعماقِھِ الّرھیفِة الّصادقِة، وھذا ما سعى 
إلیھ طواَل عمِره، كي یجسَِّد خصوبةَ حرٍف من نكھ�ِة ُرذاذاِت 

   المطِر!
رأى الماغوطُ أنَّ الّروَح تتلظَّى تحَت سیاِط الق�ھ�ِر وال�تَّ�س�لُّ�ِط، 
فنھَضْت روُحھُ ِمْن بَیِن الّرماِد؛ كي تعبَِّر عن آفاقِِھ وتجلِّی�اتِ�ِھ، 
فكتَب برھافٍة عالیٍة عن اشتعاالِت ال�ّروِح وال�ق�ل�ِب، ف�ج�اءْت 
كلمتُھُ معبِّرةً أحسَن ت�ع�ب�ی�ٍر دوَن أیّ�ِة رت�وٍش، ص�اف�ی�ةً م�ث�َل 
شّالالِت الخیِر وحنیِن األمطاِر المتدفِّقِة فوَق كینونِة األوط�اِن. 
تمیََّز الشَّاعُر بجرأٍة نادرٍة في بوِح رؤاهُ، غ�ی�َر م�ك�تَ�رٍث ألیّ�ِة 
ادقِة كما یرى م�ا  رقابٍة، طالما تنبعُث كلمتُھُ من مشاعِرِه الصَّ
یكتبُھُ حرفًا حرفًا، فكتَب عن الواقِع الّشرقيِّ العربيِّ والسُّوريِّ 
بكلِّ مراراتِِھ وآھاتِِھ وانشراخاتِِھ، وكأنَّھُ یعایُن الواقَع بمج�ھ�ٍر 
ُل وقائَع األحواِل. كاَن لكلمتِھِ صدًى كبیٌر في قلوِب  دقیٍق ویسجِّ
�ع�ریّ�ةُ  القّراِء والقارئاِت إل�ى أن غ�دا ش�اع�ًرا ل�ھُ ق�اَم�تُ�ھُ الشِّ
الّشامخةُ وكاتبًا مسرحیًّا بامتیاٍز؛ مّما دفَع الفنّاَن الكبیَر دری�د 
لّحام إلى االشتغاِل على مسرحیّاتِِھ وقدََّمھ�ا م�َع ف�رق�تِ�ِھ ف�وَق 
أرقى المسارِح، وتابَع الماغوطُ ی�ح�لِّ�ُق ع�ال�یً�ا ف�ي ت�ج�لِّ�یّ�اتِ�ِھ 
الّشعریِّة ورفَع من ش�أِن قص�ی�دِة ال�نَّ�ث�ِر ال�ع�رب�یّ�ِة إل�ى أرق�ى 
فضاءاتِھا الخّالقِة بكلِّ جوارِحِھ وانبعاثاِت ح�رفِ�ِھ إل�ى أقص�ى 

  جموحاِت الخیاِل.
فاجأَني الماغوطُ عندما صّرح في إحدى لقاءاتِِھ أنَّ ما كتبَھُ في 
بدایاتِِھ، ما كاَن على علٍم أنّھ یكتُب شعًرا، بل ك�اَن ی�ك�ت�ُب م�ا 
یجیُش في صدِرِه وعوالِمِھ من مشاعَر وأحاسیَس، وإذ ب�ھ�ذِه 
المشاعِر واألحاسیِس الّتي عبََّر ع�ن�ھ�ا ف�ي ك�ت�اب�اتِ�ِھ، رح�ی�ُق 
الّشعِر، وأكثر م�ا ت�م�یّ�َز ب�ھ ال�م�اغ�وطُ ھ�َو ص�دُق مش�اع�ِرِه 
وأحاسیِسِھ النّابعِة من أعماقِِھ، وطاقتِِھ الُمدھشِة في صی�اغ�ِة 
ِھ بسخریٍة عمیقٍة ھادفٍة، ولھا مدلوالٌت إب�داع�یّ�ةٌ راق�ی�ةٌ،  نصِّ
ومَع أنَّھُ كاَن كتلةً متواصلةً ومتتالیةً ِم�َن األح�زاِن وال�ھ�م�وِم 
عاب�ِة  المعتَّقِة بآھاٍت ال تخطُر على باٍل، مَع ھذا تمیَّز بروِح الدُّ
والفكاھِة والسُّخریِة من كلِّ شيٍء من دوِن تحفٍُّظ؛ ح�تَّ�ى م�ن 
ذاتِِھ وكلِّ ما یتعلَُّق بِِھ، وھكذا جابَھَ كلَّ شيٍء بحرفِ�ِھ وش�ع�ِرِه 
َل كلَّ ھزائِمِھ إلى إب�داٍع خ�ّالٍق، وأدھَش�ن�ي  وكتاباتِِھ؛ كي یحوِّ
عندما سمعتُھُ یقوُل في إحدى حواراتھ التِّلفزیونیّة الّتي حملَْت 

  عنوان "قّصة حلم":
"أنا منذ تعلَّْمُت الحروَف األبجدیّةَ، لم أتوقَّْف عن الكتابِة وعِن 

  العطاِء و"بحب" الخسارة، "بحب" دائًما أخسر"!
حقیقةً أدھَشني حبُّھُ للخسارِة ولیَس للربِح، وبرأیي أنَّ نزوَعھُ 
نحَو الخسائِر ناجٌم عن أنَّھُ لم یَر حولَھُ ما یربَُحھُ إّال الك�ت�اب�ةَ، 
�ا  لھذا فكلُّ ما كاَن یخسُرهُ ما كاَن یغیظُھُ؛ ألنَّھُ ما ك�اَن م�ھ�ت�ّمً
ب�ِح  ، ب�ق�دِر م�ا ك�اَن ی�ھ�ت�مُّ ب�ال�رِّ بِح ال�م�ادِّيِّ على ما یبدو بالرِّ
ًس�ا ن�ف�َس�ھُ ل�ل�ك�ل�م�ِة  ، ولھذا عاَش طواَل حیاتِِھ م�ك�رِّ اإلبداعيِّ
الخّالقِة واإلبداِع، معتبًرا ابنتیِھ ش�ام وس�الف�ة ك�ن�َزهُ الّ�ذي ال 
یضاھیِھ كنٌز آخر في العالِم، وبھذا یمكُن أن نعت�ب�َر ال�م�اغ�وطَ 
، زاخًرا بآفاٍق عالمیٍّة  شاعًرا كونیًّا في رؤاه وعالِمِھ اإلبداعيِّ
من حیُث األفكاِر والّرؤیِة الفس�ی�ح�ِة ع�ل�ى م�دى رح�ل�تِ�ِھ ف�ي 
الكتابِة، منُذ أن حمَل القلَم حتّى آخِر لحظٍة في ح�ی�اتِ�ِھ، وك�اَن 
متمّرًدا منُذ طفولتِِھ وصباه على الطّغیاِن والتَّسلُِّط، وظھَر ھذا 
واضًحا في فضاءاِت شعِرِه، وع�بَّ�َر ع�ن�ھُ بس�خ�ری�ٍة م�ری�رٍة، 
وجرأٍة غیِر مسبوقٍة، ومَع ك�لِّ م�ا ك�اَن ی�ع�ان�ی�ِھ م�ن أح�زاٍن 
ومراراٍت، فقد كاَن متفائًال یضحُك مقھقھًا في وجِھ األح�زاِن، 
ٍة قلٍم إلى فرٍح ومرٍح أثناَء لقاءاتِِھ م�َع  ل كلَّ أحزانِِھ بجرَّ ویحوِّ

 أصدقائِِھ ومعارفِِھ.
د الماغوط في م�ت�وِن ش�ع�ِرِه ن�ح�َو  جمَح الشَّاعُر المبدُع محمَّ
ومانسیِّة برھ�اف�ٍة ب�اس�ق�ٍة، مس�ت�خ�دًم�ا  فضاءاِت الّسریالیِّة الرُّ
صوراً وترمیزاٍت بدیعةً؛ فكاھیّةً ت�ارةً وس�اخ�رةً م�ری�رةً ت�ارةً 
�َل وق�ائ�َع م�ا رآهُ  أخرى، كما كتَب بواقعیٍّة مدھشٍة، كأنَّھُ س�جِّ
وعایَشھ في الحیاِة بكلِّ المراراِت الَّتي صادفَھا وصادفتْ�ھُ ف�ي 
ؤی�ِة ال�واق�ع�یّ�ِة ل�م�ش�اھ�داتِ�ِھ  الحیاِة، وھكذا مزَج ما ب�ی�َن ال�رُّ
�ع�ریَّ�ِة  ومماحكاتِِھ العمیقِة في محطَّاِت الح�ی�اِة وت�ج�لِّ�ی�اتِ�ِھ الشِّ
وم��انس��يِّ  الّش��اھ��ق��ِة ن��ح��َو فض��اءاِت ال��تّ��رم��ی��ِز وال��ع��م��ِق ال��رُّ
، حیُث كاَن یرتَئي في بع�ِض األح�ی�اِن أن ی�ت�وارى  والّسریاليِّ
خلَف صوِرِه الّشعریِّة بحذاقٍة وحرفیٍّة عالیٍة، لیَس خوفً�ا م�ن 
الّرقیِب؛ وإنَّما رغبةً منھُ في الغوِص عمیقًا في انبعاثاِت حبِق 
الشِّعِر. كم كانْت صداقاتُھُ مَع المبدعیَن وال�م�ب�دع�اِت ب�دی�ع�ةً، 
وفیھا قفشاٌت طریفةٌ ومصارحاٌت ب�دی�ع�ةٌ، وم�َع ك�لِّ م�ا ك�اَن 
یحصُل من اختالٍف في وجھاِت النّظِر، كاَن ودوًدا وم�ح�ب�وبً�ا 
من قِبَِل أغلِب األصدقاِء الّذیَن عرفوهُ وعاشوا معَھُ، وأح�بَّ�ھ�م 
ھو اآلخُر ُحبًّا صافیًا عمیقًا، كما أحبَّ دمشَق كأنَّھ�ا قص�ی�دتُ�ھُ 

األزلیّةُ المفتوحةُ على جراِح الّروِح، وأنَْسَن األشیاَء واألمكنةَ 
الّتي أحبَّھا، فكتَب لدمشَق شغفَھُ وحبَّھُ العمیَق لھا، كما ك�ت�َب 
أجمَل القصائِد عن حواریھا وأزقّ�تِ�ھ�ا وم�ق�اھ�ی�ھ�ا وفض�ائِ�ھ�ا 
الّساحِر وعن قاسیوَن وبردى وعن تاریِخھا العریِق ب�اإلب�داِع 

 الرَّصیِن.
یُعدُّ الشَّاعُر المبدُع محّم�د ال�م�اغ�وط ظ�اھ�رةً أدب�یَّ�ة ش�ع�ریّ�ةً 
ِدھا، فقد خرَج ع�ن ال�م�أل�وِف وع�ن السِّ�رِب،  وباذخةً في تفرُّ
وأطلَق العناَن لخیالِِھ وكتَب ما یجوُل في خاطِرِه بكلِّ مصداقیٍّة 
وأریحیٍّة، ال رقیَب لدیِھ إّال حرفُھُ وقلَمھُ. كاَن شاعًرا ح�لُ�م�یًّ�ا، 
وأّكد في كتاباتِِھ ولقاءاتِِھ أنَّھ سیظلُّ یحلُم ویكتُب عن أح�الِم�ِھ 
وأمانیِھ؛ كي نوفَِّر لإلنساِن العربيِّ والّشرقيِّ لقمتَھُ وكرام�تَ�ھُ، 
وكأنَّھُ بقولِِھ ھذا یؤكُِّد أنَّ ال كرامةَ للعرب�يِّ وال ل�ق�م�ةَ ع�ی�ٍش 

 كریمةً لھُ، فلَِم ال نسعى إلى تأمیِن الكرامِة ولقمِة العیِش لھُ.
قرأُت كلَّ دواویِن الماغوط، وأغلَب مسرح�یّ�اتِ�ِھ، وُولِ�َد م�ع�ي 
نَصٌّ مفتوٌح من وحي فضاءاتِھِ الّرحبِة، أدرْجُت ھذا النّصَّ في 
الجزِء العاشِر من أنشودِة الحیاِة، تح�َت ع�ن�وان: "م�اغ�وط، 
ْت ترجمةُ ھ�ذا ال�ج�زِء م�َع  حزنَُك ینبُع من آھاِت البشِر"، وتمَّ
األجزاِء العشرِة األولى من أنشودِة الحیاِة إلى اللّغِة اإلنكلیزیِّة 
عن طریق المترجم "سلمان كریمون" وصدَر ف�ي واش�ن�ط�ن 
عن دار صافي للنشر والتّرجمة والتَّوزیع في م�ج�لّ�ٍد خ�اٍص، 

  قبَل أن یصدَر المجلّد بالعربیِّة كتابًا ورقیًّا!
وفیما كنُت أقرأ دواوینَھُ، انتابَني مراًرا أنّني عثْرُت على ك�ن�ٍز 
شعريٍّ ثمیٍن؛ لَِما كاَن لحرفِِھ من وقٍع ع�ل�ى رؤاي وأف�ك�اري 
وَح ع�ب�َر  وخیالي وعالمي؛ ألنَّ الماغوطَ یخاطُب الق�ل�َب وال�رُّ
افیِة ص�ف�اَء  شعِرِه ونصوِصِھ وكتاباتِِھ، فھو شاعُر الكلمِة الصَّ
النّسیِم المنبعِث من غاباِت الح�ن�ی�ِن، وأج�م�ُل م�ا ف�ي ع�وال�ِم 
�ع�ِر؛  الماغوِط أنَّھُ لم یخطِّْط أْن یكوَن شاعًرا، بل جاَء إل�ى الشَّ
ألنّھُ شاعٌر بالفطرِة؛ وألنَّھُ ترجَم مشاعَرهُ وانكساراتِِھ وأحزانَِھ 
بطریقتِِھ الخاّصِة، وإذ بِِھ یكتُب شعًرا راقیًا دوَن أن ی�دري أنَّ 

 -ما یكتبُھُ ھو من رحیِق الّشعِر الّصافي؛ ألّن قص�ی�دةَ ال�نَّ�ث�ِر 
ما كانْت منتشرةً، لھذا كتَب قصیدةَ النَّثِر على الّسلیقِة  -آنذاك 

وبحسِب ما تملیھ آفاقُھُ ومشاعُرهُ، وغاَص شیئً�ا فش�ی�ئً�ا ف�ي 
فضاءاتِ الشِّعِر، إلى أْن أصبَح شاعًرا طافًحا بعطاءاٍت شعریٍّة 
خصبٍة، تضعُھُ في مصاِف الّشعراِء العالمیِّیَن؛ لَِما في ع�ال�ِم�ِھ 
الشِّعريِّ من جموحاٍت وآفاٍق شعریٍّة رحبٍة، قلّما نرى في دنیا 
عراُء مثلما عبََّر عنھا  الّشرِق والعالِم العربيِّ َمْن عبََّر عنھا الشُّ
الماغوطُ؛ ألنَّھُ ترجَم مشاعَر مالییِن ال�نَّ�اِس ع�ب�َر نص�وِص�ِھ، 
�ةً ھ�م�وَم  حامًال ھموَمھُ وھ�م�وَم اإلنس�اِن أی�ن�م�ا ك�اَن؛ خ�اصَّ
ھُ مفتوًحا ع�ل�ى أح�الِم  ، فجاَء نصُّ المواطِن الشَّرقيِّ والسُّوريِّ
مالییِن النّاِس؛ لھذا أحبَّھُ المالییُن ووصَل إلى أع�م�اِق ق�ّرائِ�ِھ 
وقارئاتِِھ، وسیبقى الماغوطُ شاعًرا سامقًا ومسرح�یًّ�ا ب�اھ�ًرا، 
تصُل كلمتُھُ وِشعُرهُ وأدبُھُ إلى قلوِب المالییِن على مرِّ األجیاِل 

  القادمة!
.......................... 
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 سویدال/ صبري یوسف 



 اءة  دان 

 م  /  
 

 بقلم/ محمود عبد الصمد زكریا/ مصر

بكره النھار یطلع .. ھ�و ت�ع�ب�ی�ر    

یتفجر من معان بعیدة األغ�وار ف�ي 
نفس شاعرنا والتي تشكل مع�ان�ات�ھ  

وصوره الحسیة التي تأتل�ف ج�زءاً 

من بعد جزء إل�ى أن تُ�ع�یّ�ن وج�ھ�اً 
من أوج�ھ مش�ك�ل�ة إنس�ان ال�ع�ص�ر 

تجاه الحیاة.. مجابھة الفقر والع�وز 

ومطاردتھ بل ومحاربتھ ب�ال ھ�واده 

وم��ع ذل��ك ف��ق��ص��ائ��ده ھ��ي ح��دی��ث 
ال��ب��راءة ف��ھ��و وإن ك��ان یش��ع��ر 

بالسخط والتبرم والمقاومة ول�ك�ن�ھ 

السخط النابع م�ن غ�ری�زة الص�دق 
ال��ت��ي ت��ب��ح��ث ع��ن ال��ط��ھ��ر.. إن��ھ��ا 

انتفاضة الضمیر والنزوع الطبیع�ي 

نحو الخی�ر ال�ن�اب�ع�ان م�ن ح�اس�ت�ھ 

ال��ج��ری��ح��ة ال��ت��ي ت��ن��ش��د االل��ت��ئ��ام 

والشفاء باقتالع الخوف واالستالب 
 والوحشة من قلوب الناس .

 اللیل یودعني

 أقولھ إیھ یعني
 مھما ح تخدعني

 بكره النھار یطلع .

بدایةً أود أن أقول إن ال�ن�اق�د ی�ج�ب 

أن یكون في ما یقول ما ی�دل ع�ل�ى 
أن ف�ي ال�م��ن�ب�ع م�ن آرائ�ھ ی��ك�م��ن 

الحب؛ مھما تكن أحكامھ .. ثمة نقد 

صدر عن فكرٍة سابقة متحكم�ة؛ أو 
عن كراھیة یحاول ال�ن�اق�د ب�ك�ل م�ا 

أوتي من براعٍة تبریرھ�ا ت�ج�اه م�ا 

یرى أو یتأمل .. ول�ك�ن�ن�ي أرى أن 

الناقد إن خال من ال�ح�ب؛ ف�ق�د خ�ال 
من الكثیر من الفھم... إذا لم یقترب 

الناقد م�ن ال�ع�م�ل ال�ف�ن�ي ف�إن�ھ ق�د 

ینحرف إلى أھواء تباعد بینھ وبین 

الرؤیة الصح�ی�ح�ة؛ ویص�ب�ح ك�م�ن 
ی�ری��د اج��ت��ی�از ال�ن��ھ��ر إل��ى الض��ف��ِة 

األخرى دونما جسر؛ واألنھر ال�ت�ي 

البد من اج�ت�ی�ازھ�ا ك�ث�ی�رة ف�ي ك�ل 
 عمل إبداعي ..

ھذا الحب ھ�و ال�ذي ی�ف�ت�ح ع�ی�ون 

الناقد ویجعلھا تتم�س�ك ب�ك�ل ال�ق�ی�م 

ال�ت��ي تص�م��د ل��ع�م��ل��ی��ة االس��ت��غ��وار 
والكشف، وھ�ن�ا ی�م�ك�ن ل�ل�ن�اق�د أن 

یكون وسیلة دفع وإنماء ب�ال�ن�س�ب�ة 

للفنان والظاھرة األولى التي رأیتھا 
ولمستھا بعد قراءتي لدی�وان ب�ك�ره 

النھار یطلع للشاعر/ محمد ن�ظ�م�ي  

أن ت��ج��رب��ت�ھ الش��ع��ری�ة ذات أب��ع��اد 

إنسانیة جادة تحق�ق وج�وداً واع�ی�اً 
عاطفیاً حسیّاً وذھنیاً .. ومعنى ھ�ذا 

الكالم أن كل قصیدة عل�ى ص�غ�رھ�ا 

تحقق دفقة من الم�ش�اع�ر وال�رؤى 
المكثفة ؛ تؤكد أن الشاعر قد عان�ي 

م��ن م��روره ف��ي ط��وای��ا ال��ح��ال��ة 

االنسانیة الجائشة التي تل�ھ�ب ف�ی�ھ 

االحساس باأللم أو الغضب أو الل�ذة 
 أو الفرح :

 شقت في قلبي اآله

 شقیتوا یا ولداه
 شقیتوا آه نصین

 واآله دي تبقى آھین

 یشق قلب حزین 

 بعید عن السامعین .
فالقصیدة عنده تتمتع ب�دف�ع ذھ�ن�ي 

وحس�ي وع�اط��ف�ي م�ت��وات�ر. وھ��ذا 

یجعلنا ندرك من ق�راءة ش�ع�ره أن�ھ 
شاعر یح�اول أن ی�ت�ع�اط�ى ح�ی�ات�ھ 

 تعاطیاً عمیقاً وجاداً:

 عیون بتدبحني

 وعیون بتجرحني
 وعیون تسوحني 

 عیون تریح 

 وعیون تنوح 

 وعیون تسوح
 عیون جریئة

 وعیون بریئة

 وعیون بتسأل
 عن الحقیقة 

األھم من ھ�ذا أن الش�اع�ر/ م�ح�م�د 

نظمي  إنما یس�ت�ق�ي ت�ج�رب�ت�ھ م�ن 

داخلھ بمن�ت�ھ�ى ال�ع�ف�وی�ة والص�دق 
والبساطة، فھو یك�ت�ب ل�غ�ة س�ھ�ل�ة 

دون أن یبدو أنھ إنما یكرر ت�ج�ارب 

غ��ی��ره، وال ی��ت��ع��م��د خ��ل��ق ص��ور 
ورموز وإش�ارات ی�ح�اول أن ی�ج�د 

لھا تداوالً بین الن�اس، ل�ذل�ك ت�ج�ده 

م�أل�وف��اً وأل��ی�ف��اً ال ت��ع�ن��ی�ھ مش�اك��ل 

ال�ح�داث�ة ب��ق�در م�ا ی��ع�ن�ی�ة الص��دق 
واألصالة وال�ب�راءة، وھ�و ی�ت�ب�ن�ى 

بوضوح قض�ای�ا ش�دی�دة اإلنس�ان�ی�ة 

ویتعاطف مع األطفال الفقراء الذین 
ی��أت��ي ب��ھ��م اآلب��اء إل��ى ال��دن��ی��ا ث��م 

یتركونھم لقسوتھا ال ی�ج�دون م�ن 

 یمسح دموعھم :

 نزلت دموع ودموع 
 وكأنھا أنھار

 طفت شموع وشموع

 ودبلت أزھار
 یا رب أرحم طفولتھ 

 دا الولد منھار

 باشكیك لربي یا ابوه

 وكل من ظلموه
إنھ األسى على ع�ھ�د م�ن ال�ب�راءة 

الضائعة والصدق ال�ذي ال ی�ت�ح�ق�ق 

وم��ن ث��م ف��ھ��ي م��ج��اب��ھ��ة ورف��ض 
ولكن�ھ�ا ف�ي ال�وق�ت ذات�ھ ال�ح�ن�ی�ن 

المتصل لطور من الحیاة أكثر ن�ق�اء 

 تسكن إلیھ النفس وترتاح.
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  المثل العراقي یقول (عرجھ والبسھ قبقاب...).  
في قاموس جامع المعاني، القَْبقَاُب: النَّْع�ُل تُ�تَّ�َخ�ُذ 
من خشب، وِشَراُكھا من جلد أَو نح�وه وال�ج�م�ع: 

 قباقیب.
كان القبقاب رم�ًزا ل�ل�دل�ع ب�ی�ن ال�ب�س�ط�اء ن�ظ�ًرا 
لمزایاه العدیدة، ولعل أبرزھا علوه عن مس�ت�وى 
األرض، وتمیزت الجمیالت عند مشیھن، وغال�ب�اً 
ما یُسمع صوت نقر متكرر ع�ل�ى األرض، ن�اج�م 
عن ارتطام أحذیة خشبیة تقلیدیة تسمى قباقی�ب، 
والجیل الخمسیني یتذكر أغنیة شادیة التي تق�ول 

رنة قبقابي یمھ رنة قبقابي وان�ا م�اش�ی�ة ی�م�ھ »
ومع ذلك فلم یبق من ھذه األغنیة  .«بتمیل راسي

سوى الذكرى، والقبقاب من األحذیة التي تص�ن�ع 
من الخشب ویضع في مقدمتھا قطعة جلدیة تكفي 
إلدخال أصابع القدم ف�ی�ھ�ا، وی�ك�ون م�رت�ف�ع ع�ن 
األرض ألنھ یكثر ارتداءه في الحمامات، حیث انھ 

 یشبھ حذاء الكعب العالي.
والقبقاب ناعم، محب لمن یلبسھ، صح�ي، ق�وي، 
طنان، وكعبھ العالي زینة الع�روس، ومص�اح�ب�ھ�ا 
في حمام العرس؛ لزیادة طولھا ورقتھا وأنوثتھا، 
رنتھ شفرة سریة لقلب الحبیب، انتشر في عص�ر 
الجواري الذھبي، ولبسھ المل�وك دل�ی�ل ال�ع�ظ�م�ة 
والش��م��وخ، وقُ��ِدم ال��ق��ب��ق��اب ھ��دای��ا ل��ل��م��ل��وك 
والسالطین، وعلو كعبھ ف�ھ�و م�ن�ق�ذ م�ن أوح�ال 
الشتاء، ومع ذلك فھو م�راوغ�ا وم�خ�ات�ال، ل�ك�ن�ھ 
وضیع في بعض ال�م�واق�ف، وف�ي ن�ف�س ال�وق�ت 
كاذب وھ�دَّار، وس�ب�ب ال�ھ�الك وال�م�وت، م�دم�ى 
الرؤوس، وُمشِعل المعارك، ووس�ی�ل�ة ل�الن�ت�ق�ام، 
فدبّرت شجرة الدر مكیدة ل�ع�ز ال�دی�ن أی�ب�ك ب�ع�د 
زواجھ من ابنة والي الموصل واشتعلت نار الحقد 
ا في صدرھا فدعتھ إلیھا، فلّما وصل سلطت علیھ 
جواریھا ضربًا بالقباقیب الخشبیة حت�ى ال�م�وت، 
والقبقاب ی�راف�ق وداع ال�خ�ط�ی�ب (ال�م�ت�ع�وس)، 

 ودلیل اإلدانة، والعقاب، وتغیُّر الحال وتبدلّھا.
للقباقیب مم�ی�زات أخ�رى، إن�ھ�ا م�ری�ح�ة، ت�ق�وم 
بحمایة ال�ق�دم�ی�ن، وی�ب�ق�ى ال�ق�دم ج�اف وداف�ئ، 
وعالوة على ذلك فالقباقیب ضروریة للمشي على 
الطین عبر العصور، تم تصمیم وتصنیع القباقیب 
الستخدامھا لعدة أغراض، عل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال: 
قباقیب الفالحین التقلیدیة، قباقیب ال�ب�س�ت�ان�ی�ی�ن، 
قباقیب الصیادین، قباقیب التزلج، قباقیب ت�ل�ب�س 
أیام األحد فقط. والقب�اق�ی�ب مص�ن�وع�ة خص�ی�ص�اً 
�ّي، یش�د  لل�ن�س�اء، ف�ھ�و رخ�ی�ص ال�ث�م�ن، وِص�حِّ
الظھر، ومریح للقدمین، وال یتلف بمرور الزمن، 
وال تتعلق بھ القاذورات. وال یح�م�ل ن�ج�اس�ة ف�ي 
َحمَّامات المساجد في أثناء الوضوء، إضاف�ة إل�ى 
أنھ متین یتحمل األعمال، وكان آخر ما خ�ت�م ب�ھ 
ت�اری�خ ال�ق�ب�ق�اب أن�ھ دخ�ل ف�ي أدوات ال�ت�ق�ری��ع 
والعقوبات، ویس�ت�خ�دم�ون�ھ ب�وص�ف�ھ ن�وع�اً م�ن 
العقاب بالجاني؛ إذ دخ�ل ض�م�ن أدوات ال�ع�ق�اب، 
عندما كان یع�ل�ق ف�ي ع�ن�ق الش�خ�ص ال�م�ع�اق�ب 

 ویطاف بھ فوق ظھر حمار.

وشكل القَْبقاب في الم�اض�ي م�خ�ت�ل�ف ع�م�ا ن�راه 
الیوم، فنجد بعض القباقی�ب ق�ری�ب م�ن األرض، 
وبعضھا لھ ارتفاع، وكان یلبسھ من كان ی�رغ�ب 
في تطویل قامتھ البتالئھ بالقصر المفرط، أو كان 
محباً العظمة والظھور، وكان استعمال�ھ والس�ی�ر 
بھ لھ قواعد خاصة بھ تح�ت�اج إل�ى ت�دری�ب؛ ك�ي 
تتمكن الفتاة من إصدار الصوت في القَْبقاب فیبلغ 

 أثره إلى نفوس شباب الحارة.
وكان القَْبقاب في الماضي من ض�م�ن أس�اس�ی�ات 
ج�ھ�از ال�ع��روس م�ع ك�رس��ي ال��ح�م��ام، وی��غ�ل��ف 
بالمخمل، ولھ أسلوب ممیز من غیره في تزیی�ن�ھ 
وتجمیلھ بالفضة والذھب، والیوم اختفت القباقیب 
م��ن األق��دام ك��م��ا ان��م��ح��ى ذك��ره م��ن األس��واق 
التاریخیة الجمیلة، ومن أذھان الن�اس، وال ی�زال 
ال��ق��س��م م��ن��ھ ی��ب��اع ف��ی��ھ ك��ت��ح��ف وك��ج��زء م��ن 
الموروثات الش�ع�ب�ی�ة ال�ج�م�ی�ل�ة. ال�ق�ب�ق�اب س�یّ�د 
الموقف قدیماً، سیّد موقف أیّام زمان، عندما كان 
القبقاب قبقاباً حقیقیّاً من خش�ب ال�ج�اوي ول�ی�س 
خشب فایبر، فالقبقاب كان قدیماً أض�م�ن وس�ی�ل�ة 
نقل العراقیین عبر العصور القدیمة داخل الدار أو 
خارجھ، خاّصةً عند الفیضانات واألمطار الغزیرة 
الّتي تغرق أزقّة وح�ارات ال�م�دن ال�واق�ع�ة ع�ل�ى 
ضفاف دجلة والفرات، فیحتاج العراقي ل�ل�ق�ب�ق�اب 

 كضرورة.
وكانت العائالت تمیز القباقیب بعضھا من ب�ع�ض 
ب�وس��اط�ة وض��ع مس�م��ار أو أك��ث��ر ف��ي م�ق��دم��ة 
القبقاب، إضافةً إلى ألوان سیر القَْبق�اب؛ إذ ك�ان 
عادةً یُزیَّ�ن ال�قَ�ْب�ق�اب ال�خ�اّص ب�األط�ف�ال ب�ال�ورد 
واأللوان، على حین تُم�یَّ�ز ق�ب�اق�ی�ب ال�رج�ال م�ن 
غیرھا بألوانھا التي تراوح بین ال�ل�ون�ی�ن ال�ب�ن�ي 

 واألسود.
أما اآلن فیرى كثیرون القبقاب ال یناسب العصر؛ 
الختالف أنماط الحیاة والسكن والتطور، فلم ی�ع�د 
القَْبقاب حذاًء شعبیاً، ب�ل أص�ب�ح ح�ذاء س�ی�اح�ی�اً، 
وفي بعض األحیان حذاًء ط�ب�ی�اً، یص�ف�ھ األط�ب�اء 
لبعض ال�م�رض�ى؛ م�م�ن ی�ع�ان�ون مش�ك�الت ف�ي 
أقدامھم؛ مثل: الحساسی�ة، أو م�رض الس�ك�ري، 
لكن ال ی�زال الص�وت ال�ذي یص�دره ی�ث�ی�ر ل�دى 
السامع إحساساً مختلفاً یعیده بالذاكرة إلى الزم�ن 
القدیم. لبس ال�ق�ب�ق�اب ك�ان م�ن�ت�ش�راً ف�ي ال�ب�الد 
العربیة، وتعتبر بغداد ودمشق من أشھ�ر ال�م�دن 
العربیة التي ُعرفت بصناعة القبقاب، وتخ�ص�ص 

  في صناعتھ حرفیون مھرة، كما إن لھ
محالت خاصة في عرض وب�ی�ع ال�ق�ب�ق�اب، وی�ت�م 
 تصدیر نوعیات مختلفة الى كافة البلدان العربیة.

مھنة (القبقاب جي) وراثیة، فیھا تنتقل من اآلباء 
إلى األجداد، ومثل كل المھن، یُ�ن�س�ب إل�ی�ھ�ا م�ن 
یعمل بھا، إذ إن أول قبق�اب م�ك�ت�ش�ف ف�ي مص�ر 

عاًما. وترجع القب�اق�ی�ب إل�ى أی�ام  850یعود إلى 
الفاطمیین والعثمانیین؛ فقد ك�ان�ت تُس�ت�خ�دم ف�ي 
الحمامات العامة لمنع االنزالق، فالقب�ق�اب ث�ق�اف�ة 
جماعیة في وعي الناس في تلك ال�ف�ت�رة، وی�ذك�ر 
أن الفاطم�ی�ی�ن اخ�ت�رع�وا ال�ق�ب�ق�اب ألن أرض�ی�ة 

ال�ح�م�ام�ات س�اخ�ن�ھ ن��ت�ی�ج�ة األوان��ي ال�ف�خ�اری��ة 
الضخمة التي كانت تحت األرض الممتلئة بالماء، 
وتحتھا منقد كبیر یقوم بتسخین الماء وم�ن ھ�ن�ا 
ف�ك�روا ف�ي ع�م��ل م�داس ب�ن�ع��ل خش�ب ح�ت�ى ال 
یشعرون بالسخونة، وط�ور ال�ع�ث�م�ان�ی�ی�ن ص�ن�ع 
القبقاب الرجالي بحجوم كب�ی�رة. ال نس�ت�ط�ی�ع أن 
نخلع القَْبقاب من قِدم التاریخ العربي، بعد أن نقرأ 
نصیحة أھل الشام القدیمة التي تق�ول: "ال�ب�س�وا 
في أرجلكم القبقاب، ف�ھ�و م�ن ال�خ�ش�ب وم�ری�ٌح 
للقدمی�ن، وال ی�ت�أث�ر ب�ال�ح�رارة أو ال�ب�رودة، وال 
یسبب التشققات الجلدیة؛ ألنھ لیس ھناك أحّن من 

  الخشب على بني آدم".
یُلبس كیفما اتفق وألي قدم كانت، كذلك ما یمیزه 
أیضاً ارتفاعھ عن األرض لوج�ود مس�ان�د ع�ال�ی�ة 
في أسفلھ كذلك ال یتعرض من یرتدي القبقاب الى 
االنزالق والسقوط، لكونھ مصن�وع م�ن ال�خ�ش�ب 
الغیر قابل ل�ل�ت�زح�ل�ق. وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ف�ائ�دة 
القبقاب وجمالھ، فإنھ یحمل القسوة ویمثل حرج�اً 
للعریس الذي یتقدم إلى ِخطبة فتاة، فبعد أن یزور 
بیت الفتاة ویراھا وتراه، ولم تُعجب العروس بھ، 
كانوا یضعون قبقاباً على عتبة باب الدار، وعندما 
یخرج الخاِطب من منزل العروس ویرى القَْب�ق�اب 
على الباب، یعلم عدم قَبول ِخطبتھ فال ی�ع�ود، أو 
یصبغونھ بلون ذھبي ویضعونھ في علبھ ف�اخ�رة 

 ویرسلونھا إلى أھلھ.
لم یعد ارتداء القباقیب مثل سابق عھده، فقد بدأت 
في التالشي، وأقتصر وجودھا داخ�ل ال�م�س�اج�د، 
باألماكن المخصصة للوضوء فقط، ب�ع�دم�ا ك�ان�ت 
تمأل المساجد والحمامات الش�ع�ب�ی�ة ل�دورھ�ا ف�ي 
حمایة مرتدیھا م�ن االن�زالق. ت�ع�ت�ب�ر ال�م�واس�م 
الدینی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي ش�ھ�ور رج�ب وش�ع�ب�ان 
ورمضان، أكثر أوقات بیع الق�ب�ق�اب، إذ یش�ت�ري 
بعض الناس كمیة كبیرة لیتبرعوا بھا للمس�اج�د، 

 فوجوده أصبح مقتصرا داخل المساجد للوضوء.
والقَْبقاب الذي نراه اآلن، یتكون من قالب خشبي 
ذي المقاس الموحد، ویتمیز القبقاب أنھ ال توج�د 
فیھ فردة یمین أو فردة یس�ار، وط�ری�ق�ة ص�ن�ع�ھ 
تكون بعد قطع األخشاب من الشج�ر، وت�ح�وی�ل�ھ�ا 
الى ألواح خشبیة، وأصعب مرحل�ة ھ�ي تص�م�ی�م 
القوالب الخشبیة التي تتم بوساطة ورش ن�ج�ارة 
متخصصة، وفي الماضي كان الِحَرفِیُّون ینحت�ون 
القبقاب بأیدیھم إلى أن ظھ�رت آالت ت�ؤدي ھ�ذه 

ال�واح   المھمة. وبدایة التصنیع تبدأ بعد تجھ�ی�ز
الخشب حیث یقطع شرائح على أش�ك�ال ق�دم�ی�ن، 
بعدھا تتحول الى قطع على شك�ل ق�وال�ب، تش�ب�ھ 
قاعدة الحذاء لھا كعب م�ن ال�خ�ل�ف أو مس�ن�دی�ن 
أث�ن�ی�ن م�ن األس��ف�ل، ت�ك�ون ب��ارزة ت�رف�ع�ھ ع��ن 
األرض، ویرسم على قدم اإلنسان حسب المقاس، 
ثم تأتى عملیة التفكیك، وفیھا تتم إزال�ة ال�زوائ�د 
الخارجیة من الجانبین، ثم النشر ب�ع�م�ل�ی�ة ال�ل�ف 
وھي إزالة الزوائد األمامیة وال�خ�ل�ف�ی�ة، وب�ع�دھ�ا 
تأتى عملیة التقدیر وھي تشكیل كعب القبقاب، ثمَّ 
یأتي دور التنعیم أي حفُّ القبقاب تمھیداً لطالئھ، 

وأخر مرحلة یُركب علیھ السیر، وھي قطع�ة م�ن 
الجلد تثبت ع�ل�ى م�ق�دم�ة ال�ق�ب�ق�اب م�ن األع�ل�ى 
بمسامیر خاصة، وق�ط�ع�ة ص�غ�ی�رة م�ن الص�اج؛ 
إلحكام ربط (السیر) بالق�ال�ب ال�خ�ش�ب�ي، وی�ك�ون 
السیر بألوان مختلفة، لقد تفن�ن (ال�ق�ب�ق�اب ج�ی�ھ) 
فطّعموا الخش�ب ب�ال�م�ع�ادن وال�ح�ج�ارة ال�ك�ری�م�ة 
والصدف، وطرزوا سیورھا بخ�ی�وط م�ن ال�ذھ�ب 
وال�ف�ض��ة، وك��ان�ت ال�ق��ب�اق��ی�ب أن�واًع��ا م��ت�ع��ددة، 
كالشبراوي والساذج والمطعم ب�أل�وان م�خ�ت�ل�ف�ة، 
ولقد اختلف شكل القبقاب ونوعھ ما بین األغنیاء 
والفقراء، واختلف م�ا لُ�ب�س م�ن�ھ داخ�ل ال�ب�ی�ت 

 وخارجھ.
فھو ویُصنع من خشب الصفصاف أو الجاوي أو 
الجوز لكثرة ھذه األشجار، ویعد خشب التوت من 
أفضل أنواع الخشب ال�م�س�ت�خ�دم�ة ف�ي ص�ن�اع�ة 

ف�ي ال�وق�ت ال�ح�ال�ي ت�ع�ی�ش ص�ن�اع�ة   القب�ق�اب.
القباقیب رمق�ھ�ا األخ�ی�ر، وت�وش�ك ع�ل�ى ال�ف�ن�اء 
والتالشي، بعدما كانت م�ل�ھ�م�ة ل�ك�ث�ی�ر م�ن دور 
األزیاء العالمیة التي اقتبست بعض تصم�ی�م�ات�ھ�ا 

 واستخدمتھا لترویج منتجاتھا.
وأغرب قصص القَْبقاب ما ُحكي عن أح�د الع�ب�ي 
السیرك الذي سافر من حلب إلى دمش�ق، وأظ�ھ�ر 
ألعاباً وفنوناً غریبة منھا أنھ مشى عل�ى ال�ح�ب�ال 
منتعالً قبقاب�اً وت�ح�ت�ھ أل�واح الص�اب�ون، وھ�ن�اك 
حادثة شھیرة أخرى كان القَْبقاب فیھ�ا س�ب�ب�اً ف�ي 
الھالك والموت، وھو ما حدث لق�اض�ي ال�ح�ن�ف�ی�ة 

ھـ�/ 922بمصر برھان الدین إبراھ�ی�م ال�ك�رك�ي (
م)، وكان یقف على بركة ال�ف�ی�ل ل�ی�ت�وض�أ 1516

وفي رجلھ قبقاب، فحدث ھبوط في السلم ف�زل�ق�ت 
قدماه فوقع في البركة، وك�ان�ت م�م�ت�ل�ئ�ةً ب�م�ی�اه 
فیضان النیل، ولم ینتبھ إلیھ أحد لینقذه، وعندم�ا 
غاب وبحثوا عنھ وجدوا ع�م�ام�ت�ھ ط�اف�ی�ة ف�وق 

لَّم، وتختل�ف رؤی�ة   الماء، وأحد قَْبقابیھ على السُّ
القَْبقاب في المنام، فھي تدل على الزھد والتوبة، 
والطھارة والزواج للَعَزاب، أو تدل على الخصام، 
أو إظھار ِسّر لمن یرید كت�م�ان�ھ، وَم�ن رأى أنَّ�ھ 
یمشي في قَْبقاب زجاجّي فإنھ نَمَّام ُمنافِ�ق، وَم�ن 

  رأى
أنھ یلبس قبقاباً جدیداً فإنھ یشتري غ�الم�اً. وف�ي 
الیابان القبقاب یسمى غیتا بالیابانیة ھو نوع من 
أنواع ألبسة القدم الیابانیة ال�ت�ي تش�ب�ھ إل�ى ح�د 
كبیر القبقاب ،أو الصندل یصنع من الخشب یثبت 
في القدم بواسطة حبل قماشي یدخ�ل ب�ی�ن إب�ھ�ام 
القدم واألصبع المجاورة لھ. عادة ما یرتدى الغیتا 
مع المالبس التقلیدیة الیابانیة مثل الكی�م�ون�و أو 
الیوكاتا وعلى األغ�ل�ب ف�ي ف�ت�رات الص�ی�ف، أو 
أحیانا عند ھطول المطر أو الثلوج ح�ی�ث ل�ل�غ�ی�ت�ا 
ارتف�اع أك�ب�ر م�ن أن�واع األح�ذی�ة األخ�رى م�ث�ل 
الزوري ولھذا تأثیر أكبر على حمای�ة ال�ق�دم م�ن 

 ماء المطر أو الثلج.
........................................ 
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  نادیة محمد عبد الھادي/مصر

 

 

  أیھما یقتل الحب
 !!! الكذب

 !!!! ام الحرب
 فكرت للحظات بعدما

  رأیت أحد الجنود 
  یودع حبیبتھ بالمحطة

  ینظر لھا بأسى 
 ھي تبكي فراقھ على رصیف القتال 

 تتعلق بخصره مرة ،  
  تتشبث بعینیھ مرة 

 تقترب بأنفاسھا المضطربة من وجھھ
 قلبھا یجلس القرفصاء ھلعا علیھ

  من أن یعود لھا طیرا جریحا
  ملفوفا برایة الوطن

 
 تذكرت كیف تركتني

 وعیناك یملؤھما الغرور والكذب 
 تركتني بحضن الریح 

ومخالب خذالني تغرس أظافرھا  
  بوجھي

  عیناي زائغتان
 بسمة قدیمة أرسمھا على شفتاي

 حفظا لكرامتي 
 الملقاة فوق حذاء المطر 

 عندھا علمت أن الحرب بریئة
  من قتل الحب 

  و الرصاص لن یقبض روح الذكرى
 .... لن یطفأ نار الحنین
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 د.عبد االلھ محمد جاسم
 العراق

 

 

 ..كتبُت الشعر وملَّتني القصائد

  ..ومن سھدي أفلت نجوم اللیل

 ..وروت من دمعي الوسائد

 ..عاتبتني غریبة االوصافِ 

 ..حین رأتني بصفر الیدین لھا عائد

 .. قالت مالي اراَك ُمْكتَئِباً 

 ھل غیرْت اطباعَك الشدائد..؟

 ..اجبتُھا كال وربي إني عنیدٌ 

 ..ال اخاف الغدر وال أھَل المصائد

 ..اقسمُت ان ال اصدق بأصحاب االمس

 ..والیوم وال بمجدھم البائد

  ..سوف امضي بحبك

 ..رغم الیتم والبعد وكید المكائد

  ..ارنو الیك یاجنان الورد بقلٍب مبتھج

 ..كأني اخطُف عطرك السائد

  ..واجمع زھوراً بلون خدیك

 ..واضعھا على االعناق قالئد

 .. قد یظن البعض انھا عھدلعاشق

 ..سقاھا من دمھ الشائد

 .. اقیم صرحاً لھواك

 .. وأمأل االجواء طربا

 ..وارسي العیون إلیٍك موائد

  ا اة
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامح أدور سعدهللا / مصر

 
 ھذه خریطة األحالم السعیدة

 لكنھ تبدو عني بعیدة
 أنظروا معي ھذه األحالم

 أِن أراھا األوھام
 نجري و تجري كأنھا السراب

 وتلومني األحباب
 و یقولون عني : أعیش بین السحاب !

 قلت لھم : تعالوا ھنا مكاني
 تروني كیف أعاني ؟

 فلو كان حلمي صخر ثابت
 لحملتھ فوق ظھر

 كالعابد
 وحدي ھنا اكابد
 و ال تركت حلمي

 كان لي ند  بین السحاب
 كان لي معاند

   خبروني : كیف یكون لي رفیق؟
 و قد غدرني على طول الطریق

 دلوني أو انجدوني
 أنا ھنا حائر !!

 أھذا حلًما ؟
 أم ھذه لعنة من بین األیام جاءت؟

 أنا لست سعید الحظ
 و لم یكن یوًما حلیفي القدر

 أحالم عمري قد انھارت
 إلى ذكریات من عالم الخیال
 حولتھا األوھام إلى خرافات
 و أنا ال أدري كیف الحال ؟
 في عشق وادي الظلمات
 وما كان یخطر على البال
 أن أحفر بیدي قبر أحالمي

 و أعیش في كوخ األسر 
 الكئیب

 بعید عن كل قریب و غریب
 أسیر الجراح أسیر النصیب

 فما عاد لي ھنا الحبیب
 تلك الحیاة التي ترجوه

 فیما یقول عنھ: النصیب
 تلك النصیب الذي عنھ

 عیوني ال تغیب
 قول كالم و مراسیل
 تشھد أني خالي البال
 ال قید وال كوني أسیر

 في طرق معوجة أسیر 
 نشیدي عذٌب في الحنین
 حیث تسیر سفینتي في

 لوحة الفجر تعاند الموج الحزین
 أو قدٌر حكم علّى بمواعید

 



25  

Wednesday 
AL iraqia No. 818 

 23 Mar 22 • Year 17 

ت�م اف�ت�ت�اح م�ع�رض مش�ت�رك ل�ك�ل م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 
ال�ن��ح��ات�ی��ن (ھ��ی��ث�م حس��ن ورض��ا ف�رح��ان ون��ج��م 
القیسي) الذي حمل عن�وان (ت�ج�ارب ف�ي ال�ن�ح�ت 

) وذل�ك ع�ل�ى ق�اع�ة أك�د 6* 3العراقي المع�اص�ر 
 -3-19للفنون ف�ي ب�غ�داد ی�وم الس�ب�ت ال�م�واف�ق 

وس�ط حض�ور ج�م�اھ�ی�ري غ�ف�ی�ر م�م�ث�ال  2022
بحضور رسمي عن وزارة الثقاف�ة ب�الس�ی�د م�دی�ر 
دائرة الفنون التشكیلیة (د فاخر محمد) (والدكت�ور 

 جبار جودي) نقیب الفنانین العراقیین.
تعد تجارب الفن�ان�ی�ن ال�ث�الث�ة ف�ي ھ�ذا ال�م�ع�رض 
محاولة تجریبیة منھم لتقدیم الفن النحتي الع�راق�ي 
بما ھو یسمو ویتقدم على باق�ي ال�ف�ن�ون ال�ن�ح�ت�ی�ة 
في المنطقة بعدما شھد ھذا الف�ن م�ن ت�راج�ع ف�ي 
اآلونة األخیرة نت�ی�ج�ة س�ی�ادة الس�م�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 

ل�ذا ق�د  والتجاریة في صناعتھ وتقدیمھ للمتلق�ي، 
قدم الفنانون الثالثة أعماال مھمة حیث ش�ارك ك�ل 
نحات منھم بستة أعم�ال اخ�ت�ل�ف�ت خ�ام�ات�ھ�ا ب�ی�ن 
(الطین والخشب والستیل ستیل والبروز والزج�اج 
وال��رخ��ام الص��ن��اع��ي) وك��ان االنس��ان ال��ع��راق��ي 
والواقع العراقي والحضارة الع�راق�ی�ة ھ�و ال�ث�ی�م�ة 
المشتركة ل�ل�ف�ان�ی�ن ال�ث�الث�ة، ح�ی�ث ت�م�ث�ل ال�ل�ھ�م 
العراقي بشكل عام والفن العراق�ي ال�ن�ح�ت�ي بش�ك�ل 
خاص فھو الجامع المشترك بین الث�الث�ة، ف�ق�دم�وا 
ل�ل�م�ش�اھ�د أع�م�اال ج��دی�رة ب�االھ�ت�م�ام واالح�ت��رام 
محاكیة ثقافة وذائقة الشخص�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة وال�ت�ي 
عبرت ثیمھا بین الحاضر الزمني ال�واق�ع�ي وب�ی�ن 
األثر الداللي للم�وروث ال�ع�راق�ي ال�ق�دی�م وخ�اص�ة 
(یعد فن النحت من الفنون ال�ق�دی�م�ة ق�دم اإلنس�ان 
فھو أقدم من فن الت�ص�وی�ر م�ث�ال. ف�اإلنس�ان أق�در 

 على التعبیر النحتي عنھ عن التعبیر بالرسم).
معرض تجارب ھذا ال یعد محاولة تجریبیة إلثب�ات 
ھویة وخصوصیة النحت العراقي فحسب بق�در م�ا 
ھي محاوالت تجریبیة للتجدید واالبتكار من خ�الل 
الخامات األساس�ی�ة ألع�م�ال ال�ن�ح�ات�ی�ن ، وك�ذل�ك 
الرؤیة غیر ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة ل�ت�وظ�ی�ف ح�رك�ة ال�زم�ن 
والرموز وال�ب�ی�ئ�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ن خ�الل ال�ت�ق�ن�ات 
النحت�ی�ة وص�غ�ر ح�ج�م ال�م�ن�ح�وت�ات ال�م�ع�روض�ة 
ودقتھا ، وھي تعد بمثاب�ة ح�رف�ة ص�ی�اغ�ة وك�ف�ن 
أكثر مما نعتبره عمال نحتیا مح�ض�ا، وھ�ن�ا ت�ك�م�ن 

الحالة االبداعیة المشتركة والسمة العملیاتیة الت�ي 
اتسمت فیھا ال�م�ع�روض�ات ج�ل�ھ�ا وھ�ذه ال�زاوی�ة 
الرؤیویة في فھم وادارك الذائقة قد تك�ون ال�ع�ام�ل 
االیحائي دون الق�ص�دي ل�ل�ن�ظ�رة ال�م�ش�ت�رك�ة ف�ي 
مقاربتھم للتجریب والجمع م�ا ب�ی�ن ال�ح�داث�ة وم�ا 
بعد الحداثة في التجسید وإلن�ت�اج خ�ط�اب ج�م�ال�ي 
ھویاتي لفن النحت العراقي ب�رؤى ح�داث�ی�ة، وف�ي 
ھذا االطار یؤكد (شوكت الربی�ع�ي) : وان م�ھ�م�ة 
ترمیم (الذاكرة) وم�ن�ح�ھ�ا ع�م�ل�ھ�ا ال�م�ت�وازن م�ع 
الحداثات، سیشكل ع�م�ل�ی�ة م�ع�رف�ی�ة ـ� تس�ت�دع�ي 
التجریب ـ ال تقوم على محاكاة عالمات ال�م�اض�ي، 
للحفاظ على الشخصیة، وال تقوم على اس�ت�ن�س�اخ 
حداثات أوربا، لمواكبة روح ال�ع�ص�ر، وب�رام�ج�ھ 
الشدیدة التعقید، فحسب، بل لإلسھام بالحفاظ على 
ال�ھ�وی�ة ب��وص�ف�ھ�ا اس��ت�ح�داث�اً لص��ھ�ر ال�م�ؤث��رات 
والروافد ومنحھا ھ�وی�ت�ھ�ا ال�ع�ام�ة ـ� إل�ى ج�ان�ب 
خصائص النح�ات، ودوره ف�ي ال�م�ن�ج�ز ال�ف�ن�ي ـ 

 الجمالي) .
یبدو الصفة الطاغیة ل�م�ن�ح�وت�ات ال�ف�ن�ان (ھ�ی�ث�م  

حسن) تحدیدا توظی�ف ال�ل�ون ف�ي أع�م�ال�ھ وھ�ي 
محاولة الفتة منھ ل�ل�ت�وأم�ة م�ا ب�ی�ن ف�ن�ي ال�رس�م 
والنح�ت ل�ت�ع�ط�ي ج�اذب�ی�ة ت�ع�ب�ی�ری�ة وتش�د ن�ظ�ر 
المشاھد لمنحوت�ات�ھ، وح�اول أیض�ا ال�ل�ع�ب ع�ل�ى 
طریقة العرض للم�ح�اك�اة ب�ی�ن م�ن�ص�ات ال�ع�رض 
والمادة المعروضة وھي رؤی�ة تس�ت�ح�ق االش�ادة 

 بھا .
من الفنانین المشاركین في المع�رض ھ�و ال�ن�ح�ات 

مق�ی�م ف�ي ب�غ�داد  1955(رضا فرحان) من موالید 
وقد شارك في عدة معارض عالمی�ة وع�رب�ی�ة م�ن 
أھ�م�ھ�ا م�ع�ارض مش�ت�رك�ة ف�ي (ل�ن�دن وب�اری��س 

باإلضافة الى ك�م ك�ب�ی�ر م�ن   واالمارات وبیروت)
المعارض المحلیة وتح�دث ع�ن مش�ارك�ت�ھ ق�ائ�ال: 
(قد أشرف على ت�دریس�ي ف�ي أك�ادی�م�ی�ة ال�ف�ن�ون 
الجمیلة عدد من االساتذة ومنھم اس�م�اع�ی�ل ف�ت�اح 
الترك مرتضى حداد) وأشارك ف�ي ھ�ذا ال�م�ع�رض 
بستة أعمال وأغلب أعمالي تحم�ل ث�ی�م�ة ال�ح�ل�ق�ة 
وأیضا الكرسي والجسد الممدد الم�ت�ش�ظ�ي، وك�ان 

مساھمة منا النتشال ح�رك�ة   الھدف من المعرض
النحت من التقلید والتشتت، ولنقدم عم�ل ن�خ�ب�وي 
تجریبي إلعادة ھیبة الن�ح�ت ال�ع�راق�ي، وأع�م�ال�ي 
تعبیری�ة ت�ح�اول أنس�ن�ة األش�ی�اء وت�ع�ط�ی�ھ�ا ب�ع�دا 
میتافیزیقا روحیا داللیا، ولم تك�ن أع�م�ال�ي خ�ارج 
الزمن الواقعي ال�ذي ی�ع�ی�ش�ھ ال�ع�راق�ی�ون ب�ع�د أن 

حضاریة فقد ح�اول اآلخ�ر أن   تعرض الى صدمة
یقصي العراقي عن فعل�ھ ال�ج�م�ال�ي وال�ح�ض�اري، 
وحاولت ھنا من ترمیم األثر ھنا أي بمثابة ت�رم�ی�م 
االنسان العراقي)، وتتصف خامات (رضا فرح�ان) 

ال�ط�ی�ن�ی�ة وم�ن ث�م   الموظفة ومیولھ الى األعم�ال
 البرونز.

من المشاركین ف�ي ھ�ذا ال�م�ع�رض ك�ذل�ك ال�ف�ن�ان 
 1961النحات (نجم القی�س�ي) وھ�و م�ن م�وال�ی�د 

خریج معھد ال�ف�ن�ون وم�ن ث�م أك�ادی�م�ی�ة ال�ف�ن�ون 
الجمیلة وعضو نقابة الفنانین وتحدث الین�ا ق�ائ�ال: 
(شاركت في عدة عارض عالمی�ة مش�ت�رك�ة م�ن�ھ�ا 
في باریس ولندن ودبي وباإلضافة الى ال�م�ع�ارض 
المحلیة ومن أھمھ�ا م�ع�ارض ج�م�ع�ی�ة ال�ف�ن�ان�ی�ن 
التشكیلین ووزارة ال�ث�ق�اف�ة، وأش�ارك ال�ی�وم ف�ي 
معرض تجارب الذي جمع�ن�ي م�ع زم�الئ�ي ھ�ی�ث�م 
حسن ورضا فرحان والذي أسم�ی�ن�اه ت�ج�ارب ف�ي 
النحت العراقي المعاصر، وأعمال�ي ت�ت�س�م ب�ف�ك�رة 
توقف الزمن لھذا استعملت العجلة المربعة، وك�ان 
آخر األعمال لي یمثل رجال على دراجة یجثو على 
مق�ودھ�ا وھ�و ت�ع�ب�ی�ر ث�ی�م�ي ع�ن م�رض وت�ع�ب 
االنسان العراقي بعد أن حاول اآلخ�ر م�ن اقص�ائ�ھ 
عن الفعل الحیاتي والح�ض�اري ع�ن�وة، وم�ن أھ�م 
اعمالي والذي یعبر عن ھواجسي ھو ع�م�ل ال�ذي 

 -وأشار الینا أیضا ف�ي ح�دی�ث�ھ  -أسمیتھ السلطة 
انني أفضل خامة البرونز وھي الخام�ة األس�اس�ی�ة 

 والستل ستیل والخشب في تجسید أعمالي.
والركن الثالث ال�م�ش�ارك ف�ي ھ�ذا ال�م�ع�رض ھ�و 
الفنان النحات (ھیث�م حس�ن) م�ت�ح�دث�ا ال�ی�ن�ا ق�ائ�ال 
معرفا عن نفسھ في بدایة حدیثھ: (أنا من م�وال�ی�د 

خریج أكادیمیة الفنون الجمیلة بغداد حال�ی�ا  1957
واستخدمت  6* 3مقیم في كندا أشارك في معرض 

عدة 

خامات في أعمالي وأضف�ت ال�ل�ون ال�ی�ھ�ا ك�ط�اق�ة 
تعبیریة ایجابیة وجمالیة، ونھدف م�ن خ�الل ھ�ذا 
المعرض نحن الثالثة الى محاولة تجریبیة بع�د أن 
تعرضت الحركة النحتیة الى الضعف ، وقد تمیزت 

 -وأضاف  -منحوتاتي باستعمال الرخام الصناعي 
لقد لمست أن األعمال العراقیة تس�ت�ق�ط�ب ال�ذائ�ق�ة 
االوربیة والكندیة وقد أھلتني تجربت�ي ب�ال�ح�ص�ول 
على عضویة نقابة النحاتی�ن ال�ك�ن�دی�ن، ع�ل�م�ا أن 
كندا تختار من بین المتقدمین الكث�ر ن�ح�ات�ا واح�دا 
سنویا للعضوی�ة م�ن ب�ی�ن ال�م�ت�ق�دم�ی�ن ل�ل�ن�ق�اب�ة، 
وأحاول توظیف الثیم الجمالیة الرافیدین�ی�ة وم�ن�ھ�ا 
الطیور واالسماك، وانا ال أأخذ الشكل األثري بقدر 

وأغلب أعمال�ي  دالالتھ وتعبیره الجمالي العمیق ، 
قد وظفت فیھا البی�ئ�ة ال�م�ح�ل�ی�ة ك�رم�ز وح�اض�ن�ة 
ل��م��وض��وع��ات��ي، وخ��اص��ة أن ال��ب��ی��ئ��ة ال��ع��راق��ی��ة 

 واالنسان العراقي ھما مصدر الھامي).
وتحدث الناقد (وصف�ي الش�م�ري) ع�ن ال�م�ع�رض 
قائال : (ما شاھدتھ الیوم في قاعة أكد للفن�ون م�ن 
خ�الل م�ع��رض ت�ج�ارب ب�ال�ف�ن ال�ن�ح�ت ال�ع�راق��ي 
المعاصر, كنت على ضفاف ثالث تجارب تشكی�ل�ی�ة 
في فن النحت, حاولْت استفزازنا جمالیا ومع�رف�ی�ا, 
لكل من الفنانین, ن�ج�م ال�ق�ی�س�ي, ورض�ا ف�رح�ان, 
وھیثم حسن, اضافة الى م�ح�اول�ت�ھ�ا ال�ب�ح�ث ع�ن 
موطئ قدم متمیز في مشھد ف�ن ال�ن�ح�ت ال�ع�راق�ي 
الحدیث, حیث كان لكل واح�دة م�ن ھ�ذه ال�ت�ج�ارب 
الثالث اسلوبھا ورؤیتھا الخاصة بھا, للتعبیر ع�ن 
خطابھا الجمال�ي وال�ف�ن�ي وال�م�ع�رف�ي ف�ي فض�اء 
ثالثي االبعاد, اال ان ما یجمع ب�ی�ن ھ�ذه ال�ت�ج�ارب 
الثالث, ھ�و االنس�ان, وم�ح�ن�ة وك�ی�ف�ی�ة ت�ع�اط�ی�ھ 
ل�وج�وده ال�ذات��ي وال��م�وض�وع��ي, ع��ب�ر م�ح��ددات 
الزمان والمكان, التي كانت تحاول ازاحت�ھ, ان ل�م 

 یكن تحطیمھ, بھدف التصالح مع الذات).
 

وأخیرا أكدت الفنانة (سھى الجمیلي) مدیرة ق�اع�ة 
أكد للفنون في معرض ح�دی�ث�ھ�ا ع�ن مش�اھ�دات�ھ�ا 
قائلة: (اننا نحاول من خالل افتتاحنا قاع�ة أك�د أن 
نستقطب اعالم الفن التشكیلي ال�ع�راق�ي ورع�ای�ت�ھ 
وتقدیم كل ما یخدم الحركة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
ون�ھ�ی�ئ م�ن�ص�ات ال�ع�رض واالض�اءة ال�م�ن�اس�ب�ة 
والمكان ال�ذي ی�ل�ی�ق ب�ال�ف�ن وال�ف�ن�ان�ی�ن وم�ح�ب�ي 
التشكیل العراقي وترویجھ، ویأتي ھ�ذا ال�م�ع�رض 
ضمن ھذا السی�اق، ون�ع�م�ل أن�ا وزم�ی�ل�ي ال�ف�ن�ان 
ح��ی��در ع��ل��ى تس��خ��ی��ر ك��ل االم��ك��ان��ات إلن��ج��اح 

المعرض وكل المعارض التي ن�ق�ی�م�ھ�ا ع�ل�ى  ھذا 
 أروقة قاعتنا.

 ض ك

 (ا اا ا  رب) 
 

 العراقریاض ابراھیم الدلیمي/كتب:
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ف��ي ال��ت��س��ع��ی��ن��ی��ات ورغ��م ش��ح��ة ال��م��ص��ادر    

 وصعوبة السفر وانغالق البالد بسبب الحصار

لكننا صحونا في منتدى المسرح على طروح�ات 

نقدیة ج�دی�دة ل�م ت�ك�ن م�أل�وف�ة س�اب�ق�ا وروی�دا 

توارت المداخالت االن�ط�ب�اع�ی�ة وق�ل�ت ق�ی�م�ت�ھ�ا 

 .العلمیة

ثمة مداخالت نقدیة جدیدة كان منتدى ال�م�س�رح 

عدا ان ال�م�ن�ت�دى  یوفرھا في مھرجانھ السنوي

ق��دم ع��ب��ر دورات��ھ ال��خ��م��س��ة عش��ر او اك��ث��ر 

مخرجون وممثلون جدد وظل النقد بالنسب�ة ل�ي 

على االقل یحفر افاقا جدیدة امامنا عل�ى ص�ع�ی�د 

االسالیب واالحاطات الھامة بما ح�ول ال�ت�ج�رب�ة 

  المسرحیة ومرجعیاتھا.

وسمى النقاد انذاك عروض�ي وب�ع�ض ع�روض 

  حیاة مابعد الحرب).( زمالئي ب

وحیاة مابعد الحرب ب�ح�ث ف�ي ال�ت�غ�ی�رات ال�ت�ي 

حدثت لنا بعد انتھاء الحرب ولیس كما یف�ھ�م�ھ�ا 

البعض على انھا عروض حرب او تعبئة .... ال 

  عمي ..ال.

وھ��ن��ا ی��ت��س��اءك ال��ب��ع��ض ع��ن ق��وة ال��م��خ��ی��ل��ة 

وجموحھا التي تنتج ھ�ذه ال�ع�روض ب�رغ�م ان 

حركتنا الیومیة لسنوات طویلة واغ�ل�ب�ھ�ا مش�ی�ا 

من الرشید ال�ى   على االقدام المشیا على الركب

الى كراج ب�اب ال�م�ع�ظ�م  الوزیریة الى الكرنتینة

 الموحش والكئیب.

وك��ل��م��ا زادت ض��غ��وط ال��واق��ع ان��ف��ج��رت اف��اق 

 .المخیلة و وساوسھا واحالمھا

في الطریق الى الكراج نمر على صعالیك ب�غ�داد 

الماكثین في اماكن وقوف الب�اص�ات ال�م�ت�روك�ة 

حتى صار ھذا المكان مأواھم ال�دائ�م وب�ع�ض�ھ�م 

  .... ادباء رحلوا ھنا الى السماء

كانت اجرة النقل للعودة ال�ی�وم�ی�ة ال�ى م�ن�ازل�ن�ا 

الخ�ال�ی�ة م�ن ك�ل ش�يء واح�دة م�ن م�ع�ض�الت 

ال��ح��ص��ار ف��ی��ق��ول خ��ال��د م��ط��ل��ك: الت��ھ��ت��م 

 ).المصادف الضروري( سیاتي

كان یحضر ھذا (المصادف) في لحظة فالتة م�ن 

ونص�ل   الزمن وینقذ المشھد من ترھل االی�ق�اع

  الى بیوتنا.

ویتكرر المشھد في اصرار عابث وتشبث ب�ام�ل 

 .غامض

في التسعینیات اغلب النصوص ال�ت�ي ع�م�ل�ت�ھ�ا 

كانت لكت�اب ل�ی�س�وا م�ع�روف�ی�ن ت�م�ام�ا ك�ك�ت�اب 

مسرح انذاك ولیسوا مشھ�وری�ن ب�اس�ت�ث�ن�اء د. 

عواطف نعیم التي ع�م�ل�ت ل�ھ�ا ن�ص (الس�ح�ب 

 ).ترنو الي

كریم شغیدل وخالد مطلك وعبد الخ�ال�ق ك�ی�ط�ان 

   وعبد الخالق كریم

كان معیاري الخت�ی�ار ال�ن�ص ھ�و اق�ت�راب�ھ م�ن 

محور حیاة مابعد الحرب ومع توفره على كتابة 

 .... نصیة قابلة لالشتغال وفیھ مفاتیح للتجریب

  على مسرح الرشید عرضت

والسح�ب ت�رن�و ال�ي.. وع�رس  ..جزرة وسطیة

وھ�و مس�رح  الدم .. وارض جو .. وللحب بق�ی�ة

  بمواصفات نادرة وحمیم ومناسب تقنیا.

 

  وكمخرج قدمت في التسعینیات اسماء جدیدة

انا وضع�ت�ھ�م ف�ي  لیس بمعنى انني صنعتھم ..ال

ع��روض وادوار م��خ��ت��ل��ف��ة واب��رزت ط��اق��ت��ھ��م 

االدائیة ووضعت ثقافتي العرضیة التي درست�ھ�ا 

وق��رات��ھ��ا واب��ت��ك��رت��ھ��ا ام��ام��ھ��م ف��ي ادوار ل��م 

یتجاوزوھا حتى تلك ال�ل�ح�ظ�ة ع�ل�ى االق�ل م�ن 

ول�ك�ن�ھ�م وب�ع�د م�رور ع�ق�ود  وجھة نظري ان�ا

یظھرون بالف�ض�ائ�ی�ات وی�ت�ج�اھ�ل�ون ذك�ر ھ�ذه 

ویتغزلون بعروض من الدرجة الثانیة  العروض

  القیمة فنیة وجمالیة لھا.

لقد لحست ع�ق�ول�ھ�م االن�ت�م�اءات االج�ت�م�اع�ی�ة 

وب�ال�ن�س�ب�ة ل�ي  الضیقة وسط�وة االی�دی�ول�وج�ی�ا

  التساوي مثل تلك التجاھالت عفطة عنز.

  ن اذكـر ذلك للتاریخ وللزھـایـمـر التـاریخـيـلك

وللتاریخ ایض�ا اذك�ر ان ال�ب�ع�ض اص�ط�ف م�ع 

الباطل واحابیلھ بناًء على مص�ال�ح�ھ�م الض�ی�ق�ة 

  ایضا.

احدھم وھو متنفذ انذاك صرخ بممثلین في عمل 

  لي وھو عمل مھم وفیھ ابتكار وقراءة مختلفة

  في باب مسرح الرشید

 ...).الم اقل لكم التعملون مع ھذا(

واخر اقنع الفریق و اشترط على ادارة ال�ف�رق�ة 

ان اكون انا خارج الخش�ب�ة ح�ت�ى ی�ت�م ال�ع�رض 

وفعال بقیت في زاویة مظلمة من ص�ال�ة  ویكتمل

المسرح حتى نھایة ال�ع�روض ال�ث�الث�ة اس�ت�م�ع 

لتصفیق الجمھور من بعید في حادثة لم تح�ص�ل 

في كل تاریخ المسرح العراقي منذ تأسیسھ ف�ي 

ال�ق��رن ال�ت��اس��ع عش��ر ع�ل��ى ی�د ال��رھ�ب��ان ف��ي 

  الموصل حتى الیوم.

 

   لماذا لم انسحب

  مثلما افعل االن منذ سنوات ...لماذا ال اتوارى

لماذا لم اترك المسرح وھذا المض�م�ار ان�ذاك.... 

  ھناك انشداد غریزي غریب

  ثمة ادمان ومتعة وسحر ومشاكسة

  وكان ھناك أمل

  كنت اقف في صحراء

  واصرخ لوحدي

  ولكم عمي انفلكنا

  ولكم عمي اندھرنا

  ولكم عمي راح اشك ھدومي

  ال احد یسمع

  ال احد یرى

 ال احد یجي ء

مرة صعدت بالصدفة مع ال�ق�اص ح�اك�م م�ح�م�د 

حسین (اعدم الحقا) في سیارات النق�ل ...ك�ان�ت 

  حرب الخلیج الثانیة للتو قد بدأت

  قال لي رحمھ هللا

  لو جاء یونسكو او بیكت وعاشا ھنا

 سوف یعتزالن الكتابة

 ولن یفھما شیئا مما یحدث

قلت لھ كیف یمك�ن ان ن�ت�رج�م ل�ھ�م�ا ص�رخ�ات 

 : مثل

 ولكم عمي انفلكنا ....

  واندھرنا

 ولكم عمي صخام

 ولطام وجیر

 وخفت

 12في الحلقة /نلتقیكم ................... 

رة وا  

 11كاظم النصار/ العراق   ح/   
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[ال أتفھَ من عاشٍق احترقْت بصیرتُھ، وال أحق�َر 
 من أن تشتاَق المرأٍة ھجرتَك دوَن سبٍب وجیھ]

 
 العّشاق مرضى كالّشعراء تماماً 

  ال فرق بینھما
  إّال بوحٍي لطیف یداھم الخیالَ 

 ویستریح على رؤوس الجنون
 

  العّشاق یتخیّلون الماء النازف في المطر
  طقَس تعمیٍد مقدسْ 

 فیغرقون في انھمار الضوءْ 
 ویستلقون على جنوبھم الھثینْ 

 
 العّشاق یصیبھم مع الزمنْ 

 داء الشفاء من الشفاءْ 
 ینتقلون في أبراجھم العلیا وأمزجتھم األرضیّةْ 

 ویستغلّون الفراغ الناعم بینھمْ 
 

  العّشاق یتبّجحون بأنّھم أطفاُل الزغب األبیض
 وبأّن أغنیاتھم ما زالت تشرب من نھر عذبْ 

 مقتنعون بأّن داخلھم عابٌق كالنسیمِ 
 كفیروز القھوة الصباحیّة عند السابعةْ 

 
  العّشاق توّھموا یوماً 

 بأّن هللا أعطاھم رحیق الفردوس األعلى
 فصادقوا المالئكةَ ورجموا الشیاطین

فألبس�وا ال�ن�س�اء ع�ط�وراً وزرع�وا ع�ی�ون�ھ�ّن 
 ریاحینْ 

 العّشاق یكتشفون عند المحطّة األخیرةِ 
 كم كانوا مصابیَن بداء الكلَِب المسعورْ 

 یمّزقون الوقت من أجسادھم دونما نھایة
ویكتشفون كم كانوا كالباً ن�اب�ح�ةً ف�ي ال�ط�ری�ق 

 الطویلة دون أن یعبأ بھم أحد قبیح أو مشّوه
 

  العّشاق یكتشفون كم كانوا شعراء یوماً 
وكیف أصبحوا سیاسیّین فاشلی�ن ع�ل�ى م�وائ�د 
االنقضاض غیر الرحیمِة التي تق�ت�ات ج�ل�ودھ�م 

كلّما فتح القلب مساح�ی�ق ال�ح�ن�ی�ن ال�م�س�ت�ب�ّدِة 
 بالخفایا

 
 العّشاق یكتشفون كم كانوا حقیقیّین مثل الوھمِ 

 مثل الشعرِ 
 مثل الماءِ 

 مثل األغنیةْ 
  مثل كّل شيء عدا أنّھم

   مدّجنون وخائبون
مثل حیوان ألیٍف آل�َف ال�ذّل ف�ت�م�ّدد واس�ت�راح 
ْجِل الخفیفة بابتسامتھا الغریقة بالبَرد  لركلة الرِّ

 
 العّشاق ُمفَتَّتون في النواصي الخاطئِة الكاذبةْ 

 أبیضھم كشيء لیس أبیضْ 
 وُحبَْیباُت اللقاح في كّل لقاٍء عاریة الحرارةْ 

 فالعّشاق لیسوا بأكثر من خالیا عفنة
 یسیل منھا القیحْ 
 تخصُف في خجلْ 

 
 العّشاق مثل "الكافریَن" اآلخریَن.. منافقونْ 

 "یفعلون ما ال یقولوْن"
 ویختبئون في تلك الظالِل المعتمةِ 

 ویحتلمون بالغیمة القاحلة
 فیموت أمثلھم كأمثلھم طریقةْ 

 یموُت أنبلھم عطشْ 
 

 العّشاق منّمقوَن.. مزخرفونَ 
 وخارجون عن الحّد الطبیعي للمجاز

 وداخلو قلٍب النبات بال إذٍن من الغربةْ 
 ومدّججون باالصطالحات البعیدة في اللغةْ 

 لكنّھم ال یعرفون الحّد الفاصل بین كّل محارتینْ 
 

العّشاق صنّاع أشرعٍة ب�ال ب�ح�ر وال م�وج وال 
 ریح وعاصفة وسدّ 

العّشاق مجداف قدیم قد تك�س�ر ف�ي ك�ّل ط�ل�ع�ِة 
 سردْ 

 العّشاق ال ینفصلون عن الریح وعن متن القلقْ 
 العّشاق مثل الوقت، یلتھُم االنتظار قلوبھم

  ویبتكرون التصالح مع جنیٍن میّتٍ 
   ال یختلفون عن الرمِل سوى أنّھم أقّل تماسكاً 

    وتناظراً في الزوایا القائمةْ 
 

  العّشاق مفتونون وفتنتھم بال حدٍّ 
 ولیس لھا حرسْ 

  سیظلّون مصابین بداء الداء
 صرعى بالكلَب

 یتصّورون الماء یخلو من األكسجینْ 
 ویلھو بتكتكات الریح شيٌء من ھربْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فراس حج محمد/ فلسطین

27

   دا  ُقّت... اف ذم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبیر عربید/ لبنان
 
 

  مسحت ذاكرة ھاتفي النّقّال

  محیت كّل الّصور

  عن صفحتي الفیسبوكیّة

  مّزقت كّل الرسائل،

  والمذّكرات الورقیّة

  غیّرت لون شعري

  ألغیت الّسكر من قھوتي

  أطفأت نار سجائري

  لكن ماذا عن ناري؟

  ماذا عن اختناقي

  وعذاباتي األزلیّة؟

  حرقت مالبسي

  بّدلت موطن النّقاء

  بأوطان ضبابیّة

  تخلّیت عن روحي

  تجّسدُت إنسانةً آلیّة

  لكنّني لم أجد تطبیقا

  وال سبیال

  یعبّد ما حفر في القلب

  أو طبیبا

  یوقف نزف الّذكریات

  فقد...

  اشتقت إلیك
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ا   
 المحبة والتحدي والصبر واإلباء

 

 
  بقلم منال الحسن/ ھولندا

 
كیان جمالي عاطفي منسوج من محبة وطیب وفكر نیّر بنّاء یساھم في إثراء المجت�م�ع   األم

ه م�ن�ط�ل�ق�اً ل�ك�ل الس�م�ات  بالقیم النبیلة، من خالل بناء األسرة ومّدھ�ا ب�ال�ح�ن�ان ال�ذي أع�دُّ
خّصھا الباري عّز وجل بصفات جعلتھا ركیزة أساسیة ف�ي ال�ح�ی�اة، ل�ذل�ك   اإلنسانیة، واألم

یكون اإلحتفال بیومھا وعیدھا لھ وقع خاص، ألنھ یمثل عیدا لمعنى اإلنسانیة العمیق، ك�م�ا 
التي ت�ح�م�ل�ت وع�ان�ت وص�ب�رت    یمثل بعدا وجدانیا وروحیا، فھي األم المضحیة الصابرة

وسھرت، ویاما جلست على شرفات الترقب بانتظار ابنھا ال�ذاھ�ب إل�ى غ�ی�اھ�ب ال�ح�روب 
وویالتھا، فھي التي قالوا عنھا ( الحرب تدور في قلوب األم�ھ�ات ول�ی�س�ت ع�ل�ى م�ی�ادی�ن 

بكل توصیفاتھا تمثل بصمة التحدي والكبریاء ف�ي ح�ی�ات�ن�ا، وب�ھ�ذه   القتال)، واألم العراقیة
العالم بعیدھا المجید، وأتمنى لھا حیاة زاخرة ب�ال�ع�ط�اء   ام في  المناسبة العزیزة أھنيء كل

ال�ع�راق�ی�ة   والمحبة والمزید من اإلباء والكبریاء والحنان معاً، كما أھنيء بشكل خاص األم
التي عاشت صفحات من األسى والقلق واالنتظار واألحزان، وصبرت وظلت عالی�ة ال�رأس 
مضیئة الجبین، لتثبت للعالم قدرتھا على خلق جیل سوّي رغم كل المحن ال�ت�ي م�ّرت ب�ھ�ا، 
واسمحولي ھنا أن احیي أمي الغالیة في عیدھا، أم ھیثم، الصابرة المجاھدة التي تحملت م�ا 
ال تتحملھ الجبال، لتكون أنموذجا للشجاعة والصبر واإلیمان ب�ق�در هللا وقض�ائ�ھ، ل�ت�ع�ی�ش 
حیاتھا مربیّةً فاضلة لألجیال، ولنا نحن أسرتھا الصغیرة، التي تحّملت مسؤولی�ة رع�ای�ت�ھ�ا 
بعد تعّرض والدي رحمھ هللا تعالى لوشایة جعلتھ یتركنا في لیلة ح�ال�ك�ة، ل�ی�واج�ھ مص�ی�ره 
وحیدا ، وھو الضابط األبي الملتزم، الذي حافظ على ثوابتھ ال�وط�ن�ی�ة , وك�ان ذا م�واھ�ب 
متعددة منھا كتابتھ للشعر والقصة واھتمامھ الثقافي الذي عرف بین زم�الئ�ھ وأص�دق�ائ�ھ , 
بقیت والدتي الغالیة أم ھیثم بعد رحیلھ وتعّرضنا لمصاعب الحی�اة , أب�یّ�ة ص�ام�دة ص�اب�رة 
مؤمنة بقدر هللا , وفیّة لغرس األخالق التي زرعھا والدي الراحل رحمھ هللا ف�ی�ھ�ا , ف�ظّ�ل�ت 
على العھد وھي تواصل عملھا مربیة ومدّرسة أعطت كل ما لدیھا من قدرات من أجل تعلیم 
جیل تخّرج على یدیھا الكریمتین , وحقیقة األمر أنھا لم تعش أي مسّرات في حیاتھا , فب�ع�د 
أن أوصلت ابنھا الكبیر أخي ھیثم إلى مرفأ طموحھ بأن یكون ضابطا , على سّر أبی�ھ , ن�ال 
شرف الشھادة على أرض الوطن , لیعّرض ھذه المرأة الباسلة " أمي " إلى عاصفة جدیدة 
من الحزن الذي تواصل في رحیل ابنتھا أختي الكبیرة أشواق التي رعتھا مثل ن�ب�ت�ة ت�ت�اب�ع 
نمّوھا یوماً بعَد آخر، لتواصل تفوقھا الدراسّي حتى أصبحت طبیب�ةً ل�ك�ن�ھ�ا ل�م ت�ھ�ن�أ ب�ھ�ذا 
التفوق , فأضافت لوالدتي الصابرة جرحاً جدیداً بعد ان فارقت الحیاة رحمھ�ا هللا واس�ك�ن�ھ�ا 
فسیح جناتھ، فما أقسى ھذا االمتحان في الحیاة , وما أشد قدرتھا على الص�م�ود وال�ت�ح�دي 
والصبر واإلیمان المدھش بقدرة الباري عّز وجل , وھي تضع نصب عینیھا س�ی�ر ال�ن�س�اء 
الخالدات من آل رسولنا الكریم صلى هللا علیھ وآلھ وسلّم , ومدى صبرھ�ن ع�ل�ى ال�ب�الءات 
التي تعرضن لھا , فاعذروني إن خصصُت ھنا حدیثي عن أمي الباسلة , ال�ت�ي أراھ�ا م�رآة 
لكّل أمٍّ عراقیة ضّحت وتحّملت , وصبرت , وإضافة إلى كّل ھذا ف�ق�د رب�ت�ن�ا ن�ح�ن أس�رت�ھ�ا 
الصغیرة على القیم اإلنسانیة واإلیثار والتضحیة والثبات على الموقف واإلی�م�ان ب�ا� ج�ّل 

 . وعال
لقد ظلت األم مدرسة لألجیال فعال , وھي التي وضع الخالق الكریم الجن�ة ت�ح�ت ق�دم�ی�ھ�ا , 
واالحتفال االستثنائي بھا , یعدُّ احتفاال بالحنان واإلنسانیة والت�ض�ح�ی�ة , وك�ذل�ك ب�ال�م�ح�ب�ة 

 . والعطف والرحمة
إن احتفالنا كّل عام بعید األم ھو طقس اعتدنا علیھ , ولكنن�ي ھ�ن�ا , أدع�و الس�ت�ث�م�ار ھ�ذا 

التي إن أنصفت , فإن المجتمع سیغدو بخیر معاف�ى ,   االحتفاء للمناشدة الجاّدة بحقوق االم
ھي میزان الحیاة الحّرة الكریمة , وھي منطلق بناء ال�ب�ل�د ب�أحس�ن   ألن حقوق المرأة واالم

مع وجود الرجل   حاالتھ , ألن البذرة األولى للعطاء ھي األسرة , وإن أیة أسرة عمادھا األم
المساند الداعم لھا بكّل قوة , لذلك یكمن سّر تطّور الدول واألمم ب�ت�ع�زی�ز ال�دور ال�ح�ق�ی�ق�ي 
للمرأة في الحیاة , سواء أكانت أّما أو عاملة في مجال ما أو مبدعة ت�ق�ّدم إب�داع�ھ�ا ل�ت�أخ�ذ 
دورھا الحضاري في بناء البلد , وتعزیز دور الم�رأة ال ی�أت�ي ب�الش�ع�ارات أو ال�م�ن�اش�دات 
الشكلیة , بل بتأمین الفرص المناسبة وسّن القوانین النافذة التي تثبت ح�ق�وق ال�م�رأة م�ن 

 ... أجل إعالء شأنھا وإعطائھا الدور الفاعل الذي تستحقھ في المجاالت كافة
 
 
 

مغتربة ترنو إلى وطنھا بعین الحنین والشوق والتوق الشدی�د   أھنيء نفسي أوال , كوني ام
العالم كافة بعیدھن المی�م�ون م�ت�م�ن�ی�ة ل�ل�ج�م�ی�ع األم�ن   للعودة إلیھ , كما أھنيء كل ام في

 .... والسالم والعافیة
 

 قصة قصیرة
 

م 
 

 
 
 

 سمیر حكیم/ مصر 
 

 ما اسمك ؟! -   
دقق الموظف بشئون الطلبة النظر ف�ي   أجاب: ناجح عبد الرازق.    

 رأسھ نحو الطالب:  كشف مليء باألسماء ثم رفع
 مبروك یاابني. -  
ل�ح�ظ�ات ب�ی�ن دف�ت�ي   وحّول بصره عن كشف الناج�ح�ی�ن، دس�ھ   

 دوسیھ وأطل علیھ من جدید:
أن�ت ن�ج��ح�ت وحص��ل�ت ع��ل�ى م�ج�م��وع ك�ب��ی�ر ف�ي ام��ت�ح��ان   -   

 .  اإلعدادیة
صحیح یا أستاذ؟! وتكللت قسمات وجھھ بالفرح والسؤال غی�ر  -  

 مصدق.
 األستاذ بصوت ودود .  ..أكد لھ  صحیح یاابني -  
 ممكن استلم الملف بنفسي؟! سألھ ناجح . - 
 ممكن. - 
عن العمل الذي ی�ح�ب   وقبل أن یناولھ ورقة بیضاء وقلًما سألھ  

 القیام بھ بعد الحصول على الشھادة الكبیرة ..؟!
 فلوس " كثیرة .  فرد في عجالة : أي عمل " یجیب 
 ؟!  أي عمل - 
 الورقة:  قالھا الموظف باستغراب ودفع إلیھ 
 أُكتب اإلقرار، واسمك وتوقیعك باستالم الملف.  - 
راح الش���اب ی���ت���ل���ف���ت ح���ول���ھ، وق���د زال م���ن ع���ی���ن���ی���ھ   

ال�ك�م�ام�ة   الفرح، حل مكانھ صمت وارتباك، ن�زع  تعبیرعن  كل
 فمھ.  من أنفھ وتركھا تغطي فقط

 أُكتب لو سمحت . - 
ن���اج���ح ال���ق��ل���م ووق���ف س���اھ���ًم��ا م���ط���رقً���ا رأس���ھ   أمس���ك   

الذي یمكث خلفھ األستاذ "ِصّدیق"، وإل�ى ج�واره   الشباك  أمام
ن�وع   على المكتب ملفات تكوم�ت ب�ال ت�رت�ی�ب، أدرك ال�م�وظ�ف

ل�ّم�ا   المشكلة التي تواجھ الطالب، وقال بضع كلمات بلطف زائ�د
 من عجز وحیرة :  رأى ما أصابھ

 واكتب .  صیغة اإلقرار ، فاسمع جیًدا  أُملي علیك  -  
لبث رغم ذلك في مكانھ كطالب أصم، بلید النظرات، وتجمد الق�ل�م   

من الص�ب�ر م�ای�ك�ف�ي   في یده، زفر الموظف بضیق، لم یكن لدیھ
ف�ي   على مسامع الواقف قبالتھ صیغة مس�ت�ع�م�ل�ة ع�ادة  إلعادة

مثل ھذا األمر، لذا سحب الورقة من عل�ى ح�اف�ة الش�ب�اك، ك�ت�ب 
فیھا سطرین أو یزیدا قلیالً ثم أعادھا إلیھ، وق�ال ب�ل�ھ�ج�ة ج�اف�ة 

 لحسم الموقف، وعدم إھدار المزید من الوقت:
وت�وق�ی�ع�ك أس�ف�ل   ال تجید ال�ك�ت�اب�ة... ی�ك�ف�ي اس�م�ك  مادمت  -  

 اإلقرار.
یم�س�ح ق�ط�رات م�ن   أخرج ناجح مندیالً ورقیًا من جیب قمیصھ  

سن القلم في ج�ان�ب   تجر  العرق لمعت على جبھتھ، ومضت یده
من الصفحة، والرج�ل ی�ت�اب�ع�ھ بص�ب�ر ن�اف�د، ب�ع�د أن ف�رغ م�ن 

ج�ذب ِص�ّدی�ق ال�ورق�ة م�ن أم�ام�ھ، واك�ت�س�ى وج�ھ�ھ   التوقیع 
 بالدھشة واألسف عندما قرأ االسم كامالً "ناجح عبد الرازك ".

م�ن ف�م�ھ   یكتسي ب�ت�ل�ك ال�دھش�ة، ب�ل ت�ن�ف�ل�ت  ثم لم یعد وجھھ  
 ملفًا لطالب!!  یسلم  في كل مرة  ضحكة متقطعة مكبوتة
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كثیرون یعتقدون بأن أغنیّة (سكن اللی�ل) 
 التي غنتھا المطربة الكبیرة (فیروز)

 من كلمات (جبران خلیل جبران)
والحقیقة ھي قصیدة ل�ل�ش�اع�ر ال�ع�راق�ي 
المرحوم (نعمان ثابت عبد اللط�ی�ف) م�ن 

 دیوانھ (شقائق النعمان).
أقول قولي ھذا احقاقا للحّق وتصوی�ب�ا الع�ت�ق�اد 

 خاطئ.
 

 نبذة من حیاة الشاعر
ولد في بغداد، وتوف�ي ف�ي م�ن�ط�ق�ة ال�زری�ج�ی�ة 

 (قضاء السماوة)، ودفن في بغداد.
 قضى حیاتھ في العراق.

تلقى تعلیمھ االبتدائي في م�درس�ة ال�ف�ض�ل ف�ي 
رصافة بغداد، ثم ال�ت�ح�ق ب�م�درس�ة الص�ن�اع�ة، 
ودرس علم الكھرباء، ث�م ع�اد إلت�م�ام دراس�ت�ھ 

 الثانویة، والتحق بعدھا
)، وت�خ�رج 1924بالكلیة العسكریة في ب�غ�داد (

) برتبة م�الزم ث�ان، ث�م رق�ي إل�ى 1927فیھا (
)، واشترك بع�دھ�ا ف�ي دورة 1932مالزم أول (

األركان حیث نال رتبة نقی�ب، وك�ان ق�د ت�ت�ل�م�ذ 
على منیر القاضي عمید كلیة الحقوق الع�راق�ی�ة 

 آنذاك.
كان عضًوا في جمعیة الھدایة اإلس�الم�ی�ة ال�ت�ي 
أقامت لھ حفل تأبین شارك فیھ عدد من ش�ع�راء 
العراق بم�رث�ی�ات ل�ھ، وم�ن�ھ�م: إب�راھ�ی�م أدھ�م 

 الزھاوي، وحسین علي
الظریف�ي، وج�م�ی�ل أح�م�د ال�ك�اظ�م�ي، ونش�رت 

 قصائدھم في مقدمة دیوانھ.
 

 اإلنتاج الشعري:
مطب�ع�ة ب�غ�داد   -»  شقائق النعمان«لھ دیوان:  -

(اعتنى بھ ووضع ت�ع�ال�ی�ق�ھ وح�واش�ی�ھ  1938
الشاعران: عبدالس�ت�ار ال�ق�رغ�ول�ي، وإب�راھ�ی�م 
أدھم الزھاوي)، وقصائد نشرت في كت�اب: م�ن 

 شعرائنا المنسیین.

 األعمال األخرى:
لھ عدد م�ن ال�م�ؤل�ف�ات ال�م�ط�ب�وع�ة، م�ن�ھ�ا:  -

 -م�ط�ب�ع�ة أس�ع�د  -الجندیة في الدولة العباسیة 
. أشارت مق�دم�ة دی�وان�ھ إل�ى ع�دد 1956بغداد 

كبیر من المؤلفات المخطوط�ة، م�ن�ھ�ا: مص�رع 
المتوكل (روایة تاریخیة تمثیلیة)، مأساة الق�ائ�د 
السجی�ن (روای�ة ع�ن ن�ك�ب�ة ع�رب األن�دل�س)، 
المساجالت (مراسالت شعریة ومساجالت أدبیة 
دارت بینھ وبین عبدالستار القرغول�ي)، دی�وان 
یزید بن معاویة، آخر بني سراج، (وھي روای�ة 
تمثیلیة نثریة أصلھا لألمی�ر ش�ك�ی�ب أرس�الن)، 
رسائل في الحمام ال�زاج�ل، رس�ال�ة ف�ي ال�ح�ب�ر 
السري، جواسیس الجب�ھ�ة أو ذك�ری�ات ض�اب�ط 
استخبارات ألماني، ال�ی�زی�دی�ون، آث�ار ال�ع�راق. 
ول�ھ ع��دد م��ن ال�م��ق��االت نش��رت ف�ي ال��م�ج��ل��ة 

 العسكریة العراقیة.
ب�ی�ن ال��ح�ن�ی�ن إل�ى ال��وط�ن والش�وق ل�ألح�ب��اب 
واألصدقاء تتحرك ت�ج�رب�ت�ھ الش�ع�ری�ة م�ن�ت�ج�ة 
مجاالً واسًع�ا ل�م�الم�ح ال�م�درس�ة ال�روم�انس�ی�ة 
وسمات القصیدة الوجدانیة بمعجمھا وص�ورھ�ا 
وأس�ال��ی��ب ط�رح��ھ��ا ل��ق�ض��ای��ا اإلنس�ان ال��ذات��ی��ة 
والوجدانیة سعیًا إلى تشكیل قصی�دة ذات ط�اب�ع 

 عربي أصیل عبر لغة منتقاة وأسالیب قویة.
 

 قصیدة سكن اللیل:
 سكن اللیل وفي ثوب السكون تختبئ األحالم
 واعتلى الطیر أریكات الغصون یبعث األنغام

فثوى السھد بأجفان ال�ح�زی�ن وط�وى أض�الع�ھ 
 الداء الدفین

 واستھلت عبرات العاشقین
 وسعى البدر وللبدر عیون ترصد األیام

 وتلقى من أحادیث الشجون ما یشیب الھام
 یا ابنة الحقل ھلمي لنزور كرمة العشاق
 فتغطینا بأغصان الزھور وجني األوراق

ادھق�ي األق�داح خ�م�راً س�ل�س�الً وان�ع�ش�ي ق�ل�ب 
 المشوق المبتلى

 واشربي فالخمر تشفي العلال
 علنا نطفئ بذیاك العصیر حرقة األشواق

 وعسى یحنو على قلبي الكسیر قلبك الخفاق
 واسمعي البلبل ما بین الحقول یسكب األلحان
 رّجعت الحانھ رحب السھول فانتشى القلبان

فاجلسي قربي ع�ل�ى عش�ب ال�ب�ط�اح وانص�ت�ي 
 واستمعي أشجى الصداح

 فصداح الطیر مطلوق الجناح
 في فضاء نفحت فیھ التلول نسمة الریحان

 ینعش الروح كما كأس الشمول تنعش الضمآن
 ال تخافي یا فتاتي فالنجوم تكتم األخبار

 مثقالت بتباریح الھموم في ھوى األقمار
ھائمات دون جدوى في السماء خافقات كق�ل�وب 

 في الفضاء
 أو فؤادي عندما طال التنائي

 وضباب اللیل في تلك الكروم یحجب األسرار
 وعلى النبع بصمت ووجوم تثمل األزھار

 ال تخافي فعروس الجن في كھفھا المسحور
 یتسلى بكؤوس القرقف قلبھا المأسور

ھي تخشى فتكات المقلتین وبری�ق�اً س�اط�ع�اً ف�ي 
 الوجنتین

 ابصریھا ھي من نبلة عین
 وقعت سكرى وكادت تختفي عن عیون الحور

 واذا الفجر انجلى وا أسفي تختفي في النور
 وملیك الجن إن مّر یروح والھوى یثنیھ

 واذا الورقاء في اللیل تنوح نوحھا یشجیھ
عانقیني وامسحي دمع جفوني فملیك الجن ف�ي 

 قید الشجون
 صامتاً منذھالً دامي العیون

 ھو مثلي عاشق كیف یبوح بالذي یضنیھ
 وكالنا مستھام والجروح مثخنات فیھ.

  .. و أ 
 

 الشاعر نعمان ثابت

 

 عالء األدیب/تونس



اس�ت��ی�ق��ظ��ت م��ن ال�ن��وم وال زل��ت اش��ع��ر   
بال�ن�ع�اس. ق�ف�زت م�ن ال�ف�راش ب�ت�ن�ھ�ی�دة 
وتثاؤب بصوت مرتفع مع إص�دار ن�غ�م�ات 
نشاز كلما صفقت على فمي ب�أص�اب�ع ی�دي 

  المتراصة.
كان صادق الفالح القروي في الخمسینیات 
من عمره قد أرس�ل اب�ن�ت�ھ الص�غ�ی�رة ذات 
عشر سنوات الى مقرنا في وقت الظھی�رة، 
طالبا المساعدة الطبیة، ألن زوجت�ھ ك�ان�ت 
تشعر بوعكة صحیة. اتخ�ذت اس�ت�ع�دادات�ي 
وتوجھت الى منزلھم المت�واض�ع، ك�ان ق�د 
بناه بنفس�ھ م�ن الص�خ�ور وال�ط�ی�ن ع�ل�ى 
الھضبة المطلة على مقرنا. المنزل یت�ك�ون 
من غرفة واحدة ی�ت�وس�ط�ھ�ا م�وق�د. وإل�ى 
جان�ب ال�غ�رف�ة، ك�وخ ص�غ�ی�ر ك�ان ی�ؤدي 

 وظیفة المطبخ.
بعد ان انتھیت من فحص زوج�ت�ھ. ق�دم�وا 
لي قدحا من الشاي. وفي ھذا االثن�اء دخ�ل 
شاب وھو بی�ش�م�رگ�ة ی�ن�ت�م�ي ال�ى اح�دى 
االحزاب الكردیة التي كانت تتواجد قوات�ھ�ا 
في نفس الوادي. كان نحیل الجسد، عی�ن�اه 
غائصتین في محجریھما، ض�ام�ر ال�وج�ھ، 
یخفي تحت بشرت�ھ ح�زن ع�م�ی�ق. ی�ل�ب�س 

 معطف غامق اللون.
 رحب صادق بھ وقال:

 * اھال بك یا دكتور. تفضل بالجلوس.
 أجاب بصوت خفیض:

 * تعیش.
ثم جلس قبالتي وعی�ن�اه ت�ح�وم�ان ال�غ�رف�ة 
بتفحص كمن یلق�ي ع�ل�ى أج�وائ�ھ�ا ن�ظ�رة 
الوداع. ثم ارخى ن�ظ�ره إل�ى األرض، ك�اد 
الیشماغ ان یسقط من فوق رأس�ھ. ورغ�م 
ذلك لم یرفع عینیھ نح�وي. ب�ی�ن�م�ا ص�ادق 

 طلب من ابنتھ تقدیم الشاي إلى الضیف.
وأردف ص��ادق وھ��و ی��وج��ھ ك��الم��ھ ال��ى 

 الضیف:
* زوجتي كانت تش�ع�ر ب�ال�ت�ع�ب م�ن�ذ ی�وم 
أمس، الشكر موصول للدكت�ور م�ھ�ن�د م�ن 
بیشمركة الحزب الشیوعي ال�ع�راق�ي ال�ذي 

 لبى الطلب واعتنى باألمر.
عندھا رف�ع رأس�ھ وال�ق�ى ن�ظ�رة س�ری�ع�ة 
نحوي مع ھزة رأس خفیفة بطری�ق�ة ك�م�ن 

 یقول مفھوم.
ثم أضاف صادق ك�م�ن ال ی�ن�س�ى خ�دم�ات 

 االخرین ایضا:
* دكتور بھزاد كلما یأتي الى ھنا یساع�دن�ا 

 إذا احتجنا الى المساعدة.
بھزاد كان رجل في الثالثینیات من ع�م�ره. 
وھو معاون صحي. ج�اء م�ع م�ف�رزة ال�ى 

 المقر التابع لحزبھم في مھمة عمل.
وفي تلك الجلسة القصیرة ترك في ن�ف�س�ي 
انطباع انھ انس�ان غ�ام�ض وغ�ی�ر ودود، 
لذلك حاولت التجنب وعدم الخوض في أي 
نقاش ودي معھ. بعد ان احتس�ی�ُت الش�اي، 

 غادرت المنزل.
وفي الیوم الثاني في الساعة الثانیة ظ�ھ�راً 
وبینما كنت في زیارة لمقر حزبھ�م ت�ن�اھ�ى 
إلّي أصوات تشي بالش�ج�ار، ع�رف�ت ف�ی�م�ا 
بعد ان بھزاد ھو أحد اقطاب ال�ت�ن�اح�ر ف�ي 
ھذا التراشق الكالمي مع بعض من رف�اق�ھ 
داخل المقر واستولت ع�ل�ی�ھ ب�غ�ت�ة رغ�ب�ة 
جامحة في ان یغادر المقر عائدا إلى مك�ان 
إقامتھ في مقر آخر، رغم مناشدات البعض 
إلیقافھ عن اتخاذ خط�وة ق�د ی�ن�دم ع�ل�ی�ھ�ا 

 وأخبروه بمخاطر الطریق.
عند خروجھ من الغرفة، كان س�الح�ھ م�ن 
نوع الكالشینكوف الروسیة قد ع�ال ك�ت�ف�ھ 

والغضب یغمر عینیھ، ووجھھ متجھ�م ح�د 
 االنفجار.

كان یوما ثلجیاً عاص�ف�اً. رح�ل وح�ی�دا ف�ي 
ھذا الطقس الُمھل�ك، رافض�اً االذع�ان ال�ى 
الن�ص�ائ�ح، ب�ل أص�رَّ ع�ل�ى ال�ع�ودة ب�ع�ن�اد 
مستم�ی�ت ال�ى م�ق�رھ�م وال�ذي ك�ان ی�ب�ع�د 
بحوالي أربع ساعات سیرا على االقدام في 

 األیام المشمسة.
اعترتني قشعریرة في جسدي وانا ال�ت�م�س 
قراره الخاطئ بمغادرة المكان في ظل ھ�ذا 
الجو العابس الك�ئ�ی�ب وال�م�غ�ب�ر، ف�ي ش�ق 
طریق غیر واضحة المعالم وھو یعاني من 
حالة نفسیة ح�ادة، وق�د ت�راءى ل�ي ك�م�ن 

 یفكر باالنتحار.
كنت ابحث عن تفسیر مقنع لغ�ض�ب�ھ ال�ذي 
اش�ت�دَّ ف�ي ل�ح�ظ�ة، وق�درت�ھ ال�ذھ�ن�ی�ة ف�ي 
مواصلة المسیرة لوحده في ت�ل�ك ال�ودی�ان 
العمیقة التي تغدو خطرة عندما الس�م�اء ال 
تنق�ط�ع ث�ل�وج�ھ�ا ع�ن الس�ق�وط. الب�د وأن 
تركیزه منخف�ض ورؤی�ت�ھ ش�ائ�ب�ة وف�ك�ره 
ُمْضطَِرب. كل تلك العوامل بمجمل�ھ�ا ك�ان�ت 

 كافیة في ان تلقي بھ في متاھة شاقة.
وفي صباح الیوم الثاني توقفت الثلوج عن 
الھطول والسماء كانت صاف�ی�ة ك�ال�زج�اج، 
والشمس تضيء بقوة خاویة من الحرارة، 
وكأن السماء لم تكن قبل عدة س�اع�ات ف�ي 
حرب ضروس م�ع األرض وھ�ي ت�غ�رق�ھ�ا 

 بوابل من ندفات الثلج.
خرج صادق في رحلة الصید ك�ع�ادت�ھ ب�ع�د 
ان تناول ف�ط�وره ال�دس�م. ل�م ی�دم م�ك�وث�ھ 
طویال في رحلت�ھ ت�ل�ك ح�ت�ى ع�اد أدراج�ھ 
بسرعة لینقل خبرا سیئاً إلى رفاقھ بع�د ان 
تأكد بان بھزاد كان یرقد مت�ج�م�دا ب�ال�ق�رب 
من كھف مفتوح لی�س ع�م�ی�ق�ا ن�زوال ال�ى 
الودیان القریبة عنا دون إعطاء مزیداً م�ن 

 التفاصیل...
بادره أحدھم بسؤال بینما عالم�ات ال�ح�زن 

 ترتسم على وجھھ:
 * ھل ھو میت؟

اجابھ صادق بتردد، كمن غ�ی�ر واث�ق م�ن 
 األمر:

* ال أدري ول��ك�ن جس��ده ج�ام�د وم�غ�ط��ى 
بالثلج، فأسرعت الخطى الیكم ك�ي اب�ل�غ�ك�م 

 عسى ان تتمكنوا من إنقاذه.

وحال وصول ال�خ�ب�ر، أب�ل�غ�ون�ا ب�ال�ف�اج�ع�ة 
وطلبوا منا الم�س�اع�دة ال�ط�ب�ی�ة ف�ي إن�ق�اذ 
رفیقھم. فجھزنا أنفسنا في مفرزة صغیرة، 
حیث كنت أحد أفرادھا، بینما كانت ب�ح�وزة 
مفرزتھم بطانیة وبع�ض ال�ح�ط�ب إلش�ع�ال 
الن�ار. وخ�الل ت�ل�ك ال�م�س�ی�رة ك�ن�ت أل�ق�ي 
بنظراتي على الطریق الذي سل�ك�ھ ب�ھ�زاد. 
یبدو انھ كان یكابد جدا وھ�و وح�ی�د وس�ط 
طبقة بی�ض�اء غ�م�رت ال�ج�ب�ال وال�ودی�ان، 
والرؤیة كانت سیئة، والتعب ق�د ن�ال م�ن�ھ 
وأنھك قواه العضلیة، حیث لم ی�ب�ق س�وى 
ثالث أمتار نحو كھف صغیر. ك�ان�ت ت�وج�د 
عیدان وبعض األغصان الیابسة و والع�ة 
(شخاطة) حیث وضع�ت ھ�ن�اك ل�الح�ت�ی�اط. 
كان بام�ك�ان�ھ ان ی�ح�م�ر ب�ھ�ا ن�ارا وی�وق�د 
توھجا في جسده الذي استحال الى ص�ق�ی�ع 
كي یعود إلى حالت�ھ ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة ف�ی�س�ت�ع�ی�د 

 الحیاة منتعشا.
مشاھداتي ألثار اقدامھ الناح�ل�ة ال�م�ت�ع�ث�رة 
ف�ي ال��ث��ل�وج ت��ؤك��د فش��ل��ھ ف�ي م��ح��اوالت��ھ 
المتكررة واخفاقھ الكبیر في قدرتھ ل�ل�ع�ودة 
ال�ى ال��ط�ری�ق ب�ع��د ان ان��زل�ق م�ن�ھ ع�ل��ى 
المنح�در ال�م�ت�واري ت�ح�ت أك�وام ال�ث�ل�وج 
 والسعي بكل طاقتھ في التسلق إلى األعلى.

ترنح عاجزا یمینة ویسرة حتى صار خائ�ر 
القوى. یبدو ان الظالم ق�د داھ�م�ھ ب�ع�د ان 
امتص ما بقي من ض�وء ال�ن�ھ�ار ال�ب�اھ�ت 
وتضاءل منسوب األمل مع تس�رب ال�ی�أس 

 إلى نفسھ رویداً رویداً.
السكون الع�م�ی�ق ق�د خ�ی�م ع�ل�ى ال�م�ك�ان، 
والری�ح ال�ب�اردة ق�د أط�ب�ق�ت ع�ل�ى جس�ده 
النحیل في عناق ق�اس وامس�ك�ت ب�خ�ن�اق�ھ 
بعنف حتى أنھك�ت ق�واه، و وق�ع ص�ری�ع�ا 
مستسلما الى نوم ھادئ قرب صخرة كبیرة 
اتخذھا كجدار آمن واتكأ ع�ل�ی�ھ�ا والذ ف�ي 
صمت ع�م�ی�ق ب�ع�ی�دا ع�ن وق�ع بس�اط�ی�ل 

 الجنود وأزیز رصاصات الموت.
بعد ان وصل�ن�ا ال�ى ال�م�وق�ع، ك�ان جس�ده 
متجمداً كما لو ان دجاجة ملفوفة في كی�س 
تُركت في المجمدة وظلت ھ�ن�اك ف�ي ف�ت�رة 
غیر محددة. قمنا ب�إش�ع�ال ال�ن�ار وت�رك�ن�اه 
بالقرب منھا لیتسرب ال�دفء إل�ى جس�م�ھ 

 ویساعده على تحریك الدم.
كنت أتمعن فیھ عن كثب. أخ�ال ع�ل�يَّ ت�ل�ك 
الرحلة المشؤومة وما تمخض ع�ن�ھ�ا م�ن 
صعوبات: في تلك الساعة. كانت أع�اص�ی�ر 
من األفك�ار ق�د عص�ف�ت ج�وارح�ي ب�ق�وة، 
وكأن صقیع الجبال ذاب ع�ل�ى ح�ی�ن غ�رة 
وتدفق بسرعة لینساب میاھاً مدمرة تغ�رق 

 كل شيء تصادفھا في طریقھا.
لقد تج�م�دت اط�راف�ھ م�ن ال�ب�رد وس�رى   

الخدر في جسمھ الخاوي م�ن أي س�ع�رات 
حراریة. كانت ھیئتھ تب�دو ل�ل�ن�اظ�ر ك�ج�ث�ة 

   محنطة.
كان�ت ھ�اوی�ة ال�ل�ی�ل ال�ط�وی�ل ت�زح�ف ف�ي 
الدیجور أصداء الرعب والم�وت وت�خ�ت�ب�ئ 
في الطرقات وتحت الجلید وتلقي ظالال م�ن 
ال�ع�زاء وال��ی�أس. ك�ن��ت أرن�و ال��ى وج�ھ��ھ 
الشاحب واتخیل وحدتھ في ت�ل�ك الس�اع�ات 
العصیبة في العراء م�رت�ع�داً وھ�و یص�ارع 
أشباح الموت وھم ینق�ض�ون ع�ل�ی�ھ ت�ح�ت 
جن�ح ال�ظ�الم. ون�اق�وس ال�ل�ی�ل ی�ق�رع ف�ي 
سكون بارد في عتمة الوادي إیذانا بانتھاء 
حمایتھ. ومن نافذة الف�ج�ر تس�م�ع ت�رات�ی�ل 

الحزن تذوب في توان صدى ص�وت�ھ. ارى 
من آثار األقدام المتعبة ف�ریس�ة ی�أس أل�ی�م 
ن�اج��م ع��ن م��ح��اوالت��ھ ال��ع��دی��دة ف��ي ل��ج��ة 
االنھیار النفسي وھو ینحرف عن الط�ری�ق 
ویتدحرج لیسقط من ھاویة ال�م�ن�ح�در ف�ي 
بحر من أكوام الثلوج التي ما فتئت تنھ�م�ر 

  بغزارة دون توقف.
وكلما حاول انتشال نفسھ من ھ�ذا ال�وح�ل  

األبیض، تضاءلت قدراتھ الجسدیة وذاب�ت 
طاقتھ الذاتیة في رفد عضالتھ قوة إضافیة 
تمكنھ على الصمود. وما ان رفع قدمھ إلى 
األعلى حتى أحس ان رك�ب�ت�ی�ھ ت�رت�خ�ی�ان، 
وق�دم�ی��ھ ت��ث�ق�الن ف�ك��أن ال�ج��ل�ی��د ق�ی��دھ�م��ا 

  باألرض.
كان یبذل جھدا ارادیا عنیفا ف�ي م�واج�ھ�ة  

الموت الزاحف. استفحل الشعور ب�ال�وح�دة 
یمأل بسواد عاٍت كالرماد، انھارت مقاومتھ 
كما ینھار جسر م�ھ�ت�رئ ع�ن�دم�ا ی�داھ�م�ھ 
الطوفان. ذلك الشعور المظ�ل�م ف�ي م�ت�اھ�ة 
الوحدة وصراخ الصمت الكئیب ف�ي ع�زل�ة 
تامة عن العالم وری�اح ال�ی�أس ف�ي زح�م�ة 
اإلخفاق والتراجع جع�ل�ھ واھ�ن�ا أم�ام ق�وة 
الطبیعة الغاضبة في س�ل�ب ال�ح�ی�اة. ك�ان�ت 
سیاط الری�ح ق�د خ�دش�ت س�ح�ن�ات وج�ھ�ھ 

 الرقیق، ومحت عنھا رونقھا.
كان جالسا بھدوء غیر مألوف، یرن�و ال�ى  

جھة الكھف متحسراً. ربما جال ف�ي ذھ�ن�ھ 
ذكریات مدفونة لم یألف ان ی�ت�ذك�رھ�ا ف�ي 
حیاتھ الروتینیة الیومیة، ذكریات الطف�ول�ة 
والمراھقة المج�ن�ون�ة، وت�ل�ھ�ف�ھ ال�ى ت�ل�ك 
اللحظات التي قد تمّده بشيء م�ن ال�دفء، 
ولكن في ھذا الوقت كان یم�ض�ي س�اع�ات�ھ 
األخیرة ف�ي م�ع�رك�ة غ�ی�ر م�ت�ك�اف�ئ�ة، ف�ي 
مواجھة عنیفة قد یكون مصی�ره ال�ح�ت�م�ي 
في عالم مجھول، عالم یخت�ف�ي ب�خ�ف�ة ف�ي 
نعاس اللیل. عدو لم یرغب ف�ي م�ن�ازل�ت�ھ، 
وإنما اصراره على التحدي اوصلھ الى ھذا 
الكمین الواسع. راح ال�ث�ل�ج ی�ل�ف�ھ ك�غ�ط�اء 
یمتص حرارة جسمھ، یفت�رس جس�ده م�ن 
كل جھات، ویجمد أضالعھ ویكب�ح خ�الی�اه 
عن ال�ح�رك�ة. ل�م ی�ب�ق ل�ل�س�م�اء ل�ون�ا وال 
ل��ل��ودی��ان ط��ع��م��ا. ك��ل ش��يء ص��ار م��راً 

یس�دل ال�ل�ی�ل س�ت�اره وی�ن�ھ�ي   كال�ح�ن�ظ�ل.
حراستھ، فتفاقم في نفسھ الشعور بال�ع�زل�ة 

 حدة.
بالرغم انھ كان یمیل الى الس�ك�ی�ن�ة وق�ل�ة   

الكالم إال ان�ھ ف�ي ت�ل�ك الس�اع�ات ال�ن�ادرة 
كانت أمنیتھ ان ین�ب�ع�ث م�ن ذل�ك الص�م�ت 
ضجی�ج وص�دى أص�وات ی�خ�ت�رق ال�ك�ون 
ویصنع المعجزات. ف�ب�رق�اده ع�ل�ى األرض 
المفروشة بال�ث�ل�وج ق�د اوع�ز ال�ى وع�ی�ھ 
بالتوقف عن التنفس، وكأنھ أراد ان ی�دف�ن 

 خلجانھ في العتمة بصمت.
راح صوتھ یتھدج ویض�ی�ع ف�ي ص�وم�ع�ة  

البرد القارس وفي غیاھب السكون ال�ق�ات�ل 
وخوار الروح المستسلم، والضباب الك�ال�ح 
في متاھة الم�س�ی�رة الض�ائ�ع�ة، والص�راخ 

  المكتوم في عمق النسیان.
كان ذلك المنظر قد بدا لي مؤلما، ب�ع�د ان  

سرى وھج النار في جسده، وھمد ص�ق�ی�ع 
المتجمد في ع�روق�ھ، ول�ك�ن ال�دم ل�م ی�ع�د 
متحمساً ع�ل�ى ال�ج�ری�ان ف�ي ق�ل�ب�ھ، ف�ظ�ل 
وج��ھ��ھ ب��اھ��ت��ا دون ان ت��غ��م��ره نس��م��ات 

  الحیاة.
طفق جسده في االستل�ق�اء ع�ل�ى األرض،  

ولكن بصمت وھ�و ی�رق�د ف�ي ع�ال�م آخ�ر. 
 شعرت باألسى علیھ.
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المسرح القومي بالعتبة.. رائحة ال�م�اض�ي ال�ع�ری�ق.. ی�وم أن ق�رر    

واضعا فیھ الروح االوربیة من  1869الخدیوي إسماعیل إنشاءه عام 
لتستمر ھذه الروح الراقیة الھادئة ع�ب�ر األزم�ان …  الرقي والتحضر

ویصیر المسرح قبلة لكل الفنان�ی�ن وال�م�ب�دع�ی�ن ف�ي ع�ال�م ال�ت�م�ث�ی�ل 
 .واإلخراج والدیكور والموسیقى

فال بد أن تجد بین الممثلین م�ن ی�ف�ت�خ�ر أن�ھ ق�د وق�ف ع�ل�ى خش�ب�ة 
المسرح القومي یوًما ما، عالمةً على م�ق�درت�ھ ال�ف�ن�ی�ة، ح�ت�ى ص�ار 
ال�وق��وف ع��ل��ى خش��ب��ة ال��ق��وم��ي ھ��دف��ا ل��ك��ل األج��ی��ال ال��ج��دی��دة م��ن 

  …الممثلین
ولطالما تساءلت بیني وبین نفسي لماذا توجد ھذه الروح الراقی�ة ف�ي 

ھذا التعامل الھادئ الودیع والروح المحب�ة …  داخل المسرح القومي؟
للخدمة بین افراده بل والت�ع�ام�ل ال�راق�ي ج�دا ل�ن�ا ن�ح�ن الص�ح�ف�ی�ی�ن 

 .واألدباء
فعلى مر السن�ی�ن، وب�ال�رغ�م م�ن ت�غ�ی�ر اإلدارات ال�م�ت�ت�ال�ی�ة ع�ل�ی�ھ، 
واختالِف كل فكر إداري عن اآلخر فإنّھ ظل بالروح ال�ط�ی�ب�ة ال�راق�ی�ة 
نفسھا، المستمرة من یوسف بك وھبي حتى م�دی�ره ال�ح�ال�ي األس�ت�اذ 
إیھاب فھمي الذي یستمر للسنة الث�ال�ث�ة ع�ل�ى ال�ت�وال�ي ف�ي ح�راس�ة 

  .. أسواره
وما أكثر الحكایات التي ح�دث�ت ب�ی�ن أب�واب ال�م�س�رح ال�ق�وم�ي ل�ع�ل 
أشھرھا أن حدثت مشادة بین فرد األمن في البوابة، وسی�دة أت�ت م�ع 

وترغب في الدخول إلى المسرح�ی�ة …  طفلتھا ذات الثانیة عشرة سنة
… وقد دفعت ثمن تذكرة واحدة ف�ق�ط، و رفض�ت دف�ع ث�م�ن األخ�رى

لیخرج مدیر دار العرض األستاذ مصطفى عب�د ال�ح�م�ی�د إل�ى ال�ب�واب�ة 
وبعد أن عرف السبب ت�ف�اھ�م ف�ى ھ�دوء … متسائًال عن سبب الضجة

مع السیدة قائال : حضرتك لو دخلت مع ابنتك ف�أی�ن س�ت�ج�ل�س ھ�ي.؟ 
لیضحك األستاذ مصط�ف�ي ب�ھ�دوء … علي قدمي.. ھكذا أجابت السیده

قائال: دي عروسة شابة طویلة ستمنع من یجلس خلفھا من أن ی�رى 
المسرحیة.. كما أن الكرسي قد ال ی�ت�ح�م�ل وزن اث�ن�ی�ن ع�ل�ی�ھ، وق�د 

  …ینكسر
لتجیبھ األم مع مالمح وجھ حملت االنكسار والترجي: "أدخ�ل اب�ن�ت�ي 
وسأجلس أنتظرھا خارج المسرح" .. لیعرف األس�ت�اذ مص�ط�ف�ي ان�ھ 

وھى ترغ�ب ف�ي حض�ور ال�م�س�رح�ی�ة م�ن�ذ ف�ت�رة …عید میالد االبنة
  ..طویلة. واألم فقیرة و ال تملك سوى ثمن تذكرة واحدة فقط

لذا قرر أن یدفع من جیبة الخاص ثمن تذكرة اض�اف�ی�ة ل�ل�س�ی�دة ل�ك�ى 
تشاھد المسرحیة قائال :" ال یمكن أن نمنع من یحب المسرح، لدرجة 

  ".أنّھ مستعد أن یقف ثالث ساعات لكي یسعد ابنتھ
….  

شتان بین من یطبق القانون، و من ی�ط�ب�ق روح ال�ق�ان�ون.. وج�م�ال 
  الروح ھو األبقى دائما،

لتستمر رسالة الفن من رئاسة "جورج أبیض" إل�ى رئ�اس�ة ال�ف�ن�ان 
بینما یعز علینا أن ی�ت�رك�ن�ا األس�ت�اذ مص�ط�ف�ي ع�ب�د …  إیھاب فھمي 

الحمید الذي یخرج على المعاش تاركا لنا أجمل ال�ذك�ری�ات.. ذك�ری�ات 
  ..روح المحبة و روح القانون

 

    اح ا اى
 
 

 صموئیل نبیل أدیب
  مصر

 َمْھدٌ 
 َوأَْشواٌك یَُزْخِرفُھُ 

 َوطَنٌ 
 یَُرقُِّصوَن بِِھ اْألَوجاعَ 

 َعلى اْألَْوتارِ 
َضعاتِ   بَْیَن الرَّ
 َكْسٌر لِْلِمْعَصمِ 

 َوُجْرمٌ 
 لَْو قِیَل لِْآلھاتِ 

 اْختاري
اَحةُ    ما عاَدِت الرَّ

ةً   تُْلقي ِحصَّ
  َولِْلَغْوغاءِ 

 أَْسراٌب ِمَن اْألَْنصاري
  بَْردٌ 

 قَْد َملَّ ِمْن ُمعانَقَتي
  في ُكلِّ فَْصلٍ 
  یََرى َھزیالً 

  بَِكمٍّ ِمَن اْآلالمي
 یَھُذُّ و یُداري

 شابٌ 
  في َمْوِسِمھِ 

 قَْد َخیَّطَْت لَھُ اْلعُُزوبَةُ 
 ِرداءً 

زارِ   َوِشْبراً ِمَن اْإلِ
 َعُجوزٌ 

  ما عاَد یُطیقُھُ بَْیتٌ 
 َھِل اْلبُكاُء یَْشفي

 غلیل َمْقطُوعٍ 
 من اْألَْدوارِ 
 بَْعَد َمْوتي

 َستَْبَدأُ اْلحیاةُ َحْفلَتَھا
 َوتَْعِزُم اْألَْحالمُ 

  بِفَْضحِ ما َدفَْنتُ 
 اْألَْسراري  ِمنَ 

 َسأَدَّعي اْلَوطَنیةَ 
 لََعلَّ اْلِغنَى

 َسیَُجرُّ حافِلَتي
  فَأَْضَمُن َحیاتي

 وتَطُوفُوَن بَُزْھدٍ 
 َحْوَل َداِري

    …………. 
24/02/2022 

طَا دَ 
 

 اسماعیل خوشناو

 قصة قصیرة
 

ا   
 

 أحمد اسماعیل/سوریا
 
 

َدَخل الثََّعالِ�ب اْألَربَ�َع�ة، الْ�بَ�یْ�ت الَّ�ِذي َك�اَن فِ�ي 
أَع�لَ��ى ال�َج��بَ��ِل، َك�انَ��ت الْ�بَ��َس��اطَ��ة تُ��ِح��ی�طُ بِ��ُك��لِّ 
َم�ْوُج��وَداِت الْ��بَ��یْ�ِت الَّ��ِذي َغ��اَدَره الْ��َم��اِع�ز فِ��ي 
حَضار بَعض الَْمُؤونَة الَّتِي ستع�ی�ن�ھ  بَاحِ، ِإلِ الصَّ
��تَ��اِء، ُدون انْ��تِ��بَ��اِھ��ھ  َع��لَ��ى قََس��اَوة فَص��ِل الشِّ

َوُھ�م بِ�ُدوِرِھ�م لَ�م یَ�ت�ُرُك�وا  لمراق�ب�ة ال�ثَّ�َع�الِ�ب،
َوِسیلَةٌ فِي التَّنْقِیَب َعْن َشْيٍء لھ قِیَم�ة، وِح�ی�َن 
َحاَصَرُھْم الیَأس، أََراُدوا أَْن یُحرقُوا الَْمنِْزل بَِم�ا 
فِیِھ، َجَزاء لَِعَدِم إبْقَاء الْ�َم�اِع�ز لَِش�ْيء ث�م�ی�ن، 
أَشَعل أََح�ُدُھ�م َع�ود ثِ�ق�اب ِم�ن ُع�لْ�بَ�ة ِك�بْ�ِری�ت 
َوَجَدَھا فَْوق الطَّاِولَة، َوِحین َرَماَھا، قَفَز اْآلَخ�ر 
لیلتقطھا قَبَْل أَْن تُحِرَق َشیْئَ�اً، َوبَ�َدل الْ�َح�ِری�ق، 
أَشَعل َشْمَعة وقربَھا ِمْن ُصنُْدوٍق لَفََت انْتِباَھ�ھُ، 
َمْكتُوب َعلَیْھ، الَْكنْ�ز الَّ�ِذي لَ�ْم یَ�ْك�تَ�ِم�ل، أَْمَس�ك 
نُْدوق وأَحَالم الِْغنَى تَلَْعب أَمام مخیل�ت�ھ، لَ�ْم  الصُّ
نُْدوق، لَِكن الطََّم�ع  بَْر َعلَى فَتْحِ الصُّ یَْستَِطْع الصَّ
ْضھ، فََكیْف یقتسم َمع ِرفَاقِھ َما َوَج�َدهُ،  بََدأ یَُحرِّ
فطرح َعلَى رفاقھ فَك�رة أَْن ی�ت�ق�اس�م�وا م�اف�ي 
نُْدوق ِعنْد أَعلَى الشَّالَّل، وِعنَْدَم�ا َوَص�لَ�ْوا،  الصُّ
طَلََب ِمْن الَْجِمیعِ أْن یَُشاِرَكوهُ الرقصة اْألَِخ�ی�َرة 
الَّتِي َسیودِّعون بَِھا الْفَقْر، َكانُوا یَرقُُصون بُِك�ّل 
مھارتھم، وصدیقھم یَْسُكب ُكّل فَتَْرة قَلِ�ی�ًال ِم�ْن 
یِْت الذي أحضره من مط�ب�خ ال�م�اع�ز أث�ن�اء  الزَّ
ال��ت��ف��ك��ی��ر ب��ال��ح��ری��ق، وُك��لَّ��َم��ا َس��قَ��ط أََح��ُدُھ��م، 
یَْضَحُكون ِألَنَّ قِْسَمةَ الَْكنْز َستَُكون َعلَى ثَ�َع�الِ�ب 

ا بَقَِي ثعلَ�بَ�ان أََح�ّس اْآلَخ�ر ب�ال�م�ك�ی�دة،  أَقَل، لَمَّ
َوانَْدفَع نَحو َرفِیقِھ لِیُمِسك بِِھ ِمْن َرقَبَتِِھ، أَثْ�نَ�اء 
یِْت الَِّذي َكاَن فِي  َخنْقِھ لَِرفِیقِھ، اِنَْسَكب بَاقِي الزَّ
الْقَاُروَرِة َحْول قدمیھما، وِألَّن َحَرَكاتِِھما َك�انَ�ت 
یْطََرِة َعلَى  َعنِیفَة فِي الشَِّجار، لَم یتمكنا ِمَن السَّ

 نفسیھما، َوَسقَطَا فِي أَْسفَِل الشَّالَّل.
ِحین َعاد الَْماِعز أََحّس بُِدُخول ُغَربَاء إلَى بَیْ�تِ�ِھ 
، تَفَقَّد َكنْزه فَلَم یَِجدهُ، َخَرج یُبَْحث ُھنَا َو ُھ�نَ�اَك 
�الَّل،  �ِة الشَّ َحتَّى أوصلتھ آثَار الْ�ُغ�َربَ�اء إِلَ�ى قِ�مَّ
نُْدوق فَْوق ُجثَّة أََحِد ال�ثَّ�َع�الِ�ب، أََخ�َذه  َشاَھَد الصُّ

َن فِ���ي األوراق   وَع���اَد إلَ���ى بَ���یْ���تِ���ِھ، وَدوَّ
ةُ الثََّعالِب الَْجِدیَدة  التي  .بداخلھا قِصَّ
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 -تلعب السیرة الذاتیة وال�م�ذك�رات دوراً م�ھ�م�اً     
في حیاتنا ال�ح�ال�ی�ة ، وإذا أری�د ل�ھ�ا أن  -اتصالیاً 

تلعب دوراً فاعالً وم�ؤث�راً ون�اج�ح�اً، ف�ی�ف�ت�رض أن 
ت��ك��ون ب��ق��ال��ب ف��ن��ي ج��م��ی��ل وم��ت��ق��ن، ألن الس��ی��ر 
والمذكرات دون فن، دون ات�ق�ان ل�ن تس�ت�ط�ی�ع أن 
تلعب ھذا الدور ولن تصل إلى قطاعات عریضة م�ن 

 الناس,
یقولون (إن الشيء الوحید الذي یتجاوز الزمن ھ�ي 
الكلمة المكتوبة). وفي كتاب مذكرات سمیر ص�ب�ري 

الصادر عن ( الدار ال�م�ص�ری�ة   (حكایات العمر كلھ)
اللبنانیة) النطلع على ذكریات الفنان فق�ط ب�ل ع�ل�ى 
(تاریخ مصر الفني والثقافي في النصف الثاني م�ن 
القرن العشرین) مصر كما تسمى (ھولیود الش�رق) 
التي انجبت ام كل�ث�وم وع�ب�د ال�ح�ل�ی�م ح�اف�ظ وع�ب�د 
الوھاب ومحمد فوزي وشادیة وسع�اد حس�ن�ي، ك�ل 
ھؤالء عاصرھم سفیر الحب وصانع البھجة ال�ف�ن�ان 
واالعالمي وصاحب فرقة االستعراضات الموسیقی�ة 
والمنتج سمیر صبري أھ�م وأش�ھ�ر ف�ن�ان�ي مص�ر، 

ال�ع�دی�د م�ن   كذلك ف�ي م�ج�ال األع�الم ف�ھ�و م�ق�دم
البرامج التلفزیونیة وع�ل�ى رأس�ھ�ا "ب�رن�ام�ج ھ�ذا 

فكما قال عن�ھ   المساء" وبرنامج "النادي الدولي"
مواھ�ب�ھ … االعالمي مفید فوزي"سفیر اإلسكندریة

  المتعددة مثل بحرھا التعرف الصمت وال الھدوء".
في روایة الخیمائي یكتب باولو كویلو (عندما ت�ری�د 
تحقیق شيء ما، یتآم�ر ك�ل ال�ك�ون ف�ي مس�اع�دت�ك 

تنطبق تماماً على حی�اة ال�ف�ن�ان   علیھ). ھذه العبارة
صاحب النادي الدولي الذي كان یحلم م�ن ط�ف�ول�ت�ھ 
بأن یكون ممثالً مشھوراً، یكتب سمی�ر ص�ب�ري ف�ي 

  مدخل الكتاب الذي عنونھ بـ (رحلة البحث عني)!!
(ال اعرف ما إذا كان ھو القدر ام الحظ، ام األث�ن�ی�ن 
معاً، ھما من رسما حیاتي، وحقق�ا أم�ن�ی�ات�ي.. م�ن�ذ 

  طفولتي وأنا أحلم بأن أكون ممثالً مشھوراً).
وعن مسقط رأسھ مدی�ن�ة االس�ك�ن�دری�ة ی�ك�ت�ب: أن�ا 
إسكندراني عاش�ق ل�ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة الس�اح�رة ال�ت�ي 
ش��ك��ل��ت وج��دان��ي. وق��د عش��ق��ت ال��ف��ن والس��ی��ن��م��ا 
وال�م��س�رح م�ن خ��الل ت��ل�ك ال�ع��روض ال�ت��ي ك��ن��ت 
أحضرھا م�ع ع�ائ�ل�ت�ي ف�ي مس�ارح اإلس�ك�ن�دری�ة، 
وبصحبة أسرتي ش�اھ�دت ع�روض م�ع�ظ�م ال�ف�رق 
الفنیة الكبیرة التي زارت ھ�ذه ال�م�دی�ن�ة الس�اح�ل�ی�ة 
التي عاش فیھا أبناء أكثر من جالیة أجنب�ی�ة، وك�ان 
كل من یعیش فیھا إسكندرانیًا مھما كانت ج�ن�س�ی�ت�ھ 

وفي اإلسك�ن�دری�ة ت�ع�ل�م�ت ت�ق�ب�ل اآلخ�ر.  أو دیانتھ.
واألمر ذاتھ كان في كلیة فیكتوریا التي ك�ان�ت أرق�ى 
وأغلى مدرسة أو معھد تعلیمي ف�ي مص�ر، ب�ل ف�ي 

  الشرق األوسط كلھ، وربما في إفریقیا أیًضا.
تبدأ رحلة الفن في حیاة صانع البھجة بعد أن�ف�ص�ال 
والده عن والدتھ وس�ف�ره م�ع وال�ده إل�ى ال�ق�اھ�رة 
حیث سكنوا في "عمارة السعودیین" ویقول سم�ی�ر 
إن ھذه العمارة كان یسكنھ�ا ع�دد م�ن ال�م�ش�اھ�ی�ر، 
ومنھم عبدالحلیم حافظ، وما أن ع�ل�م س�م�ی�ر ب�ذل�ك 
حتى أخذ یتحرى مواعید خروج العندل�ی�ب وع�ودت�ھ 
إلى البیت، وذاَت یوم افتعل لقاًء معھ أمام ال�م�ص�ع�د 
وبادره بتحیة باإلنكلیزیة، وقدم لھ نف�س�ھ ع�ل�ى أن�ھ 
أجنبي اسمھ بیتر فرد علیھ عبدالحلیم السالم، وھ�ن�ا 
تشجع سمیر صبري فطل�ب م�ن�ھ ص�ورة ت�ذك�اری�ة، 
ف��أھ��داھ��ا ل��ھ ال��ع��ن��دل��ی��ب، وأھ��داه إیض��اً إح��دى 

 أسطواناتھ.
وفي یوم عاد سمیر صب�ري بص�ح�ب�ة وال�ده، وك�ان 
عبد الحلیم حافظ واقفًا في ان�ت�ظ�ار ال�م�ص�ع�د ف�ق�ال 
لسمیر: "ھالو بیتر" ف�أح�رج س�م�ی�ر أم�ام وال�ده، 

وانفضحت الحیلة، لكن ال�ع�ن�دل�ی�ب ت�ف�ھ�م ش�ق�اوت�ھ 
وأجاب طلبھ بعد ذلك في أن یحضر م�ع�ھ ال�ت�ص�وی�ر 
الخارجي لمشاھد من فیلمھ "حكایة ح�ب" ع�ن�دم�ا 
التقتھ اإلذاعیة أمال فھمي صاحبة ب�رن�ام�ج "ع�ل�ى 
الناصیة" وطلبت من المطرب الش�اب ع�ب�دال�ح�ل�ی�م 
حافظ أن یسمعھا مقطعًا م�ن إح�دى أغ�ن�ی�ات�ھ. وق�د 
ظھر سمیر ص�ب�ري أم�ام ال�ك�ام�ی�را ألول م�رة ف�ي 
حیاتھ في ھذا الفیلم مع المارین في الش�ارع ال�ذی�ن 
استوقفھم جمال صوت الم�غ�ن�ي ف�ي الش�ارع. وف�ي 
نفس الیوم أخذه ال�ف�ن�ان ع�ب�د ال�ح�ل�ی�م ح�اف�ظ إل�ى 
اإلذاعة حیث كانت الفنانة لبنى ع�ب�د ال�ع�زی�ز ت�ق�دم 
برنامجھا اإلذاع�ي ع�ل�ى ال�ق�ن�اة األورب�ی�ة (ال�ع�م�ة 
لولو ) وعرض علیھا ان یقدم معھا البرنامج سم�ی�ر 
صبري او ( بیتر) كما كان یحلو للعندلیب من�ادات�ھ ، 
ومن ھنا ك�ان�ت ب�دای�ات�ھ ف�ي اإلذاع�ة م�ع ص�اح�ب�ة 

  الوسادة الخالیة .
 

كما ھیأت لھ الظروف وھو الی�زال ط�ال�بً�ا ف�ي قس�م 
اللغة اإلنجلیزیة بكلیة اآلداب، فرصة الظھور ع�ل�ى 
الشاشة الصغیرة من خالل م�ھ�رج�ان ال�ت�ل�ی�ف�زی�ون 
األول الذي أقامھ وزیر اإلعالم آنذاك الدكتور مح�م�د 

، وق��د م�ك��ن�ت��ھ 1964  ع�ب�دال��ق�ادر ح��ات�م ف��ي ع�ام
الظروف من أن یصعد إلى المسرح وی�ق�دم ض�ی�وف 
المھرجان بطریقة رائعة جداً جذب�ت ك�ل ال�م�ت�ل�ق�ی�ن 
نحوه ،ونجَح نجاحاً باھراً وكانت ھذه الل�ی�ل�ة ب�دای�ة 
المشوار الجمیل وكتب عن�ھ ك�ل ك�ب�ار ال�ك�ت�اب ف�ي 
الصحافة (صانع البھجة الذي لمع في لیل�ة اف�ت�ت�اح 
المھرجان) . وقد لمعت نجومیة سمیر ص�ب�ري م�ن 
خالل برنامجھ األسبوعي "ال�ن�ادي ال�دول�ي" ال�ذي 
كان شكًال جدیًدا ع�ل�ى ب�رام�ج م�اس�ب�ی�رو ف�ي ذل�ك 
الوقت.وفي السینما بدأ باألدوار الثانویة م�ث�ل دوره 
في فیلم ابي فوق الشجرة قبل أن تس�ن�د إل�ی�ھ أدوار 
البطولة مثل البحث عن فضیحة وبالوالدین أحس�ان�اً 

  فلماً سینمائیاً . 132فقدم أكثر من 
وفي الفصول الالحقة من الكت�اب ت�ت�وال�ى ح�ك�ای�ات 
برنس الشاشة الصغیرة م�ع أھ�م ال�م�ش�اھ�ی�ر ال�ذي 
التقى بھم وحاورھم ومنھم العندل�ی�ب ع�ب�د ال�ح�ل�ی�م 

حافظ الذي كتب عنھ (كان بوابة عبوري إلى ش�ارع 
الفن.. معھ وقفت لمدة ثوان ألول مرة أم�ام ك�ام�ی�را 
السینما، ومعھ دخلت اإلذاعة.. وبفض�ل�ھ ومس�اع�دة 
اإلعالمیة آمال فھ�م�ى ق�دم�ت أول�ى ف�ق�رات�ى ع�ل�ى 
موجات اإلذاعة) كما ق�ال: (ح�ل�ی�م ك�ان م�ؤس�س�ة.. 
مدرسة ذكاء وعش�ق ل�ل�ف�ن.. ت�ع�ل�م�ت م�ن�ھ ال�دق�ة 
واإلتقان ف�ى ال�ع�م�ل.. ت�ع�ل�م�ت م�ن�ھ زواج ال�ف�ن�ان 
الكاثولیكى لفنھ) وع�ن م�وس�ی�ق�ار األج�ی�ال م�ح�م�د 
عبدالوھاب فوصفھ بـ (الفنان ذى ال�ذك�اء ال�ن�ادر)، 
وق�ال ع�ن�ھ (األس�ت�اذ م�درس�ة ف�ى ال�ذك�اء ال�ف�ن�ى، 
عبقرى فى اختیار كلم�ات�ھ، وف�ى ت�وظ�ی�ف وخ�دم�ة 
فنھ، واختیار توقیت وصولھ للجم�ھ�ور، أس�ت�اذ ف�ى 
الحوار، فى صوت�ھ م�وس�ی�ق�ى تس�م�ع�ھ�ا ح�ت�ى ف�ى 
حدیثھ العادي، أستاذ فى معرفة متى یتحدث، وم�ت�ى 
یصمت، وم�ت�ى ی�رد ب�اإلج�اب�ة ال�م�وزون�ة ال�ت�ى ال 

  تجرح).
 

أما على الصعید األدبى، فكت�ب ذك�ری�ات�ھ م�ع (ع�دو 
المرأة والكامیرا)، األدیب الكب�ی�ر ت�وف�ی�ق ال�ح�ك�ی�م، 
الذى ذكر قصتھ الطریف�ة وال�ذك�ی�ة ل�ل�ت�س�ج�ی�ل م�ع 
األدیب الكبیر دائ�م ال�رف�ض ل�ل�ت�ص�وي، ف�اس�ت�خ�دم 
میكروفونات خفیة وضعھا تحت باقة ورود وس�ج�ل 

البرن�ام�ج »معھ لقاًء تلیفزیونیًا عرضھ فى برنامجھ 
، كشف (ال�ح�ك�ی�م) خ�الل�ھ ح�ق�ی�ق�ة ع�دائ�ھ «الدولى

للمرأة، فق�ال: (أن�ا أح�ب ال�م�رأة ج�ًدا.. أن�اقش�ھ�ا.. 
أجادلھا.. أغیظھا.. ف�ال�ح�وار م�ع أى ام�رأة م�م�ت�ع 
للغایة، والعالقة ھنا عالقة صداقة.. ص�داق�ة ال�ف�ك�ر 
والفتنة الكامنة وراء عیون أى ام�رأة ف�ى ال�ع�ال�م.. 

  عیون المرأة أكتر حاجة تثیرني).
 

وعن ذكریاتھ مع لی�ل�ى م�راد ذك�ر ص�ان�ع ال�ب�ھ�ج�ة 
عندما التق�اھ�ا ف�ي أح�دى ال�م�ن�اس�ب�ات وس�أل�ھ�ا : 
بمناسبة عصر ال�ع�ظ�م�اء ق�ي ال�ط�رب: ام ك�ل�ث�وم، 

…   وص�ب�اح  اسمھان، نور الھ�دى، ن�ج�اة ع�ل�ي،
الخ، كیف كان�ت ع�الق�ت�ك�ن م�ع ب�ع�ض، ھ�ل ك�ان�ت 

  منافسة وغیرة فنیة، ام حرباً كالتي نعیشھا اآلن؟
فأجابت لیلى مراد : التوجد اي حروب ف�ن�ی�ة ب�ی�ن�ن�ا 
مثل الحروب الفنیة بین النجوم التي نسمع بھا ھ�ذه 
األیام ، كنا نعمل ونغني ونمثل ، نمتھن ال�ف�ن ال�ذي 

… ام كلثوم یاسمیر لم یكن ھ�ن�اك م�ث�ل�ھ�ا…  نعشقھ
ولن انسى كیف وقفت بجانبي في مواقف شخ�ص�ی�ة 
كثیرة، كانت عندما تسمع أغنیة جدیدة لي، تكل�م�ن�ي 

وكنت أذھب إلیھا أحیاناً ون�غ�ن�ي …  وتناقشني فیھا 
ك�ن�ت اح�ب أغ�ن�ی�ة (ع�ودت ع�ی�ن�ي ع�ل�ى …  مع�اً 

رؤیاك، وھي كانت تحب أغنیة القصبجي (أنا ق�ل�ب�ي 
  دلیلي).

كذلك ذكریاتھ مع س�ع�اد حس�ن�ى، أم ك�ل�ث�وم، ف�ری�د 
األطرش، عادل إمام، شادیة، وردة، می�رف�ت أم�ی�ن، 
صباح، كمال الشن�اوى، ف�ات�ن ح�م�ام�ة، ش�ری�ھ�ان، 
دالیدا، محمد الموجى، بلیغ حمدى، وأیًض�ا ال�ك�ات�ب 
أسامة أنور عكاشة، السلطان قابوس، الش�ی�خ زای�د 
آل نھیان، البابا شنودة، اإلمام موسى الص�د، أح�م�د 
زویل، تحیة كاریوكا والكاتب مصطف�ى ام�ی�ن ال�ذي 
قاَل لھ (خلیك دایماً اقوى من الصدمات واتعلم ت�ق�ف 
ثاني مھم�ا ك�ع�ب�ل�وك .. وس�ام�ح اع�دائ�ك ح�ت�الق�ي 

  التسامح اقوى من االنتقام).
عاماً من العطاء لسفی�ر ال�ب�ھ�ج�ة   اكثر من خمسون

والسرور فیكتب ھنا (اعتق�د أن خ�الل رح�ل�ت�ي ف�ي 
الحیاة تعلمت ان الحب ھو منبع ك�ل ج�م�ی�ل وك�ری�م 

 وعظیم .. ومن خالل تعالیم الحب تعلمت الحیاة).

  ا  ي   
.. ت او  

 
  رند علي األسود/ بغداد
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توقفت بسیارتھا عدة أمتار بعیدة عن�ي ث�م رج�ع�ت   
 :لتسألني  للخلف

 أین وجھتك؟  - 
 بورگاس . إلى ساحل مدینة   -

 :أخرجت یدھا تدعوني إلیھا قائلة
 سأوصلك في طریقي فأنا أیًضا ذاھبة إلى ھناك .  - 

 :سألتني بعد انطالقھا وإغالقھا للمذیاع في سیارتھا
 من أیة مدینة أنت؟   -

 .صوفیا  من   - 
ھواء النافذة بعثر ش�ع�رھ�ا ال�ط�وی�ل فش�م�م�ت م�ن�ھ 

 .. رائحة عطر انعشتني
 :بعد إشعالھا سیجارة  تساءلت

 ما الذي تفعلھ في ھذا المكان المنقطع ؟  -
 .. فجأة سیارتي  تعطلت    - 

 :ضحكت وھي تقول
تتعطل السیارات ف�ج�أة م�ن أج�ل ح�دوث أش�ی�اء    -

 .ونظرت لنفسھا في مرآة السیارة  أخرى .. ابتسمت
 شكًرا ألنِك توقفِت لي  - 

ص�دی�ق�ت�ي ..  كان من المفترض أن تسافر م�ع�ي   -
لكن تطلب وجودھا في المدینة لشأن یخص ال�ع�م�ل.. 
ف��اض��ط��ررت ل��ل��س��ف��ر م��ن دون��ھ��ا .. ج��م��ی��ل أن��ن��ي 

 !! صادفتك
بحدیثھا ھذا كأنھ�ا ق�ط�ع�ت دھ�ل�ی�ًزا ط�وی�ًال م�ظ�ل�ًم�ا 

 .لتستقر إلى جانبي
 ماھو عملك؟  -

 .. الحجر نحات على    -
 :صمتت ھنیئة قبل أن تقول بصوت طفولي

إذن أنت من یجعل الحجر ینط�ق ب�ع�د أن ت�م�ن�ح�ھ  - 
 !!  أصابعك الروح

ابتسمت ولم أجب .. مسنًدا رأسي على زجاج النافذة 
محدقًا في أش�ج�ار ال�ط�ری�ق ال�ت�ي ب�دت داك�ن�ة ح�د 
السواد وأغصانھا تشابكت من األعلى لتلقي بظاللھ�ا 

 .على الشارع الممتد بال نھایة
استیقظت ألجدھ�ا واق�ف�ة ت�دع�ون�ي ل�ل�ن�ھ�وض ف�ق�د 

 .وصلنا مدینة بورگاس .. كنت كمن في حلم
 :قالت

استغرقت في الن�وم وت�رك�ت�ن�ي أح�دث ن�ف�س�ي ..    -
 .وھذه لیست من عالمات الرفقة الجیدة

كانت ھذه ھي ال�م�رة األول�ى ال�ت�ي أراھ�ا ب�وض�وح 
وج�ھً�ا ل�وج��ھ .. ف�أذا ب�ھ�ا تش�ب��ھ الش��م�س س�اع��ة 

 .. الشروق، ھادئة ورائعة
 :قالت بعد أن أخرجت الحقائب

 لدي حجز في ھذا الفندق .. ماذا عنك ؟   -
أشارت إلى فندق كبیر لھ اط�الل�ت�ان .. واح�دة ع�ل�ى 

 .شارع المدینة .. واألخرى تطل صوب جھة البحر
 : أجبتھا

 .. سوى للمجىء لم أخطط    -
 :وھي تسحب حقیبتھا قالت

 .إن رغبت باإلقامة في نفس الفندق؛ اتبعني  -
أخذت موظفة االستقبال بیاناتنا وسلمت لنا م�ف�ات�ی�ح 
الغرف والتي حرصنا على أن تكون شرفاتھا م�ط�ل�ة 
على البحر ال�ذي ان�ع�ش�ت�ن�ي نس�ائ�م�ھ ال�ق�ادم�ة م�ن 

 .النوافذ الكبیرة
دخلنا ممر الطابق الرابع لتدخل حجرتھا التي ك�ان�ت 

 .جوار حجرتي
خرجت للشرفة ألجدھا ق�د س�ب�ق�ت�ن�ي إل�ى ش�رف�ت�ھ�ا 
تحدق في األفق مرتدیة روب الح�م�ام ب�ی�ن�م�ا ت�رك�ت 
شعرھا منسدًال على ظھرھا وقط�رات ال�م�اء ع�ل�ق�ت 

 :بنھایتھ، بادرتني قائلة

عند الفجر .. سأكون على الساحل أترقب ش�روق   - 
 الشمس .. ما رأیك في الذھاب معي؟

 .. لھذا أتیت   -  
 ..أممممم .. أراك إذن عند البحر فجًرا -
 ما اسمِك؟  -
 . رحیل  -

 .ثم اختفت داخل حجرتھا
................................ 

كات المدینة صاخبة تلك اللیلة.. وأن�ا أن�ظ�ر ل�ل�ق�م�ر 
المنتف�خ، ف�ك�رت ف�ي ال�ذھ�اب إل�ى رح�ی�ل أدع�وھ�ا 
للخروج معي الحتساء عب�وة م�ن ال�ب�ی�رة .. لس�ب�ب 

 .أجھلھ .. فضلت في تلك اللحظة البقاء لوحدي
 .. عند الفجر

 :ھتفت حین رأتني سائراً نحوھا
 آه یا فجر بورگاس !! .. ھل تراه جمیًال مثلي ؟؟  -

شعرت بالعالم ینبثق من خلف حلم .. ك�ان�ت ج�م�ی�ل�ة 
إلى حد إنھا ال تشبھ أي شيء .. ترتدي ثوب سباح�ة 

 .بلون البحر
وأنا أنظر للشمس القرمزیة وھي ت�خ�رج م�ن ب�ی�ن  

ع��ل��ى س��ط��ح ال��ب��ح��ر   م��رس��ل��ة أش��ع��ت��ھ��ا  األم��واج
 :المضطجع تحتھا، قلت لھا

 .جدیدة بأحالم  نفسي  ھنا أجد   -
 :سألتني وھي لم تزل تنظر صوب األفق

أم�س .. غ�ال�بً�ا م�ا یص�ی�ب�ن�ي ھ�دی�ر  لیلة  لم أنم  - 
 !! األمواج باألرق

ثم اضطجعت على ظھرھا فوق رمال الساحل الدافئة 
 .بینما شفتاھا تدندن بأغنیة حب قدیمة

لطالما نظرت إلى النساء دون اك�ت�راث ث�م ال�ت�ق�ی�ت  
 .ھذه المرأة

............................. 
ساعة الفجر بدق�ة ال ت�ع�رف ال�خ�ط�أ،   بدأت استیقظ

أسیر نحو المكان الذي یجمعني برحیل .. ن�ع�بُّ م�ن 
أنفاس الفجر الندیة الممتزجة برائحة البحر ل�ت�ن�ش�ر 

 :بیننا عبق غریب .. سألتھا
 بماذا تحلمین؟؟ -

 :قالت وكأنھا تحدث البحر
لیس مھًما بماذا أحل�م .. ال�م�ھ�م أن أح�الم�ي م�ا  - 

 .زالت تقف إلى جانبي
 :قلت لھا ونظراتي مصوبة نحوھا

كأنك ابتسامة حیاة على ث�غ�ر ح�زی�ن ی�م�ش�ي ف�ي   -
 .الطرقات

ابتسم�ت ل�ت�رف�ع رأس�ھ�ا ت�رق�ب آخ�ر ن�ج�م�ة ت�ودع 
 .سماءھا

............................... 
لم تأِت لتشھد الفجر مع�ي ..   مضت ساعتان ورحیل

مكانھا على الساحل الذي غط�ت�ھ م�ی�اه ال�ب�ح�ر ك�ان 
 .شاھد زور على إنھا كانت ھنا

لم تحضر حتى خطت لوعتي یومھا ال�ث�ال�ث .. خ�ی�ل 
إلي أن كل شيء في الكون عاد إلى مكانھ ال�ط�ب�ی�ع�ي 

 .بعودتھا
 ؟؟  .. ولَِم ھاتفك مغلق أین كنِت   - 
صدیقات ل�ي .. ذھ�ب�ت م�ع�ھ�ن ول�م ی�ك�ن  قابلت  - 

 .الشاحن معي .. آسفة ألنني لم أتمكن من إخبارك
ال أقول أني أحببتھا .. ب�ل رؤی�ت�ھ�ا ت�ج�ع�ل ذاك�رت�ي 

 .متقدة وعیناي تلمعان
 .أرجوِك .. ال تفعلیھا ثانیة  - 

فردت ذراعیھا كأنھ�ا ت�ط�ی�ر وركض�ت ن�ح�و ال�ب�ح�ر 
 .تدعوني للحاق بھا

..   تلك اللیلة، استقبلنا الفجر م�ن ش�رف�ة غ�رف�ت�ھ�ا
صخب البحر تلك اللیلة أغراني في البقاء مست�ی�ق�ظً�ا 
حتى الفجر، ثمة أشیاء تس�ت�ح�ق ألج�ل�ھ�ا أن ن�ب�ق�ي 

 .أعیننا مفتوحة
 : قالت لي وھي تضع رأسھا على صدري العاري

الحب الذي یولد على س�اح�ل ال�ب�ح�ر .. ل�ھ ط�ع�م   -
 .الغرق

 :أجبتھا وأنا مغمض العینین
 .أحبكِ   -

 :سألتني
ھل تھجرني یوًما وت�ق�رر ال�رح�ی�ل؟؟ ھ�ل ی�ن�ج�ح   -

 األمر معك إن فعلت ؟
.. ھل یم�ك�ن ل�ك�ل�م�ات م�ن ح�روف   عانقتھا بصمت

 قلیلة تحدید خریطة الغد ؟؟
........................................... 

مع إشراقة أول خیوط الش�م�س ال�ت�ي أزاح�ت دج�ى 
اللیل بضیائھا شّممت رائحة عطرھ�ا ت�م�أل أن�ف�اس�ي 

 .وأرجاء المكان
نادیت باسمھا فرّد علي صفیر الھواء .. قارًصا ك�ان 

 .الجواب
لم أجد منھا إال شال فیھ عبقھا یلتف معانقًا م�ق�ب�ض 
الباب المفتوح وكأنھا أرغمت على الرحیل، كما ھ�و 

 .اسمھا
یكاد یقتلني الحزن ویمّزق أوص�ال�ي، ن�ور الص�ب�اح 

 .یدعوني للخطى خلف الحلم
س��ارع��ت إل��ى م��ح��ط��ة ال��ق��ط��ار اس��ت��ق��ل أول��ھ��ا 

حیث ال أعرف وجھتھا، ھاتفھا المغ�ل�ق أك�د   منطلق
 .لي أنني فقدت زمن العودة

أخذت یداي تعنفان الریح وقدماي ت�دوران ب�ج�س�دي 
 .حول الالشيء

ذھبت كالفراشة مع الری�ح ت�رف�رف .. ل�م أقص�د أال 
أجیبھا .. فأنا رجل ی�ؤث�ر الص�م�ت ب�ی�ن�م�ا أص�اب�ع�ي 

 .تستنطق الحجر
سار ب�ّي ال�ق�ط�ار ی�ق�ت�ل�ع م�ن روح�ي ك�ل�م�ا اب�ت�ع�د 

 .وبقي زفیر واحد صعب علّي إخراجھ  زفیر..
لم یكن ب�ی�ن�ن�ا وداع .. ھ�ك�ذا ف�ع�ل�ت  إنھ الوداع !!  

 رحیل .. رحلت وتركتني أسأل البحر:
 ؟؟!!!ھل ستعیدھا أمواجك ثانیة

 ر
 فوز حمزة/ بلغاریا
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الكتابةُ لیست حكًرا على الُكتّاب ولكنّھا أیضاً لیَست  
 لكلِّ من َھبَّ وَدبّ 

وھناك إلحاٌح دائٌم في النّق�د   : من ھو عبد الكاظم؟ -
 خلف الكوالیس؟ الشعبي، ما سبب الدمعةُ 

أن ی�ن�ت�ص�َر ب�ال�ج�م�ال  * : عبد الكاظم ھو من یرید
ھ�ي  فالّدمَعةُ خلَف ال�ك�وال�ی�ِس، األَدب العاِمّي، داخل

لنا من الكّم الھائِل م�ن  إفرازات اآلخرین بتصدیرھم
أو   واالبتذال، سواء أك�ان داخ�ل ال�ن�ص، اإلسفاف،

عید  .اإلعالمي بإعداد الحواِر على الصَّ
منھا: الثق�اف�ة،   أما الكتابةُ فتعتمد على عوامٍل كثیرةٍ 

واألس�ل��وب ال�م�ن�ف��رد،  واإلط�الع، وال�ب�اُع ال�ط�وی�ل
والجم�اُل ال�لُّ�َغ�وي وھ�ذا م�ا یُ�ق�نِ�ن ل�ن�ا ال�م�س�اح�ة 

 .ویُحّجُمھا
 
: ھل جربَت یوًما أن تبكَي بسبِب قصیدٍة، أو تبكي  -

 على قصیدة ؟
و أُب�ك�ی�ھ�ا   تُبكین�ي ت�ارة  * : كلُّ النّصوِص الصادقة

 .أُخرى
 
ل�ھُ أث�ر  : ھل تعتقد أن كثرةَ الُش�ع�راء وال�ب�رام�جِ  -

  سلبي في بُنیِة القصیدة والّدموع التي ترافقھا ؟
 .لحقیق�ٍة م�ط�ل�ق�ة  * : كل الحیثیات نسبیة وال وجودَ 

فم�ا أك�ث�َر الُش�ع�راء، وأق�لَّ  فالكمیةُ ال تقاُس بالنّوع
عر وما أكث�َر   .وما أكثَر البرامج، وأقّل اِإلنصاف  .الشِّ

 .القصائد العظیمةَ، والكفوف مقطوعة
 
 بعد كل قصیدة؟ : كیَف ترى وجھَك في المرآة -

لھ�ا ال�ق�درةُ ع�ل�ى   * : التعنیني سوى القصیدةُ التي
والت�س�اؤالُت ال�ت�ي ت�ن�ِض�ُح م�ن  إرباكي، ودھشتي،

 .َعرق َجبینھا، وھذا ما یجعُل مالمحي ُمبتسمةً 
أم���اَم ال��ج���م���ال، وأب���ك��ي خ���ل���َف   ف��أن���ا أب��ت���س���م ُ

 .المقطوعةُ أزرار صدِرھا ذاتي
 

ھ�ل الّش�ع�ر ع�ل�ى  على أشكالھا تقعُ  : َكما الطیورُ  -
 ألوانِھ یطیر؟

ب�غ�ّض  أجنحةً؛ ل�ی�ط�ی�رَ  * : الجماُل من یمنُح الّشعر
 .والجغرافیا والقالِب الخارجيّ  النظَِر عن اللّون،

 
: ومن أقرُب شاعٍر ، أو أقرب قصیدة ت�ت�دل�ى م�ن  -

 نوافذھا طفولتك؟
ھي من ھل  * : نصوص الّراحل عریان الَسید َخلف

ف�ت�ل�ك الّص�وت�ی�ات ع�ل�ى   منَحت لذكریاتي َم�ع�ن�اھ�ا،
  .الھاتف المحمول كانت نافذتي، وطفولتي

 
 واللقاءات؟ : ھل یتلَُف الّشاعر بكثرة المھرجانات -

 وأین یذھب بعد أن یموت؟
ف��ك��ث��رة ال��ظّ��ھ��ور اِإلع��الم��ي  *: ب��ك��ّل ت��أك��ی��د،

ال��م��ھ��رج��ان��ی��ة، تس��ب��ب��ان االس��ت��ھ��الك،  وال��ق��راءات
وكذلك االس�ت�ھ�الك ب�ك�ت�اب�ة   واإلشباع عند الُمتلقي،

ال��نّ��ص��وص وھ��ذا م��ا ی��ق��وُد ال��ك��ات��ُب ل��م��ط��بّ��اٍت 
ع�ن   كالتوارِد، والبناِء الض�ع�ی�ِف، واالب�ت�ع�ادِ  كثیرة

 .الجمال؛ لضیق الوقت
فالش�اع�ر ی�ذھ�ب ب�ع�َد  أما الّشق الثاني من السؤال،

  :لمكانین ال ثالث لھما الموتِ 
المائة عام القادمة، وإّما أن  أما أن یخلد ویعیش في

وھذا م�ا ی�ج�ع�ل�ھُ َم�ن�س�یً�ا ب�ع�َد  یكتب بلغة الّشارع،
 .أربعین یوًما ال أكثر

 
وك�ی�ف ك�ان   العُزلة من الواق�ع؟  : ھل جربَت یوًما -

 صدى روحَك خارَج المنزل؟

 .والم�ن�ف�ى م�ع ال�ذات * : الجمیُع یحتاُج إلى العُزلة
لقد كان الّصدى حمیمیًا  فقد جربتُھا لسنواٍت طویلٍة،

وك��ان ان��ت��ص��اًرا   م��ع األص��دق��اء، واألَح��ب��اب،  ج��ًدا
 .مھزوًما لألعداء

 
 النقدیة بابك؟ : متى دقَّت القراءةُ  -

كان ال�نّ�ق�د ع�ل�ى ك�ّل  * : منُذ خلیقة الَوعّي األُولى،
، وھ�ذا م�ا ج�ع�َل  شيٍء تقریبًا،ھو الھاجُس الفطريُّ

وم�ن   ِمنّي ُمشّككا وُمعترًضا على كّل ش�يٍء ت�ق�ری�بً�ا
بعد االنقطاِع وال�ع�ودِة،أخ�َذ ال�نّ�ق�ُد ی�ت�أَّص�ل وی�ك�بُ�ر 
 بداخلي، فح�ی�ن�ھ�ا ع�م�ل�ُت ع�ل�ى اِإلطّ�الِع ال�ُم�ك�ثَّ�ف

 وقراءِة الكتِب األَكادیمیة النَّقدیة،
وھذا ما جعل ِم�نّ�ي م�ا ت�راهُ   واألدبیة بصورٍة عامةٍ 

 .الیوم
 
ال�ّزم�ن ك�ف�ی�ٌل  : ھل تع�ت�ق�د ف�ي ن�ھ�ای�ِة ال�م�ط�افِ  -

عراِء الموتى؟  بالشُّ
أي بمعنى األیام ستحدد إن كان سیذاع صیُت ھذا  "

ف ك�ت�ل�َك  الّشاعِر وكتاباتِھ، أم أنَّھُ سیبقى ع�ل�ى ال�رَّ
آخ�ُر رس�ال�ٍة   وماھ�ي  لم یقرؤھا أّي ِمنّا؟ الُكتب التي

 لك قبَل أن تموت؟
وال یص�م�ُد أم�ام اخ�ت�ب�ار  * : الزم�ُن خ�ی�ُر ِغ�رب�الٍ 

أّما الش�قُّ ال�ث�ان�ي م�ن   إالّ الحقیقیةُ المطلقة، الزمن
أن ی�ب�ق�وا   رسالتي األخیرةُ وال�ت�ي أت�م�نّ�ى السؤال،

 ."الجمال سینتصر بالنھایة" :متمسكیَن بھا ھي
.......................................... 

شذرةٌ بصریة ملھمة بالكت�اب�ِة والش�ع�ِر وال�ھ�وى  *
من نواح الّرافدین، والتقاء النّھ�رْی�ن ت�ح�دی�ًدا ع�ن�َد 

ب�ك�ال�وری�وس إدارة  1994شطِّ العَرب من موال�ی�ِد 
ف�ي   وعاكف عل�ى دراس�ة ال�ل�غ�ِة ال�ع�رب�ی�ةِ  األعمال

وی�ط�م�ُح إل�ى    .الموسم الدراسّي القادم لشدة شغف�ھ
كتوراه فصاعًدا لكثرٍة ما روح�ھُ دث�رت�ھ�ا ص�ق�ی�ُع  الدُّ

 .الحیاةِ 

 ظا   ار* 
 

 حاوره: مالك البطلي/العراق

 لیس لي كّف أرسم بھا الحرب 

 التي كنت أحد جنودھا

 وكیف اركض بین رفاقي

 أرتق ثلم أجسادھم

 ألملم شظایا جماجمھم

 صدیقي األوحد أكملت جثتھ

 ما عدا أذنیھ

 قطعت أذني الیسرى

 نكایةً بالموت

 غمستھا بدمھ

 ألصقتھا بإتقان 

 رغم ان القنابل أثقلتھا

 اال أنّھ

ّ 

 العراق/زینب كاظم البیاتي

 قصة قصیرة   

اطرا 

 مریم نزار حنا الدیراني/ استرالیا
 

 

 

من سیارة المبورغیني الفاخرة، خرج رج�ل م�ع زوج�ت�ھ ال�ت�ي    

تشبھ الدمى من كثرة التصنع بسبب عملیات ال�ت�ج�م�ی�ل وال�ن�ح�ت. 

اكتظ مراسلي القنوات ح�ول�ھ�م�ا، س�أل اح�د ال�م�راس�ل�ی�ن ال�رج�ل 

   صاحب الالمبورغیني:

كونك في بلد غیر وطنك حدثنا ع�ن 

حضارتك وتاریخ�ك ال�ع�ری�ق، ع�ن 

العراق العظیم وماھي رسالت�ك ف�ي 

الحیاة؟ سكت ال�رج�ل ال�م�ل�ی�اردی�ر 

لثواني ومن ثم نظر لساعتھ وق�ال، 

اعذروني لقد تأخرت، ال مزی�د م�ن 

األسئلة. ھرول إلى قاع�ة ال�م�ط�ع�م 

وكان أول الواصلین، فالوقت مبك�ر 

لإلجتماع مع زمالءه م�ن ال�ط�ب�ق�ة 

 األرستقراطیة.
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یبدا ابى یعطى لكل منا منابھ ، من اقراص الطعمیة الساخنة ، وق�ط�ع ال�ب�اذن�ج�ان ال�م�ق�ل�ى، ال�ذى  نجلس حول الطبلیة.
 یعطینى منھ قطعة واحدة ، النھ كما یقول یجعلنى اضرط كثیرا !

تاتى امى بالملح المخلوط بالكمون ، وتجلس معنا .. اناولھا رغیفا شمسیا ناشفا .. اصابھ العطن ، لتكسر لى ل�ق�م�ة .. 
 تمتد یدھا باللقمة بعد ان تنفخھا وتمسحھا فى جلبابھا .. الباھت اللون .

.. كعادتنا فى ھذا الیوم ، تنحط عینا كل منا .. على منابھ ، یق�ط�ع اب�ى ص�م�ت�ن�ا بس�ع�ال�ھ  ناكل دون ان نثرثر ونضحك 
الشدید .. الذى یضطره ان یقوم من جانبنا .. لیبصق فى بیت الراحة ! .. یعود الینا ملونا شفتیھ باب�ت�س�ام�ة ی�ح�اول اال 
یخفیھا .. حتى تراھا عیوننا جمیعا ، یلون كل منھم شفتیھ بابتسامة ، اضحك انا البتسامتھم واكركر .. فیضحكون ھ�م 

  لكركرتى
 ھو النھاره ایھ ؟! -

 ترد على امى ، وھى تدرك ما وراء سؤالى الخبیث ..
 النھارده الخمیس یا مسخوط ..! -

 والجل ان ادارى خبث السؤال ، رحت اقول لھا مزعقا :
 حطوا راسك فى التلیس . -

 ..تضحك امى ، وبضحك اخوتى الذین كانوا یستذكرون دروسھم على الطبلیة .. قبل ان نجلس للعشاء .. یقھقھ ابى ضاربا كفا بكف .. یقرص اذنى 
 شایفین ابو ودان مطنشھ وھو بیستھبل علینا .. یعنى مش عارف النھارده ایھ ؟! .. قول انك عایز تاكل لحمة .. وتغمس طبیخ !. -

 ، ینزل كف امى على قفاى .. فجاة تصب عیون اخوتى غضبھم على .. من خالل نظراتھم التى تفترسنى 
 ومالھا الطعمیة حد.طایلھا فى الزمن ده .. جاك سخطھ اكتر ما انت مسخوط. -

 اھرب الى حضن ابى .. ادس وجھى فى شعر صدره الغزیر ، یطبطب على ظھرى ، یشخط فى امى ..
 یا ولیھ ده عیل صغیر ومیعرفش حاجھ ..! -
 العیل الزم یعرف .. -

 یعمل اذنا من طین .. واخرى من عجین ، یوسوسنى ..
تین م�ل�وخ�ی�ة طمتزعلش یا اخر العنقود .. بكره من الفجریة ان شاء هللا اروح لزكى الجزار .. آخد منھ كیلو لحمة راس لغایة ربنا ما یفرجھا .. على رب -

  بربع جنیھ .. وندیھا .
 اضحك .. یقھقھ .. تنتبھ امى الى ما دار بیننا .. یزغزغنى . 

 یا راجل متخلیش حتة عیل یضحك علیك .. لحمة ایھ فى الظروف دى .. -
 یخرج لھا لسانھ .. اضحك، المح الفرحة تفط من عیون اخوتى الكبار... !

أخرس الخوف لسان أخي، وتساقطت الك�ل�م�ات  
من بین شفتیھ بصورة منفردة، وكل ما ف�ھ�م�ت�ھ 
منھ؛ أن المروحة ھشمت رأس جارنا حامد، وال 
أحد یمكنھ التكھن ب�وض�ع�ھ ب�ع�د ت�ل�ك الض�رب�ة، 
ھرعت مسرعا نحو أمي، كان�ت ال�دم�اء ت�غ�ط�ي 
مالبسي وأنا غیر مصدق ما ی�ح�دث، مس�ك�ت�ن�ي 

 :بقوة وھي تقول
  .تتلف الشاش واللفافات دائما دون فائدة -

ھذا ما ادركتھ حین انتزعتھما م�ن رأس�ي، ل�ق�د 
كانت نظیفة جدا وال أث�ر ل�ل�دم�اء ف�ی�ھ�ا، أع�دت 

 ...اللفافة وأجھشت بالبكاء
كانت المروحة اللعینة ت�ح�دق ب�ي دائ�م�ا، وم�ن 
خشیتي منھا صرت أھمس في داخلي: ال تخ�ف، 
فكل شيء على ما ی�رام، ول�ك�ن ص�وت�ھ�ا أش�ت�د 
أكثر، وضعت ی�دي ف�وق رأس�ي، ص�اح�ت أم�ي 
ضاح�ك�ة م�ن ب�ع�ی�د: ال ت�خ�ف س�أت�ل�ق�ف�ھ�ا ب�دال 

لم تعد المروحة ھاجسي الوحید، ح�ی�ن    ...عنك
شعرت بصوت مختلف ذلك المساء، كان السقف 
یتداعى تاركا شقوق مخیفة ج�دا ف�ي ال�ج�دران، 
فبات سقوطھ وارتطامھ باألرض وشیكا ج�دا، ال 
أعرف كیف وجدتني خارج الغرفة بعد ل�ح�ظ�ات، 
كانت الصالة أكثر أمان�ا ف�ي ال�ب�دای�ة، ف�الس�ق�ف 
یرتفع أكثر وثم سلم حجري یصعد لطبقتین وف�ي 
نھایتھ بوابة صغیرة تمنع األطفال من الص�ع�ود، 
فجأة اھتزت البوابة بش�دة ق�ب�ل أن ت�ق�ت�ل�ع م�ن 
مكانھا، ثم بدا السق�ف ب�االن�ھ�ی�ار ع�ل�ى دف�ع�ات 
اعطتني وقتا للفرار، واخیرا ش�م�م�ت الص�ع�داء 
في الباحة ال�خ�ارج�ی�ة، ف�الس�م�اء ك�ان�ت ھ�ادئ�ة 
كالعادة في ذلك المساء الصیفي القصی�ر، ول�ك�ن 

سقوط طائر قربي اف�زع�ن�ي بش�دة، ك�ان ی�ن�زف 
بقوة بعد ارتطامھ باألرض، ث�م ل�ح�ق�ت�ھ ط�ی�ورا 
اخرى تصاحبھا حجارة س�وداء ك�ال�ت�ي ت�ق�ذف�ھ�ا 
النیازك البعیدة، ولكن رؤیة السماء قریب�ة م�ن�ي 
ارعبني أكثر، لم ت�ك�ن أب�ع�د م�ن م�رم�ى ح�ج�ر، 
عندھا انتشلني أب�ي ل�ل�داخ�ل ف�وج�دت ال�ج�م�ی�ع 

 .یفترشون االرض ویتھیؤون للنوم
في الصباح التالي تسلقت الجدار المالصق لبی�ت 
جارنا، ولكن ریاح قویة اسقطتني ع�ل�ى األرض 
دون م��ق��دم��ات، ووج��دت م��ن�ق��ارا ك��ب�ی��را ی��ری��د 

خ�ل�ف ك�رة ك�ب�ی�رة،  افتراسي كحشرة، اختب�أت 
شعرت بالذھول حین وجدت األش�ی�اء أك�ب�ر م�ن 
حجومھا بعشرات المرات، وكنت الوحید الصغیر 
بینھم، اقتربت مني قطة ج�ارن�ا غ�ی�ر مص�دق�ة، 
نظرتھا الماكرة ذكرتني ب�ن�ظ�رة ص�دی�ق�ي ح�ی�ن 
تركني وحدي مع شلة من المشاغبی�ن وف�ر م�ن 
المعركة، ال أعرف كیف استطعت النفاذ م�ن ك�ل 
ذلك، ألجد نفسي داخل مدفأة نفط كبیرة والنیران 
تحیط بي من كل مك�ان، ش�م�م�ت رائ�ح�ة ش�واء 

جید  غریب ولسعات في عدة امكنة من جسمي، 
أن أمي نسیت ملء خزان المدفأة، لتنط�ف�ئ ق�ب�ل 

  .أن تحرقني تماما

كان الطبیب یستمع لوالدي وھو یخبره: ل�م ن�ع�د 
 .نحتمل وساوسھ الغریبة تلك

حین وضع السماعة على صدري سمعت ت�ح�ط�م 
شیئا ھن�اك، ك�ان�ت ال�ج�دران ت�ت�ھ�اوى داخ�ل�ي، 
سقطت الس�م�اع�ة م�ن ی�ده، ت�ب�ع�ت�ھ�ا ن�ظ�ارت�ھ، 

 ...وتبعثرت خطواتھ وترك الغرفة مذعوراً 
عن�د ص�ب�اح ال�ی�وم ال�ث�ان�ي م�ررت ق�رب ج�دار 
مدرستي، فرأیتھ مائ�ال بش�ك�ل م�خ�ی�ف، وح�ی�ن 
أدرت رأسي للوراء كان كل شيء یبدو طبی�ع�ی�ا، 
حتى ال�ج�دار ك�ان مس�ت�ق�ی�م�ا م�ن غ�ی�ر س�وء، 
فالتجأت للجھة المق�اب�ل�ة فش�ع�رت أن ال�ج�دران 
القریبة مني تھم بالسقوط، توقفت م�ذھ�والً وأن�ا 
أرتجف، لتیقظني مدرس�ت�ي م�ن ش�رودي وھ�ي 

   تبتسم: ما الذي یتساقط علیك اآلن؟ 
اعتدت فیما بعد ك�ل ذل�ك، وب�ت ال أف�ع�ل ش�ی�ئ�ا 
سوى اغماض عیني والجلوس حتى یقترب أح�د 

 .ما وینتشلني
صار السقوط فیما بعد أكثر وقعا وغ�راب�ة، ك�م�ا 
حصل معي حین ذھبت في جنازة، ك�ان ال�ن�ع�ش 
یھتز بقوة دون أن یلتفت أحد لذلك س�واي، ول�م 
تمر سوى دقائق قلیلة اخرى حتى وجدت النعش 
خالیاً والسقف مھشما بصورة محیرة، والصراخ 
كبیر بشكل ملفت، موحش الغروب في ال�م�ق�ب�رة 
فطعم كل شيء مختلف، ح�ت�ى ال�ت�راب رائ�ح�ت�ھ 
مختلفة، بقیت على حالتي تلك طویالً أن�ت�ظ�ر أن 
یمر بي شخصا م�ا وی�وق�ظ�ن�ي، ال�ت�ف�ت ال�رج�ل 
الراقد قربي في النھایة متجھما: لقد كان ی�ح�دث 
معي ذلك باستمرار ایضا، وخرج ال�دم م�ن ب�ی�ن 

 .شفتیھ

 قصیرةقصة 
 
 

 
 باسم حبوب العذاري/العراق

  

  -قصة قصیرة  -
 

 "اس"     
 

 عماد عارف الشیمي
 مصر
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