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برازیلیرو سامبایو دي سوزا فییرا  ...  

دي أولیفیرا، اإلسم الحقیقي ألس�ط�ورة 

 ال�ك�رة ال��ب�رازی�ل��ی�ة، ال��ع�ظ�ی��م س�ق��راط

S َ ocrates  المولود في التاسع عشر

، موقعھ الع�ب وس�ط 54من شباط عام 

مھاجم، ُعرف بتسدیداتھ الص�اروخ�ی�ة، 

غالبا ما تنتھي أھدافا قاتلة ف�ي م�رم�ى 

ال��خ��ص��وم، ذل��ك ث��م��ان��ی��ن��ی��ات ال��ق��رن 

 الماضي.

 

ل��ع��ل س��ق��راط ال��الع��ب األوح��د ف��ي  ...

ت��اری��خ ال��ع��ال��م، ول��ی��س ف��ي ت��اری��خ 

البرازی�ل، ج�م�ع م�ن ال�خ�واص ث�الث�ا، 

واحدة ال تشبھ األخرى: طب�ی�ب ن�اج�ح، 

 . سیاسي ماركسي، وریاضٌي محترف

رغم ذلك رحل ھذا الالعب ال�ط�ب�ی�ب  ...

 2011المناضل في الرابع من دیسمب�ر 

بھدوء، دون أّي َمعلَم من معالم ال�ح�زن 

أو الرثاء لھذا الفلتة األخطر في ت�اری�خ 

الكرة الع�ال�م�ی�ة، ول�ی�س�ت ال�ب�رازی�ل�ی�ة 

 حسب

الس��ب��ب ف��ي ذل��ك أّن س��ق��راط ك��ان  ...

شیوعیـًا، وكأّن الش�ی�وع�ی�ة ع�اٌر ل�م�ن 

یحمل أھدافھا ونضالھا، واحتجاجي ف�ي 

ذلك ما قالھ الرئیس البرازیلي في نع�ی�ھ 

 :سقراط

"لم ینصف اإلعالم الریاض�ي ال�ع�ال�م�ي 

سقراط ال لسبب، إالّ ك�ون�ھ م�اركس�ی�ا، 

ونحن البرازیلیین نعلم علم الیق�ی�ن، أّن 

ل��ع��ب س��ق��راط ف��ي ال��م��ی��دان وأخ��الق��ھ 

الثوریة والوطنیة أكبر من الع�ب�ي ك�رة 

 القدم مجتمعین".

ال��ح��دث ذات��ھ حص��ل ف��ي ع��راق   ...

الحضارات قبل أعوام م�ن ھ�ذه األی�ام، 

حین رح�ل�ت م�ح�ت�رف�ةً ف�ن�ان�ة الش�ع�ب 

المناضلة ناھدة الرماح عن الدنیا، ول�م 

یحضر جنازتھ�ا س�وى اث�ن�ی�ن: ص�ب�اح 

ال��م��ن��دالوي "ب��ح��ك��م وظ��ی��ف��ت��ھ ن��ق��ی��ب 

الفن�ان�ی�ن" وغ�ازي ال�ك�ن�ان�ي زم�ی�ل�ھ�ا 

القدیم، السبب أن ن�اھ�دة م�ث�ل س�ق�راط 

 كانت (شیوعیة).

. . . 

ولكن لو كانت ناھدة الرماح إبنة س�رّي 

من سرایا الق�وم، أو ك�ری�م�ة م�ح�ض�ّي 

سیاسي، أو زعیٍم حوزوي أو سل�ط�وي 

 (چان انَكلبت الدنیا)

 !! ھكذا تكلًم أنیس ...

 

 لغُز الحیاة ....... وَحیرة ُ األلباب ِ

 أن یستحیل الفكُر , محض َ تراب ِ

 أن یصبح القلُب الذكّي ... مفازة ً

 جرداَء حتى .. من خفوق سراب ِ

 فیَم التحایُل بالخلود ..... وُملھمٌ 

 لحفیرٍة ............ وُمفّكٌر لتباب ِ
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 بمناسبة یوم المسرح العالمي، 
 ..موضوع في غایة الحزن والواقع االنتھازي الذي نعیشھ
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یشیر تبني روایة ما لحادثة تاریخیة معینة، والقبول ب�ت�ع�دد    
الروایات حولھا إل�ى وج�ود م�ع�ض�ل�ة ت�أس�س إل�ى ق�ب�ول ك�ل 
الروایات في منطق الصراع الفكري الذي ی�ق�ود إل�ى الص�راع 
على األرض. في فلسطین ثمة روایات متعددة لح�دث ال�ن�ك�ب�ة، 
ثمة سردیات مختلفة في الجھة الواحدة، فھناك سردیة دی�ن�ی�ة 
وأخرى تاریخیة، وت�ن�ح�ّل الس�ردی�ت�ان إل�ى س�ردی�ات ف�رع�ی�ة 
تتشابك وتتصارع فیما بینھا، فكی�ف س�ت�ت�ص�ارع م�ع ال�روای�ة 

 التي تعدھا نقیضا؟
في تقدیري الشخص�ي أخ�ط�ر ت�ل�ك الس�ردی�ات ھ�ي الس�ردی�ة 
التاریخیة للصراع على األرض. التاریخ غی�ر ح�ق�ی�ق�ي وغ�ی�ر 
شامل وفیھ جوانب معتمة كثیرة، والسردیة الت�اری�خ�ی�ة بش�ك�ل 
عام ھي سردیة مخاتلة وفیھا الكثیر من المراوغ�ة وال�خ�دی�ع�ة 
والخذالن، ویزداد ھذا األمر وضوحا في الحالة الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة، 
نظرا لتاریخ فلسطین الممتد والمتعمق في الزم�ن، ال�ج�غ�راف�ی�ا 
ثابتة والتاریخ سائل ومتحرك. سكن ھذه البالد سك�ن�ا ش�رع�ی�ا 
مالیین من الناس من أدیان وأعراق مختلفة، حتى وصلنا إل�ى 
الحالة السیاسیة الیوم، لمن ھذه األرض الیوم؟ أیحق لل�ت�اری�خ 

 أن یقول كلمتھ في ذلك؟
في السیاسة ال منطق إال م�ن�ط�ق ال�ق�وة، ف�ال�ت�اری�خ ل�ی�س ل�ھ 
اعتبار عند السیاسیین، فأمریكا تحولت إلى مستعمرة "الرجل 

األبیض" رغما عن قوة التاریخ وعشرات المالی�ی�ن م�ن 
الھنود الحمر، وإسبانیا تأسلمت ثمانیة ق�رون ث�م ع�ادت 
إلى الصبغة الغربیة، وكذلك الحال مع ف�ل�س�ط�ی�ن، ك�ان�ت 
بیزنطیة مسیحیة بعد أن كانت وثنیة ك�ن�ع�ان�ی�ة ث�م غ�دت 
عربیة إسالمیة، ثم ھا ھي الیوم ذات صبغة عبران�ی�ة. ال 
أحد یستشیر كتّاب التاریخ، فھ�ؤالء ع�ل�ی�ھ�م أن ی�ك�ت�ب�وا 
أعمال المنتصرین، ھ�ؤالء ھ�م ال�ق�ادرون ع�ل�ى ال�م�ح�و 
واإللغاء والتغییر ولیس كتّاب التاریخ وأص�ح�اب م�ن�ط�ق 

 "السردیات المتصارعة" على أرض فلسطین.
ومع كل ذلك، ومع إیماني الع�م�ی�ق ب�ال ج�دوى "ص�راع 
الروایات" مع المحتل، ألنھ یستھلك الوقت وال�ج�ھ�د ب�ال 
طائل، فال ھم سیخضعون لمنطق الت�اری�خ إن ك�ان ق�وی�ا 
وال سیغیرون الحال، ولن یفسحوا لنا المجال لنظل ع�ل�ى 
ھذه األرض ون�ت�ص�رف ف�ی�ھ�ا ب�ُح�ری�ة، و وص�ل�وا إل�ى 
ضرورة عدم اقتسام األرض معنا، ألن منطق ال�ق�وة ھ�و 
الحكم األول واألخیر ولیست قوة المنطق التاری�خ�ي، م�ع 
أن التاریخ أیضا ال یبشر بخیر مطل�ق، ف�ف�ی�ھ م�ا ی�خ�ی�ب 

 أملنا أیضا لو أردنا االستناد على التاریخ في أعماقھ.
سأسلم جدال بمنط�ق ال�ت�اری�خ، ف�ك�ی�ف س�ن�ب�ن�ي س�ردی�ة 
فلسطینیة متماسكة في مواج�ھ�ة ال�ت�اری�خ�ی�ات األخ�رى؟ 
وإلى أي حد یمكن أن نستفید من التاریخ القدیم ال�م�وغ�ل 
في الزمن لبناء مثل ھذه السردیة المتصلة وال�م�ن�ط�ق�ی�ة؟ 
وكیف یمكن أن ن�ق�رأ ال�ت�اری�خ وأح�داث�ھ؟ وب�أي أدوات، 
علمیة علمانیة، أم دینیة عقائ�دی�ة؟ ث�م�ة ص�راع م�خ�ف�ّي 
داخل ھذا البناء الھّش ف�ي ب�ن�اء س�ردی�ة م�ق�ب�ول�ة ل�دى 
الجمیع، العلماني األكادیمي سیكون في صراع فكري م�ع 

 الدیني الشعبي والدیني السیاسي. كما أسلفت.
إضافة إلى ذل�ك، الب�دَّ م�ن أن ن�واج�ھ أن�ف�س�ن�ا ب�ح�ق�ائ�ق 
تاریخیة لیست بعیدة ع�ن�ا، إن�ھ�ا اب�ن�ة ال�ع�ص�ر ال�ح�دی�ث 
والنكبة المعاصرة، ویجب أال ن�غ�ف�ل ع�ن ذل�ك، وخ�اص�ة 
دور العرب واألنظمة العربیة وجیش اإلنقاذ الذي أغرقن�ا 
في لجة االحتالل، فالنظام العربي الرسمي ما زال غ�رب�ي 
التوجھ، صھیوني السیاسة، تضلیلّي الفكر، متحالف م�ع 
القوى االستعماریة الغربی�ة ض�د الش�ع�وب أوال وض�دن�ا 

 نحن ثانیا.
إن أیة سردیة ستظل "سردیة" غائمة وناقصة وخادع�ة 
إن لم تبحث ھذا الجانب من ال�روای�ة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة، وال 
یمكن لھا أن تكون فعالة إال إذا تّم تداولھا ف�ي ال�م�دارس 
وفي الجامعات بشكل عل�م�ي م�ن�ھ�ج�ّي م�وث�ق ف�ي ك�ت�ب 
مقررة جنبا إلى جنب مع مساق ال�ق�ض�ی�ة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة 
وال�ت�رب��ی�ة ال��وط�ن��ی�ة، ویض�يء ع�ل��ی�ھ��ا ال��ب�اح��ث�ون ف��ي 
الدراسات المحكمة. فالفلسطینیون أبناء التاریخ الح�دی�ث 
لم یتخلوا عن أرضھم كما اتفق العرب والمحت�ل�ون ع�ل�ى 
أن یقولوا، بل َوثِق الفلسطینیون ب�ج�ی�وش ال�ع�رب ال�ت�ي 
خدعتھم، وسلمت ال�ب�الد إل�ى ال�ع�ص�اب�ات الص�ھ�ی�ون�ی�ة، 
وساعدت على طرد الفلسطینیین من دیارھم. لو لم ی�ك�ن 
ھناك "جیش إنقاذ" عربي لم تكن البالد قد سقطت بھ�ذه 
السھولة الُمّرة، أو على األقل، لما استقرت على م�ا ھ�ي 

  علیھ الیوم.
لقد تكرر ھذا السیناریو الخبیث المر فیما ُع�رف ب�ح�رب 
األیام الستة؛ إنھا لم تكن أكثر من مسرحیة لتسلیم ب�ق�ی�ة 
"غرب النھر"، إتماما لما تم االتف�اق ع�ل�ی�ھ "مس�ب�ق�ا" 
بین "الھاشمیین" وبین ب�ری�ط�ان�ی�ا ف�ي اق�ت�س�ام ال�ب�الد، 
لیكون غربّي النھر للكیان الغاصب، وشرقیھ ملكا وراث�ی�ا 
ألحفاد الھاشمیین من نسل "الشریف" حسین القادم من 
عمق الصحراء العربیة لی�م�ن�ح ھ�ذه ال�ب�الد (ف�ل�س�ط�ی�ن) 

 للحركة الصھیونیة.
كثیر من الحوادث على األرض كتب عنھا الذین عاصروا 

تلك األحداث شربوا المرارة مرتین، واألمّر كان من ید الحل�ی�ف 
 العربي الذي كان یدا علینا وسیفا لقطع رؤوسنا.

إن أیة سردیة فلسطینیة ال بد لھا من أن تعّرف األجیال القادمة  
كیف ضاعت فلسطین، وأي تلك القیادات التي أضاع�ت�ھ�ا. ع�ل�ى 
من سیصوغ تلك "السردیة" أن یب�ی�ن دور "ال�م�ل�ك ع�ب�د هللا 
األول" وكیف حمى الصھاینة وأمنھم في مدننا وقران�ا وخ�ذل�ن�ا 
نحن الفلسطینیین، خذلنا في أرض المعارك الزائفة وخذلن�ا ف�ي 
رودوس وخذلنا الجئین. وما زال النظام األردني كما ھو النظ�ام 
المصري كما دول الخلیج التطبیعیة كما المغ�رب ك�م�ا الس�ودان 

 عناصر خذالن للقضیة الفلسطینیة.
أیة سردیة فلسطینیة علیھا أن تبین دور ال�ن�ظ�ام ال�ع�راق�ي ف�ي 
الستینیات كیف س�اع�د ال�ی�ھ�ود ب�ل أج�ب�رھ�م ال�ن�ظ�ام ال�ع�راق�ي 
بالتعاون مع زعماء الح�رك�ة الص�ھ�ی�ون�ی�ة ع�ل�ى ال�خ�روج م�ن 
العراق لیھاجروا إلى بالدنا لیسكن الیھودي العراقي في ب�ی�ت�ي. 
وعلى أي سردیة فلسطینیة للصراع علیھا أن تقول كیف خذل�ن�ا 
"حافظ األسد" وعمل فینا م�ا ع�م�ل ف�ي ت�ل ال�زع�ت�ر، وك�ذل�ك 
اللبناني وتحالفاتھ مع العدو لكنسنا وتحجیمنا والق�ض�اء ع�ل�ی�ن�ا 

 ومحاصرتنا.
إن أي سردیة فلسطینیة رسمیة تسكت عما صنعتھ بنا األنظ�م�ة 
العربیة ستكون ھ�ذه الس�ردی�ة إح�دى ت�ج�ل�ی�ات خ�ذالن ال�م�رء 
لنفسھ. ع�ل�ى أب�ن�ائ�ن�ا أن ی�ت�ع�ل�م�وا ف�ي ال�م�دارس أن ی�وس�ف 
الفلسطیني خذلھ إخوتھ ق�ب�ل أن ی�ب�ی�ع�ھ زع�ر ل�ی�ص�ب�ح رق�ی�ق�ا 

  ومسجونا.
وعلى السردیة الفلسطینیة أن تقول وبصریح العبارة كیف خذل 
المثقف العربي القضیة الفلسطینیة والشعب الفلسطیني ون�اص�ر 
االحتالل، حتى قبل إنشاء الكیان ال�غ�اص�ب، وأن ی�ك�ف ال�ن�ظ�ام 
التعلیمي الفلسطیني عن تبجیل ھؤالء كتابا ومثقفین ك�ب�اراً، ب�ل 
على النظام التعلیم�ي أن ی�ك�ش�ف ع�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن ال�م�ن�اص�ری�ن 
لقضیتنا، ویدرس نصوصھم وكتبھم، فكل من خذلنا ال ینبغي لنا 
أن نقرأ أدبھ مھما كان، فھم منافقون، وما ق�دم�وه م�ن أدب ال 
یساوي شیئا أمام ما جنت علینا مواقفھم السیاسیة في وقوف�ھ�م 

  مع المحتلین والقتلة.
أظن أنھ قد حان الوقت لنقول ما یجب أن ن�ق�ول�ھ، وع�ل�ى ت�ل�ك 
األنظمة أن تعترف بخطایاھا، وتكفر عن آثامھا، وتك�ف أی�دی�ھ�ا 
عن القضیة والتدخل فیھا، ولیكن "النظام الثقافي الفلسطی�ن�ي" 
قویا لیع�ري وی�ج�ل�ي ھ�ذه ال�ح�ق�ائ�ق، وم�ن أراد أن ی�غ�ض�ب، 
فلیغضب، وعلى النظام السیاسي الف�ل�س�ط�ی�ن�ي أن ی�ت�ح�رر م�ن 
التبعیة واالستجداء. فتلك األنظمة ال تدفع األموال لل�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
إال ألنھا أضاعت أرضھ وشردتھ، فعلیھم أن یتحملوا ذلك غصبا 
عنھم وحقا الزما في أعناقھم، فھم السبب فیما نحن ف�ی�ھ اآلن، 
أعیدوا لنا األرض وأخرجوا المحتل منھ�ا ك�م�ا أدخ�ل�ت�م�وه، ب�ل 
خذوه إلى دیاركم وأعطوه عواصمكم ودللوه ك�م�ا ی�دل�ل أح�دك�م 
ابنھ وابنتھ، وأطعم�وه، وأدخ�ل�وه غ�رف االس�ت�ق�ب�ال، وزوج�وه 
وتزوجوا من بناتھ الشقر، وحسنوا من نسلكم وأنساب�ك�م م�ع�ھ، 
أما فلسطین وخیراتھا وأبناؤھا وبناتھا فمقدسون ك�ال�ق�دس ب�ل 

 أطھر.
 

إن أردنا أن تكون المعركة معركة تاریخ وروایة وبن�اء س�ردی�ة 
قویة، فمن الحكمة أال یقف الفلسطیني ف�ي م�ن�ت�ص�ف ال�ط�ری�ق 
ضعیفا خائبا منتظرا، فقد حان الوقت ال لیكتب الكتّاب روای�ات�ھ�م 
وأشعارھم وم�ق�االت�ھ�م ف�ق�ط، ب�ل ح�ان ال�وق�ت ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن 
"النزعة الفردیة" والشخصیة والمصلحة الذاتیة لنضع نقاط�ن�ا 
نحن على حروفنا وتكون الخطوة األولى لالنطالق نحو التحرر، 
بالخالص من وھم "القومیة" التي أضاعتنا، ومن َوْھ�م ال�ع�رب 

أی�ھ�ا  -الذین یدعموننا، فما ح�ّك ج�ل�دك م�ث�ل ظ�ف�رك، ف�ل�ت�ت�ولّ 
جمیع أمرك، ولتذھب الدبلوماسیة والدبلوماس�ی�ون  -الفلسطینيّ 

 إلى قعر جھنم، فھي بھم أولى، وھم بھا أحرى وألیق.

 فراس حج محمد/ فلسطین

    ّدا   تا
ا ا 

 

 ون ا ا
 وان  ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 یحیى السماوي/استرالیا
 

 ..بـسـطاء كـثـیـاِب أبـي ذّر الـغـفـاري 

* 

 ..ِخـفـاٌف كحـصـان عـروةَ بـن الـورد 

* 

 یكرھـون اإلستغـالل كراھة الشجرة للفأس 

 ..ویحـبـون العـدالـة حـبَّ الـعـشــِب للربـیـع 

* 

 سیـماؤھم فـي أیـدیـھـم مـن أثـر الـبـیـاض

* 

 ! وحیثـما ساروا تنھض المحبةُ من ُسباتِھـا

* 

 ..ِعـطـُرھـم عـرُق الـجـبـاه 

* 

 ومثل تنّوٍر یمنُح خبزهُ للجائع ُمكتفیًا برماده

 یـقـولـون : خـذوا 

 .." وال ثـمة في قاموِسـھـم كلـمـة "أعـِطـنـي
* 

 ..لـھـم مـن الـمـطـرقـِة الـّصـالبـة 

 ومـن الـمـنـجـِل ِحـدَّتـھ

 ! ومـن الـحـمـامـِة ھـدیـُل الـدوالب
* 

 منذ ثماٍن وثـمـانـیـن دورة شـمـس

 وھم یُعبِّدون بأضالعھم طریـق القافلة

 ..نـحـو الـمـدیـنـة اإلنـســان 
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 زوارق اة
 
 
 
 
 
 
 

 لینا قنجراوي/ سوریا
 

 خاَصَرتني زوارق الحیاة
  و أنا أتمّرغُ 

 على شواطئ الدیمومة
  وحیدةً 
 زاھیةً 

 أرسم و أغنّي
 قصائد نسیھا البحارة
 فوق منارة مدینتي

 قبل أن یغلق المجھول
 مرافئ األمان

 وّزعُت عناوینھا
 كیفما اتفق

  بعد أن خذلني
 خذالن أحبتي

 كلُّ الذین عّمدُت جبینھم
 بقبلةٍ 

  عبَّدْت ألسنتھم
 طریقي

 قلُت للصمِت ذات قیلولةٍ 
 تعال و عانقني

 و أعرف أنھ لیس لي
 َسِمْعتُھُ یھمس ُ

 في أذن نورٍس تخلَّف عن سربھ
 حكایة األمیر السعید
 فزعُت من حكمتھ

  نزعت أوراق أشعاري
  غطیُت بھا عورة الفََرح

  في بالد ٍ
  تفترُش أرصفتھا

  مواویل الحزن العریق
 ال المیجانا

 و ال أم الزلف
 تطرب قلوب الناس

  الجائعة
 لكسرة حبٍّ صادقة

  لنظرةٍ 
 ال تراودھا ظالٌل و ظالل

  ال تغمد مدیةَ الغدر لذراعٍ 
 في ظھورھم المحنیة
 من الموت و التعب

 

 ٌ  ُِْ  
 
 
 
 

 
 

 شعر: خالد الحلّي
 ملبورن/أسترالیا

 
- 1 - 

        عندما أقرأ نصاً مرتینْ 
 فأقوْل:

 ما الذي كان یقوْل؟
 كاتُب النّصِ 

 و ماذا سیقولْ 
 بعدي؟  قاريٌء آخرَ 

 أجُد النفَس تقوْل:
 لمن الُمْبِدُع یكتُب ..؟
 و لماذا نحن نقرأ؟
.................... 
 َصفَحاٌت ُسطِّرتْ 
 دوَن جدوى ُكتِبَتْ 
 بغموٍض عبََّرتْ 

  عن سرابٍ 
  و ضبابٍ 

   و اضطرابْ 
 فلماذا یكتُبونْ 

 َو ھُُم ال یُدِركونْ 
 الكلماتْ   أّن بحرَ 

    و جواھرْ   ماءٌ   فیِھ أمالٌح و
 ھالٍك وغرقْ   فیِھ أخطارُ 

 فیِھ ما یزرُع في النّفِس القلقْ 
 فیھ ما یبعُث في الموتِ الحیاةْ 

 فیِھ، ما فیِھ، و للمبدع أن یختاَر،
 لھ األرواُح، واآلذاُن،  ما تھفو

 مّما یَدخُل القلَب بال إذن دخولْ 
 و یغّذي الروَح من دون ذبولْ 

 
- 2 - 

 جفِّت اللّیلةُ، جّف الفجُر، جّف الّصبحُ 
  جفَّْت غیمةٌ ما أمطرتْ 

 جفَِّت الغابةُ،
 جفَّ الحقُل،
 جّف البحُر،
 جّف النھرُ 

 لِكنْ 
 لَْم یجّفْ الحبُّ في قلبي،

 وما جفّْت ُدموعي
 فبكیتُ 
 و بكیتُ 

 بكیتُ   و

 …إءٌ          
  

 
 د.نصر عبد القادر

 مصر
 
 

 حَملتِْك إلَيَّ في عالمي الصاخب المتالطم ..
 أم حملَتني إلیِْك في عالِمِك النورانيِّ الغامض..؟

ال أدري..كثیراً مایلتب�ُس ال�ح�ل�م ب�ال�ح�ق�ی�ق�ة، وی�ذوب ال�ج�داُر ال�ف�اص�ُل 
 بینھما..فیقف العقُل مبھوتاً عاجزاً 

 في مفترق الطریق..!
حاولْت عیناَي أن تتش�ب�ث�ا ب�م�الم�ِح�ِك وأن�ِت ت�ن�س�اب�ی�ن ع�بْ�َر ال�ج�دران 
والحُجب في سكون، وتذوبیَن في األثیر كما ذاب ال�ح�اج�ُز ب�ی�ن ال�ح�ل�ِم 

 والحقیقة.
أكاُد أوقُن ..حینما فتَّحُت أجفاني واج�ف�اً ذاھ�الً، وبص�دري دقً�ات ت�ع�ل�و 

 كالطبول ..أني أحسسُت بدفِء یِدِك تُمسُِّد شعري وتمسحُ 
على جبیني..نفُس الیِد ال�ح�ان�ی�ِة ال�داف�ئ�ة ، ت�ع�ی�ُد إل�يَّ ط�ف�ول�ةً س�ع�ی�دةً 
غادرتني منُذ سنیَن بعیدة ..ناظرةً إليَّ بوجِھِك المالئكي الباسم ..غ�ارق�ا 

 في نوٍر سماويٍّ فرید..!
 " أمي..إلى أین یاأمي"..ھتفت شفتاَي في عفویٍة ،وأنت تنسحبین

جةً في األثیر، كغمامٍة تنساُب في صفحة السماء،  مبتعدةً عني..متموِّ
وعدُت طفالً غریراً یُمدُّ یَده في لھفٍة لیُمِسَك بالقمر ن�اس�ی�ا أن�ِك رح�ل�ِت 

 عني منذ عشرین عامأً..
 ساحرةً مازلِت..بابتسامتِِك الصافیة كابتسامة صباحنا الریفيِّ 

المبلَِّل بالندى..تلَك االبتسامة الراضیة التي لم تف�ارْق وج�َھ�ِك الص�ب�وَح 
 كالحلیب..

ساحرة..بثوبِك الزھیِد ،الذي ربما كان ثوبا إلحدى أخواتي، تف�وح م�ن�ھ 
رائحةُ الفرن والخبیز الذي تبدئین بھ یوَمِك لنجَد ل�ق�ی�م�اٍت س�اخ�ن�ةً ف�ي 
صباحنا...ساحرة..بوشاِحك البرتقالي القدیم..تتلفع�ی�َن ب�ھ ف�ي أمس�ی�اِت 

 الشتاء الباردة.
ة ك�رام�اً  كنِت راضیةً بالقلیل من كل شيٍء..حتى توفِّري لنا مایجعلنا أعزَّ

 أمام الناس.
 الأنساِك وأنِت على سریر المرض..كأنِك قِدیسةٌ یتوُج النورُ 

وج��ھ��ھ��ا، وت��ت��وح��ُد ف��ي رض��ًى وس��ك��ی��ن��ٍة م��ع قض��اء هللا ش��اك��رةً 
 مؤمنة..ترسمیَن علیھ أماراِت العافیة، وترتدین قناَع التماسك

 راضیةً مرضیة..حتى التُشعري
 أحداً بالتقصیر أو العجز عن مداواتك ..لنشتري بثمن دوائكِ 

 طعاماً یسكُت بطوناً جوعى ،أو قلما أو كتاباً ألحدنا.
 ماأجملِك وماأشرفَِك..

 ماأنبَل كبریاَءِك..وماأعظَم نضالَكِ 
 ماأجمَل صبَرِك..وماأطھَر رحلتَِك..!

 اعذریني یاأمي..واعذري كلماتي
فكلماتي أوراق خریٍف یابسة تتساقط مت�ك�س�رةً ت�ح�ت ج�ذع�ِك الس�ام�ِق 

 وظاللِِك الوارفِة الممتدَّة..
ِك..والترقى إلى علیائك.  التسمو سموَّ

بدموع قلبي ، وظمأ جوارحي..التضني عليَّ بطیفِك الحب�ی�ب، وط�ل�ع�ت�ِك 
 النورانیة..

زوریني..كلما غشیت عیوني إغفاءة..امنحیني لحظاٍت من سالم ال�روح 
 في ھجیر زماننا القاسي..

 أیھا المالُك الذي سعَدْت بھ األرُض حین مشى علیھا.!
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مالذي یحّرك م�خ�یّ�ل�ة الش�اع�ر أث�ن�اء ك�ت�اب�ة    
القصیدة، ومالدافع الداخلي النابض الذي ی�دف�ع 

 الشاعر الى كتابة القصیدة..؟؟!!.
اّن الشاعر إنسان استثنائّي، غیر طبیعّي، ق�ل�ٌق 
دائماً، وغیر مستقر نف�س�یّ�ا، م�ھ�وٌس ب�الش�ع�ر 
واإلبداع، بمقدوره أن یدّجُن ھ�ذا ال�ق�ل�ق وع�دم 

  االستقرار النفسّي عن طریق كتابة الشعر.
اّن الشاعرة: سلوى علي، استطاعت ان ت�ج�ع�ل 
ِمَن التمّزقات التي كانت تعاني منھا نفسیّ�اَ ال�ى 
قصیدة تخلّد الفاجعة. أنَّ الشاعر الذي ال یمتل�ك 
ضمیراً حیّاً، ھو شاعر تافھٌ، والشاعر الذي (ال 
یحبُل) بكارثٍة فضیعة ال یمكنھ أن یكتب مقطع�ـً�ا 
نصیّـًا حقیقیاً یتوازى مع محن�ت�ھ، ھ�ك�ذا ك�ان�ت 
الشاعرة وھي تكتب عن قضیتھا وقضیة شع�ب 
بأكملھ، لقد (حبلْت) ف�ول�دْت ل�ن�ا ھ�ذا ال�م�ول�ود 
(القصیدة) المجروحة الخاطر، والمثقل�ة ب�ھ�ول 
األلم والمحنة، لقد كانت الشاعرة قد اح�ت�رق�ت، 

أّن   فكان رمادھا شعراً یؤّرخ لھ�ذه ال�ف�ج�ی�ع�ة،
الشاعرة قنبلة موقوتة، انفجرت ف�ك�ان ن�ت�ی�ج�ة 
ھذا االنفجار ھذه القصیدة (روح الش�م�س ف�ي 
ممّرات الخردل)، لقد كانت الش�اع�رة م�ھ�وس�ة 
بذكرى مؤلمة عّذبتھا كثی�راً، أنّ�ھ�ا ت�ع�ان�ي م�ن 
عقدة نفسیّة مّرت بھا، وعاشت كّل تف�اص�ی�ل�ھ�ا 
حتى الدقیقة منھا، ع�ق�دة ت�راك�م�ت ف�أص�ب�ح�ت 
جرحاً عمیقاً في روحھا وذاكرتھا الح�یّ�ة، أنّ�ھ�ا 
الذات المسكونة بال�ھ�ّم ال�داخ�ل�ي ال�ذي ج�ع�ل�ھ�ا 
تلجأ الى الشعر في ترجمة معاناتھ�ا ال�ف�ظ�ی�ع�ة، 
أّن ھشاشة روحھ�ا ج�ع�ل م�ن�ھ�ا حّس�اس�ة ج�داّ 
وكأنّھا ُدّملة تنزُّ بالوجع كلّما داعبتھا ال�ذك�رى، 
وراودتھا المشاھد المؤلمة، أّن األزمة النفسیّ�ة 
التي تركتھا في أعماق�ھ�ا ھ�ذه ال�ف�اج�ع�ة ح�ّرك 
روحھا، وأقلقتھا كثیراً، وجعلتھا شعلة تح�ت�رق 

 بھدوء وھي تسرد لنا مصیبتھا.
 

أّن عنوان ال�ق�ص�ی�دة ھ�ذه (روح الش�م�س ف�ي 
 –ممّرات الخردل)، یدّل على أّن ثمن/ ال�ح�ری�ة 

الخردل/، من ھنا ن�ق�رأ ھ�ذه   –الشمس/ الموت 
المساحة الشاسعة مَن األلم والخیبة والخس�ران 
وال��م��وت، ث��م��ن ب��اھ��ض وف��ج��ی��ع��ة م��ھ��ول��ة، 
ف�الش��اع�رة ت�ب��ت�دأ قص�ی��دت�ھ��ا ب��ھ�ذه ال�ط��ق��وس 
المرعبة / طقوس مغروسة بطعم الرماد ت�ك�ت�ظّ 
بالذكریات/، ذاكرة حیّة لّما تزل تك�ت�ظّ ب�ال�ك�ث�ی�ر 
من ال�ذك�ری�ات ال�م�ؤل�م�ة وال�ف�ظ�ی�ع�ة، ط�ق�وس 
ترافقھا أینما ك�ان�ت وت�ك�ون ك�ال�زم�ن ال�ذي ال 

فكاك منھ، ف�ن�ح�ن س�ن�ب�ق�ى ت�ح�ت رح�م�ة ھ�ذا 
الزمن، ونعیش ف�ی�ھ رغ�م�اً ع�نّ�ا/ ت�ت�ج�ّوُل ف�ي 
عقارب الساعات/، لتثقب االح�زان ح�ی�ن دّس�ت 
أشعة الشمس بالقب�ور أم�ام ض�وء ال�ق�م�ر/ أّن 
الكارثة ھي الحاضر االول في ت�ح�ری�ك م�خ�ی�ل�ة 
الشاعرة لكي تكتبھا ك�م�ا ع�اش�ت�ھ�ا ھ�ي، أنّ�ھ�ا 
تصّور البشاعة أصدق تصویر مشحوناً بالكثی�ر 
من التشظّي وال�وج�ع/ ج�م�اج�م�ھ�ا زرع�ت ف�ي 
ك�ت��ب ال��رھ�ب��ة تص��م��ت رص��اص�ات��ھ�ا ش�ھ��ق��ات 
الحضارة لنار سرمدیّة یس�ت�ل�ذُّ ب�أط�ف�ال ی�ت�ل�ّون 
آیات الشیب ع�ل�ى ج�ن�اح ف�راش�ة ف�وق ھ�ام�ة 
ع�زرائ�ی�ل/ م��ا اج�م�ل تص��وی�ر ھ�ذه ال��ف�ج�ی�ع��ة 
والكارثة االنسانیّة، لقد ك�ان�ت االرض م�زرع�ة 
ج�م��اج�م، وأّي ج��م��اج�م ھ�ذه، ج��م�اج��م أط��ف��ال 
وشیوخ ونس�اء ك�ال�ف�راش�ات ال�رق�ی�ة ی�ق�لّ�ب�ھ�ا 
(عزرائیل)..!! ثم تس�ت�رس�ل ف�ي تص�وی�ر ھ�ذه 
المشاھد المرعبة/ ھناك تخّمرت أوت�ار ال�ن�زف 
وصدى الرؤیا بذاكرة التنزیل، ل�ت�ب�لّ�ل ل�ح�ظ�ات 
االحتضار/ ف�ي ت�ل�ك االرض ال�م�ن�ك�وب�ة ظ�لّ�ت 
تحتفظ ذاكرة الشاعرة بكل تف�اص�ی�ل م�ح�ن�ت�ھ�ا، 
وتشھد لحظات االحت�ض�ار وال�م�وت الس�ری�ع،/ 
فیتالشى س�ال�ك دروب الص�م�ت ع�ب�ر م�م�ّرات 
ال�خ��ردل أت��ع��ب��ھ ال��رق��ص ب��ی��ن اوراق ال��رّب , 
فانكسرت بھجة الشمس قبل ان تصرخ ھل ِم�ْن 
نص��ی��ر..؟؟/ ن��ع��م ف��ی��ح��ّل الس��ك��ون والص��م��ت 
والموت وتنطفئ الشمس ویحّل الظالم الك�ث�ی�ف 
حین ت�غ�ل�ق ال�ع�ی�ون أج�ف�ان�ھ�ا،/ ن�ف�ض�ت ش�ال 
االبجدیّة لت�م�ت�ل�ئ ق�واری�ر ال�رّب ت�ح�ت ج�دائ�ل 
ذھ��ب��یّ��ة ع��ل��ى ص��دى ص��وت ح��ق��ول الس��ن��اب��ل 
المجروحة قبل مواسم الحصاد برائ�ح�ة ح�دائ�ق 
التفاح لتشّق صدر الدیمومة ف�ي ج�نّ�ات ع�دن/ 
ھنا نجد المقدرة االبداع�ی�ة ل�دى الش�اع�رة ف�ي 
تصویر ھذه المشاھ�د ال�م�أس�اوی�ة ع�ن ط�ری�ق 

ال��ت�ع��ب��ی��ریّ��ة، ل��غ��ة ح��یّ��ة   –ال�ل��غ��ة ال��ت�ج��ری��دیّ��ة 
استنفرت طاقاتھا واس�ت�ن�ط�ق�ت�ھ�ا وب�ثّ�ت ف�ی�ھ�ا 
ال��ع��م��ق ال��م��أس��اوي االنس��ان��ي، وج��ع��ل��ت ِم��َن 
المتلقي ی�ق�رأ م�ا وراء ال�ك�ل�م�ات ِم�ْن م�ع�ان�اة 
انس�ان�یّ�ة، اس��ت�ط�اع�ت أن تص�ّور ل��ن�ا بش�اع��ة 
الموت وھ�م�ج�یّ�ة االنس�ان ح�ی�ن ی�ت�خ�لّ�ى ع�ن 
انسانیتھ ِم�ْن أج�ل مص�ل�ح�ت�ھ الش�خ�ص�یّ�ة، ث�م 
سرعان ما / یأتي المصیر ویم�ت�زج ال�ط�وف�ان، 
بلحظ�ة ان�ف�ج�ار، وص�اح ال�دم ف�ي ال�ح�ق�ول ال 
مأوى لقد أورق المستحیل، فتساقط�ت ال�ن�ج�وم 
على ھمس اللیل المبلّل بالح�ن�ی�ن وھ�ي ت�دن�دن 

بصوت نوارسھا الصباحیّة الراحة أغنیة../ لق�د 
غرست الشاعرة في ن�ف�وس�ن�ا م�الم�ح ال�خ�وف 
الذي ح�ّل ب�ت�ل�ك االرض (ح�ل�ب�ج�ة)، وط�ق�وس 
ال�ف��ن�اء وال�رع��ب واالالم، ألّن روح الش��اع��رة 

في المم�ّرات  -كانت تسكن في/ ممّرات الخردل 
المؤدیة الى الموت البشع/، فھي الشاھ�د ع�ل�ى 
ما حلَّ، فنحن في ھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة ال ن�رى ھ�ذه 
الذات الشاعرة، ولكن نتلمس رفیف أج�ن�ح�ت�ھ�ا 
الرقیقة وسط ھذا العذاب والدمار، وھي تح�اول 
برفرفة اجنحتھا أن تزیل غبار ال�ھ�م�ج�یّ�ة ع�ن 
بت�الت ال�ورود ال�م�ح�ت�رق�ة، ت�ح�اول ان ت�وق�ظ 
االرواح الغافیة على أسّرة الموت ال�م�ت�وّحش�ة، 
أنّھا تحاول ان تزیل عن أجساد االطفال أط�ن�ان�اَ 
ِمَن االوجاع، أّن الشاعرة حّملت قصیدتھ�ا ھ�ذه 
ابعاداً انس�ان�یّ�ة وھ�م�ومـً�ا، ف�ھ�ي ت�غ�وص ف�ي 
اعماق ذاكرة االرض المنكوبة، لتستنطقھا ِم�ْن 
اجل ایصال صورة واضحة وص�وت�اً ن�ق�یّ�اً ع�ن 
كارثة انسانیّة، وتحفّز التفكی�ر ع�ل�ى أن ی�ل�ع�ن 
الدیكتاتوریات البغیضة، وینّمي في الروح ح�بَّ 
الحریة والسالم والحیاة. ثم ت�خ�ت�ت�م قص�ی�دت�ھ�ا 
بھذه االغنیة الف�ل�ك�ل�وریّ�ة ال�ق�دی�م�ة ال�ت�ي ك�ان 

 أھالي (حلبجة) یتغنون بھا:
 أرید وردة ِمْن بتالت الورد

 وردة ِمْن حدائق حلبجة
 وردتي وردتي وردتي .

 أنّھا عشق الحیاة والجمال والحریة .
لقد كانت القصیدة عبارة عن ان�ظ�م�ة م�ت�داخ�ل�ة 
ومترابطة س�ل�س�ل�ة ذھ�ب�یّ�ة , ب�ع�ض�ھ�ا ی�وح�ي 
واالخر صّور, تتجلّى ح�اض�رة داخ�ل نس�ی�ج�ھ�ا 
الشعري, أنّھا عبارة عن ت�ج�رب�ة أدب�یّ�ة ن�اب�ع�ة 
ِمْن أعماق الذات الش�اع�رة, مش�ح�ون�ة ب�رؤی�ة 
أدبیة عمیقة وأنّھا عبارة عن ال�ت�ق�اط ال�م�ع�ن�ى 
العمیق وبثّھ في روح المتلقي ل�ی�ت�ع�ام�ل م�ع�ھ�ا 
ب�ط��ری�ق��ة ای��ج�اب��ی�ة. أنّ�ھ��ا ال��ق�ص��ی�دة الس�ردیّ��ة 
التعبیریّ�ة ال�ت�ي ت�ت�ج�لّ�ى ف�ی�ھ�ا ط�اق�ات ال�ل�غ�ة, 
وال��خ��ی��ال ال��خ��ص��ب ال��م��ن��ت��ج , وال��ف��ض��اءات 

 الشاسعة ِمَن الجمال واالبداع الفّذ.
أنَّ ھذه الق�ص�ی�دة ت�ح�ك�ي ع�ن م�ح�ن�ة األنس�ان 
ورح�ل�ت��ھ ف�ي ال�ب�ح��ث ع�ن ال�ح�ری��ة والض�ی��اء 
والشمس, أنّھا مأساة اإلنسانیة في ھذا الزم�ن, 
أنّھا حكایة المدینة الت�ي ك�ان�ت آم�ن�ة مس�ال�م�ة 
(حلبجة) التي قصفھا النظام الس�اب�ق ب�ال�ق�ن�اب�ل 
الكیمیاویّة, فأباد أھلھا, وترك ال�رع�ب ی�ع�ش�ش 

  في قلوب الناجین منھا.

 اوا اّ وراء  اة

ا  ّة ااا 
 قراءة في قصیدة "روح الشمس في ممّرات الخردل" 

  للشاعرة: سلوى علي/العراق
 

 31/3/2022بقلم : كریم عبدهللا 
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انع�م هللا ع�ل�ى الش�اع�ر ج�ورج م�ن�ص�ور ب�الص�وت 

الرخیم والحنون، وبقریحة شعریة نادرة ومرھفة ق�ل 

 نظیرھا

كم یحلو الشعر، ویفوح اریج ال�غ�زل، ع�ن�دم�ا یش�ی�د 

المنصور بشعره ال�ج�م�ی�ل وال�رق�ی�ق، ال�ذي ی�ن�س�اب 

كحري الملمس على مسمع كل من احب الشعر لینع�م 

 .برحیق قوافیھ

 :ھو الذي انعم علي بھذه االبیات الجمیلة

 كتبتلك خبر عاجل بخطّي

 بركي بینوصل خطّك بخطّي

 جمالك كتر ما زاید بیخطّي

 الخطي بمحاسنك ما عاد تاب

****** 

 یا بھیة كبر اخالقك

 خال حوالیكي البشر تلتف

 یا وردة اللي العطر بوراقك

 خال الورد یّحَمْر فوق الحرف

 عشقك وعاطفتك واشواقك

 بعید العشق خلو القلب یشتف

 لو بیوقفو بالصف عشاقك

 بدك تالقیني ع راس الصف
 

 ا رج ر    ش ا وارزة ة  ن -

- او ري روح ان ااد م ا 
 

 استرالیا -/ سیدني حمد ابو بھیة الدكتورةبقلم: 

 الشاعر جورج منصور 
 و د. بھیة ابو حمد

 .الشاعر فؤاد نعمان الخوري روح الشعر وخوابیھ
 .في حفل اختالت فیھ القوافي دلعاً، وسطع الشعر نوراً من فم شاعٍر مخضرم وجلیل

ھو الذي زرع ابیات قصائده في قلوب العاشقین، وصفحات الكتب، وقساوة الدھر، وظل�م 
الحاكم، والم الغربة، وحنین العودة، وجمال ال�ق�ری�ة، وھ�م�ة ال�ف�الح، وب�ی�ادر ال�ح�ص�اد، 

 .وآھات االمھات، وبراءة االطفال
ھو الذي فاح اریج شعره على وجنات الورود التي اتكأت خجالً على حافة الم�ن�زل ام�ل�ة  

 .بعودة الحبیب
 .ھو الشاعر الذي ثار على الزمن، وعاتب الدھر، وناجى الحزن، ورنّٓم للحب 

ھو الذي انتظر بلھفة امام باب منزلھ في بحویتا، لیلتمس نظ�رة ح�ن�ان م�ن ام�ھ وی�ق�ب�ل 
  .مسبحتھا الطاھرة شوقاً 

 انھ الشاعر الرقیق، ذو الحس المرھف، والذي یعكس اجمل صورة عن وطنن�ا ال�ح�ب�ی�ب
 .’لبنان’

  .ھو الوزن والقافیة
 .ھو الغزل والقصیدة
  .ھو االوف والعتابا

  .ھو المیجانا والروزانا
 .ھو روح الشعر، وعطره، ورونقھ، وخوابیھ

 . ھو الشاعر فؤاد نعمان الخوري 
 .اعطاك هللا العمر المدید والى المزید من االبداع

 مبارك والف مبارك اصدار دیوانك الشعري الجدید 'قوس القدح اسوارتك 
 

 الشاعر فؤاد نعمان الخوري
 

 الشاعر فؤاد نعمان الخوري
 و د. بھیة ابو حمد
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عبر عصور المسرح سواء م�ن�ھ    
ما أعادت�ھ ال�دراس�ات إل�ى أص�ول�ھ 
اإلغ��ری��ق��ی��ة أم ذاك ال��ذي ی��ن��ت��م��ي 
ل��ح��ض��ارات س��وم��ری��ة وص��ی��ن��ی��ة 
وھندیة أم غیرھا؛ تمسَّك [المسرح] 
بقوانین عرض�ھ وب�أس�س ص�ی�اغ�ة 
نصوصھ ومحدداتھا المغلق�ة م�ن�ھ�ا 
والمفتوحة.. ل�ك�ن�ھ ال�ی�وم، یس�ت�ع�د 
بخاصة في منطقتنا شرق األوسطیة 
لیلج بوابات عالمنا الجدی�د م�ح�اِوالً 
مطاردة كلِّ ما یمتلكھ م�ن م�ؤث�رات 

 ..العرض
إّن موضوعاِت العصر وت�ن�وع�ات�ھ�ا 
تتطلب حتما م�ت�غ�ی�راٍت ج�دی�دةً ف�ي 
التع�ام�ل م�ع ق�وان�ی�ن ب�ن�اء ال�ن�ص 
ومستویات الت�ن�وی�ع ال�ج�م�ال�ي ف�ي 
العرض حیث توظیف عالم الرقم�ن�ة 
الجدید بكل جسور لقائھ ب�ف�ض�اءات 

 ..جد واسعة مفتوحة
إّن مغامرة الم�س�رح ت�ت�ج�دد.. وھ�ا 
ھي تجد فرصةَ تجّدٍد أكبَر ال بمج�رد 
مغامرٍة ت�ق�ل�ی�دی�ٍة، ب�ل وب�ك�ون ذاك 
التجدد یجسد أداة ب�ارزة ل�ب�ن�ائ�ھ�ا، 
تنطلق من كون ال�م�س�رح ال�رق�م�ي 
(الجدید) ھو مساُر تحدٍّ من تحدی�ات 
العصر بما یحملھ من التنّوع البنائي 
وتع�ّدد ال�ت�ل�ق�ي وط�اب�ع ق�راءة ك�ل 
تفاعل بحجم ما بات یصل إلیھ، عبر 

 .الرقمنة
إّن قضایا كّل عصٍر تختل�ف وت�ت�خ�ذ 
منصاتھا ومعالجاتھا ال�م�خ�ص�وص�ة 
بھویتھا. ومن ھنا، فنحن ومجم�وع 
مبدعات المسرح ومبدعی�ھ ن�م�ت�ل�ك 
مناھج ج�دی�دة وم�ذاھ�ب ج�م�ال�ی�ات 
واتجاھات نوعیة ال نخشى ت�ق�دم�ھ�ا 
بنا إلى عوالم وفضاءات ق�د ت�ك�س�ر 
بعض قیود األمس، لكنھا ال تغادرھا 
بوصفھا منظومةً مسرحیةً للت�ع�ب�ی�ر 
عن وجودنا المتم�دن وع�ن أنس�ن�ة 

 ..مسیرتنا
إنَّ الطابع التعددي وتنوعات ما فیھ 
في المسرح ال�رق�م�ي ی�ؤك�د ال�غ�ن�ى 
والعمق في مالمسة واقعنا ال�ج�دی�د 
بكل توجھاتھ فیمنح الفرد وجمھ�ور 
الفرجة وطابعھا الجمعي دف�ق�ا آخ�ر 

 ..للفعل المسرحي بغنى جدیده
إنھ لیس تكسیر قواعد فوضوي ب�ال 
اتجاه وال ھویة بل ھو كذلك یتمسك 
بھویة إنسانیة مدنیة للم�س�رح ك�م�ا 
حظي المسرح العالمي بالتجدد زمن 
شكسبی�ر وع�م�ال�ق�ة مس�رِح عص�ِر 
النھضة بخاص�ة ف�ي ت�ع�دد ب�ن�ی�ات�ھ 
وفي والدٍة مضافٍة للخطتین ال�ع�ام�ة 

وال�خ�اص�ة ف�ي ال�ع�م�ل ال�م�س�رح�ي 
والیوم یجد االنفتاح ع�ب�ر ال�رق�م�ن�ة 
فرَص منِح البن�ی�ة ط�اب�عَ�ھ�ا ال�ق�ادر 
على اس�ت�ی�ع�اب ط�اق�ات (ال�ت�ف�اع�ل 
الرقمي) ومساھمتھ في إض�اف�ة ك�ل 
تفصیلة بصورة تراكم�ی�ة، ت�دع�م ال 

بل وت�م�تّ�ع  المساھمة البنائیة مجرد
الشخصیة وھ�ي ب�م�ن�ط�ق�ة ال�ت�ل�ق�ي 
ق��درات تَ��ق��ّدِم��ھ��ا وت��ف��ع��ی��ل ف��رص 
تعاملھا مع ح�االت خ�ارج ال�ع�رض 
المسرحي نفسھ؛ بخلفیة ال�ت�ج�ری�ب 
ومنتجھ المعرفي الجمالي وما یؤث�ر 
فیھ باتجاه منظومٍة سلوكیة وقیمی�ة 

 ..متحركة إلى أمام
إن الم�س�رح ال�رق�م�ي ال ی�ت�ع�ارض 
وف��رص وج��ود مس��رح ال��ع��ل��ب��ة 
والمیادین المتسعة، ولكنھ ی�ؤس�س 
لفرٍص تمنُح البشریة عدم ان�ق�ط�اع 
عن استمراریة الفعل واالتصال بین 
ج��م��ھ��ور ال��ف��رج��ة وب��ی��ن م��ن��ت��ج��ي 
الجم�ال ال�م�س�رح�ي نص�ا وع�رض�ا 
بمح�اوره ال�ت�أس�ی�س�ی�ة ال�م�ق�ت�رح�ة 

ھة إلبداع بعینھ  ..والموجِّ
إن حدیثنا الیوم عن دور ال�م�س�رح 
الرقمي بحركة ال�م�س�رح ال�ع�ال�م�ي 
فرضتھ قیمةٌ اس�ت�رات�ی�ج�ی�ة ت�ت�م�ث�ل 
بتقدم العصر وحداثة أدوات ال�ف�ع�ل 
فیھ وبصورة تكتیكیة سنواُت الش�دة 
وأزمة كورونا وت�ف�اص�ی�ل وج�ودن�ا 
الیومي وكل�ت�ا اإلش�ك�ال�ی�ت�ی�ن دع�ت 
وتدعو إلى تفعیل الرقمنة بوص�ف�ھ�ا 
أداة ال ت��ج��بُّ أو تُ��ل��غ��ي مس��رح��ن��ا 
وع��روض��ھ ال��م��ی��دان��ی��ة ال��م��ب��اش��رة 
بتنوعاتھا وباللقاء الح�ي ف�ی�ھ�ا وال 
تُغني عنھ بالضرورة؛ لكن�ھ�ا ت�ؤدي 
مھامھا في األوضاع االستثنائیة من 
جھة وتمھد للبشریة ب�ول�وج ع�ال�م 
جدید؛ ستتعاظم فرص الح�اج�ة إل�ى 
تقنیاتھ ألسباٍب موضوع�ی�ة وذات�ی�ة 
بنیویة في فض�اء وج�ودي ن�ح�ی�اه؛ 
م�ن ق�ب�ی��ل ك�ی�ف��ی�ة تش�ك�ی��ل وع�ی�ن��ا 
وأدوات تشریح موضوعاتھ وإعادة 
تركیب�ھ�ا ب�ح�ل�وٍل ت�ب�ق�ى م�ح�ت�ف�ظ�ةً 
ب��اح��ت��رام اإلنس��اِن ال��ف��رد ح��ق��وق��ا 
وح�ری��اٍت وش��خ��ص�ی��ةً ومس��اراتِ��ھ��ا 
وات��ج��اھ��ات خ��ی��ارات��ھ��ا، م��ن دون 
فرٍض مسبٍق للجمعي ومنظ�وم�ات�ھ، 
بصورة قد تكون قسریةً أو بص�ورة 
تنتھك استقاللیة وج�وده أو ت�ج�رح 
إرادتھ.. وبدیلنا ال�م�ع�اص�ر ال�ج�دی�د 
قائٌم عل�ى ذاك ال�ت�ق�دی�ر واالح�ت�رام 
والوقوف عند تخوم منطقة القدسیة 
للتعددیة والتنوع بعیداً ع�ن أش�ك�ال 
اإلقصاء واإللغاء التي ل�ن ت�ب�ررھ�ا 
أیةُ منصاِت تفاعِل إسق�اط�اٍت ب�ات�ت 

 ..من الماضي

إن المسرح المعاصر ال�ی�وم ی�ت�اب�ع 
ھ��دی��ر خ��ط��اه ع��ل��ى ال��رك��ح وف��ي 
مسارح الھواء الطلق وال�ف�ض�اءات 
المفتوحة لكنھ أبعد م�ن ذل�ك ی�ع�ل�ن 
عن والدة جدیدة ویؤك�د مس�ارات�ھ�ا 
في المسرح الرقمي لیس مجرد أداة 
جامدة لكنھا حیوی�ة ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن 

 ..مناحي التعاطي المتمكن معھا
بھذا تكتسي احتفالیة عامنا ال�ج�دی�د 
بفتوح مشرقة باآلتي من إرھاصات 
العصر ومنطق جمالیاتھ ووسائ�ل�ھ�ا 
وھو ما سیجُد بالجیل ال�ج�دی�د خ�ی�َر 
ق��وٍة ت��ع��ّم��ُد ف��ت��وح��اتِ��ھ ال��ج��م��ال��ی��ة 

 ..المثمرة
وب�ھ�ذه ال�م��ن�اس�ب�ة األث��ی�رة، ال�ی��وم 
العالمي للمسرح، أت�وج�ھ ب�ال�ت�ح�ی�ة 
إل��ى ط��اق��ات اإلب��داع ال��ن��س��وی��ة 
والرجال�ی�ة ع�ل�ى خش�ب�ات مس�ارح 
ب��ل��دان ال��ع��ال��م وب��ی��ن��ھ��ا ب��األس��اس 
خش���ب���ات مس���ارح م���ن���ط���ق���ت���ن���ا 
شرقاألوس�ط�ی�ة وش�م�ال أف�ری�ق�ی�ة، 
أتوجھ في ھذا العام بكلمتي بمناسبة 
الیوم العالمي للمسرح بالتحی�ة إل�ى 
م��ب��دع���ات وم���ب��دع���ي ال���م��س���رح 
ال��ج��زائ��ري؛ أح��ی��ی��ك��م م��ب��دع��ات 
ومبدعي المسرح في الجزائر ال�ت�ي 
تمتلك ھویتھا الوطن�ی�ة وخص�ائ�ص 
مس��رح ی��ن��ت��م��ي ل��ت��رب��ٍة أوج��دت 
عبدالقادر علولة وم�ن�ط�ق ال�ف�رج�ة 
ف���ي ش���ك���ل ال���ح���ل���ق���ة وال���ق���وال 
وجمالیاتھما وف�ي ت�ب�ن�ي م�ن�ھ�ج�ی�ٍة 
تُجایُِل واقعاً وتمنحھ إع�ادةَ تش�ك�ی�ٍل 
، ینف�ت�ُح ع�ل�ى ال�ت�ع�ددي ف�ي  وطنيٍّ

 ..المجتمع الجزائري
ولعل ق�ام�اِت اإلب�داع ال�ت�ي ك�ون�ت 
م���دارّس وات���ج���اھ���اٍت وص���اغ���ت 
وسائلھا ھي ذاتھا التي تعتمد الی�وم 
م�ت�غ�ی�رات ث�ق�اف�ٍة م�ع�رف�ی�ة ج�دی��دة 
بتكنولوجیا زمننا؛ حیث محو األمی�ة 

الرقمیة، یتعالى صوتُھ؛ ما ال ی�ق�ف 
عند السماح بالمسرح ال�رق�م�ي ب�ل 
یعّمده ویتقدم بھ إلى ح�ی�ث ال�ھ�وی�ة 
الوطنیة المتفتحة على اإلنساني في 
ق�ی��م��ھ��ا وم��ن��ظ��وم�ات��ھ��ا الس�ل��وك��ی��ة 
متبادلة التأثیر مع عالمنا ومنجزاتھ 

 ..الجمالیة
وقبیل تحیة ال�خ�ت�ام ووع�د ال�ل�ق�اء 
قریباً، ال بعیداً، أشیر إل�ى ش�ھ�ی�دي 
الحركة الم�س�رح�ی�ة ك�ل م�ن: ع�ب�د 
القادر علول�ة وع�زال�دی�ن م�ج�وب�ي 
اللذی�ن اغ�ت�ال�ت�ھ�م�ا أی�دي اإلرھ�اب 
�َد  مثلما أشیر إلى تاریخ عریق ت�ع�مَّ

) ث�م 1963لحوالي س�ت�ی�ن ع�ام�ا (
وج�اء  1970جرى التقدم بھ ع�ام 

االتحاد بین التراث الشعبي وف�ن�ون�ھ 
وب��ی��ن ال��م��ع��اص��رة وال��ت��ج��اری��ب 
ال��ح��داث��وی��ة ال��ت��ي حص��دت أس��م��ى 
التقییم وال�م�ك�ان�ة ع�رب�ی�ا إق�ل�ی�م�ی�ا 
وعالمیا وللمثال ال الح�ص�ر؛ نش�ی�ُر 
إلى المبدع زی�ان�ي الش�ری�ف ع�ی�اد 
والفنان المتمكن امحمد ب�ن ق�ط�اف 
حتى استح�ق ال�م�س�رح ال�ج�زائ�ري 
العربي واألمازیغي افتتاح مزیدا من 
األقس��ام ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ج��ام��ع��ی��ا 
وصارت دراستھ تمنح ف�رص ب�ن�اء 
عقل علمي وطني ال�ھ�وی�ة إنس�ان�ي 

 ..االنفتاح واالمتدادات
واغتنت مشھدیة االحتفال بالمسرح 
عبر مھرجانات م�ت�خ�ص�ص�ة س�واء 
لل�م�س�رح ال�ن�س�وي ف�ي ع�ن�اب�ة أم 
المسرح ال�ف�ك�اھ�ي ف�ي ال�م�دی�ة أو 
ل��م��ھ��رج��ان مس��ت��ق��ل ب��ال��م��س��رح 
األمازیغي باتنة لتح�ت�ض�ن ال�ج�زائ�ر 
عبر بوابة بج�ای�ة م�ھ�رج�ان�ا دول�ی�ا 
للمسرح دع عنكم ذكر كثیِر أنش�ط�ٍة 
وأی�اٍم مس�رح��ی�ة وط��ب�ع�ا االھ�ت�م��ام 
ال�م�ش�رق ب�م�س�رح ال�ط�ف�ل ك�ال��ذي 
تحتضنھ مدینة خنش�ل�ة، ول�ق�د ب�ات 
ال�م��س�رح رك�ن��ا ح�ی��وی�ا ب�ارزا ف��ي 
المشھد الثقافي الوطني الجزائري.. 
أولیس ذلكم ما یسمح ل�ن�ا ب�ت�وج�ی�ھ 
تحیة مخصوصة ل�ھ�ذه ال�م�ش�ھ�دی�ة 

 :البھیة.. بلى ھذي
تحیة إلیكن وإلیكم في إبداع الجم�ال 
ال�م�س�رح�ي ال�ی�وم وث�ق��ت�ي وط�ی��دة 
باآلتي وكل عام وأنتن وأنتم إنت�اج�ا 
إبداعا للمسرح وتفاعال تلقیا جمیع�ا 
معا وس�وی�ا ب�ك�ل ال�خ�ی�ر وال�ت�أل�ق 
وولوج عوالم وتجاریب تنتظر رائع 

 ..العطاء
 

وإلى لقاء ف�ي أع�م�ال م�ھ�رج�ان�ات 
ال�م�س�رح وم�ؤت�م�رات�ھ األك�ادی�م�ی��ة 
وال�ن�ق�دی��ة ال�م�ع��رف�ی�ة ال��ب�ارزة ف��ي 

 الجزائر وفي بلدان المنطقة جمیعا.

  ..ا ات ا قح وآا 

 
 
 
 
 
 
 

أ. د.تیسیر عبد الجبار 
 أآللوسي

 أستاذ األدب المسرحي 

 ح ااي  
    ءو ر 
ّوط و اإ 
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  ا  ا 

ال یحتاُج المرُء إلى كلِّ ھذِه القصائد.. لِ�فِ�ْھ�ِم 

 . العالَم

 لكي تَْفَھَم العالََم.. ُخْذ ورَدةً ،

 َوَضْعھا قُْرَب فَِمَك على الوسادة .

 ستضحكاِن كثیراً،

 وقَْبَل أْن تغفوان.. ستتبادالن القُبَْل .

 وعندما تستیقظاِن صباحاً 

 سیكوُن أحُدُكما موجوداً فقط :

 ِھَي .. أو أنت .

 .ھذا ھو العالَم

ال ی�ح�ت�اُج ال�م�رُء إل�ى ك�لِّ ھ�ذِه ال�ح�روب.. 

  .لتغییِر العالَم

 لكي یتغیَّر العالَم

 یكفي أحمٌق واحٌد فقط

 یرتَِكُب حماقةً واحدةً كبیرة

 تجعُل الناَس تكرهُ الناس

 ومع ذلك یُصفُِّق لھُ الناسُ 

ُح للناس  وھَو .. یُلَوِّ

 .فیتغیّر العالَم

 .ھذا ھو الُحبّ 

 .ھذِه ھي الكراھیة

 .ھؤالِء ھُم الناس

 .ھذا ھو العالم

 

ق ا ..ِِا  .. ُ 

 ستالیُن" ھنا "

 تحَت الِجْلدِ 

 ما زال یأُمُرنا

 . ونحُن نُطیع

*** 

 نحُن األطفاُل الموتى

 ھناَك بعیداً 

 بعیداً جّداً 

 و قریباً من ذلَك السبّي القدیمِ 

 ما یزاَل "األُب" یأُمُرنا

 .ونحُن نُطیع

*** 

 ..جاء الجیشُ 

 . فذھَب العقُل إلى الثََكنة

 ..ذھَب الجیشُ 

 فعاَد العقُل إلى الرأسِ 

 "في انتظار "الكاتمِ 

 الذي یكرهُ ضجیَج الكتابةِ 

 . وصَخَب الكلمات

*** 

 ..عاَش الَملِك

 . ماَت الملِك

 .."عاَش"الزعیُم األوَحدُ 

  . "ماَت "الزعیُم األوَحدُ 

 .."عاَش"الرئیُس القائدُ 

 ."  مات "الرئیُس القائدُ 

 و حین بدأ اللصوصُ 

 یطرقوَن أبواب البیوتِ 

 /بأدٍب َجمٍّ  /

 "باحثیَن عن أنبیاِء "العھِد القدیم

 بین البطانیّاِت الَصِدئَة 

 كان على العائلِة أن تنتِحر

  ."من أجل "الفوھرر

*** 

 أنا شبیھُ العراِق القدیم

 أنا الصخُر حین تلفعني الریحُ 

 وتغمرني الموجة ُ القادمة

 أموُت تّواً 

 في ذلك الطریق الطویلِ 

 . إلِى رمِل أھلي

 " ماذا أفعُل إذا كان"ستالین

 ال یدرُك ذلك؟

*** 

  "ولّى ذلَك الزماُن"الجمیل

 " زماُن "القیاصرة

 یوم كانت "المافیاُت" األمبراطوریّةُ 

  "تستقُِّر في"الكرملین

 و َحلَّ الزماُن الرديء

 زمُن "العصاباِت" الجّوالةِ 

 التي تسرقُ 

 و تفِرُّ 

 ُمخلفةً وراءھا رماَد الغزواتِ 

 في الخیام ِ الُمھترأةِ 

 .للناتِج المحلّي األجماليّ 

*** 

 ستالیُن" ھنا "

 تحَت الِجلدِ 

 فوَق الَمساَمة

 والشعراُء صامتونَ 

 "والجنوُد في"السیطرات

 .یكتبوَن القصائد

*** 

 ..ستالیُن " ھنا "

 فوَق المساماتِ 

 ُمتوّرَد الَخّدینِ 

 یطفُح بالعافیة

 "ویتبختُر في دھالیِز"الحزِب الواحدِ 

 مرتدیاً ربطةَ ُعنٍق فاقعة اللونِ 

ت��رف��ُض اإلس��ت��ق��راَر ع��ن��د م��ن��ت��ص��ِف "  /

 ./"الزردوم

 ..ستالین ُ " ھنا "

 و"الكوالُك " ماتوا

 " وثالثةُ أرباِع "البرولیتاریا

 "مصابةٌ بـ "الرثاثة

 بینما ال یزاُل قطیُع األراملِ 

 "واألطفاُل"الُخّدجِ 

 والُمِسنّوَن في أرذِل العُمرِ 

 "ینبشوَن المزابَل "الُمستدامة

 حالمیَن بأمیٍر من الُساللِة الملكیّة

لم یِصْل إلیِھ "البالشفةُ " و "ال�م�ن�اش�ف�ةُ" 

 .بعد

*** 

 ستالیُن" ھنا "

 ما زاَل یھذي

 تحَت الجلوِد المسلوخِة من الَكدِّ 

 وفوق المساماِت التي صاَدرتھا المسامیرُ 

 وھو یأُمرُ 

 والقطیعُ 

 .یطیع 

.......... 

 د.عماد عبد اللطیف/العراق



11  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 819 

06 Apr 22 • Year 17 

  
  

   
  
  
  
  
 

أوقد ُمحّدثي الناَر إلعداد قھوةٍ وقد طاب لن�ا 
وسرت في األبداِن انت�ع�اش�ةٌ   دفء المجلس

تسّربت إل�ى ال�دِم ك�دب�ی�ب ال�ن�م�ل م�ع ری�حِ 
القھوةِ یُجلي األكدار ویُذھُب الس�أَم وی�ب�ّش�ر 
بجلسة متعةٍ وحدیث ملحةٍ كالتي ق�ال ف�ی�ھ�ا 

ال���ورد یض���ح���ك واألوت���اُر "أب���و ن���واس
وإنّما كان لھمس�ھ�ا وھ�ي ع�ل�ى  "تصطخب

النار ن�غ�ُم ال�ع�ی�دان وك�ان ل�ف�ورت�ھ�ا ش�ب�ُق 
الولھان، وق�ّرب�ھ�ا ص�اح�ب�ي م�ن ال�ف�ن�ج�اِن 
یس�ك�ب�ھ�ا ف��ي رق�ة ول�ی�ن ك�أن�ھ ی�خ�اف أن 
ی�المس�ھ�ا ال�ن�س�ی�م ف��أش�رق ب�ھ�ا ال�ف�ن�ج��اُن 

 : وارتعش من اللذة فقلت
   ترى حیثما كانت من البیتِ َمْشِرقا

  وما لم تكن فیھ من البیتِ َمغِربا
 
قال محدثي: ھذا البیت قال أب�و ن�واس ف�ي  

 وصف الخمرة إشعاعھا لكن
 ھل تعلم أّن القھوةَ من أسماء الخمرة 

 :فقد جاء في حدیث الشاعر
   وخّماٍر أنخُت إلیھ َرحلي
  إناخةَ قاطٍن واللیُل داجِ 

   فقلُت اسقني صھباَء صرفًا
 إذا ُمزجْت تََوقَُّد كالسراجِ 

   فقال فإّن عندي بنُت عشرٍ 
 فقلُت لھ مقالةَ َمن یُناجي

     أِذقْنیھا ألعلَم ذاك منھا
 فأبرَز قھوةً ذات ارتجاج

 
 : قلتُ 

فلم ُسّمیت الخمرةُ قھوةً ومعاذ هللا ان تك�ون 
 صاحبتنا من الُمسكراتِ المحّرمات ؟

قال: ألنھا تُقھي ش�ارب�ھ�ا أي تُ�غ�ن�ی�ھ ع�م�ا 
 . سواھا من أكل وشرب

قلُت لصاحبي: فھاتھا ُعطُال فاسقنیھا فائحةً 
دافئةً فنعَم التحّص�ُن م�ن األك�داِر ق�ھ�وةً ل�و 

 "مفتاَح قفِل البخیِل النفتحا" أنھا ُجعلتْ 
فقّدمھا لي صاحبي فاتنةً في ف�ن�ج�ان�ھ�ا ذات 
غنجٍ، فواحةً ذات أریج فتعط�رت ب�ھ�ا ال�دار 

 :كالتي قال فیھا الشاعر
 فاحت برائحةٍ فقال العریُف لھم. 

 ھل في محلّتنا دّكاُن عطّارِ 
تنّشقتھا ولم أزفْر والمست شفتاَي الفن�ج�اَن 
أخشى أن أجرح غضاضتھا أو أقُس�َو ع�ل�ى 
لطافتھا ثم خ�ادع�ت�ھ�ا ون�ل�ُت رش�ف�ةً م�ن�ھ�ا 
فضحكت من السرور سنّي ثّم ما صب�رُت إذ 
لذعني مذاقھا ف�انص�ب�ب�ُت ع�ل�ی�ھ�ا انص�ب�اب 
العاشق الولھان قد شفّ�ھ الش�وُق أو ل�ھ�ف�ة 
الم�ت�یّ�م ال�ظ�م�آن م�ن ع�ھ�د ع�اٍد إل�ى ل�م�ى 
الحب�ی�ب وق�ل�ُت لص�اح�ب�ي:ھ�ل ل�ي ب�ث�ان�ی�ةٍ 

 أتداوى منھا بھا ؟
قال :كأنك ستذھ�ب ب�ي ال�ى م�ا ذھ�ب إل�ی�ھ 

 شاعرنا
ق�ل�ُت:وھ��ل ی��ذھ�ب الش�ع�راُء إال ف��ي أق��وم  

  المسالك ،ھاتِ وال تماطلْ 
ب�ع�د ام�ت�ن�اعٍ   قال:سألتُھا قُبل�ةً ف�ف�زُت ب�ھ�ا

  وشّدةِ التعبِ 

 جودي   فقلُت با�ِ یا معّذبتي
 بأخرى أقضي بھا أربي

ی�ع�رف�ھ ال�عُ�ج�ُم   فابتسمت ثّم أرسل�ت م�ث�ال 
 لیس بالكذب

ی�ط�ل�ُب أخ�رى     ال تُعِط�یَ�نَّ الص�ب�يَّ واح�دةً 
 بأعنِف الطلبِ 

قلُت :ھاتِ ثانیةً وعّجْل بھا ف�ل�ق�د أص�ب�ح�ُت 
   من نفحِ طیبھا بین الُخلْدِ 

 والناِر.
 قال محدثي : سأوقد للقھوة نارا 

  عسى ناُرھا تطفئ فیك ناَر الجوى
قلُت: یبدو أّن الناَر التي تُعّد علیھ�ا ال�ق�ھ�وةُ 
تتحكم بمزاجھا فتكون فائرةً ثائرةً إذا ك�ان�ت 

وتكون ساكنةً طی�ع�ةًإذا   نارھا ملتھبةً واقدةً 
 كانت نارھاھادئةً فاترةً 

 
 :قال محدثي

م��ا اع��رف��ھ ان ال��ن��اَر ت��ت��ح��ك��م ب��الص��ف��اتِ 
األخ�الق��ی��ةِ ل��إلنس��اِن ألن��ھ�ا م��ن ال��ع��ن��اص��ر 
األربعة في الطبیعة (نار/ماء /ھ�واء/ت�راب)

وھذه یغلب بعُضھا على بعضٍ ف�ي ت�رك�ی�ب�ة 
اإلنساِن وتطبعھ ب�ط�اب�ع�ھ�ا أم�ا أن ت�ت�ح�ك�م 
بصفات القھوة فھذا یا صاحبي أعرفھ م�ن�ك 
وأظن�ك ق�د ذھ�ب�ت ف�ي عش�ق ال�ق�ھ�وة ك�ّل 
مذھب حتى ألراك ستستفتي فیھا رأي مال�ك 

 ٠أو أبي حنیفة
قلُت : فلنَعُْد إلى حدیث النار ح�ت�ى ال أط�ل�َب 
منك ثالث�ةً ورب�م�ا ل�و ط�ال ال�ح�دی�ث ف�ی�ھ�ا 
ألطلُبّن الرابعةَ فیكون لي (أربٌع وما م�ل�ك�ت 

 ٠یدي من فناجینك)
النار یاصاحبي ع�الَ�م واس�ع وال�ك�الم ف�ی�ھ�ا 
أوسُع فقد دخلت في الثق�اف�ات االج�ت�م�اع�ی�ة 
وال��دی��ن��ی��ة وال��ف��ل��س��ف��ی��ة وف��ي األس��اط��ی��ر 
والخرافات، وإّن من یمتلك قوة النار یمت�ل�ك 
الحكم والسلطة وفي المیثولوجیا الی�ون�ان�ی�ة 
كانت ل(زیوس) سل�ط�ة ع�ل�ى اآلل�ھ�ة ألن�ھ 
امتلك الصواعق ولما ع�رف ب�روم�ی�ث�ی�وس 
ذلك سرق منھ النار ومنحھا لإلنس�ان ح�ت�ى 
ینافس اإللھ زیوس في ال�خ�ل�ق والس�ی�ط�رة 

 على الكون.
 

 :قال محدثي
وفلسفة ھذه األسطورة قد ك�ت�ب ف�ي ظ�ل�ھ�ا 
أدیبنا التونسي محمود المسعدي ف�ق�د ن�ظّ�ر 

األدب م�أس�اة أو ال " للكتابة األدبیة بالقول
یكون، مأساةُ اإلنسان یترّدد ب�ی�ن األل�وھ�ی�ة 

 ،بین أن یكون أو ال یكون"والحیوانیة
 : قلتُ 

ل�ق�د اح�ت��ل�ت ال�ن��ارف�ي ال��ت�ق��ال�ی��د الش��ع�ری��ة 
القدیمةموقعا متمیزا واتخذت رمزا للش�ھ�رة 

 كما في قول الخنساءترثي أخاھا صخرا
 .وإّن صخرا لتأتّم الھداةُ بھ

  كأنّھ علٌَم في رأسھ نارُ 
او رمزا للجود كما في قول الشاع�ر ی�ھ�ج�و 

 :قوما بالبخل
 .قوٌم إذا استنبح األضیاَف كلبُھُم

 قالوا ألّمھم بولي على النار
 .فتمسك البوَل خوف أن تجودَ 

 بھ، فال تبول لھم إال بمقدار
 : قال محدثي 

ویذكرني ھذا أبیاتا وردت في كتاب البخ�الء 
للجاحظ ولم ی�ن�س�ب�ھ�ا إل�ى ش�اع�ر ب�ع�ی�ن�ھ، 

وصاحبھا ی�ف�ت�خ�ر ب�ط�ی�ب ری�ح�ھ وت�ع�ط�ره 
بالورد والعنبر أذیبا على النار ویھجو قوما 

 ال تفوح منھم إال رائحة الخمر
   لو كنُت أحمل خمرا یوَم زرتُكم
 لم یُنكِر الكلُب أنّي صاحُب الدار

 لكن أتیُت و ریُح المسِك ینفحني. 
 والعنبُر الورُد أذكیھ على النار

 فأنكر الكلُب ریحي حین أبصرني. 
 وكان یعرف ریح الزّق والقارِ 

ویعلق محدثي (وإنّي ألشّم في ھذه األب�ی�ات 
 ریح الشعوبیة)

 
قلُت: كأّن ھذا الشاعر ل�م ی�ق�رأ إط�راء أب�ي 
نواس على ریح الخمرة،ولو عرف بھا إذن 
لكان ھجاه بأقذع الوصف فاسمع ق�ول�ھ ھ�ذا 

 .ال تحفلّن بقول الزاجر الالّحي :مثال
أي )  واشرْب على الورِدمن مشمولةِ ال�راحِ 

 )المبّردة بریح الشمال
 .صھباُء، صافیةٌ تُجدیك نكھتھا

 تنفُّس المسَك ملطوخا بتفاحِ 
أغ�ن�اك  حتى إذا ُس�ل�ِس�ل�ْت ف�ي ق�ع�ر ب�اط�ی�ةٍ 

 ألالؤھا عن ضوء مصباح
سلسلت یعني ُصبّت، ال�ب�اط�ی�ة ھ�ي وع�اء (

 الخمر)
 

 : قال محدثي
أما وقد رّدنا الحدیُث الى العطور واألض�واء 
واألجواء الرائقة فإّن ھذا ینحو بنا إلى ب�ابٍ 

للتعبیِر عن الع�ش�ُق   استعارة النار  آخر في
 الذي تلتھب بھ جوانح المتیّم الولھان.

 : قلتُ  
قد یكثر ذلك في شعر العذریین لشدة ال�وج�د 
الذي یُالقى بالحرمان من الحبیب وض�رورة 
كبتِ الشھوة المضطرمة لذلك تشبّ�ھ ب�ال�ن�ار 

 التي تأكل حشا العاشق المشوق.
وفي سیرة العشاق تصبح النار رمزا ل�ل�ع�ار 
الذي یلحق قبیلة الح�ب�ی�ب�ة إذا ع�رف األم�ُر 
فسارت بھ الركبان كما یقال لھ�ذا ق�ال وال�د 
لیلى ل�ق�ی�س ب�ن ال�م�ل�ّوح إذ ج�اءه ی�ط�ل�ب 

أجئَت تطلب نارا أم تشع�ُل ف�ي ال�ب�ی�ت "نارا
 "نارا

وفي باب آخر أّن ال�ن�ار ت�رم�ز ال�ى ال�ع�ذاب 
ال�ذي س�ی��ل�ق�اه ال��ع�اش�ق إن ھ�و ل��م یش�ك��م 
غ��ری��زت��ھ الش��ھ��وان��ی��ة ألن الش��ھ��وة م��ن 
الشیطان ومن یتبع الشیطان فمصیره جھن�م 
وقد أورد ابن حزم األندلسي في كتابھ طوق 
الحمام�ة ف�ي ب�اب( فض�ل ال�ت�ع�ف�ف) خ�ب�را 

وھ�و أّن ام�رأة حس��ن�اء ش�اب�ة ق��د "أوج�زه
استملحت شابا ن�زل ع�ن�دھ�م واض�ط�ّر ال�ى 
المبیت وقد غادر الزوج في أمر م�ا ف�ت�اق�ت 
نفُسھا الى ذلك الفتى ف�ب�رزت إل�ی�ھ ودع�ت�ھ 

فھّم ب�ھ�ا ث�ّم ث�اب ال�ی�ھ رش�ُده … الى نفسھ
وفّكر في هللا فوضع إص�ب�ع�ھ ع�ل�ى الس�راج 

 فتفقّع وقال: 
یا نفُس ذوقي ھذا وأین ھذا من ن�ار ج�ھ�نّ�َم 

ث�م ع��اودت��ھ ال�م��رأة ف��ع�اودت��ھ الش��ھ��وة … 
المركبة في االنسان فعاد الى الفعلة األول�ى، 
فانب�ل�ج الص�ب�اُح وس�ب�اب�ت�ھ ق�د اص�ط�ل�ت�ھ�ا 

 ."النارُ 
قال مح�دث�ي ض�اح�ك�ا: وال�م�رأة ط�ب�ع�ا ھ�ي 
المتھمة بالمراودة وإثارة الشھوة وكال�ع�ادة 
سیقال إنھا السبب في ھبوط آدم من ال�ج�ن�ة 

ألنھا أغرتھ باألكل م�ن الش�ج�رة ال�م�ح�رم�ة 
-إن�ي … وھي في نظر العامةِ حطُب جھ�نّ�م

ألراھ��ا م�ظ�ل��وم�ةً ف�الش��ھ�وة ف��ي  -وش�رف�ك
ترك�ی�ب�ة األنس�ان رج�ال ك�ان أو ام�رأةً وال 
فضل ألحدھما على اآلخر إال باالحت�ك�ام ال�ى 

 العقل.
 قلت :ھل أزیدك من ھذا الباب ؟

ف�إن�ي ألس�م�ع أص�وات�ا   قال:ھات وال تبخ�لْ 
  یرتلھا الصدى
 *أوقدا جذواتي  أساف ونائلة 
  وانفیا عبراتي  أساف ونائلة 

قلت: ھو صوت ریحانة وق�د اش�ت�ّد قَ�َرُم�ھ�ا 
إلى أبي ھریرة تنادي من اعتُبرا رمز الح�ب 
اإلیروسي في الجاھلیة وقد جاء في تج�رب�ة 
الحس من كتاب حدث أبو ھ�ری�رة ل�م�ح�م�ود 
المسعدي (فصل حدی�ث ال�ق�ی�ام�ة) ف�ی�ص�ور 

ف��اش��ت��ع��ل��ت )"ق��ی��ام الش��ھ��وة ف��ي ری��ح��ان��ة
خمسون أو س�ت�ون مش�ع�اال ع�ل�ى مس�اف�ة 

وبین�م�ا ھ�م ك�ذل�ك أذ خ�یّ�ل�ت … واحدة قبلنا
السماء وھّب نفٌس من الریح شدید س�ج�دت 
لھ النیراُن وكادت تطیر الج�واري، ث�م ھ�زم 
الرعد ھزیما رائعا وعصفت الریح فانسابت 
ألسنةُ النیران على األرض ف�أدرك�ت ب�ع�ض 

…العضاه فاتقدت فانت�ش�رت ف�ي ج�م�ی�ع�ھ�ا
وصاحت ریحانة وقامت قیاَم النائمة لُ�دغ�ْت 
وانحدرت إلى الناِر فوثب الیھا أب�و ھ�ری�رة 
فأدركھا وقد جاءت نارا وھ�ّم�ت أن ت�ل�ق�اھ�ا 

 فحضنھا عنھا وقال: 
 ٠…)ألعلَّمنِّك الصبَر على النار

 
قال محدثي : ھل لھذا السب�ب ن�ّوه الش�اع�ر 

 :بشار بن برد بذات إبلیس إذ قال
 إبلیس أفضل من أبیكم آدم

 فتفطنوا یا معشر الفجار
 الناُر معدنھ وآدم طینةٌ 

 والطین ال یسمو ُسُمّو النار
قلُت : ك�ان بش�ار م�ن أص�ل ف�ارس�ي وھ�و 
یفاخر بذلك ففي البیتین نزعة شعوبی�ة، ث�م 
ھو المبّشر بقصیدة اللھو في القرن ال�ث�ان�ي 

ف�ھ�ل  للھجرة وفي جل شعره الغزلي إباحی�ة
 : تذكر قولھ

ب�ات�ت ت�غ�ن�ي    وذاتِ دّل كأّن البدر صورتُھا
 عمیَد القلب سكرانا

…………………… 
أض�رم�ت    قلت أحسنتِ أنت الشمس طال�ع�ةً 

  في القلب واألحشاء نیرانا
…………………… 
 یا لیتني كنُت تفاحا مفلّجة

 أو كنت من قضب الریحان ریحانا 
 حتى أذا وجدت ریحي فأعجبھا

  ونحن في خلوة ُمثِّلُت إنسانا
لقد أورد في ھذه األبیات كل رموز الش�ھ�وة 

 العارمة والنیران جاِمعُھا.
محدثي: أرى قھوتك قد لفظت أنفاسھ�ا   قال

  وخمدت نیرانھا
  قلت: نعم، تحولت من فنجانھا إلى أحشائي

 فالشمُس تطلع من جدار زجاجھا.
  وتغیب حین تغیب في األبدان

 
  :ضحك محدثي وقال

أرجو أال تش�ع�ل ف�ی�ك ح�ری�ق�ا ف�ق�د أص�ب�ح 
ال�رب�ی�ع "االنتحار حرقا ع�ن�دن�ا ث�ق�اف�ةً م�ن�ذ

اقتداء بسنّ�ة ص�اح�ب ال�ب�روی�ط�ة " المبارك
العبقرّي ال�ذي أش�ع�ل الش�رارة األول�ى ف�ي 

 العالم العربي
اح�ت�ف�اال "قس�د"قلت: وقد أشعلھا ع�ن�اص�ر 

 "ب�ال�ن��ص�ر ال��ذي س�ی��ح�ص�دون ف�ق�ل م�ع��ي
عاشت األم أمریكا، مغذیة الحرائق ومل�ھ�ب�ة 

 " النیران في كل أنحاء العالم

 زینب حداد
 تونس 

 ار... ف.. اة 
  إّن ا و ن
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  ھل الطائفیة بضاعة بریطانیة؟ 
إن من یدع�ي ذل�ك ی�ق�ع ف�ي وھ�م ك�ب�ی�ر 
فالظاھرة الطائفیة سابقة على االستعم�ار 
البریطاني الم�س�ل�ح ع�ل�ى ال�ع�راق وھ�ي 
والدة طبیعیة من رحم الطبقة القط�وازی�ة 
ف��ي عص��ر االم��ب��ری��ال��ی��ة االح��ت��ك��اری��ة 
االستعماریة عبر فعلھا القھري في ق�ط�ع 
مسار التطور الرأسمالي الطب�ی�ع�ي ل�ھ�ذه 
البلدان على ید برجوازیة وطنیة م�ن�ت�ج�ة 
كما حصل في ال�غ�رب ال�رأس�م�ال�ي. وإن 
قوى االستعمار لم تكن حی�ادی�ة م�ن ھ�ذه 
الظاھرة، ب�ل س�ع�ت م�ن اج�ل ت�ن�م�ی�ت�ھ�ا 
وتأییدھا وازدھارھا والعمل على ك�ون�ھ�ا 
الثقافة السائدة في ال�م�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي، 
رغم ذلك فقد سجلت القوى الدیمق�راط�ی�ة 
والیس�اری�ة ال�ع�راق�ی�ة أم�ث�ل�ة رائ�ع�ة ف�ي 
مقاومة وكشف زیف وخط�ورة وم�رام�ي 
ھذه الثقافة االستعم�اری�ة وخ�دام�ھ�ا وق�د 
أحرزت انتصارات م�ت�م�ی�زة ف�ي ال�ح�ف�اظ 
على الروح الوطنیة العراقیة ال�م�ن�اھض�ة 
ل�الح�ت�الل واالس�ت�غ��الل. وق�د ت�ت�وج ھ��ذا 

 14الكفاح ال�م�ری�ر ب�ال�ح�دث ال�ھ�ام ف�ي 
بق�ی�ادة ن�خ�ب�ة م�ن الض�ب�اط  1958تموز 

األحرار المدفوعین بدوافع مختلفة م�ن�ھ�ا 
وطنیة وقومیة وطبقیة ودینیة ب�اإلض�اف�ة 
إل��ى ب��ع��ض دواف��ع الس��ل��ط��ة وال��ج��اه 
والشھرة. كانت السلطة ب�ق�ی�ادة ال�زع�ی�م 
الوطني عبد الكریم قاسم ھذا القائد ال�ذي 
أقدم على العدید من القرارات والق�وان�ی�ن 
واالنجازات لصاح الشعب العراقي والح�د 
م��ن اس��ت��غ��الل الش��رك��ات االح��ت��ك��اری��ة 
البترولیة العالمیة وضرب بعض مص�ال�ح 
ال�ط�ب��ق�ة اإلق�ط��اع�ی�ة، ح�اول أن ی��م�س��ك 
صولجان الس�ل�ط�ة م�ن ال�وس�ط وی�وازن 
ب��ی��ن مص��ال��ح ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ی��ة 
المختلفة عبر قرارات ومواقف فردیة مع 
االنحیاز األكبر لصالح ف�ق�راء ال�ف�الح�ی�ن 
وال��ع��م��ال وال��ك��س��ب��ة م��ن خ��الل ق��ان��ون 

 اإلصالح الزراعي األعرج وقانون رقم 
) في التأمیم الجزئي ل�ح�ق�ول ال�ن�ف�ط 80(

باإلضافة إلى قانون األح�وال الش�خ�ص�ی�ة 
إلنصاف المرأة، وإعط�اء فس�ح�ة ك�ب�ی�رة 
ل�ل�ع�م�ل ال�ن�ق�اب��ي وال�م�ھ�ن��ي والس�ی�اس��ي 
وال��دی���م���ق��راط���ي ل���ل��ق���وى ال��ی���س���اری���ة 
والدیمقراطیة ال�ع�راق�ی�ة ب�م�ع�ن�ى إع�ط�اء 
ح��ی��ز م��ن ال��ح��ری��ة ال��ق��ان��ون��ی��ة ل��ن��ش��وء 
منظمات مجتمع مدني ف�ي ال�ع�راق. م�م�ا 
أثار حفیظة وخوف ال�ط�ب�ق�ة ال�ق�ط�وازی�ة 
المتخادمة مع بعض الرموز الدینی�ة م�م�ا 
حدا بھا إلى تناسي صراعاتھا ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
وال�ع�رق�ی�ة وت�ت�ح�د س�ن�ة وش�ی��ع�ة ع�رب��اً 
وأك��راداً وت��رك��م��ان��اً خ��ل��ف مص��ال��ح��ھ��م 
الطبقیة التي أصب�ح�ت م�ھ�ددة ب�ف�ع�ل م�د 
یساري عارم في الشارع ال�ع�راق�ي ال�ذي 
ب�دا وك�أن��ھ ی�م��ر ف�ي ح��ال�ة م��ن ص�ح��وة 
وطنیة وطبقیة ھائجة لیتوحد وینتظم ف�ي 
أحزاب ونقابات وجمعیات وروابط لتدافع 
عن مصالحھا الوطنی�ة وال�ط�ب�ق�ی�ة ال�ت�ي 
ح��رم م��ن��ھ��ا ط��ی��ل��ة ق��رون م��ن زم��ن 
االضطھاد واالستغالل (ھذا الواقع أخ�اف 

ب�ع�د  1959القومیین... وفي شھ�ر آذار 
ش��ھ��ر واح��د م��ن إل��ق��اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى 
(عارف) بادر العقید الشواف إلى إع�الن 
ثورة في الموصل، لكنھا لم تكن مح�ك�م�ة 

التن�ظ�ی�م. 
فما لبثت أن قضي علیھا بعد سف�ك دم�اء 

]. وما شھدتھ بغداد في ع�ی�د 17غزیرة)[
 1959العمال العالمي في األول من أی�ار 

م��ن مس��ی��رة م��ل��ی��ون��ی��ة ب��ق��ی��ادة ال��ح��زب 
الشیوعي العراقي وم�ن�ظ�م�ات�ھ ال�م�ھ�ن�ی�ة 
والدیمقراطیة، فكان مشھدا لم یش�ھ�د ل�ھ 
العراق مثیال من ق�ب�ل، م�م�ا اف�زع ق�وى 
ال��ظ��ل��م وال��ظ��الم ب��ك��اف��ة ت��وص��ی��ف��ات��ھ��ا 
ومش��ارب��ھ��ا وان��ت��م��اءات��ھ��ا ل��ت��س��ف��ر ع��ن 
وجھ�ھ�ا ال�ف�اش�ي وھ�ي ت�ع�ی�ش أزم�ت�ھ�ا 
ولحظة احتضارھا ف�ي م�ع�رك�ة م�وت أو 
حیاة في الدفاع عن مصالح�ھ�ا ال�ط�ب�ق�ی�ة 
االستغاللیة فسعت إلى تشغیل كل م�ع�ام�ل 
وم���خ���ت���ب���رات وم���ول���دات أوھ���ام���ھ���ا 
األیدیولوجیة لحرف الصراع عن مس�اره 
الس�ی�اس�ي كص��راع مص�ال�ح اج��ت�م�اع�ی��ة 
ووط�ن��ی��ة ل�ی��غ��ل��ف ب��األوھ��ام ال�ق��وم��ان��ی��ة 
الشوفینیة والتعصب الع�رق�ي وال�ط�ائ�ف�ي 
لتقذف بھ ف�ي وج�ھ ن�ق�ی�ض�ھ�ا وع�دوھ�ا 
ال��ط��ب��ق��ي الش��ارع ال��ع��راق��ي ال��ی��س��اري 
الختراق المناطق الرخوة في م�ن�ظ�وم�ت�ھ 
ال�م�ن�اع�ی�ة ل�م�ق�اوم�ة ح�م�الت ال�ت�ض�ل�ی�ل 
والتجھیل العرقي والعشائري والطائ�ف�ي، 
ب�اإلض�اف�ة إل�ى ت��وظ�ی�ف�ھ�ا ال��م�ب�ال�غ ف�ی��ھ 
لس��ل���وك���ی���ات وأف���ع���ال ب���ع���ض األف���راد 
ال�م��ن��دس��ی��ن وال��ی��س��اری�ی��ن ال��م��ت��ط��رف��ی��ن 
وال��غ��وغ��اء ت��ح��ت ی��اف��ط��ة الش��ی��وع��ی��ة 
والشیوعیین. ھنا بالضب�ط ح�دث إج�م�اع 
ال�ط��ب��ق��ة ال��ق�ط��وازی��ة ل��ت��م�زق ب��أن��ی��اب��ھ��ا 
ومخالبھا الحاقدة المعبأة بحقد ط�ب�ق�ي ال 
یوصف شعار الیسار ال�ع�راق�ي ف�ي ك�ون 
االش�ت�راك�ی�ة ط�ری�ق��اً ل�ل�ح�ری�ة والس�ع��ادة 
ل�ألغ�ل�ب�ی�ة الس�اح�ق�ة م�ن أب�ن�اء الش�ع��ب 
العراقي، وقد سع�ت إل�ى تض�ل�ی�ل ال�ع�ق�ل 
الجمعي أل�ق�ط�ی�ع�ي ل�ل�ج�م�ھ�ور ل�ت�ح�ق�ی�ق 
أھدافھا، وم�م�ا ی�ج�در اإلش�ارة إل�ی�ھ أن 
خلیل اح�م�د خ�ل�ی�ل ی�ع�رف ال�ج�م�ھ�ور بـ

(مجموعة الشغی�ل�ة ومس�ت�ض�ع�ف�ي رأس 
المال، وأكثرھم اضطھادا، اقلھم ت�ن�ظ�ی�م�ا 

  .[18]وتربیة واستعدادا للتنظیم
فقد تخلت األقطوازیة عن كل ش�ع�ارات�ھ�ا 
الوطنیة ومحاربة االستعمار وعن قیم�ھ�ا 
العشائریة االیجاب�ی�ة وع�ن ك�ل م�ب�ادئ�ھ�ا 
الدینیة التسامحیة بطلب العون والتع�اون 
ال�م��ب�اش��ر ال��م�ف��ض��وح م��ن دول ع�رب��ی��ة 
وأجنبیة وخصوصا م�م�ث�ل�ي االح�ت�ك�ارات 
النفطیة والمخابرات األمریكیة إلج�ھ�اض 
(ثورة) الرابع عشر من تموز في الثام�ن 

. ح�ی�ث أس�ف�رت 1963من شباط األسود 
ھذه الط�ب�ق�ة ع�ن وج�ھ�ھ�ا ال�ف�اش�ي ف�ي 
ممارسة السلطة ضد أعدائھا ال�ط�ب�ق�ی�ی�ن 
ت��ح��ت ش��ع��ارات م��ع��اداة الش��ی��وع��ی��ة 
وال��دك��ت��ات��وری��ة ال��ف��ردی��ة والش��ع��وب��ی��ة!! 
فظھرت بأبشع وأقسى أنواع الدكتاتوریة 
ال�ف��اش��ی��ة، وأس��وء أش��ك��ال الش��وف��ی��ن��ی��ة 
القومیة، ولسنا بحاجة إل�ى س�رد أح�داث 

ھذه الفترة المظلم�ة م�ن ت�اری�خ ال�ع�راق 
على ید عصابات البعث ومؤازریھ ال�ذی�ن 
أغرقوا البالد والعباد م�ن ك�ل ال�ط�وائ�ف 

 .والقومیات واألجناس ببحر من الدماء
ومن اجل تدارك ض�ی�اع الس�ل�ط�ة ھ�ی�م�ن 
عارف القوماني الطائفي ع�ل�ى الس�ل�ط�ة 
السیاسیة وال�ذي ح�اول ت�ج�م�ی�ل وج�ھ�ھ 
البشع باع�ت�ب�اره ال�م�خ�ل�ص م�ن ف�اش�ی�ة 
البعث وحرسھ الال قومي بع�د أن خ�ل�ص 
الشعب من (دیكتاتوری�ة ق�اس�م وال�خ�ط�ر 
الش��ی��وع��ي ال��ھ��دام وال��م��ل��ح��د) م��ع��ت��م��دا 
جمھورا حائراً خائراً مغل�وب�اً ع�ل�ى أم�ره 
(جمھور عمالي فالحي، ك�دح�ي، ی�ج�ري 
التالعب بھ بوصفھ جمھورا دینیا إلبع�اده 
المظھري عن لعبة السیاس�ة، وإلدم�اج�ھ 
العضوي في آلة السلطة وھي آل�ة ح�رب 
طبقیة، وأول ھذه الحرب، لعب�ة (ت�الح�م) 
السیاسي والدیني بال�ج�م�ھ�ور أو ب�ع�ام�ة 
الشعب، تحت شع�ار (م�ن الش�ع�ب وإل�ى 

]. ول��ك��ن��ھ ق��د أس��ف��ر ع��ن 19الش��ع��ب)[
طائفیتھ في أكثر من موقف (كان ت�ك�ات�ف 
الزمر الحاكم�ة ال�م�ت�ع�اق�ب�ة م�ن�ذ تش�ری�ن 

ع�ل�ى األق�ل ق�د ع�ب�ر ع�ن  1963الثاني 
نفسھ بص�ورة م�ت�ك�ررة وإن ت�ك�ن غ�ی�ر 

في أشكال م�ح�ل�ی�ة، ط�ائ�ف�ی�ة،  –حصریة 
]. أي أن ھ�ذه 20قبلیة أو شبھ ق�ب�ل�ی�ة)[

الطبق�ة ظ�ل�ت ت�ع�ی�ش أزم�ت�ھ�ا ال�م�زم�ن�ة 
والمتجددة فانتھى حكمھ بنھایتھ المفجعة 
وانتھى حكم شقیقھ على ید البعث وبدعم 
مخابرات�ي م�ك�ش�وف ومس�ت�ت�ر م�ن دول 
الرأسمال العالمي وذل�ك ل�ق�ط�ع ال�ط�ری�ق 
على محاولة أو محاوالت ق�وى یس�اری�ة 
عراقی�ة ل�ال�س�ت�ی�الء ع�ل�ى الس�ل�ط�ة م�ن 
ق�ب�ض�ة ع�ارف ال�رخ�وة، وب�ذل�ك أع��ادت 
تعبید الطریق ثانیة أم�ام رب�ی�ب�ھ�ا ال�ب�ع�ث 
لالمساك بالسلطة وبواجھ�ة ج�دی�دة ھ�ذه 
المرة تتزیا بزي أقصى الیسار وال�ث�وری�ة 
واالشتراكی�ة وال�ح�ری�ة م�خ�ف�ی�ة ج�وھ�را 
فاشیا وطائفیا متعصب�ا ب�اع�ت�ب�اره ال�ف�ئ�ة 
والشریحة األكفأ م�ن ط�ب�ق�ة ال�ق�ط�وازی�ة 
الع�راق�ی�ة وأك�ث�رھ�ا ش�راس�ة وح�رب�اوی�ة 

 .لتحقیق أھداف وأجندات أسیادھا
فقد كان لصدام وتیاره ف�ي ح�زب ال�ب�ع�ث 
دوراً مدروساً كبیرا وم�خ�ط�ط�ا ل�ھ ب�دق�ة 
لتكریس حكم الطائفة في ال�ع�راق وق�م�ع 

كافة الطوائف األخرى سواء عن ط�ری�ق 
التقتیل أو التضلیل، وقد كرس كل قدرات 
الدولة وإمكاناتھا المالیة باعتبارھا دول�ة 
بترولیة لتكریس حكمھ الفاشي ال�ط�ائ�ف�ي 
العشائري وتمكین طائفة بعینھا وعشیرة 
أو قریة بعینھا من الھیمنة الكامل�ة ع�ل�ى 
الس�ل�ط�ة ت�ح�ت غ��ط�اء ال�ح�زب وح�ك�م��ھ 
الشمولي. ومن یقرأ الكتاب الھام لـ اریك 
دافیس (مذكرات دولة الس�ی�اس�ة ال�ق�ائ�د. 
والھویة الجماعیة في ال�ع�راق ال�ح�دی�ث) 
ت��رج��م��ة ح��ات��م ع��ب��د ال��ھ��ادي/ إص��دار 

 1المؤسسة العربیة للدراسات والنش�ر ط
، سیطلع على حجم ما بذلھ النظ�ام 2008

من اجل تصنیع ذاك�رة ت�اری�خ�ی�ة ت�ك�رس 
حك�م ط�ائ�ف�ة ب�ع�ی�ن�ھ�ا وت�ھ�ی�ئ األرض�ی�ة 
الفكری�ة ل�ح�ك�م ال�دك�ت�ات�ور اإلل�ھ ال�ف�رد، 
ومحو كل معلم من معالم الصراع الطبقي 
وطمسھ تحت یافطات مختلف�ة ب�اع�ت�ب�اره 
صراعا حضاری�ا وش�ع�وب�ی�ا وط�ائ�ف�ی�ا .. 
وم��ن ھ��ذه اإلج��راءات: إع��ادة ك��ت��اب��ة 
ال�ت��اری�خ ..ت�وظ��ی�ف ال��م�ث��ق�ف��ی�ن ل�خ��دم��ة 
مشروعھ .. إعادة ال�ع�ش�ائ�ری�ة .. إل�غ�اء 
صفة عامل وتوصیفھ بالموظف.. إغ�الق 
التربیة والتعلیم، والتعلیم الع�ال�ي ل�ی�ك�ون 
حكرا ل�ل�ح�زب ال�ق�ائ�د ..الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
الصحافة.. توظیف الدین المطیف (سنیا) 
ل��خ��دم���ة الس��ل���ط��ة م��ن خ���الل وع���اظ 
السالطین .. وال یسعنا ھنا إال أن نش�ی�ر 
إل��ى م��ھ��زل��ة ش��روط عض��و ال��م��ج��ل��س 
الوطني الذي أنشأه الدیكتاتور ب�اع�ت�ب�اره 
غطاءا شرعیا لنظ�ام ح�ك�م�ھ، ف�م�ن ھ�ذه 
الش��روط إن ی��ك��ون عض��و ال��م��ج��ل��س 

 :الوطني
-17ج/ مؤمنا بم�ب�ادئ وأھ�داف ث�ورة )

تموز المجیدة وأن تك�ون مس�اھ�م�ت�ھ  30
ف��ي ال��م��ع��رك��ة ال��م��ق��دس��ة ض��د ال��ع��دوان 
الفارسي سواء بالمشاركة أو التطوع أو 
التبرع أو في ن�ت�اج�ات ف�ك�ری�ة أو أدب�ی�ة 
فعال�ة وم�ت�م�ی�زة وت�ت�ن�اس�ب م�ع ق�درات�ھ 
وإمكانیاتھ وان یكون مؤمنا بان ق�ادس�ی�ة 
ص�دام ق�د ع�ززت ب�ال��م�ج�د ھ�ام ال�ع��راق 
وأن�ھ��ا ال�ط��ری��ق ال��ذي ل�ی��س س�واه م��ن 
طریق للحفاظ على العراق أرضا وسم�اء 

 .[21وأمنا ومقدسات)[
وقد منعت الثورة ب�ع�ض ال�ع�ن�اص�ر م�ن )

الترشیح لعضویة المجلس الوطني وھ�م: 
كما جاء في التقریر المرك�زي ل�ل�م�ؤت�م�ر 
ال��ق��ط��ري ال��ت��اس��ع "أعض��اء ال��ح��زب 
الشیوع�ي ل�خ�ی�ان�ت�ھ�م ل�ل�وط�ن والش�ع�ب 
والثورة والمنتسبون للف�ئ�ات الس�ی�اس�ی�ة 
العمیلة والمعادیة لل�ث�ورة ك�م�ا م�ن�ع م�ن 
الترشیح من س�ب�ق أن ك�ان عض�وا ف�ي 
المجال�س ال�ن�ی�اب�ی�ة ف�ي ال�ع�ھ�د ال�م�ل�ك�ي 
الرجعي، وحرم المدانون بجرائم الخی�ان�ة 
والتجسس والع�م�ال�ة وال�ج�رائ�م ال�ع�ادی�ة 

]. وال نظن أن ھ�ذه 22المخلة بالشرف)[
اآللیات (الدیمق�راط�ی�ة) وم�ا خ�ل�ف�ت م�ن 
مقابر ج�م�اع�ی�ة ب�ح�اج�ة إل�ى ت�ع�ل�ی�ق أو 
توضیح ك�ي ی�ل�م�س ال�ف�رد م�دى خ�وف 
وھش��اش��ة ھ��ذه ال��ف��ئ��ة م��ن ك��ل ص��وت 
معارض أو ناقد، فال ص�وت ی�ع�ل�و ع�ل�ى 
صوت القائد (اإللھ الواحد األوحد ال�خ�ال�د 

 .المخلد)
4.....................نلتقیكم في الحلقة/  

 ما وء ا وإ ة اا-  

اا ا و  ر درا  

 3ح/بقلم: حمید الحریزي ...   
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 الولي الصالح المزعوم: -
لألولیاء مكان�ة خ�اص�ة ع�ن�د ال�ع�ام�ة م�ن 
ال��ن��اس، ول��ی��س ذل��ك خ��اص��ا ب��ال��دی��ان��ة 
االس��الم��ی���ة، وان��م���ا م���ك��ان��ة األول��ی���اء 
الصالحین، حسب ف�ھ�م ال�ن�اس، م�ن�ت�ش�رة 
على طول الكرة األرضیة وعرضھا، وھ�ي 
م��ن��ت��ش��رة ب��ی��ن ع��ام��ة ن��اس ال��دی��ان��ات 

 التوحیدیة أو الدیانات الوضعیة.
*** 

  ) 1( النص المصري "اح�ن�ا دف�ن�اه س�وا"
((كان ھناك شخصین یملكان حماراً، وكان 
ھذا الحمار یساعدھما في جمیع أع�م�ال�ھ�م 
مثل أمورھم المعیش�ی�ة و ال�ت�ن�ق�ل و ن�ق�ل 
ال���ب���ض���ائ���ع وأغ���راض أخ���رى، وك���ان 
الشخصان یحبان الحمار حب�اً ج�م�ا، ح�ت�ى 
اعتبرانھ أخاً لھما، یأكل معھما و ینام إل�ى 
جوارھم�ا و أح�ب�ان�ھ ك�أن�ھ إنس�ان، ح�ت�ى 

 “.أبو الصبر”سمیانھ 
وفي أحد األیام بینما ك�ان�ا مس�اف�ران ف�ي   

الصحراء س�ق�ط ال�ح�م�ار م�ن�ھ�م�ا وم�ات، 
فحزنا حزناً شدیداً عل�ی�ھ، واخ�ت�ارا م�ك�ان�اً 
جمیالً ودفناه ثم جلسان یبكیان على قب�ره، 
وك��ان ك��ل م��ن ی��م��ر ب��ج��وارھ��م��ا ی��الح��ظ 
ح�زن��ھ��م��ا الش�دی��د ف��ی��ح��زن ال��ن��اس ع��ل��ى 
المسكین�ی�ن ویس�أل�ون�ھ�م�ا ع�ن ال�م�رح�وم 
فیجیبان بأن المرحوم كان "أبو الص�ب�ر"، 
وكان رمزاً للعطاء والخیر والبركة، یحم�ل 
عنّا ویساعدنا في كثیر من أمور ح�ی�ات�ن�ا، 
فكان الناس یظنون بأنھم�ا ی�ت�ك�ل�م�ان ع�ن 
عبد صالح أو شیخ جلیل فیشاركوھم�ا ف�ي 

 حزنھما.
وم��ع م��رور ال��وق��ت أص��ب��ح ال��ن��اس    

یتبرعون لألخوین بالمال حتى قاما ب�ب�ن�اء 
خیمة على القبر، واستمر الناس ب�ال�ت�ب�رع 
لھما فبنیا حجرة وأصب�ح�ت ال�ن�اس ت�زور 
القبر وتقرأ الفاتحة ك�ل�م�ا م�رت ب�ج�واره، 

وأص�ب�ح “  م�زاراً ” حتى أصبح قبر الحمار 
لھ معجزات وكرامات یغني ال�ف�ق�ی�ر وی�ف�ك 
السحر ویزوج العانس كما یروي ال�ن�اس، 
فیأتي الزوار ویقدمون التبرعات وال�ن�ذور 

 لھ باعتباره ولیاً صالحاً یفك كربھم.
ومع الوقت اغتنى األخوین من تب�رع�ات   

الناس السّذج، وأصبحا یت�ق�اس�م�ان ال�م�ال 
بینھما وفي أح�د األی�ام اخ�ت�ل�ف األخ�وی�ن 
أثناء توزیع المال بینھما فغض�ب أح�دھ�م�ا 

 وقال وھو خائف:
وهللا س��أط�ل�ب م�ن الش��ی�خ أب��و الص�ب��ر  -

(مشیرا إلى القبر) ان ینتق�م م�ن�ك وی�ری�ك 
 غضبھ ویسترجع حقي.

 ضحك اخوه وقال:
اي شیخ صالح یا أخي؟ انسیت الح�م�ار؟  -

 دا احنا دافنینھ سوا !!))
*** 

 الشیطان أو إبلیس: -
من الشخص�ی�ات ال�م�س�ت�ل�ة م�ن األف�ك�ار   

الدینیة ھي شخصیة إبلیس، أو الشی�ط�ان. 
وش��خ��ص��ی��ة إب��ل��ی��س ت��ت��ب��ادل ال��دور م��ع 
شخصیة الشیطان، فكالھما بمعن�ى واح�د، 
إّال ان ال�ق�اص الش�ع�ب�ي "س" یس�ت�خ��دم 

ل��ف��ظ��ة اب��ل��ی��س، وق��اص ش��ع��ب��ي "ص" 
یستخدم شخصیة شیطان، وكالھما الشيء 
نفسھ. وقد وضعھا ال�ق�اص الش�ع�ب�ي، أي 
الت�ف�ك�ی�ر ال�ج�م�ع�ي الش�ع�ب�ي، م�ع ال�م�رأة 
العجوز لبیان شدة مكر العجوز، وحی�ل�ت�ھ�ا 

 في إیقاع األذى في اآلخرین.
ان ص��ورة ال��ع��ج��وز ھ��ذه ھ��ي ص��ورة    

نمطیة في القصص الشعبي اعتم�ادا ع�ل�ى 
األس��اط��ی��ر، وال��خ��راف��ات، وال��ح��ك��ای��ات، 
وخ��اص��ة ح��ك��ای��ات أل��ف ل��ی��ل��ة ول��ی��ل��ة، 
وصورتھا الت�ي ظ�ھ�رت ب�ھ�ا ھ�ي ص�ورة 

 "سواھي ذات الدواھي".
ونحن في ھذا ال�ف�ص�ل م�ن ال�دراس�ة ال    

نرید التحدث عن ھذه العجوز وانما حدیثنا 
منصبا على الشخصیة المستلة من ال�ف�ك�ر 
الدیني أال وھي الشیطان أو إبلیس، ح�ی�ث 

 ال فرق بینھما كما في الفكر الدیني.
وھذه الشخصیة دائما تتصف بالع�دائ�ی�ة    

لبني البشر، أو ھ�ك�ذا أری�د م�ن�ھ�ا ال�ف�ك�ر 
الدیني في أن تغ�وي ال�ب�ش�ر وت�وق�ع�ھ ف�ي 

 المشاكل.
((إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالئَِكةِ إِنِّي َخالٌِق بََشًرا ِمْن ِطیٍن *    

ْیتُھُ َونَفَْخُت فِیھِ ِمْن ُروِحي فَقَعُوا لَھُ َساِجِدی�َن  فَإَِذا َسوَّ
* فََسَجَد اْلَمَالئَِكةُ ُكلُّھُْم أَْجَمعُوَن * إِالَّ إِْبلِیَس اْستَْك�بَ�َر 
َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِریَن * قَاَل یَا إِْبلِیُس َما َمنَعََك أَْن تَْسُجَد 
لَِما َخلَْقُت بِیََديَّ أَْستَْكبَْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعَالِیَن * قَ�اَل 
أَنَا َخْیٌر ِمْنھُ َخلَْقتَنِي ِمْن نَاٍر َوَخلَْقتَھُ ِمْن ِطی�ٍن * قَ�اَل 
فَاْخُرْج ِمْنھَا فَإِنََّك َرِجیٌم * َوإِنَّ َعلَْیَك لَْعنَتِي إل�ى یَ�ْوِم 
الدِّیِن * قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرنِي إلى یَ�ْوِم یُ�ْب�عَ�ثُ�وَن * قَ�اَل 
فَإِنََّك ِمَن اْلُمْنظَِریَن * إلى یَْوِم اْلَوْقتِ اْلَمْعلُوِم * قَ�اَل 
تِ�َك َألُْغ�ِویَ�نَّ�ھُ�ْم أَْج�َم�ِع�ی�َن * إِالَّ ِع�بَ�اَدَك ِم�ْن�ھُ�ُم  فَبِِعزَّ
اْلُمْخلَِصیَن * قَاَل فَاْلَحقُّ َواْلَحقَّ أَقُوُل * َألَْمَألَنَّ َجھَنََّم 

ْن تَبِعََك ِمْنھُْم أَْجَمِعیَن)).[ص:   ]  85 -70ِمْنَك َوِممَّ
*** 

 
 العجوز والشیطان: -آ

 ()النص العراقي "العجوز والشیطان" 
((تدور الحكایة حول شخ�ص�ی�ت�ی�ن ھ�م�ا    

ال��م��رأة ال��ع��ج��وز الش��م��ط��اء ال��م��اك��رة 
 والشیطان، وأیھما أكثر ایقاعاً للفتن.

یراھن أحدھما األخر حول ذلك، فی�ذھ�ب    
الشیطان لیؤكد للعجوز ان "ال�ك�الم ل�ی�س 

حجة والعمل ھو الحجة األكثر 
اق��ن��اع��اً، وب��دون��ھ ال تص��ل إل��ى ن��ت��ی��ج��ة 

 حاسمة".
یذھب إلى أحد القصاب�ی�ن وی�وق�ع ب�ی�ن�ھ    

وبین أحد زبائنھ فی�ق�وم ال�ق�ص�اب بض�رب 
 زبونھ بالساطور على رأسھ ویردیھ قتیالً.

أم��ا ال��ع��ج��وز ف��ان��ھ��ا ت��ذھ��ب إل��ى أح��د    
البزازین وتشتري من�ھ "ط�اق�ة" ج�م�ی�ل�ة 
متعذرة بأن لھا ابناً عشیقاً یرید أن یھدیھا 
إلى عشیقت�ھ. ب�ع�د ذل�ك ت�ذھ�ب إل�ى ب�ی�ت 
البزاز وتطلب من زوجت�ھ أن تس�م�ح ل�ھ�ا 
بقضاء وقت الصالة في بیتھا، فتستق�ب�ل�ھ�ا 
الزوجة أحسن استقبال. وفي الغرفة تض�ع 
العجوز "الطاقة" التي اشترتھا ف�ي س�ل�ة 
م�الب��س ال��زوج�ة، وع�ن��دم��ا ت��ن�ت��ھ�ي م��ن 
الصالة تغادر البیت. وبعد أن یع�ود ال�زوج 
إلى بی�ت�ھ وی�رى "ال�ط�اق�ة" ی�ق�وم ب�ط�رد 
زوجتھ من بیتھ ظاناً ب�أن�ھ�ا عش�ی�ق�ة اب�ن 
ال�ع��ج��وز. ف��ت��ل�ت��ق��ي ال��ع��ج�وز م��رة ث��ان��ی��ة 
بالزوجة وتأخذھا معھا إلى بیتھا، وعندم�ا 
ی�أت�ي اب�ن ال�ع�ج�وز ت�خ�رج ال��ع�ج�وز إل��ى 
الشارع وھي تصرخ وتصیح أن ابنھا جاء 
بعشیقتھ إلى بیتھا، فتلقي الشرطة القب�ض 
على اب�ن ال�ع�ج�وز وزوج�ة ال�ب�زاز. وف�ي 
الصباح تذھب العجوز إلى السج�ن وت�ق�ن�ع 
الش��رط��ة ب��زی��ارة اب��ن��ھ��ا، وف��ي الس��ج��ن 
تستبدل مالبسھا بم�الب�س زوج�ة ال�ب�زاز، 
وتخرج زوجة الب�زاز ب�م�الب�س ال�ع�ج�وز، 
وتظل العجوز في السجن متھمة الش�رط�ة 
بأنھم ظنوا بھا وبابنھا األعمال ال�ف�احش�ة، 
فیخرجونھا ھي وابنھا من السجن وتذھب 
إل�ى ب�ی�ت ال�ب�زاز وت�خ�ب�ره ب�أن�ھ�ا نس�ی��ت 
"الطاقة" في بی�ت�ھ ح�ی�ث ان زوج�ت�ھ ق�د 
أكرمتھا. وھنا ت�ث�ب�ت ال�ع�ج�وز أن�ھ�ا أك�ث�ر 
مكراً من الش�ی�ط�ان ح�ی�ث اس�ت�ط�اع�ت أن 
توقع الف�ت�ن�ة ب�ی�ن زوج وزوج�ت�ھ وت�ع�ی�د 

 الصفاء بینھما أیضاً.)).
*** 

 العجوز وإبلیس: -ب
النص ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي"ال�ع�ج�وز أق�وى م�ن 

 ()ابلیس" 
((تبارت عجوز مع اب�ل�ی�س ف�ي أی�ھ�م�ا    

یقوم باألفعال الش�ری�رة أك�ث�ر م�ن اآلخ�ر؟ 
وع�رض اب��ل��ی��س م��ھ��ارت��ھ ب�أن ھ��ز وت��د 
حصان مما جعلھ ینفر ھارباً فیقتل رجل�ی�ن 
وی��ؤذي ع��دداً م��ن ال��ن��س��اء واألط��ف��ال. 
وسخرت العجوز من فع�ل�ت�ھ وأظ�ھ�رت ل�ھ 
بعملیة خبیثة كیف انھا تسببت فراق زوج 
من زوجتھ وایداع ابنھا معھا ف�ي الس�ج�ن 
ثم أصلحت كل ما فعلت وخرجت مع اب�ن�ھ�ا 
من الس�ج�ن وع�ادت ال�م�رأة إل�ى زوج�ھ�ا 
دون أن یكتشف أحد م�ا س�ر م�ا ع�م�ل�ت، 
وھنا یوافق ابلیس ع�ل�ى ان�ھ�ا أك�ث�ر ش�راً 

 منھ. )).
*** 

ھناك ن�ص ع�راق�ي یش�ب�ھ ھ�ذا ال�ن�ص    
یورده األستاذ كاظم سعد الدین ف�ي ك�ت�اب�ھ  

دراسة وتحلیل  –الحكایة الشعبیة العراقیة 
 ، بعنوان "إبلیس والفالح". 131ص  -

 الفصل السابع/ كائنات غیر حیة
 
 

   

بعد أن درسنا الكائن�ات ال�ح�ی�ة، م�ن غ�ی�ر 
البشر، وعرفنا كیف كانت تفكر م�ن خ�الل 
عملھا، وفي أي ط�ری�ق تس�ل�ك، س�ن�درس 
ف�ي ھ�ذه ال�ف�ص�ل ال�ك�ائ�ن�ات غ�ی�ر ال�ح�ی��ة 

 وعملھا، وسلوكھا في القصص الشعبي.
ھذه الكائنات الموجودة في الطبیعة، إن    

كان من صنعھا، أو من صنع االنسان، ب�ال 
دماغ، أو مخ، العنصر المادي الذي ت�ع�ق�ل 
بھ، أي انھا ب�ال ع�ق�ل ت�ف�ك�ر ف�ی�ھ، إّال ان 
الطبیعة قد وضعت فیھا بع�ض ال�ق�وان�ی�ن، 
أو األف�ع�ال، ل�ل�م��ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى اس�ت�م��رار 
حیاتھا، فجعلتھا تسلك سلوك االنس�ان ف�ي 
الفعل، والس�ل�وك، وال�ح�دی�ث، وم�ن ھ�ذه 

 القوانین، أو األفعال التي تقوم بھا:
فعل الصوت: حیث تقوم ب�إخ�راج ب�ع�ض  -

األص��وات، ان ك��ان��ت م��ن ذات��ھ��ا أو م��ن 
تفاعلھا مع ظاھرة طبیعیة أخرى، كحفی�ف 
األشجار عند حركة الریح. وصوت ال�رع�د 
عند التقاء كت�ل�ت�ی�ن م�ن ال�غ�ی�وم. وص�وت 
ضرب حجر بحجر. وأزی�ز ح�رك�ة اط�الق�ة 
مسدس عند اختراقھا طبقة الھواء. وغی�ر 

 ذلك.
فعل الكالم: أو فھم الكالم، كما في ال�ب�اب  -

المسحور الذي یفت�ح ب�ت�ردی�د ع�ب�ارة م�ا، 
كأفتح یا سمسم المشھورة، التي ھي كلم�ة 
السر في قصة علي بابا واألربعین حرام�ي 
في ألف لیلة ولیلة. یستخدم�ھ�ا ع�ل�ي ب�اب�ا 
لفتح باب المغارة التي خبّأ فیھا الح�رام�ی�ة 

 الكنوز. 
 فعل الوالدة. -
 فعل الضرب، والتقیید. -
 فعل عزف الموسیقى. -
وك��ث��ی��ر م��ن األف��ع��ال ال��ت��ي ی��ق��وم ب��ھ��ا  -

 الشخص العاقل.
*** 

 سنناقش الكائنات غیر الحیة التالیة:   
 السفرة والبساط والرحى. -
 الشرشف المتحول.  -
 السیف، البدلة.  -
 بساط الریح والبلورة.  –
 السرادق السحري.  -
 الحذاء، والعصا، والطاقیة.  -
 الباب الذي یفتح بتردید "طلسم" معین.  -
 العصا السحریة.  -
 الدرابة، وقطعة طین.  -

*** 

 السفرة، والبساط، والرحى: -
البیئة التي یعیش فیھا االنس�ان، ی�م�ك�ن    

استغالل عناصرھا ل�ف�ع�ل م�ا ف�ي ال�ق�ص�ة 
الشعبیة. فالسفرة، والبساط، والرحى، ك�ل 
ھذه الكائنات مأخوذ من البیئة التي یعی�ش 
فیھا االنسان وق�د أض�ف�ى ع�ل�ی�ھ�ا الس�ح�ر 
لتك�ون مس�اع�دة ل�ل�ب�ط�ل، أو ت�ك�ون ش�را 

 علیھ.
............................ 

 موقع المكتبة العامة االلكتروني. )1(
 .156ص  -1971/ 3/ س2مجلة التراث الشعبي/ ع  )2(
 .85ص -الحكایة الشعبیة الفلسطینیة  )3(

 ت) ب-  تا أم 
(ا ا ا  

  1/ كائنات غیر حیة/ح7. فص2كائنات من أصل دیني/ ح - 6فص

 داود سلمان الشویلي 
 العراق
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 :ا  ر ا ةم 
 ...  ما ا  

أ  (ارا) اا ا و 
 
 
 

 أ.د. عماد ولید شبالق
  سیدني

 

خسارة الطموحات أودت ب�ح�ی�اة ك�ث�ی�ری�ن م�ن     
شبابنا، فمن استفاق على إخفاق، بعمل أو دراس�ة 
أو حتى عالقة عاطفیة، أزھق حی�ات�ھ ب�ی�ده، ل�ع�لّ�ھ 

 .یجد في الموت نجاة
أسباب كثیرة تك�م�ن وراء االن�ت�ح�ار الش�ائ�ع ب�ی�ن 
شبابنا، لعل أھمھا الظروف ال�م�ع�ی�ش�ی�ة وان�ت�ش�ار 
البطالة وقلّة الس�ی�ول�ة ال�م�ادی�ة أو ف�ق�دان�ھ�ا ب�ی�د 
ك�ث�ی��ری�ن، وب�ال�ت��ال�ي ع�ج��زھ�م ع��ن ش��راء أبس��ط 
مستلزماتھم. كذلك فشل العالقات العاطفیة وخاصةً 
إذا كانت الظروف المادیة ال تسمح باستمرار ھ�ذه ال�ع�الق�ة وت�ك�ل�ی�ل�ھ�ا 
بالزواج، وھناك من درس وحصل على مجموع یؤھّلھ إلكمال ت�ع�ل�ی�م�ھ 
في أفضل الجامعات، ولكن الظرف لم یسعفھ ألنھ یُعیل أسرتھ بعد فقدان 
األب، أو مضطّر للعمل مع والده لیكون سنداً لأل�س�رة، وال ی�م�ك�ن�ھ أن 
یخسر عملھ مقابل متابع�ة ال�دراس�ة، ھ�ن�ا ق�د ی�ج�د ال�م�وت راح�ة ل�ھ 
وخالصاً من عذاب القھر والحرمان. كذلك التنّمر الذي یجب أالّ ی�غ�ی�ب 
عن بالنا تأثیره وخاصةً بین المراھقین، وما ینجم عنھ من حالة نفسی�ة 
بائسة لدى المراھق من الجنسین. ظاھرة التنّمر م�ن أخ�ط�ر ال�ظ�واھ�ر 
بین شبابنا، ھذه بحد ذاتھا مش�ك�ل�ة ت�ح�ت�اج إل�ى ح�ّل م�ن ق�ب�ل األھ�ل 
والمنظمات التي تُعنى باألسرة والشباب، فعدد غیر قلی�ل م�ن ش�بّ�ان�ن�ا، 
نتیجة السخریة منھ أو ربما بسبب شك�ل�ھ أو ح�ت�ى ط�ری�ق�ة ك�الم�ھ أو 
طریقة لباسھ أو حتى طیبتھ الزائدة، یكون مجاالً للسخریة بین زمالئ�ھ، 
ما یجعلھ یرى في االنتحار فرصة لحیاة جدیدة وفق مفھوم�ھ ال�خ�اص. 
وقد تكون االضطرابات النفسیة عند البعض منھم تجعلھم یحكمون على 
األمور بطریقة خاطئة. ھذه األسباب مجتمعة جعلت من أرواح ش�ب�اب�ن�ا 
رخیصة جداً ثمنھا رّشة سم أو رصاصة نجاة، لكن ال یمكن أن ننكر أن 
االنتحار بات ظاھرة شائعة بین شبابنا ویجب االعتراف بھا ومعالجت�ھ�ا 
من قبل األھل والمنظمات اإلنسانیة، لذا علینا العم�ل ع�ل�ى م�لء ح�ی�اة 
أبنائنا بالمفید لكي ال نترك لھم وقتاً طویالً من الف�راغ ال�ذي ی�م�ك�ن أن 
یعبث بتفكیرھم ویجعلھم یتبنّون أفكاراً خاطئة أح�ی�ان�اً، ول�ھ�ذا، ع�ل�ی�ن�ا 
كأسرة أوالً توجیھھم نحو نشاطات مفیدة من ریاضة وموسیقا ودورات 
ترفیھیة، إالّ أننا یجب أن نضع نصب أعیننا أن الكثیر من األھل بس�ب�ب 
الظروف المادیة ال یمكن أن ینّمي مھارات أبنائھ بال�م�ف�ی�د وخ�اص�ةً أن 
االقساط المادیة لدى بعض المراكز الت�ع�ل�ی�م�ی�ة وال�م�ع�اھ�د وال�م�دارس 
الخاصة مرتفعة جداً یعجز الكثیر من األھل عن دفعھا، وھ�ن�ا ی�ج�ب أن 
نبحث عن البدیل، وھذه مھمة المنظمات اإلنسانی�ة وم�راك�ز ال�ت�أھ�ی�ل، 
بتدریب األسرة من خالل اإلعالن عن دورات مجانیة أو ش�ب�ھ م�ج�ان�ی�ة 
تھتم بالمواھب مثلما تھتم بالخبرات العلمیة وبمن ل�دی�ھ ف�ك�ر ری�اض�ي 
علمي، حینئٍذ نكون قد ساھمنا جمیعاً أھالص ومنظم�ات وم�درس�ة ف�ي 
الحدِّ من ظاھرة االنتحار بین شبابنا الواعد، كما یجب أال ن�ن�س�ى ع�م�ل 
سلك القضاء وسعیھ لمحاسبة الُمتس�ب�ب ب�زھ�ق روح، وال�ع�م�ل ع�ل�ى 
تأمین فرص عمل للشباب بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وال�ن�ظ�ر إل�ى 
االنتحار على أنھ جریمة لھا ُمسببات وتكمن وراءھا دوافع من الواجب 
معالجتھا، فعندما نعترف جمیعاً أن االنتحار مشكلة وج�ری�م�ة ول�ی�س�ت 
فقط اضطراباً نفسیاً یمسُّ شخصاً بعینھ، نكون قد سعینا للت�خ�ف�ی�ف م�ن 
وقعھا على المجتمع، فنساعد الشباب بإمكانیة التم�تّ�ع ب�ح�ی�ات�ھ ض�م�ن 
أبسط الحقوق، فلنكن جمیعاً عوناً لشبابنا حتى نكمل معھم الحی�اة ف�ھ�م 

 . ربیعنا المزھر ومستقبلنا الواعد

المھاجرون الى اس�ت�رال�ی�ا (وب�ال�ذات م�ن 
كبار السن) من أص�ول وب�ل�دان وث�ق�اف�ات 
وحضارات م�خ�ت�ل�ف�ة وم�ت�ن�وع�ة حض�روا 
بملء ارادت�ھ�م أو قس�را وھ�رب�ا (ح�روب 
واض��ط��ھ��اد وم��ج��اع��ة وغ��ی��ره)، ف��ھ��ن��اك 
الصین�ي (ب�ك�ی�ن/ ھ�ون�ج ك�ون�ج /ت�ای�وان 
وغ��ی��رھ��ا) وھ��ن��اك ال��روس��ي والص��رب��ي 
واالفغاني والبولندي ... والعربي بال�ت�أك�ی�د 
وكلھم یع�ان�ون أو یش�ك�ون م�ن ص�ع�وب�ة 
انخراطھم في المجتمع أو الوط�ن ال�ج�دی�د 
والذي یبعد االلف االمیال عن ال�وط�ن االم 
بسبب اللغة اإلنجل�ی�زی�ة ذات ال�ل�ھ�ج�ة أو 
اللكنة األسترالی�ة (ال�ع�ام�ی�ة ذات ال�ط�اب�ع 
االختصاري). وبالرغم م�ن أن ال�ح�ك�وم�ة 
األسترالیة تبذل الكثیر من الج�ھ�د وال�م�ال 
من أجل تعلیم ھ�ذه ال�ف�ئ�ة م�ن ال�ج�ال�ی�ات 
مختلف�ة ال�ث�ق�اف�ات وال�ح�ض�ارات وت�ذل�ی�ل 
الصعاب النخراطھم في ال�م�ج�ت�م�ع اال أن 
التناقض ما ب�ی�ن ل�غ�ة ال�م�ع�م�ل (م�خ�ت�ب�ر 
اللغ�ات) ول�غ�ة الش�ارع م�ت�ف�اوت�ة بش�ك�ل 

 ملحوظ!
فعلى سبیل المثال، العربي الذي تعلم اللغ�ة 
اإلنجلیزیة في المدارس الحكومیة العربی�ة 
قد ت�ع�ل�م�ھ�ا أم�ا ع�ن ط�ری�ق ال�م�درس�ی�ن 
االنجلیز (بال�ل�ھ�ج�ة ال�ل�ن�دن�ی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
والمعروفة ع�ال�م�ی�ا ب�ب�س�ط�ات�ھ�ا وادائ�ھ�ا 
الراقي أو من المدرسین العرب م�ن ذوات 

في ال�ل�غ�ة اإلن�ج�ل�ی�زی�ة   التخصص العلمي
 -ج�رام�ر  -والذین یجیدون قواعد الل�غ�ة 

 أكثر من المحادثة ومھارات االتصال.
الیومی�ة ف�ي  -االكسنت  -اللكنة أو اللھجة 

استرالیا أصبحت تعتمد عل مف�ردات (م�ن 
مختصر الكلمات) فالعربي أو الص�ی�ن�ي او 
الروسي الذي تعلم ع�ل�ى ح�ف�ظ ال�ك�ل�م�ات 

 المعروفة التالیة:
 Afternoon 
 Barbecue 
 Honestly 
 Many 
 Ciggy 
 Coldie 
 Snag 

وجدوا انفسھم أمام قام�وس أخ�ر ش�ع�ب�ي 
للمفردات المستخدمة یومیا في التع�ام�الت 
مع الجالیات العرقیة األخرى والتي سكن�ت 
الوطن الجدید فعلى سبیل المثال ال�ك�ل�م�ات 
أعاله ذات مفردات مقابلھ (على ال�ت�وال�ي) 

 لل :
 Arvo 

 Barbie 
 Fair Dinkum 
 Heaps 
 Cigarette 
 Beer 
 Sausage 

وكأن لسان الحال یقول بان التع�ل�م واج�ب 
لھذه اللھجة والتي أصبح�ت ب�م�ث�اب�ة ل�غ�ة 
أخرى دخلت على الخط لتزید م�ن م�ع�ان�اة 
المھاجر كبیر السن ولتقضي على ال�ك�ث�ی�ر 
م�ن ال�ط�م�وح�ات واآلم�ال ل�ل�ت�ف�اھ�م ب�ی��ن 
الجال�ی�ات ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع ال�واح�د م�ت�ع�دد 
الحضارات والعرقیات والت�ي ت�ت�ف�اخ�ر ب�ھ 
الحكومة األسترالیة وتعتبره تجربھ ناجحة 

 یجب االحتذاء بھا!
 

نحن الیوم ال ن�ت�ك�ل�م ع�ن ط�ری�ق ال�ن�ط�ق 
وتشكیل الكلمة أو المفردة فقد ت�ذھ�ب ال�ى 
بیروت وتسمع لغة عربیھ فصحى وخروج 
سلس وبسیط للكلمات بینما لو ذھب�ت ال�ى 
صور أو صیدا أو طرابلس/ المنیا لوج�دت 
مالفظ الكلمات مختلفة ون�ف�س الش�ي م�ع 
مدینتي القدس ونابلس أو أھ�ل ال�م�ن�ط�ق�ة 
الغربیة (جده ومكة) وبین أھ�ل ال�م�ن�ط�ق�ة 
الشرقیة (الدمام والخ�ب�ر) م�ن الس�ع�ودی�ة 
ون��ف��س الش��يء ف��ي ب��غ��داد وال��ب��ص��رة 
وال��م��وص��ل وك��رك��وك أو دمش��ق وح��ل��ب 
وھكذا..! لذلك اعتمد العرب في تعلم لغتھم 

أم�ا م�ن  -علي اللغة الف�ص�ح�ى -لألجانب 
أراد تعلمھا (ألغراض السیاحة والسفر أو 
الزواج) فھناك اللغة العربیة بلكنھ مصریھ 
(االسھل) وھناك اللكنة السوریة واللبنانیة 
والفلسطینیة (الشامیة) وأخی�را ال�ع�راق�ی�ة 

 والمغاربیة (األصعب)!
 

الموضوع طویل ومتشعب وك�ل ب�ل�د ب�ھ�ا 
العدید من اللھ�ج�ات وال�ل�ك�ن�ات ال�م�ح�ل�ی�ة 
وحسب مناطقھا وحدودھا الجغ�راف�ی�ة م�ع 
جیرانھا وعلى اغلب الظ�ن أن ال�ح�ك�وم�ة 
االسترالیة ستھتم كثیرا بأوالد المھاج�ری�ن 
الصغار وممن ولدوا على أراضیھا أم كبار 
الس��ن ھ��ؤالء فس��ت��راھ��م ھ��ائ��م��ی��ن ع��ل��ى 
وج�وھ��م ی��ج�وب��ون الش��وارع وال��ط�رق��ات 
لینتھي بھم االمر إما على المقاھي أو ف�ي 
طوابیر السنتر لنك لتأصیل مفھوم التسول 
المھني الشریف بعد أن تم استبعادھم م�ن 

ف�ي ت�ع�ل�م   سوق العمل بسبب تلك المعانة
اللغ�ة بش�ق�ی�ھ�ا اإلن�ج�ل�ی�زي واالس�ت�رال�ي 

 العامي.

 و تط 

ة ا .!! 
 

 وعد حسون نصر
  سوریا
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 المرأةُ الُمتلفّعةُ بالسَّواد

 تفترُش العُْشَب في الحدیقِة العاّمة

 فیما كاَن أوالُدھا األیتام

 یتقافزون حولھا كالفراشات.

* 

 في أّول قطاٍر ذاھٍب إلى الجحیم

 ركبتُ 

 لكنّني جلستُ 

 -وال أدري لماذا -

 في المقعِد األخیر.

* 

 في سیرِك العولمة

 یتصارُع الّدبُّ األزرُق مع الّدّب األحمر لیَل نھار.

 كنّا نسمُع شخیَرھما فنضحك

 ونتنفُّس رائحتَھما فَنَُصاُب بالغثیان.

* 

 الُمھّرُج القزم

 بقي قزماً طوال المسرحیة

 مَع أنّھ لم یتوقّْف لحظةً واحدة

 عن إطالِق الّشتائم الطّویلة.

* 

 حتّى وھو یموُت ظَلَّ ُمبتسماً 

 رغم أّن روحھ كانْت تتكّسُر كالزجاج.

 أھَو حرفي أم ھو شبُح حرفي؟

* 

 أن تكتَب قصیدةً في الفجر

 فذلَك یعني أن تخطّھا بحروٍف من شمس

 ال من صخٍر أو رمٍل أو رماد.

ا  تو 
 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا 

 ذاة..

 

 

 

 

 شعر: 
 رزاق مسلم الدجیلي

 العراق
 
 

 ..في كلِّ صباح

 وطٍن غائٍر في الشجن  ابحُث عن

 ابحُث عن خارطٍة لحزني االبدي،

 في كلِّ صباح

 تاخذني آھاتي حیث الالنھایة

 ..من اجل ھذا الساكن وسط شغاف القلب

 الساكن وسط الروح

 این انت ایُّھا الموّشح بالعشق االبدي

 أسئل عنك صباباتي واحزاني

 فتذّكرني فیك خارطة الحزن

 التي وشمتھا فوق الجسد المتعب

 في كلِّ صباح

 اتذّكر احالمي الغائرة في جنحِ اللیلِ 

 ..اتذّكر براءة الطفولة

 ..نركض

 ..نلعب

 ..نفرح

 انّا شئنا في ازقِة مدینتنا الھائمة

 في كلِّ صباح

 اتذّكر حبیبتي العاشقة

 اتذّكر عبث الطفولة في ازقة مدینتنا

 حین تعبث الذكریات في خاصرِة الزمن البريء

 ...یحاصرني االلم

 في لحظات العمر المخبىء في حنایا الروح

 فأقول شكرا یاعراق النَّك حبیبي االول واالخیر

 

 .. أخذني
 على حین غرة

 في دھشة وغفلة
 ...اطلقتھ

 خیالي 
 ً   حالكا

 ً  مغبراً مصفرا
 یعدُّ انكساراتي

 یمسُح غباَر األرقْ 
  یقول للذكریات

 : على الورق
  ما أنتِ سوى

 سوسنات جفتْ 
  ودمعات من حبق

  سقطتْ 
 ..تسلقت

 أھدابي الحالمة 
 تُشاغب نعاسي

  تطوفُ 
 بمآذن غیومي

  تحلقُ 
  مع النوارس

 كاألفكار
 بنغم حزین

 أسمُع ھمس اللیل
  ..یشاغُل حرفي

 یزرع النرجَس بین
 القلوب الكسیرة

 .. یسقیھا
 بدماء الصبر

  یھدھدھا
 بألُحن الحیاة

 ساكٌن ھذا الشجن
 .. وقلبي

 یُحدُث الجلبة
 یرمي الضجر

  ینتظر
 اطاللة القمر

  یمزقُ 
 دساتیَر الصحو

 ینصحھ بأن یغفو
 .. و ینسى 

 قصیدتھ الحزینة
  وحبرھا الظامئ
 یبعثُر الكلمات

  في وھلةٍ 
  ھي انقطاع
  النفس ببطء

 .. یدسُ 
 بین جفني واألھداب

  ما تبقى من
 حضورك والغیاب

 .. فیُجنَّ 
 لیلي وال ینام

ا َو 

 اعتماد الفراتي/ العراق
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ال�م�ؤس�س�ة ” * في مجلداتٍ  ثالثٍة، وع�ن   
“ العربیة ل�ل�دراس�ات وال�ن�ش�ر ف�ي ب�ی�روت

ص��درِت االع��م��ال الش��ع��ری��ة ل��ل��ش��اع���ر 
العراقي..عیسى حسن الیاسري، قدم للمجل�د 
األول كلٌ  من ال�ن�اق�د ال�م�ص�ري د. ص�ب�ري 
حافظ، والروائي والناقد السویدي غ�ری�غ�ور 
فالكیرسكي، الذي ك�ت�ب ق�راءة ن�ق�دی�ة ع�ن 

ال�ت�ي  -قارة من غناء  -المختارات الشعریة 
آن م�اری�ا ” ترجمتھا للغة السویدیة االدی�ب�ة 

حس��ن ع��ی��س��ى ” ب��م��س��اع��دة “  ن��ی��ل��س��ون
بالنص الع�رب�ي، ت�رج�م ال�م�ق�ال�ة  “  الیاسري

 إلى اللغة  العربیة حسن عیسى الیاسري.
 
أّما المجلد الثاني فقد قدم لھ الناقد العراق�ي   

ح�ی�اة  -د. حاتم الصكر بمقالة تحمل عنوان 
والمقالة ف�ي األص�ل  -وعرة... وجنوب بعید 

ھي مشاركة من األستاذ ال�ن�اق�د ف�ي ج�ل�س�ة 
االحتفاء التي أقیمت للشاعر بمناسبة بلوغھ 
عامھ الثمانین ... وقد نشرھا األستاذ ال�ن�اق�د 

 . -مجلة الشارقة الثقافیة  -في 
وكانتِ المقدمة الثانیة بقلم الشاعر وال�ن�اق�د 
االسباني خوسیھ أنطونی�و س�ان�ت�ان�و، وھ�ي 

ص�الة ب�دائ�ی�ة م�ن  -قراءة نقدیة لمجموعة 
نشرھا في مجل�ة اس�ب�ان�ی�ة ...  -أجل أوروك

وترجمھا إل�ى ال�ع�رب�ی�ة الش�اع�ر وال�روائ�ي 
 العراقي د.عبد الھادي سعدون.. 

والكتاب عبارة عن قصیدة طویل�ة ت�رج�م�ھ�ا 
لإلسبانیة المستعرب االسباني د. أغ�ن�اس�ی�و 
غوتریث تیران... وزینتھا تخطیطات ال�ف�ن�ان 

ال�م�ق�ی�م  -كریم سعدون  -التشكیلي العراقي 
 في السوید.

والمقدمة الثالثة بقلم المست�ع�رب االس�ب�ان�ي 
أغناسیو غ�وت�ری�ث ت�ی�ران، ال�ت�ي تص�درت 

ال�ت�ي  -قبل أن  ت�ھ�رب ال�م�ی�اه  -مجموعة 
  -أغ�ن�اس�ی�و غ�وت�ری�ث-ترجمھا لال�س�ب�ان�ی�ة 

نفسھ...وزینتھا رس�وم ال�ف�ن�ان ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
 “.ستار كاووش”العراقي 

في حین قدم للمجلد الثالث الشاعر ال�ع�راق�ي 
د. عبد الھادي سعدون ترجمة لمقالتھ ال�ت�ي 
تحمل عنوان "ع�ی�س�ى حس�ن ال�ی�اس�ري .. 
شاعر ال�ب�س�اط�ة ال�ع�م�ی�ق�ة" ال�ت�ي ظ�ھ�رت 
ك�م��ق��دم��ة ب��ال��ل��غ��ة االس��ب��ان��ی��ة ل��م��ج��م��وع��ة 
"كاتدرائیة بغداد" المترج�م�ة ل�إل�س�ب�ان�ی�ة، 

والص��ادرة ع��ن دار "أول��ی��ف��ان��ت��ھ" ف��ي 
مدرید ... شارك في ترجمتھا كل من االدی�ب�ة 
ال��م��غ��رب��ی��ة "ف��وزی��ة ال��ق��ادري" واالدی��ب��ة 
العراقیة "لی�ل�ى ف�اض�ل: واالدی�ب ال�ع�راق�ي 

 حسن عیسى الیاسري.
وكانت المقدمة الثانیة بقلم الشاعر الفرنسي 
"لویس بورتولوم" وھ�ي ب�ع�ن�وان "نش�ی�د 
األوز الع�راق�ي" ال�ت�ي تص�درت م�ج�م�وع�ة 
"أمضي وحیًدا" التي ت�رج�م�ھ�ا ل�ل�ف�رنس�ی�ة 
الشاعر والروائي المغربي "د. محمد میل�ود 

 الغرافي"
 وصدرت عن دار "الرماتان" في باریس. 

المج�ل�دات الش�ع�ری�ة ال�ث�الث�ة ص�درت ع�ام 
.. وكان المجل�دان األول وال�ث�ان�ي ق�د 2021

صدرا في طبعة مزدوجة ع�ن "ال�م�ؤس�س�ة 
العربیة للدراسات والنشر في بی�روت" ع�ام 

2017. 

َأنْ  أ  ُأر" 
 "..ةا    َدم   ِ ا  

 
 (عیسى حسن الیاسري) 



اود ان اوض��ح ب��ان��ن��ي ال ازع��م  اب��دءً   
اص��ط��ف��اف��ي م��ع م��خ��رج��ی��ن ع��راق��ی��ی��ن 
م��خ��ض��رم��ی��ن ف��م��م��ارس��ت��ي ل��الخ��راج 

د عن ثـــالث سنـ�ـ�ـ�وات ــالمسرحي ال تزی
) اخرجت خالل�ھ�ا بض�ع�ة 1970ــ 1968(

نصوص في مدینة الحل�ة وف�ي ال�م�س�رح 
القومي ومعھد الفنون الجمیلة، وك�رس�ت 
امكاناتي ابان ع�ق�د الس�ب�ع�ی�ن�ات ص�ع�ودا 
لمھنة التدریس والنقد المسرحي وان�ج�از 

 درسات موضوعة ومترجمة. 
وبعد اخراجي ل�م�س�رح�ی�ة  1970في عام 

"یبا الساكن على التل" للودفیغ ھول�ب�رغ 
ترجمة علي القاسم�ي، اس�ت�ھ�وان�ي ن�ص 
مسرحیة مشرب شاي للمؤلف االم�ری�ك�ي 
جون باترك "ولد جون بات�رك ف�ي والی�ة 

وت�وف�ي ف�ي والی�ة  1905كانت�اك�ي ع�ام 
.. ك�ات��ب س�ی��ن�اری��و  1995ف�ل�وری��دا ع�ام

ومؤلف مسرحي بارز حصل عل�ى ج�ائ�زة 
بولی�ت�زر ف�ي ف�ئ�ة ال�درام�ا وت�رش�ح ال�ى 
ج��ائ��زة االوس��ك��ار ع��ن قص��ة " ال��ح��ب 

 الغریب لمارثا".
وملخص المسرحیة التي تدور ح�وادث�ھ�ا  

في قریة "توبیكي" في منطق�ة اوك�ی�ن�اوا 
خ�الل االح�ت��الل االم�ری��ك�ي ل��ل�ی�اب��ان ب�ع��د 

الحرب ال�ع�ال�م�ی�ة ال�ث�ان�ی�ة وت�ت�ن�اول ف�ي 
فص��ول��ھ��ا ال��ث��الث��ة وب��اس��ل��وب ك��وم��ی��دي 
محاولة الجی�ش االم�ری�ك�ي ن�ق�ل ال�ث�ق�اف�ة 
االمریكیة الى سكان القریة وح�ث�ھ�م ع�ب�ر 
ال�ت�رغ�ی�ب ع�ل�ى ت�ق��ب�ل�ھ�ا وال�ت�خ�ل�ي ع��ن 
تقالیدھم وطقوسھم الیابان�ی�ة ال�م�وروث�ة، 
یتولى ھذه المھمة ضباط امریك�ان اول�ھ�م 
فیسبي وبعده ماكین وبرودي لكن ثالثتھم 
یفشلون في انجاز ما كلفوا بھ فعوضا م�ن 
اقناعھم الھالي القریة بال�ق�ب�ول ب�اس�ل�وب 
ال�ح�ی��اة األم�ری��ك�ی�ة ی�ت��أث�رون ب��ال�ت�ق��ال�ی��د 
الیابانیة الموروثة تدریجیا ویتكیفون م�ع 
اس�ل��وب ح��ی��اة ال��ی��اب��ان�ی��ی��ن ع��ن ق��ن��اع��ة 
وانجذاب ال یمكن مقاومتھ وم�ا ك�ان ھ�ذا 
لیحصل لو ان القرویین استسلموا ل�خ�ط�ة 

 التطبیع وتخلوا عن تقالیدھم الوطنیة. 
حقق العرض الذي قدم على قاع�ة م�ع�ھ�د 
الفنون الجمیلة في منطقة الك�س�رة "ق�ب�ل 
انتقال بنایة المعھد الى منطقة المنصور" 
نجاحا ملحوضا بحضور جمھور كبیر م�ن 
م�خ�ت�ل��ف ط�ب�ق��ات ال�م��ج�ت�م�ع فض�ال ع��ن 
العاملین ف�ي ال�وس�ط ال�ث�ق�اف�ي م�ن ن�ق�اد 
وكتاب وفنانین. كانت طبیعة الت�ع�ام�ل م�ع 
النص تستوج�ب اش�راك ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن 
الممثلین ل�ی�ق�وم�وا ب�اداء ادوار الض�ب�اط 

االم��ری��ك��ان ال��ى ج��ان��ب دور ال��م��ت��رج��م 
الیاباني "ساكیني" وفتاة الجیشا الیابانیة 
و وجوه اجتم�اع�ی�ة ف�ي ال�ق�ری�ة ك�الس�ی�د 
"س��وم��ات��ا" ال��ذي ی��ھ��دي اب��ن��ت��ھ ف��ت��اة 
الجیشا" لوتوس بلوسو "للضابط فیسبي 

لتعرفھ على ما ی�م�ارس م�ن ت�ق�ال�ی�د ف�ي 
البیان ب�ط�ق�س ت�ق�دی�م الش�اي ل�ل�ض�ی�وف 
وتقوم بھ فتیات مدربات ی�ل�ت�زم�ن ب�ال�زي 

 الیاباني التقلیدي یحملن اسم "الجیشا".
لم یكن العمل سھال على ص�ع�ی�د ت�ق�ری�ب  

فكرة النص للممثلین م�ن ط�ل�ب�ة ال�م�ع�ھ�د 
فضال عن تدریبھم على محاكاة الیابانیی�ن 

في حركاتھم وایمائاتھم وط�ری�ق�ة ارت�داء 
مالبسھم الشعبیة والموس�ی�ق�ى ال�ی�اب�ان�ی�ة 
الفولكلوریة لھذا اضطررت ال�ى ال�ل�ج�وء 
للملحقیة الثقافیة في السفارة الیابانیة ف�ي 
ب��غ��داد ل��ت��زوی��دي ب��م��ج��الت وتس��ج��ی��الت 
للموسیقى وافالم وث�ائ�ق�ی�ة ع�ن ط�ق�وس 
"ف��ت��ی��ات ال��ج��ی��ش��ا" ف��ي ت��ق��دی��م الش��اي 
وباشرت باطالع الممثلین عل�ى م�ا ت�وف�ر 
ل��ي م��ن وس��ائ��ل ایض��اح ق��ب��ی��ل ال��ب��دء 

 بالتدریبات. 
اسندت دور الض�اب�ط االم�ری�ك�ي ف�ی�س�ب�ي 
للطالب طارق العذاري (تخرج ط�ارق م�ن 
المعھد و واصل دراستھ في كلیة ال�ف�ن�ون 
وانتمى لل�دراس�ات ال�ع�ل�ی�ا ف�ح�ص�ل ع�ل�ى 
الدكتوراه وعین تدریسا في كلیة الف�ن�ون/ 
جامعة البصرة وفیھا حصل ع�ل�ى م�رت�ب�ة 
االستاذیة واحیل على التقاعد بعد ب�ل�وغ�ھ 
الس���ن ال���ق���ان���ون���ي)، ودور الض���اب���ط 
"ماكلین" للطالب ری�اض ع�ب�د ال�م�ع�ب�ود 
ودور المترجم والراوي ل�ل�ط�ال�ب ع�دن�ان 

نعمھ وفتاة الجیشا للطال�ب�ة ع�ادل�ة ك�اظ�م 
ودور عمدة القریة للطالب علي ابو سیف 
واسندت االدوار الثانویة لعدد م�ن ط�ل�ب�ة 
المعھد من بینھ�م خ�ال�دة م�ج�ی�د ورون�اك 
شوقي وسعاد عبد الرزاق اللواتي ح�ق�ق�ن 
نجاحا باھرا بعد ت�خ�رج�ھ�ن م�ن ال�م�ع�ھ�د 

 وانخراطھن في الحركة المسرحیة. 
اكثر من نصف قرن مض�ى ع�ل�ى ع�رض 
مسرحیة "مشرب شاي" وال تزال مسألة 
القبول بتغییر الناس لتقال�ی�دھ�م ال�م�ح�ل�ی�ة 
بفعل قوى اجنبیة محتلة او تأثیر العولم�ة 
واالنترنیت موضع جدال سیما في الع�راق 
بعد شیوع محاكاة االجانب الغ�رب�ی�ی�ن ف�ي 
طریقة حیاتھم وفي مالبسھم والتق�ل�ی�ع�ات 

 الرائجة في اوربا وامریكا وسواھما. 
في رأیي ان التقید بالتقالید ال�وط�ن�ی�ة م�ن 
حیث ال�م�ل�ب�س وال�م�ظ�ھ�ر ال�ع�ام ی�ن�ب�غ�ي 
خضوعھا لصالح ال�ت�ق�ال�ی�د ال�م�ورث�ة ف�ي 
جوانبھا االیجابیة حصرا لل�ح�ف�اظ ع�ل�ی�ھ�ا 

 .من االنقراض التدریجي
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ب ي،  ا وات 
روا ا  

 د. عبداإللھ كمال الدین 

 

طارق العذاري وعدنان نعمھ 
 وعلي ابوسیف 

 عدنان عدنان نعمھ 
 بدور المترجم ساكیني 

 فتیات القریة ویظھر بینھن عادلة كاظم وسعاد عبد الرزاق

 مشھد المجامیع وتظھر فیھ خالدة مجید في الوسط

 المؤلف: جون باترك

لم مشرب شاي بطولة مارلون براندویبوستر ف  



(م�ْن أخ�ط��اِء ال��ك�ت��اب��ِة (َم��ن�ُع ال�َم��ْص�روِف، وَص��رُف  
 .(الَمْمنوعِ 

 مدیح الصادق... من كندا
 :قسَّم النحاة االسم إلى قسمین

االسم غیر المتم�ك�ن: وھ�و االس�م ال�م�ب�ن�ي، أي  -أوال
الذي یالزم حالة واحدة مھما كان موقعھ من اإلع�راب 

 :في الجملة، واألسماء المبنیة في اللغة العربیة ھي
الضم�ائ�ر، أس�م�اء اإلش�ارة ع�دا (ھ�ذان وھ�ات�ان) إذ 

)یُعربان إعراب المث�ن�ى، األس�م�اء ال�م�وص�ول�ة ع�دا 
اللذان واللتان) إذ یُ�ع�رب�ان إع�راب ال�م�ث�ن�ى، أس�م�اء 

 :االستفھام، أسماء الشرط، أسماء األفعال، تقول
حضر الذیَن أُحبُّھم، التقیُت الذیَن أُحبُّھم، سلَّمُت ع�ل�ى 
الذیَن أُحبُّھم؛ فاالسم الموصول (ال�ذی�َن) ح�اف�ظ ع�ل�ى 
بنائھ على الفتح وھو في محل رفع فاعل في ال�ج�م�ل�ة 
األولى، وفي محل نصب مفعول بھ في ال�ث�ان�ی�ة، وف�ي 

 .محل جّر بحرف الجّر في الثالثة
لقد أجمع أغلب النحاة، وم�ن�ھ�م (س�ی�ب�وی�ھ) ع�ل�ى أن 
علَّة بناء االسم ھ�ي مش�اب�ھ�ت�ھ ل�ل�ح�رف، وال�ح�روف 

 :مبنیة
ا ف�ي ال�وض�ع، أي ع�دد ال�ح�روف؛ م�ث�ل (ال�ت�اء  -أ إمَّ

 .(نا ضمیر المتكلمین)ضمیر المتكلم) و 
أو في المعنى لحرف موجود ك�م�ش�اب�ھ�ة (أس�م�اء  -ب

االستفھام لھمزة االس�ت�ف�ھ�ام) ف�ي أن�ھ�ا ت�ف�ی�د م�ع�ن�ى 
االستفھام، ومشابھة (أسماء الش�رط ل�ح�رف الش�رط 

 .(في إفادتھ لمعنى الشرط ((إنْ 
أو لحرف ُمقدَّر كمشابھة أسم�اء اإلش�ارة ل�ح�رف  -ج

 یُفترض أن یوضع ولم یُوضع
أو مشابھة االس�م ال�م�ب�ن�ي ل�ل�ح�رف ف�ي االف�ت�ق�ار  -د

 .(االسم الموصول إلى الصلة)الالزم، كافتقار 
أو في نیابة االسم عن ال�ف�ع�ل (ی�ع�م�ل ع�م�ل�ھ) وال  -ه

 .یتأثر بالعامل، كما ھو حال أسماء األفعال
........................................................ 

االسم المتمكن: وھو الُمعَرب، أي ال�ذي ت�ت�غ�ی�ر  -ثانیا
عالمة إعرابھ باختالف م�وق�ع�ھ ف�ي ال�ج�م�ل�ة، رف�ع�اً، 
اً، ألن��ھ ال یُش�ب�ھ ال��ح�رف بش�يء، وھ��و  نص�ب�اً، وج�رَّ

 :قسمان
ُمتم�ك�ن أم�ك�ن: وھ�و االس�م ال�ُم�ع�َرب ال�ذي ی�ق�ب�ل  -أ

إن خ�ال  -في الحاالت الث�الث -تنوین التمكین -التنوین
ویَُجر ب�ال�ك�س�رة، وھ�و  -من (أل) التعریف أو اإلضافة

 :االسم المصروف، نحو
 .زاَرنا سعیٌد، فأكَرْمنا سعیداً، وُسِرْرنا بسعیدٍ 

أعجبَني مقاٌل ظریٌف، قرأُت م�ق�االً ظ�ری�ف�اً، واطَّ�ل�ع�ُت 
 .على مقاٍل ظریفٍ 

ُمتمكن غی�ر أم�ك�ن: وھ�و االس�م ال�ُم�ع�َرب ال�ذي  -ب 
الیقبل التنوین في الحاالت الثالث، ویَُجرُّ بالفتحة ب�دال 

ف ب(أل -من الكسرة التعریف أو أُض�ی�ف؛  (إال إذا ُعرِّ
وھو االسم الممنوع من الص�رف،  -فإنھ یُجر بالكسرة

�ھُ آی�ةً } ب�ج�ّر (م�ری�َم)  نحو: {وجعْلنا اب�َن َم�ری�َم وأُمَّ
 .بالفتحة بدال من الكسرة

....................................................... 
 :األسماء الممنوعة من الصرف

یُمنع االسم من الصرف لوجود علتین أو أكثر، وفی�م�ا 
 :یلي تفصیل لحاالت منع األسماء من الصرف

الَعلَم المنتھي بالتاء، اس�م�ا ل�م�ؤن�ث ك�ان م�ث�ل:  -أوال
(فاطمة) أم لمذكر مثل: (طلحة)؛ والعلم المؤن�ث غ�ی�ر 
المنتھي بالتاء على أن تزید حروفھ على الثالثة مث�ل: 
(زینب)؛ والثالثي ُمتحرك الوسط م�ث�ل: أَم�ل، س�َح�ر؛ 
أما العلم المؤنث الثالث�ي س�اك�ن ال�وس�ط م�ث�ل: ھ�ْن�د؛ 
فیجوز صرفھ أو منعھ م�ن الص�رف، وھ�ن�ا اج�ت�م�ع�ت 

 .علّتا العلمیة والتأنیث

............................................ 
العلم األعجمي الذي تزید حروفھ عل�ى ال�ث�الث�ة،  -ثانیا
وأوَح�ی�ن�ا إل�ى إب�راھ�ی�َم وإس�م�اع�ی�َل وإس�ح�َق } :نحو

ش�تَ�ر، ب�لَ�خ؛  :ویعقوَب} والثالثي متحرك الوسط م�ث�ل
أما العلم األع�ج�م�ي ال�ث�الث�ي س�اك�ن ال�وس�ط ف�ی�ج�وز 
صرفھ أو منعھ من الصرف م�ث�ل: ھ�ْود، ن�ْوح، ل�ْوط، 

 .عاْد؛ وھنا اجتمعت علتا العلمیة والعجمة
............................................. 

أسماء المدن والبلدان والم�واق�ع م�م�ن�وع�ة م�ن  -ثالثا
بغداد، دمش�ق، ط�راب�ل�س؛ أم�ا (ِمْص�ر)  :الصرف مثل

فقد وردت في القرآن مصروفة ف�ي ب�ع�ض ال�م�واق�ع، 
اھبطوا ِمْصراً فإنَّ لُكم ما سألتُم} وممنوعة م�ن } نحو

وقال ال�ذي اش�ت�راه } :الصرف في مواقع أخرى، نحو
من ِمْصَر}، وھنا تجتمع العلمیة إما م�ع ال�ع�ج�م�ة، أو 

 .مع التأنیث
............................................ 

االسم العلم الذي یأتي على صیغة الف�ع�ل م�ث�ل:  -رابعا
�را  أحمد، شمَّر، یعرب، تغلب، یزید، أك�رم {... وُم�بَ�شِّ

 {برُسوٍل یأتي ِمْن بَعِدي اسُمھُ أحَمدُ 
 .ھنا اجتمعت علّتا العلمیة ووزن الفعل
............................................ 

األعالم المختومة بألف ونون زائدت�ی�ن م�ث�ل:  -خامسا
عدنان، مروان، سلمان، نحو: {ش�ھ�ُر رَمض�اَن ال�ذي 

 .{أُنِزَل فیِھ القُرآنُ 
 .ھنا اجتمعت علّتا العلمیة وزیادة األلف والنون

............................................ 
عل�ى  -الصفات المختومة بألف ونون زائدتین -سادسا

مثل: سكران، س�ك�رى؛  -أّال ینتھي مؤنثھا بتاء التأنیث
عطشان، عطشى؛ غضب�ان، غض�ب�ى، ف�ال ت�ق�ول ف�ي 

 .مؤنثھا: سكرانة وعطشانة وغضبانة
 .ھنا اجتمعت علّتا الصفة وزیادة األلف والنون

........................................... 
الصفات األصلیة الم�ب�ن�ی�ة ع�ل�ى وزن (أف�ع�ل)  -سابعا

فع�الء أو ف�ع�ل�ى) وال ی�ق�ب�ل ت�اء )ومؤنثھا على وزن 
التأنیث، مثل: أحمر، حمراء؛ أدھم دھماء؛ وإن ك�ان�ت 
الصفة غیر أصلیة مثل: أربع؛ فال تمن�ع م�ن الص�رف 

ق�د ق�ب�ل ت�اء  (وال یم�ن�ع (أرم�ل) ألن م�ؤن�ث�ھ (أرم�ل�ة
 .التانیث

 .ھنا اجتمعت علّتا الصفة ووزن الفعل
............................................ 

العلم الُمَركَّ�ب م�ث�ل: َم�ع�د یَ�ك�رب، حض�رم�وت،  -ثامنا
 :بعلبَّك، قال مجنون لیلى

ف�ل�و ك�اَن واٍش ب�ال�ی�م�ام�ِة داُرهُ... وداري ب�أع�ل��ى ". 

 "حضرموَت، اھتدى لِیا
 ھنا اجتمعت علَّتا العلمیة والتركیب.

.............................................. 
العلم المعدول وزن�ھ م�ن (ف�اع�ل) إل�ى (فُ�َع�ل)  -تاسعا

مثل: ُعَمر، قُ�َزح، ُزَح�ل؛ إذ أص�ل�ھ�ا: ع�ام�ر، ق�ازح، 
وزاحل، أو إلى (فَعال) وم�ث�ل�ھ�ا (َح�ذام، وَرق�اش)؛ إذ 

خالف�ا ألھ�ل  -على مذھب تمیم -أصلھا حاذمة وراقشة
 .االحجاز الذین یبنونھا على الكسر

 .ھنا اجتمعت علَّتا العلمیة والعدل
............................................... 

كلمة (أَُخر) جمع كلمة (أخرى)، نحو: {ف�َم�ْن  -عاشرا
 .{كاَن ِمنُكم َمرْیضاً أو على َسفٍر فِعدَّةٌ من أیاٍم أَُخرَ 

 .ھنا اجتمعت علَّتا الصفة والعدل
................................................ 

األس��م��اء ال��م��ن��ت��ھ��ی��ة ب��أل��ف ال��ت��أن��ی��ث  -ح��ادي عش��ر
المقصورة أو الممدودة مثل: ُحبلى، حمراء، زك�ری�اء؛ 
أما إذا كانت األلف ثالثة في الكلمة فإنھا ال تُ�م�ن�ع م�ن 

 .الصرف مثل: ھواء، دعاء
 .ھنا قامت ألف التأنیث مقام علَّتین

................................................. 
األسماء المجموعة على ص�ی�غ�ة م�ن�ت�ھ�ى  -ثاني عشر

الجموع، بعد األلف في ج�م�ع ت�ك�س�ی�رھ�ا ح�رف�ان، أو 
ث��الث��ة، أوس��ط��ھ��ا س��اك��ن؛ م��ث��ل: م��دارس، م��ع��ام��ل، 
مف�ات�ی�ح، دواوی�ن، أراج�ی�ح، م�ف�ات�ح، ن�ح�و: {وزیَّ�نَّ�ا 

 .{السماَء الُدنیا بمَصابیحَ 
 .ھنا قامت علَّة منتھى الجموع مقام علتین
.................................................. 

) ال�م�ع�دول�ة 10  -  1أسماء األعداد م�ن ( -ثالث عشر
عن أصلھا لالستغ�ن�اء ع�ن ت�ك�رارھ�ا م�رت�ی�ن، م�ث�ل: 
أُحاَد، أو ُموحَد، أي واحداً واح�داً؛ ُعش�اَر أو َم�ع�ش�َر، 
أي عشراً عشراً {جاِعِل الَمالئكِة ُرُسالً أُولِ�ي أج�ن�ح�ٍة 

 .{َمثنَى وثُالَث وُرباعَ 
 .ھنا اجتمعت علَّتا الصفة والعدل

.......................................... 
: وردت في بعض نصوص القرآن وأش�ع�ار 1مالحظة 

العرب نماذج ُصِرف فیھا الممن�وع، ن�ح�و: {س�ال�س�الً 
وأغالالً وسعیراً} فقد وردت كلمة (سالسل) مصروف�ة 

 :وحقُّھا المنع؛ وقال امرؤ القیس في صدر بیت لھ
ْر خلیلِي ھْل تَرى ِمن ظعائنٍ ".  "...تبَصَّ

فقد صرف (ظعائن) وھي ممنوعة من الص�رف ألن�ھ�ا 
 على صیغة منتھى الجموع،

وأخ�رى ُم��نِ��ع ف��ی��ھ��ا ال��م��ص��روف لض��رورات الش��ع��ر 
(یجوز للشاعر ما ال یجوز لغیره)؛ ھكذا قالت الع�رب، 

 :كقول العباس بن مرداس
فما كاَن ِحْصٌن وال َح�ابِ�ٌس... ی�ف�وق�اِن ِم�رداَس ف�ي "

 "َمجَمعِ 
ن (مرداس) ولیس فیھا علة ل�م�ن�ع�ھ�ا م�ن  فھو لم ینوِّ

 .الصرف سوى العلمیة
........................................... 

: ج��اءت ك��ل�م��ة (أش��ی�اء) م�م��ن�وع��ة م��ن 2م�الح�ظ��ة 
 (أفعال)الصرف في حین وزن 

غیر ممنوع من الصرف؛ لكنھا مقلوبة عن (ش�ی�ئ�اء) 
 .فعالء) وھي جمع شيء)التي على وزن 

........................................... 
لقد استشھدن�ا بش�واھ�د ق�رآن�ی�ة وب�ع�ض م�ن أش�ع�ار 
العرب القدامى؛ ذلك ألنھ�ا ال�م�ص�ادر ال�ت�ي اع�ت�م�دھ�ا 
نحاة العربیة، عسى أن ن�ك�ون ق�د وف�ق�ن�ا ف�ي ت�ق�دی�م 
العون لمن ھو بح�اج�ة ل�ھ، ف�ال�ل�غ�ة أداة ال�ك�ات�ب ف�ي 
توصیل أفكاره، ووسیلتھ التي البد م�ن س�الم�ت�ھ�ا ك�ي 

 .یستقیم ما یبغي إیصالھ للمتلقین
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ال�ذك��رى ال��ث�ان��ی�ة عش�ر ل�رح��ی�ل ج�ب��ل    
العراق ونخلتھُ السامقة الك�ات�ب وال�ف�ن�ان 
وشیخ المنافي وشاعر األممیة المب�دع " 

ال�خ�ام�س  -1915كاظم جابر الس�م�اوي 
 2010عشر من مارس 

أنھُ طوٌد شامخ، وأنوار أزلیة ع�ل�ى ق�م�ة 
ج�ب��ل ق�ن��دی��ل، ون�وارس م��ھ��اج�رة ع��ل��ى 
ضفتي الف�رات�ی�ن، وھ�و ن�م�وذج أنس�ان�ي 
للمثقف الوط�ن�ي س�م�ت�ھ األدب ال�واق�ع�ي 
الیساري الملتزم، وشیخ الم�ن�اف�ي، ال�ت�ي 
قضمت الغرب�ة ال�ل�ع�ی�ن�ة ال�خ�م�س�ی�ن م�ن 
عم�ره ال�ت�س�ع�ی�ن ب�ی�ن ال�م�ج�ر والص�ی�ن 
وأخ��ی��را زم��ھ��ری��رالس��وی��د وغ��اب��ات��ھ��ا 
الموحشة، وبذل�ك لُ�ق�ب بش�ی�خ ال�م�ن�اف�ي 
وشیخ المناضلین، توأم جیفارا وھ�وش�ي 
منھ، وأعطى سلفا نصف ع�م�ره ف�ات�ورة 
م��ب��ص��وم��ة م��ن س��ج��ون ال��دك��ت��ات��وری��ات 

 المظلمة....
ك�اظ�م الس�م�اوي والدة   ھو أب�و ری�اض

 15ف�ي   ورحل عن دنیانا الفانیة 1919
، تاركاً بعده أرثاً ث�ق�اف�ی�ا ث�راً  2010آذار 

مترعاً ب�أوس�ع خ�زان�ة ذھ�ب�ی�ة وم�اس�ی�ة 
تحوي على سبعة أو تسعة دواوین زینت 
أرش��ی��ف ال��ذاك��رة ال��ع��راق��ی��ة وال��ع��رب��ی��ة 
وال��ع��ال��م��ی��ة ب��ذخ��ائ��رن��ف��ی��س��ة م��وس��وم��ة 
ب�ب�ص�م�ات س�وم�ری�ة ب�م�ق�ت�رب�ات جس�ور 
عالمیة من الشعر المل�ح�م�ي، وأش�ب�ھ م�ا 

 1950تكون بقصائد الملھاة، فكانت سنة 
كتب دیوانھ األول (أغاني القافلة)، وب�ع�د 

كتب ال�دواوی�ن ال�ت�ال�ی�ة: م�ل�ح�م�ة  1958
الحرب والسالم، إلى األمام أب�داً، فص�ول 
الریح ورحی�ل ال�غ�ری�ب، قص�ائ�د ل�ل�م�ط�ر 
قصائد للریاح، ریاح ھانوي، إلى ال�ل�ق�اء 
في منفى آخر، وكتابین: ال�ف�ج�ر األح�م�ر 

 وحوار حول ماوسي تونك.-فوق ھنغاریا
والمعذرة لكوني لست ناق�دا م�ح�ت�رف�اً ب�ل 
أدیباً وكاتب�ا وق�ارئ�ا م�دم�ن�ا ع�ل�ى ق�راءة 
نتاجات مثل ھذه القامات الشامخة وال�ت�ي 
تركت بصماتھا في ذاكرة األدب والث�ق�اف�ة 
العراقیة والعربیة والعالم�ی�ة، ل�ذا وج�دُت 
من الضروري أن أس�أل ن�ف�س�ي الس�ؤال 

في أیة زم�ك�ن�ة   -للضرورة أحكام -التالي

نجد كاظم السم�اوي م�ت�ع�ایش�ا م�ع وھ�ج 
 الشعرالثوري!؟ أقول:

 
أوالً: یتسم شعر السماوي بمزج ال�ن�ش�اط 
الوطني بالنشاط األدبي والثقافي، ب�ح�ی�ث 
لم یتمك�ن م�ن أخ�ف�اء عش�ق�ھ ال�م�م�ن�وع 
سیاسیاً في جغراف�ی�ة ال�وط�ن وت�أری�خ�ھ، 
فقد شرب من مرارة الغربة وال�ب�ع�د ع�ن 
الحبیب العراق حت�ى ال�ث�م�ال�ة، خ�م�س�ی�ن 
ع�ام��ا ف�ي ال��م��ن�ف��ى ح�ت��ى س��م�ّي بش��ی��خ 

  المنافي یقول فیھا :
  وطٌن من رماد

لم یعد قبلھُ لألساطیر موقداً للسنا وآی�ات 
  نار

  تلمسُت وجھي ولم یكن وجھي
  مرایا السالطین ملء الزمان

  ملء المكان
 ویقول في أخرى:

  ومنُذ خمسین عاماً كان لي وطن
 ومنُذ خمسین عاماً كان لي منفى

وھو ی�ق�ت�رب ب�آھ�ات وآالم م�م�ا ت�ع�ان�ی�ھ 
الطبقات الكادحة والفق�ی�رة، ول�م ی�ت�خ�ل�ى 
عنھم یوما، فوجدت ترجمتھا في قصائ�ده 
الوطنیة في حب العراق وشعب ال�ع�راق، 
وق��ف ش��ام��خ��ا م��ت��ح��دی��ا ال��دك��ت��ات��وری��ات 
الغاشمة التي توالت على رقبة ال�م�واط�ن 
المظل�وم، ف�ت�ارة ت�ج�ده ح�ادی�اً ل�ل�ق�اف�ل�ة، 
وأخ�رى ع��اب�راً ل�ل��ح�دود ل��ی�ت��ص�اف��ح م��ع 
ج��ی��ف��ارا وھ��وش��ي م��ن��ھ، وت��ل��ك ص��ف��ات 
الش�اع��ر ال��م��ت��م��رد ع�ل��ى ال��واق��ع ال��م��ْر، 
وأستم�ر ف�ي ت�ح�دی�ھ ل�ل�ن�ظ�ام الش�م�ول�ي 

ی�ع��ل�م�ن��ا   ال�ف�اش�ي ب�دون ھ��وادة وج�دتُ��ھُ 
الصبر والمطاولة في دیوانھ "إلى األم�ام 

  أبداً" ویقول :
 غامت بعینیك الدیار

 لم یبقى منھا یا رحیل سوى الغبار
  سوى ظالل إنكسار

 نصحو على السكین في أعناقنا نغدو
  ونكّسر كالحجارة

 
ث�ان��ی�اً: أن األنس��ن��ة ت��ك�اد ت��ؤط�ر ج�م��ی��ع 
قصائده، فھ�و ن�م�وذج أنس�ان�ي ل�ألنس�ان 
المثقف، وقد أصدر "جریدة األنس�ان�ی�ة" 

، وكتب بص�وٍت 1958تموز 14بعد ثورة 
ع��اٍل م��ت��ّوج ب��ال��ع��ن��ف��وان وال��ك��ب��ری��اء 

  والتحدي 
  أنا إْن خسرُت العمَر لم أخسر خطاي

  حاصرُت منتفضاً حصاري
  لیس من أحٍد سواي

  فأنا التوازن والتناقض والمصیر.
وتدافعت وطنیتھ وحبھُ ل�ل�ش�ع�ب ال�ك�ردي 
أص��ب��ح م��ن أب��رز م��ن��اص��ري (ال��ق��ض��ی��ة 
الكردیة) ضد الطغیان العرقي الش�وف�ی�ن�ي 

  لذا كتب في رثائھ للسید جالل الطالباني:
ُمني شعبنا بخسارة فادح�ة ب�ف�ق�دان رم�ز 
من رموز الن�ض�ال ال�وط�ن�ي، وع�ل�م م�ن 
أعالم الثقافة العراقی�ة، ل�م ی�ك�ْف ص�وت�ھُ 
ال��ھ��ادر وح��ت��ى ك��ان ح��ب��ی��س الس��ج��ون 
وال��م��ع��ت��ق��الت، م��داف��ع��ا ع��ن ال��ف��ق��راء 
وال��م��ع��دم��ی��ن، وك��ان ص��وت��ھ الص��ارخ 

بأناشید الحری�ة ع�اب�ر ل�أل�س�وار م�م�ج�داً 
لألنسان، تعازي الصادقة ألس�رة ال�ف�ق�ی�د 
"ك�اظ��م الس�م��اوي" وم�ح��ب��ی�ھ، وأع��زي 
ن��ف��س��ي ب��ف��ق��دان ص��دی��ق ورف��ی��ق درب 
وكفاح}...جالل طلباني (رئیس جمھوریة 

 العراق).
وك���ان ش���دی���د ال���ول���ع ب���ح���ب وعش���ق 
كوردستان، وكان دف�اع�ھُ ال�ف�ط�ري ع�ن 

 األمة الكردیة المضطھدة وقال فیھا :
 كردستان

  مّر العمر واألیام غاربة
  ومذ خمسین عاما كنُت عاشقٍك المتیّم

  كنِت لي من غیر أن تدرین
 ولو إني ولدُت وعشُت ثانیة

 لكان إسمي على األیام ... كردستان
 

ث��ال��ث��ـً��ا: ووج��دُت ك��اظ��م الس��م��اوي ف��ي 
(الوطنیة األم�م�ی�ة) ھ�وی�ة وع�ن�وان�اً ف�ي 
م��ل��ح��م��ة ال��ح��رب والس��الم، وقص��ائ��د 
ل�ل��رص�اص ... وقص�ائ��د ل�ل��م��ط�ر، ری��اح 
ھانوي، أضافة إلى كتابین الفجر األح�م�ر 
فوق ھنغاریھ والثاني حوار حول ماوسي 

م�ق��ت�رب�ات جس��ور   ت�ون�ك وب�ذل��ك وض�ع
الثوریة األممی�ة م�ع "ج�ی�ف�ارا وھ�وش�ي 
منھ" و وجدت بھذه الفضاءات ال�ث�وری�ة 

 -"م�ح�م�د ش�راره"  أبدع حین كتب عن�ھُ 
 شاعر وكاتب حیث قال: 

أرأیت الزوبعة كیف تنط�ل�ق؟ وال�ع�اص�ف�ة 
كیف تندفع؟ أو الب�رك�ان ك�ی�ف ی�ت�ن�ف�س؟ 
والغابة كیف تشتعل؟ فأذا كن�ت ق�د رأی�ت 
ھذه العوالم فأمزجھا معا وأضف بعض�ھ�ا 
ع�ل�ى ب�ع��ض ت��ج�د أم��ام�ك(ع��وال�م ك�اظ��م 
السماوي) الذي یسكب روحھ في (أغاني 
القافلة) ویذیب حیات�ھ ف�ي أح�داث�ھ�ا، أن�ھُ 
شاعر ال�ق�اف�ل�ة ال�ت�ي تس�ی�ر ف�ي ط�ری�ٍق 

وت�رى ف�ي ( فض�ائ�ل�ھ) أرواح   موحش،
الض��ح��ای��ا، وی��خ��ت��ل��ط (ب��ن��ی��ران��ھ) أرواح 

 الشھداء.
 

رابعـًا: ثقافة الم�واط�ن�ة ف�ي ش�ع�ر ك�اظ�م 
السماوي، بالرغ�م م�ن ق�وة ھ�ذا ال�ج�ب�ل 
الذي یمشي على رجلین ل�م ی�ت�م�ك�ن م�ن 
صد تیار الحنین لمدی�ن�ت�ھ الس�م�اوه ال�ت�ي 
غ�ردھ�ا ب�ق��ص�ی�دت��ھ ال��م�ل��ح�م�ی��ة ال��رائ�ع��ة 
(فخاتي السماوة وقصیدة روحي وعج�ود 
السماوة، ولم ین�س�ى الس�م�اوة وال�ب�ادی�ة 

راء (مجــاًزا) حــین نثـ�رھ�ا ن�خ�ال ــالخض
و وردا تحدوھا أغاني القافلة وھي بوابة 
أكبر س�ج�ن ع�راق�ي "ن�ق�رة الس�ل�م�ان" 
مكتوٌب على ب�واب�ت�ھ�ا {ب�ی�ت ال�ع�راق�ی�ی�ن 

واألھزوج�ة الش�ع�ب�ی�ة ال�ف�رات�ی�ة  -جمیعا 
  (والما یزور النكرة عمره خساره).

وھذا مقتطف نقدي ومن أروع م�ا ق�رأت 
ن�وزاد ح�م�د  -للناقد واألدیب ال�ك�ردي "د

عمر" في كتابھ الغرب�ة ف�ي ش�ع�ر ك�اظ�م 
الس�م�اوي:{ل�ق�د ق�ام الش�اع�ر ب�ت�وظ�ی��ف 
األسطورة والرمز والمفارقة والتن�اق�ض، 
وبھذا توصلُت إل�ى األن�زی�اح�ات ال�دالل�ی�ة 
في أسلوبھ، وعند أطالعي على ن�ت�اج�ات 
الشعراء المعاصرین لھ مث�ل ال�ج�واھ�ري 

والبیاتي والسیاب وجدُت (مقاربات أدبی�ة 
أبداعی�ة، وت�ق�ن�ی�ات الس�رد وال�م�وض�وع 
وظ��ف��ھ��ا الش��اع��ر ك��اظ��م الس��م��اوي ف��ي 

 دواوینھ التسعة}.أنتھى
وقال فیھ: الدكتور جورج حنا (الت�ق�دم�ي  

المشھور): {أن أشع�ار ك�اظ�م الس�م�اوي 
وبنظر ال�ك�ث�ی�ری�ن "ھ�و م�ا ی�ج�م�ع ب�ی�ن 
الغایتین: أي بین اللذة العقلی�ة والش�ع�ور 
النفسي وبین األلھ�ام ال�ذھ�ن�ي وال�ف�ك�ري 
بحیث ال یكون الشعر قالبا فنیا فحسب بل 
یمتزج المتلقي مع األحداث روح�اً وف�ك�را 
في أمال�ھ وأالم�ھ، ف�ی�دف�ع ال�ق�اريء إل�ى 
األنتقام والثأر من الجالد، واألرتیاح عن�د 
أستلھام اآلمال والت�ط�ل�ع�ات ل�غ�ٍد أفض�ل} 

 أنتھى.
 

وأخیًرا: ال�م�ن�اف�ي ب�ات�ت ق�ب�ور ع�م�ال�ق�ة 
شعراء وأدباء العراق من ھادي ال�ع�ل�وي 
إلى الجواھري والبیاتي ومصطفى ج�م�ال 
ال�دی��ن .... وأل��ی�ك ی��ا أب��ا ری��اض ت�ب��ق��ى 

 المنافي سكنا لقبورنا.
المجد والخلود لشاعر الس�م�اوة، وك�ذل�ك 
نستلھ�م م�ن ش�اع�رن�ا ال�ك�ب�ی�ر فض�اءات 
وأبجدیات الحریة الحمراء والدیمقراط�ی�ة 
النق�ی�ة وال�ع�دال�ة األج�ت�م�اع�ی�ة ل�ن�واص�ل 
المسیر في طریق األلف می�ل ال�ذي س�ار 

 فیھ شاعرنا" كاظم السماوي.
ف�ي  -وألف تحیة ألتحاد الكتاب العراقیین 

السوید وبأشراف الشاعر ال�راح�ل ك�ری�م 
الس��م��اوي وال��روائ��ي ف��رات ال��م��ح��س��ن 
واألدیب الشاعر أحمد العزاوي على عق�د 
أمسیة أس�ت�ذك�اری�ة ع�ن ح�ی�ات�ھ وش�ع�ره 

-26وذلك كان على ما أتذكر یوم السبت 
ب�م��ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى الس��ادس��ة  3-2016

لرحیل الشاعر الكبیر "كاظم الس�م�اوي" 
 ھنا في ستوكھولم.

...................................... 
 مصادر البحث وبعض الھوامش

 -أیمیل یعقوب -كتاب معجم الشعراء -
 بیروت (نت)

كاظم جابر  -حوار حول ماوتسي تونك  -
 السماوي

كتاب الغربة في شعر كاظم السماوي / -
 نوزاد حمد عمر -د

  ا ا ا ظ اوي

عبد الجبار نوري/
 2022آذار  -السوید 
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لم أجْد نفسي ح�زی�نً�ا، م�ت�ل�ظِّ�ی�اً م�ث�ل�م�ا    
أراني الیوَم، لكنِّي مَع ھذا أجُدن�ي م�ح�لِّ�ق�اً 
في فضاِء الكلمِة الممراحِة، مجنّ�ًح�ا ن�ح�َو 
أقاصي مروجِ اإلبداعِ، نحَو وھجِ ال�ك�ل�م�ِة 
ال��خ��ّالق��ِة، وھ��ي ت��رف��رُف ف��وَق أزاھ��ی��ِر 
وحِ، وحَدھا الكلمةُ أنقَذتْني من ج�ن�وِن  الرُّ
ھذا الّزماِن، انتشلَتْني م�ن ف�داح�ِة ال�قُ�بْ�حِ 
المستشري فوَق رھافِة األرضِ، أبع�َدتْ�ن�ي 
عن طیشِ ھذا الّزماِن المتف�اق�ِم بش�ھ�واِت 
الشُّروِر، حّصنتني الكلمةُ م�ن غ�ب�اِء ھ�ذا 
م�اِن ال�م�ت�ن�ام�ي ف�وق ص�دغِ األرضِ،  الزَّ
وحَمتْني من تخریفاتِِھ ال�م�ش�رش�رِة ف�وَق 
وھاِد األرضِ وأقاص�ي ال�ب�ح�اِر، وخ�فَّ�ف�ْت 
ماِن في رقاِب  من ارتصاصِ ضجِر ھذا الزَّ
العم�ِر، وم�ن آف�اِت ح�روبِ�ِھ وص�راع�اتِ�ھ 
وخیاناتِھ، ولھیِب النِّیراِن ال�م�ت�أّج�ج�ِة ف�ي 
م�اِر ف�ي ح�ن�ای�ا  خاصرتِِھ، ومن ازدیاِد ال�دَّ
المعمورِة، طھََّرتْني الكلمةُ م�ن ش�راھ�اِت 
ھذا الّزماِن المندلقِة ف�وَق دروِب ال�ع�م�ِر، 
وحَدھا الكلمةُ قاَدتْني إلى نض�ارِة ال�ّرب�ی�عِ 
بأزھى بھائِِھ، وإلى مرامي شواطِئ الح�بِّ 
اِت وم�َع خص�وب�ِة ال�ك�وِن،  والوئاِم مَع الذَّ
وحَدھا الكلم�ةُ زَرَع�ْت ف�ي ق�ل�ب�ي ق�داس�ةَ 
وحِ على مدى ك�ی�ن�ون�ِة  الحرِف وضیاَء الرُّ
ھذا الّزماِن، ورَوِت الیباَس المتناثَر ف�وَق 
خصوبِة الحلُِم، وكشفَْت بكلِّ جالٍء قباحاِت 
ھذا الّزماِن. ال�ك�ل�م�ةُ ب�ّواب�ةُ عش�ق�ي إل�ى 
وحِ ال�وارف�ةُ  ماِء، وأغصاُن ال�رُّ ترانیِم السَّ
فوَق طیِن الح�ی�اِة، رس�ال�ةُ ال�خ�ل�وِد ف�وَق 
جموحِ الّروحِ ال�م�ت�ربِّ�ع�ِة ف�وَق مص�اط�ِب 

 الكوِن!  
وحَدهُ قلمي یُ�ع�ی�ُدن�ي إل�ى ُح�بِّ�ي ال�ع�م�ی�ِق 
لذاتي الج�ری�ح�ِة، ی�ھ�م�ُس ف�ي أُذِن ذات�ي 
الھائمِة في منعرجاِت العمِر ھمَساً رھ�ی�ف�اً 
دافئاً دفَء القصیدِة، مخفِّفاً من ت�ف�اق�م�اِت 
األنیِن، وحَدهُ قلمي یھدھُد ق�ل�ب�ي ال�طَّ�اف�َح 
باألس�ى، وی�ج�نِّ�بُ�ن�ي االن�زالَق ف�ي ت�خ�وِم 
�خِ ف�وَق واح�اِت ال�ع�م�ِر م�ن  القھِر الم�ف�خَّ
أغلِب الجھاِت، وحَدهُ ق�ل�م�ي ی�ربُ�ُت ف�وَق 
دموعي وھي تنساُب سخیَّ�ةً ف�وَق رح�اِب 
، مناغی�اً ی�ن�اب�ی�َع ال�ح�ل�ِم، ومس�ربِ�الً  خدَّيَّ
�وس�ِن،  صباحاتي ال�م�وش�وم�ةَ ب�أری�جِ السَّ
وحَدهُ قلمي یجابِھُ جبابرةَ الك�وِن ف�ي ع�زِّ 
النّھاِر، فأراھم صغاراً أماَم انب�الجِ ح�رف�ي 

أصفى حاالِت النّھاِر، وح�َدهُ ق�ل�م�ي ال في 
یخشى من ش�راھ�اِت ال�ح�روِب، وال ی�أب�ھُ 
�ج ف�وَق  �ول�ج�اِن ال�م�ت�أجِّ أبًدا بج�ن�وِن الصَّ
زھوِة العمِر، وال بمجابھاِت لھیِب ال�ك�وِن، 
راعاِت  وحَدهُ حرفي یتحّدى غطرساِت الصِّ

وكلَّ دروِب العنِف، غ�ی�َر ع�اب�ٍئ إالَّ ب�ل�غ�ِة 
القَرنْفُِل وأری�جِ االخض�راِر ال�م�ك�تَ�نِ�ِز ف�ي 
تویجاِت الحنیِن، وحَدهُ حرفي یجنُح ن�ح�َو 
ِھالالِت السَّالِم والمحبِّة والفرحِ َرغَم أن�ِف 
قني من أغلِب المناحي.   األحزاِن الّتي تطوِّ
لم أجْد نفسي حزینًا مثلم�ا أج�ُدھ�ا ال�ی�وَم، 
لكنِّي مَع ھذا أش�قُّ ط�ری�ق�ي ن�ح�َو ض�ی�اِء 
القمِر، نحَو ظالِل الفرادیسِ، نحَو أھازی�جِ 
الحرِف، نحَو بَخ�وِر ال�ك�ن�ائ�سِ ال�ق�دی�م�ِة، 
نحَو شھقِة الشَّمسِ ف�ي أوجِ س�ط�وِع�ھ�ا، 
نحَو بس�م�ِة ط�ف�ٍل ی�ھ�دھ�ُد روح�ي، ن�ح�َو 
عاشقٍة معبَّقٍة بحنیِن العناِق، نحَو ص�دی�ٍق 
من نكھِة المطِر، نحَو صدیق�ٍة م�ن أزھ�ى 
�ب�احِ ال�م�ن�دَّى  بھاِء الشِّعِر، نحَو نسیِم الصَّ
بحنیِن الغاباِت، نحَو تجلِّی�اِت ط�اغ�وَر ف�ي 
�الً ف�ي أص�ف�ى  التِ�ِھ، ف�أزداُد ت�وغُّ أوجِ تأمُّ
مرامي الشِّعِر، وأراني سابحاً في أع�م�اِق 
بةُ بص�ف�اِء  التُھُ المخضَّ حكمتِِھ. تُغریني تأمُّ
م�اِء، ط�اغ�وُر ح�ك�ای�ةُ  الطّبیعِة وزرقِة السَّ
وحِ ن�ح�َو  عشٍق لجماِل الك�وِن وس�م�وِّ ال�رُّ
رحاِب األعالي، كلمةُ حبٍّ من�ق�وش�ةٌ ف�وَق 
أج�ن�ح�ِة ال�ی�م�اِم، رس�ال�ةُ ف�رحٍ م�دم�وغ��ةٌ 
باحِ، طاغوُر شاعُر الخ�ص�وب�ِة  بنسائِم الصَّ
وحِ وھ�داھ�ِد  المس�ت�نْ�بَ�تَ�ِة م�ن ح�ن�ی�ِن ال�رُّ
القلِب، ش�ھ�ق�ةُ اب�ت�ھ�اٍل مض�ّم�خ�ةٌ ب�أن�ق�ى 

 شموخِ االخضراِر!
وح��َدهُ ق��ل��م��ي یض��رُب أح��زان��ي ع��رَض 
الحائِط، وال یبالي إالَّ بأنقى ما ف�ي ش�ھ�وِة 
ن�ی�ا  الحرِف، وحَدهُ قلمي یحرُق میراَث ال�دُّ
ال�م��غ�ش��وَش، ب�ح��ثً�ا ع��ن ش��ھ�ق��ِة ال�خ��ی��ِر 
والعطاِء ال�م�ن�ی�ِر، وح�َدهُ ق�ل�م�ي یس�ت�ع�ی�ُد 
مقامي إلى أعلى مرتف�ع�اِت ج�ب�ِل ج�ودي، 
ویفرُش ح�ن�ی�ن�ي ع�ل�ى مس�اح�اِت س�ھ�وِل 
ِة ع�ل�ى م�دِّ ال�ب�ص�ِر، وح�َدهُ  القمحِ الممت�دَّ
��ع��ِر واألدب��اِء  ق��ل��م��ي ص��دی��ُق ال��ف��نِّ والشِّ
وأزھى األدی�ب�اِت، وح�َدهُ ق�ل�م�ي ی�ط�م�ُس 
نی�َن،  غطرسات القُبْحِ، ویكبُح مراراِت السِّ
ویخلخُل طغیاَن ھذا ال�ّزم�اِن ع�ل�ى ف�ق�راِء 
العالِم، وی�ؤن�ُس ل�ی�ل�ت�ي وی�ب�ھ�ُج روح�ي. 
وحَدهُ قلمي یجابھُ َمن ی�ق�ُف ف�ي وج�ھ�ي، 
ویمحُق كآبتي وأنیني وی�م�ن�ُح�ن�ي ب�ھ�ج�ةَ 
االرتقاِء، ویعانُق عاشقةً تكتُب ح�رف�اً م�ن 
عذوبِة الماِء، مرفرفاً فوَق أجنحِة الخی�ِر، 
ومناغیاً ھدیَل الیماِم وُمغدقاً أب�ھ�ى ال�ك�الِم 
فوَق أجنحِة السَّالِم. وح�َدهُ ق�ل�م�ي یش�م�ُخ 
عالیًا، مجابھً�ا ت�َربُّص�اِت ال�غ�وِل، وی�رف�ُع 
رایتھُ عالیاً ویموُج ألقًا فوَق جباِل العط�اِء 
والبھاِء وقداسِة القداساِت، وح�َدهُ ق�ل�م�ي 
یھدھُد قلوَب األصدقاِء، ویحنُّ إل�ى إب�داعِ 
دیقاِت، ویفرُش تساؤالتِِھ فوَق ق�ل�وِب  الصَّ
مبدعیَن وم�ب�دع�اٍت م�ن ن�ك�ھ�ِة ت�ألل�ؤاِت 
النُّجوِم. وح�َدهُ ق�ل�م�ي ی�م�وُج ش�وقً�ا إل�ى 
زّخاِت المطِر، ویرفرُف عالیًا بیَن أس�راِب 
الطُّیوِر، مدندناً أھازیَج العشِق على أن�غ�اِم 
ترانیِم العیِد. وحَدهُ قلمي صدیُق العصافیِر 
وتغاریِد البالبِل، ممھوٌر ب�ع�ب�ِق األزاھ�ی�ِر 
والعسِل البّري، ال یحیُد عن دْرِب ال�وف�اِء، 
وال یخشى س�ی�وَف ال�ك�وِن. وح�َدهُ ق�ل�م�ي 
ِة حرٍف منبعٍث توھُّجاتُِھ  ُص العمَر بجرَّ یلخِّ
من حلیِب أمِّي، ویحنُّ إلى شرواِل وال�دي 
وھو یعبُر البراري ویحمي حق�وَل ال�ق�م�حِ 
من أبقاِر ال�غ�ج�ِر. وح�َدهُ ق�ل�م�ي یس�ت�ذك�ُر 

فقراَء ھذا ال�ع�ال�ِم، وی�ك�ت�ُب ش�ع�ًرا وح�بًّ�ا 
لمجانیِن ھذا العالم. وحَدهُ قل�م�ي اس�ت�ذك�َر 
"درو دینو" ھذا الكائن المف�ج�وُع  الّ�ذي 
ظلَّ في ذاكرتي وأنا في أع�م�اِق غ�رب�ت�ي، 
ھل وجد}تُم في تاری�ِخ�ك�م م�غ�ت�ربً�ا واح�ًدا 
ا طازجاً عن�ھُ  تذّكَر "درو دینو" وكتَب نّصً

 وكأنَّھُ أخي من لحمي ودمي؟! 
المشاعُر یا أحبّائي ھي إخوتي وأخوات�ي، 
ال��م��ش��اع��ُر ال��طَّ��اف��ح��ةُ ب��انس��ی��اِب دم��ع��اِت 
الحنیِن، ھي مزامیُر بوحي وأشھى ما في 
وحِ، ال�م�ش�اع�ُر ھ�ي رح�ی�ُق  ابتھاالِت ال�رُّ
الح�رِف وم�ن�ارةُ ت�ج�لِّ�ی�اِت دقّ�اِت ال�ق�ل�ِب، 
ن�ی�ا ھ�و  واإلنساُن المسكوُن على وجِھ ال�دُّ
أخي الم�ن�ب�ع�ُث م�ن ع�ری�ِن ال�خ�ی�ِر، وأن�ا 
شاعٌر مترھبٌن للح�ْرِف واإلب�داعِ وال�ح�ل�ِم 
والعشِق وأجنحِة الیم�اِم. ح�ل�م�ي م�ف�ت�وٌح 
نیا، حلمي حرٌف م�ج�نّ�ٌح  على مساحاِت الدُّ
ماِء وأشھى مرامي الخیِر  نحَو ِھالالِت السَّ
وبھاِء الجماِل، حلمي لغ�ٌز ع�م�ی�ُق ال�غ�وِر 
في دنیا متشابكٍة م�َع م�م�اح�ك�اِت ان�ب�ع�اِث 
ؤاِل، حلمي من لوِن النّدى ال�م�ت�ع�ان�ِق  السُّ
مَع خدوِد األط�ف�اِل، عش�ٌق م�ف�ت�وٌح ب�ی�ن 
أحضاِن الفرحِ َرغَم أنِف الحزِن المترام�ي 
ُد أح�زان�ي  باحِ، حلمي یب�دِّ فوَق خمیلِة الصَّ
المترصرصةَ فوَق كاھلي من�ُذ أْن ع�ب�ْرُت 
ضیاَء الحیاِة، حلمي یحرُق ب�ك�لِّ س�ال�س�ٍة 
آھ�اِت ع��م�ري ال�ح�زی��ن�ةَ، ح�ل�م��ي عش��ٌق 
مفتوٌح على مصراعیِھ، شوقاً إلى خم�ائِ�ِل 
النَّعیِم، یجمُح بشغ�ٍف ع�م�ی�ٍق ن�ح�َو آف�اِق 
الخیِر عبَر حرفي ال�م�ت�ن�اث�ِر ف�وَق وج�ن�ِة 
الحیاِة، حلمي قصیدةُ عشٍق منسوجةٌ م�ن 
ماِء، حلمي حكایةُ شاعٍر من�دل�ٍق  مآقي السَّ

 من تواشیحِ الغماِم! 
أعشُق أن أسلِّطَ حرفي على م�ا ی�راوُدن�ي 
من بھجاِت ال�ع�ط�اِء ف�ي ح�ك�م�ِة ال�ح�ی�اِة، 
حلمي یتألألُ مثَل تجلِّیاِت ط�اغ�وَر؛ ش�اع�ِر 
ال�ھ�ن�ِد األّول، ش�اع�ِر ال�ح�ك�م�ِة وان�ب�ع��اِث 
ِل على إیقاعِ بھاِء الحیاِة. ی�ا ش�ھ�ی�َق  التَّأمُّ
الشِّعِر الّشام�خِ ف�وَق م�ھ�ج�ِة األح�الِم، ی�ا 
حبوَر القصیدِة ال�م�س�روج�ِة ع�ل�ى ض�ی�اِء 
المحبِّة والفرحِ واخضراِر أغصاِن الّروحِ، 
یا روًحا خّالقةً ع�ل�ى ام�ت�داِد األزم�اِن، ی�ا 
إشراقةَ بوحٍ من أزھى إشراق�اِت م�زام�ی�ِر 
الحیاِة، یا وھَج الكلمِة المعبّقِة ب�اب�ت�ھ�االِت 
موِّ وتج�لِّ�ی�اِت ال�ح�ل�ِم ال�م�ن�س�اِب ف�وَق  السُّ
مروجِ القلِب. ینم�و ف�ي فض�اءاِت ب�وِح�َك 
اخضراُر الّصباحِ، وفي ظالِل شعِرَك تغف�و 
أبھى الف�راش�اِت. ی�ن�ض�ُح ش�ع�ُرَك ب�ح�ب�ِق 
األزاھیِر كأنَّھُ رسالةُ عشٍق متن�اث�رةٌ ف�وَق 
نیا. یتھاطُل شعُرُك أریًج�ا ف�ّواًح�ا  خدوِد الدُّ
فوَق روابي األرضِ، كأنّھُ نعمةٌ متھ�اط�ل�ةٌ 
علینا من قباِب الحنیِن، من ِھالالِت حب�وِر 
النّعیِم. رؤاَك یا طاغور مت�دفِّ�ق�ةٌ م�ن أل�ِق 
األعالي، من ص�ف�اِء زرق�ِة الّس�م�اِء، م�ن 
لوِن حلیِب الّس�ن�اب�ِل ال�م�م�ھ�ورِة ب�أس�راِر 

 اللَّیِل. 
یا صدیقَي المنس�اَب ف�ي أش�ھ�ى م�زام�ی�ِر 
وحِ، یا إشراقةَ عشٍق مجدولةً في  بوحِ الرُّ
أبھى اخضراِر الكوِن. ی�ا ل�وَن ال�ق�ص�ی�دِة 
المعبّقِة برفرفاِت أجنحِة الحماِم، یا ھ�دی�َل 
الحمائِم المحلِّقِة فوَق ب�ھ�اِء األع�ال�ي، ی�ا 
نسیَم الّصباحِ المصفّى بحنیِن ال�ح�ی�اِة، ی�ا 

حرفًا منقوًشا فوَق خدوِد اللَّ�ی�ِل ك�وم�ی�ضِ 
ةَ أمٍل في عتمِة المساِء على  فرحٍ یفتُح ُكوَّ
انبعاِث ھبوِب النَّس�ی�ِم، ی�ا ش�اع�ًرا م�ن�دَّى 
بأھازیجِ الوئاِم، یا غیمةً ُح�ب�ل�ى ب�ی�ن�اب�ی�عِ 
خیٍر، تزداُد ھطوًال فوَق ج�راحِ ال�ف�ص�وِل، 

 یا جنَّةَ أفكاٍر معشوشبةً بأرقى األشعاِر. 
ِل حتَّى ت�ب�رع�َم�ْت ف�ي رح�اِب  كم من التَّأمُّ

 دنیاَك أصفَى ابتھاالِت بوحِ القصائد!
ن�ی�ا،  طاغ�وُر رس�ال�ةُ ح�بٍّ إل�ى رب�وعِ ال�دُّ
حرٌف شامٌخ في أرضٍ م�غ�روس�ٍة ب�ب�ذوٍر 
بٍة بأقانیِم ال�ف�رحِ وال�ح�ك�م�ِة، ح�ال�ةُ  مخصَّ
ان�ب��ع�اٍث م�ن ح�رٍف مص�فّ��ى م��ن رح��ی��ِق 
الحیاِة، طائٌر مفروُش ال�ج�ن�اح�ی�ِن ی�ح�لِّ�ق 
�ل�ةٌ  فوَق شموخِ الجباِل، قصیدةُ حبٍّ مخضَّ
بمذاِق بھجِة الحیاِة، ِشعُرَك ینش�ُر ص�ف�اَء 
وحِ فوَق ھضاِب الك�وِن، م�ح�ب�وٌك م�ن  الرُّ
مآقي حنیِن الّروحِ المستنبَتَِة من ان�ب�ع�اِث 
ِھالالِت الّسم�اِء. م�راًرا زرْع�َت ال�ب�س�م�ةَ 
فوَق أخادیِد الح�ی�اِة ع�ب�َر أرق�ى ت�ج�لّ�ی�اِت 
القصائد، تُشبِھُ حلًما مجنًّحا على مساحاِت 
حنیِن الغاباِت في أوجِ ش�م�وِخ�ھ�ا، ن�ب�عَ�ْت 
نی�ا.  من خیالَِك ِحكٌم ناصعةٌ فوَق خمائِِل الدُّ
الِل،  ِشعُرَك ین�ب�وٌع ص�اٍف م�ن ال�م�اِء ال�زُّ
�ح�ارى وال�ب�وادي،  ینساُب في أعماِق الصَّ
تسقي أشعاُرَك قلوبًا ع�ط�ش�ى إل�ى دروِب 
المحبَِّة، ینقُش ح�رفُ�َك ھ�دھ�داِت ال�ح�ن�ی�ِن 
فوَق شموخِ الّروحِ، وھ�ي ت�ح�لِّ�ُق ع�ال�یً�ا 
نحَو أصفى مرامي الغماِم، ان�ب�ل�َج ح�رفُ�َك 
ٍق، مجنَّحٍ نحَو  من رحاِب تجلِّیاِت عقٍل خالَّ
أن�ق�ى ت�ج�لِّ�ی�اِت ح�ك��م�ِة ال�ِح�َك�ِم ف�ي زم��ٍن 

 محفوٍف بلھیِب االشتعاِل! 
یا صدیَق ال�طّ�ب�ی�ع�ِة وص�ف�اَء ال�ب�ح�اِر، ی�ا 
صدیَق النّس�ی�ِم ال�م�ن�س�اِب ف�ي ص�ب�اح�اِت 
بیعِ، یا غیمةً ُحبلى ب�ال�خ�ی�ِر، ت�ت�ھ�اط�ُل  الرَّ
ن�ی�ا، ی�ا ح�ام�َل  فرًحا وفیًرا فوَق خدوِد ال�دُّ
ھا، مح�لِّ�قً�ا  أجنحِة الحكمِة من أسمى سموِّ
ف�وَق أم��واجِ ال��ب��ح�اِر، ش��وقً�ا إل��ى أرضٍ 
عطشى لتجلّیاِت وھجِ االشتعاِل، یا حك�ای�ةَ 
حبٍّ طافحٍ بأنضِر أبجدیاِت العط�اِء، رؤاَك 
مح�ب�وك�ةٌ م�ن ح�ب�وِر ال�م�ح�بّ�ِة وال�ع�ط�اِء 
�ن�اب�ِل ف�ي  الِق، مبرعمةٌ من خدوِد السَّ الخَّ
أزھ��ى اخض��راِرھ��ا، وم��ن وھ��جِ ال��خ��ی��ِر 
وأبھ�ى اب�ت�ھ�االِت ال�وئ�اِم وأن�ق�ى ِھ�الالِت 

 السَّالِم! 
أیُّ��ھ��ا ال��م��ط��ُر ال��ھ��ت��وُن، أیَّ��تُ��ھ��ا ال��غ��ی��وُم 
المباركةُ، بلِّلي روَح طاغور بأنقى م�ا ف�ي 

ماِء!  سموِّ السِّ
.......................................... 

 ستوكھولم: 
 )  صیاغة أولى2015/ 10/ 14(
 )      صیاغة ثانیة2019/ 9/ 9(

 صیاغة نھائیّة       2022. 3. 30

را ُا ُُن، أا ُا أ 
  روَح طَر م    اِء!

/ صبري یوسف 
 سویدال



عن مؤسسة ابجد للترجمة والنش�ر وال�ت�وزی�ع    

 صدر لألدیب نزار حنا الدیراني ثالثة كتب مھمة وھي:

 

قراءة سریانیة ل�ل�ن�ق�وش ال�م�ك�ت�ش�ف�ة ف�ي الس�ع�ودی�ة  -1

 والیمن.

قراءة سریانیة للنقوش المكتشفة في م�دی�ن�ة ال�ح�ض�ر  -2

 العراقیة.

قراءة سریانیة للنقوش المك�ت�ش�ف�ة ف�ي م�دی�ن�ة ت�دم�ر   -3

 السوریة.

  یمكنكم الحصول علیھا من :

  مقر المؤسسة في مدینة بابل -

  مكتبة أدھم عادل -

  شاعر المتنبي –محافظة بغداد  -

  شارع المتنبي -دار أمارجي محافظة بغداد   -

  شارع الجزائر -محافظة البصرة  -مكتبة ودار الھجان  -

 -ال�م�وص�ل  -م�ح�اف�ظ�ة ن�ی�ن�وى   –مكتبة حسام ال�دی�ن  -

  مقابل رصیف الكتب -المجموعة الثقافیة 

  -محافظة دھوك  -مكتبة ومقھى قبھان التراثي  -
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 ھباءا ...
 أنثر عباراتي

 المسافرة
 أكتب  للحزن

 للطرقات
 ابعثرھا ...

 على رصیف الوھم
 حروفا وآھات

 ثسِكر
 غانیات الحي االعتیق

 تتمایل بخصرھن النحیل
 كصبي قھقھ

 حین خط في الھواء
 صورة وجھ أمھ االمدمى

 بالظنون
 والرحیل .

 شھقتي دخان مناقل
 محملة بجمرة لھب

 تضطرم كالرحیل ...
 وفي الرحیل

 ترتل مساءات الصبایا
 أرجوزة االعشق

 والحنین
 تمسح جبین النھرین

 بقبلة الرحیق
 والرحیل
 الرحیل ,

 الرحیل الى این ... ؟
 !!  لو كان رحیلك من لیلى

 فـ (لیلى)
 متخمة من رحیقھا
 تمأل سالل البؤساء

 أرجوانا وزھرا
 وعشقا مجنونا
 بغزو الشغاف

 ترتوي منھا
 أسراب المھاجرین

 نحو الضفاف
 لوكان رحیلك
 طائرا اسودا
 ...  فأعلِن الحداد

 ثمة من یموت
 بال حداد

 ویكتب حزنھ
 بال مداد

 ثمة من یرضع الوھم
 من طنین الخرافات

 لو كان رحیلك سحرا
 ھنا , ثمة من یطرق...

 باب العرافات
 وأنت تنتشي ...
 ضجیج المقاھي

 المكتضات
 تلھث وراء

 جواز سفرك
 وتمد رأسك

 على أرصفة بلھاء .
 وخرائب الدار

 لألیجار  للبیع أو
 وقلب (لیلى)

 یضطرم بالحزن
 والنار.

 تنث لحافك
 وقت الرحیل

 الرحیل ...
 الرحیل الى این... ؟

 سنونوات  ھنا
 تستنشق

 رائحة الخرائب
 و تنبش

 خلف نوافذ الدار
 ثم ترقد بال دثار

 ان كان لك البد من الرحیل !!
 خط على یدك

 وشماً لمساء وئید
 مازالت امك الثكلى

 تتوحم
 وتنتظر مجئ الولید

 ومازالت عیناھا
 في رمقھا األخیر

 تنثر حزنا
 تقرع باب مساكن هللا
 ھنا , في الشرق ...

 كانت الشمس
 وكانت السماء

 و محطات الملكوت .
 زقاق المدینة  والیوم

 یدفع فاتورة
 األرض

 والتراب ...
 والماء

 والھواء ...
 ثمنا للرحیل

 ... ؟  الرحیل الى این

" ت " 
 
 
 
 
 
 

 میثاق كریم الركابي
  العراق -الناصریة  

 
 
 
 
 

 ماذا أفعل كي أمحو من ذاكرتي كل حكایات قلبك..؟
 ماذا أفعل كي ینتھي سفري من ھذه المتاھة..؟

 أعترف أني مازلت أحبك..مازلت مأھولة بوجھك الذي یلعب بمصیر 
 .مزاجي ویجعلني أفسد كل عھودي بالفراق

 مازلت أصمت كثیرا وأقول كل كلمات الحب حین أعانقك بعیني
 مازلت أضمر كل العناء خلف ھذه السطور

  .فكلما امتزج لیلي بطیفك ولدت من شریاني ألف وردة
 .وكلما تأملت بقایا عطرك تصاب روحي بحمى العشق

 فأي بھجة تطوقني أطلقت علیھا اسمك
 .وأي قصیدة تداھمني ألفھا ضمادا على كتف غیابك

 .قلبي المصاب بحسنك یقودني نحو الھالك
 أنا أعلم علم الیقین أني بھذا الحب كمن یمشط النھر بأصابعھ

 كمن یلملم شظایا المرایا لعلھ یستجمع مالمحھ
  ھذه أنا أرش األرق على بقایا اللیل

 أبعثر ما تبقى من روحي على فجرك
 .فأخرج من جفنیك كشعاع یتسلل بفرح على جلد الصباح

 لیت لي شغب األطفال ألرمي نافذتك بقلبي
 لیتني أھدم جدار صمتك بمرارة خیباتي

 أو غیمة تمطر حبرا على قمصانك البیضاء
 فبعض االستفزاز غنیمة..وبعض الصمت ھزیمة

 ترى ھل ما زال كتفك یترقب رأسي..؟
 یعد لھ كل حكایات األمان ویسقیھ كل أغنیات الحنین

 كل حواسك تنتظرني..وانا مفقودة
 مفقودة بعزلتي وكبریائي وعنادي وحتى انكساري

 ورغم فقدي اال أني ما زلت متشبعة بالحب والكلمات
 ما زلت قادرة على كتابة ھذه البرقیات وھزائمي تتألأل على المأل

  فأن أكون عاشقة ھذه بحد ذاتھا خیبة
 وأن تكون أنت المراد فھذا ھو الھالك

 أنا الشائعة التي تتداولھا النساء وترممھا بالشتیمة
 أنا اللعنة والندبة التي التصقت بالقبیلة

 وأنت الجنوب الذي یستعید عافیتھ بالعشق
 أنا الحانة التي تلملم ھذیان السكارى

 وأنت الخمر الذي یھشم كل لحظات الصحو
 لیت في الحب قسمة عادلة لتشرب محنتي في االشتیاق

 لیتني أنسف كل قوانین الحیاة وأجعل منك فصال خامسا للطبیعة
 ...أیھا الطفل الذي یجعلني امرأة شامخة القلب

 .أبلل مساءك بكثیر من القبالت
 

 نوئیل جمیل/ نینوى
 العراق 

 ا ا ا.؟
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ف��ي م��م��ارس��ات��ھ وت��ف��س��ی��رات��ھ    
ال��دی��م��اغ��وغ��ی��ة، ی��ب��دو ان ال��ن��ظ��ام 
الس��ی��اس��ي ف��ي ال��ع��راق ی��ع��ی��د إل��ى 
األذھان من جدید: رأی�ان خ�ط�ی�ران 
كان قد اثارھما الدكتاتور صدام أبان 
حكمھ أحدھما، قدیم، یتعلق بمستقبل 
كیانھ ووجوده كقولھ: ((أن من یرید 
انتزاع ال�ح�ك�م ف�ي ال�ع�راق م�ن ی�د 
البعث، علیھ أن یأخذ بالحسبان م�ن 
انھ سیستلم أرض�اً م�ح�روق�ة وآالف 
القتل�ى)).. أم�ا ال�ث�ان�ي ف�ل�ھ دالالت 
فاصلة لتفعیل النم�ط األول وك�ی�ف�ی�ة 
تحقیق اھدافھ ومست�ل�زم�ات�ھ، ح�ی�ث 
تردد على لس�ان ال�م�س�ؤول�ی�ن ق�ب�ل 
سقوط النظ�ام ب�أی�ام م�ا أش�ار ال�ی�ھ 
صدام: ((م�ن أن ال�ح�رب ان ب�دأت 
سوف لن تنتھي))، ف�ي إش�ارة إل�ى 
المواجھة المسلحة الشاملة، بمع�ن�ى 
استمرار القتال على نح�و ع�م�ل�ی�ات 

أو ما یطلق علیھ ب�ح�رب  «إرجاف»
العصاب�ات، واالن�ت�ق�ال م�ن ث�م إل�ى 
خطوة تصفیة العراقیین ال�م�ن�اوئ�ی�ن 
لھ، تحت شعارات شعبویة كما حدث 
ف�ي ح��روب�ھ الس��اب�ق��ة.. ف�م��ا اوج��ھ 
الشبھ بین ھذه الم�واق�ف ال�ظ�الم�ی�ة 
للنظام السابق وتھ�دی�دات ال�ط�ب�ق�ات 
الطائفیة وفصائلھ�ا ال�م�س�ل�ح�ة م�ن�ذ 
وصولھا الى دفة ال�ح�ك�م ب�ع�د غ�زو 

 2003العراق وسق�وط ص�دام ع�ام 
ولغایة الیوم ع�ل�ى ال�ن�ح�و ال�ت�ال�ي: 
( استلمناھا ولن ننطیھا ب�ع�د م�ھ�م�ا 

 كلف الثمن .!)
كثیرا ما نشرت وت�ن�ش�ر م�ع�ل�وم�ات 
ومغالطات سی�اس�ی�ة وف�ك�ری�ة ح�ول 
العدید من القضایا المص�ی�ری�ة ال�ت�ي 
تعني مستقبل ال�م�واط�ن ب�االس�اس، 
بھدف اثارة الح�س�اس�ی�ات وال�رع�ب 

 السیاسي عن قصد. 
وقف االعالم كحال ب�ع�ض االح�زاب 
والنخب الس�ی�اس�ی�ة غ�ی�ر م�ع�ن�ی�ی�ن 
بتفكیك تلك الت�ھ�دی�دات وم�خ�اط�رھ�ا 

ع��ل��ى مس��ت��ق��ب��ل ال��ح��ی��اة ال��ع��ام��ة 
وعرضھا امام الرأي العام ال�ع�راق�ي 
والخارجي، كم�ا یس�ت�وج�ب ال�ع�رف 

 المھني واالخالقي ذلك.
وإذا م��ا رب��ط��ن��ا ب��ال��م��ل��م��وس ب��ی��ن 
الممارسات السلبیة ل�ف�ئ�ات وص�ل�ت 
للسلطة على أنقاض النظام الس�اب�ق 
وبمساعدة المحتل االمریكي، وب�ی�ن 
النظري لمفھوم الموقفین السائ�دی�ن 
لدى النظام آنذاك واصحاب السل�ط�ة 
الحالیة، سنجد بان الطبقة السیاسیة 

، ھ�ي االخ�رى، ت�ن�ت�ھ�ج 2003منذ 
ب��ع��ض ج��زئ��ی��ات ت��ل��ك الش��ع��ارات 
كوسیلة ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى مس�ت�ق�ب�ل�ھ�ا 
السیاسي ـ الطائفي. فما ی�ج�ري ف�ي 
العراق من عملیات تصفوی�ة ی�ذھ�ب 
ض��ح��ی��ت��ھ��ا ال��م��ئ��ات م��ن األب��ری��اء 
العراقیین، ال یشكل اال نھجا شعبوی�ا 
ـ عقائدی�ا، م�ك�م�ال، اص�اب ال�ع�راق 
بالصمیم، مارس�ھ ال�ن�ظ�ام الس�اب�ق، 
وتمارسھ الطبقة السیاسیة ال�ج�دی�دة 
لحمایة ن�ف�س�ھ�ا، خ�وف�ا م�ن ض�ی�اع 
الس�ل�ط��ة م��ن ی��دھ�ا، واال س�ت��ج�ع��ل 
العراق مسرحا ھاویاً ال للشعب أث�را 

 فیھ وال مكان.
 

لقد مارست الطبقة السیاسیة للنظ�ام 
ـ الطائفي، منذ وصولھ�ا ل�ل�س�ل�ط�ة، 
لغة التھدید واالدعاءات الكاذبة ل�م�ا 
تقت�ض�ی�ھ مص�ال�ح�ھ�ا، ول�ج�أت إل�ى 
ممارسات ال تختل�ف ف�ي م�ح�ت�واھ�ا 
ال�ن�م��ط�ي م�ن ال�ن�اح��ی�ة الس�ی��اس�ی��ة 
والفكری�ة ع�م�ا ات�ج�ھ إل�ی�ھ ال�ن�ظ�ام 
السابق. أنھا عمدت وألول م�رة ف�ي 
تاریخ المجتمع العراقي إلى ترس�ی�خ 
ثقافة الجھل بما ی�ن�س�ج�م وم�ظ�اھ�ر 

الوع�ي “ التخلي تدریجیاً عن معاییر 
المدنیة ـ والقانونیة. ب�ل ”  المجتمعي

ان��ت��ھ��ج��ت ع��وض��ا ع��ن��ھ��ا اس��ال��ی��ب 
االستبداد والقمع على ھ�ذا الص�ع�ی�د 
أو ذاك، مع نزعة صدام�ی�ة الق�ت�الع 
ھذا ال�ب�ل�د م�ن أس�اس�ھ، وت�ع�ری�ض 
مقوماتھ ال�ب�ن�ی�وی�ة وال�ب�ش�ری�ة إل�ى 

 الخطر .
إن مما یثیر االستغراب، ع�دم ادراك 
من ی�ھ�رول�ون وراء ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة ـ الطائفیة السباب اغل�ب�ھ�ا 
نفعیة، موقفھا م�ن مس�أل�ة: ال�ب�ق�اء 
ف��ي الس��ل��ط��ة وت��أم��ی��ن مص��ال��ح��ھ��ا 
ال�ف�ئ�وی�ة وال�ح�زب�ی�ة الض�ی�ق�ة دون 
منازع. وفي الجانب اآلخر، المسألة 
ال�وط�ن��ی�ة ال�ت��ي ت��ت�ط��ل�ب ب�االس��اس 

تحقیق مص�ال�ح “ مسألتین ھامتین ـ 
المج�ت�م�ع وت�أم�ی�ن األم�ن ال�ق�وم�ي 

”. جیودیموغرافیا وثقافیا وأخ�الق�ی�ا

ب�دل ت�ق�ی�ی��د ال�م�ج�ت�م��ع ون�م�وه م��ع 
المبالغة لحصر األمور ف�ي ن�ط�اق�ھ�ا 
الضیّق لصالحھا. ایض�ا ع�دم ق�ب�ول 
واح��ت��رام أھ��م��ی��ة ت��وس��ی��ع دائ��رة 
المشاركة السیاسیة وحلح�ل�ة ع�ق�دة 
الحكم والدفع بھا باتجاه حل األزمات 
المزمنة بعقالنیة.. وما یدعو لل�ق�ل�ق 
تعامل القسم األكبر من الس�ی�اس�ی�ی�ن 
العراقیین مع أمور بلدھم المصیری�ة 
بشكل غیر مسؤول، والتنكر لمفھوم 

ع��ل��ى ص��ع��ی��د ال��دول��ة ”  الس��ی��ادة“ 
المستقلة ومصالح شعبھا، لق�ب�ول�ھ�ا 
االم��الءات والض��غ��وط ال��خ��ارج��ی��ة 
وكأنھا أمرا طبیعیا. ول�م�ن ال�غ�راب�ة 
التحاق بعض اطیاف المثقفین بركب 
المطبلین الحزاب السلطة وما یسمى 
بالع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة م�ع ادراك�ھ�م 
زیفھا عمل�ی�ا ون�ظ�ری�ا. األم�ر ال�ذي 
جعل األزمة السیاسیة تت�أرج�ح ب�ی�ن 
النھج القدیم واالنھیار الكام�ل ال�ذي 
سیسببھ الطرف اآلخر في الم�ع�ادل�ة 
الس��ی��اس��ی��ة ال��ذي ات��ك��ل��ت ع��ل��ی��ھ 

. 2003اإلمبریالیة األمری�ك�ی�ة ب�ع�د 
وك��الھ��م��ا یش��ك��ل خ��ط��را م��اس��اوی��ا 

 لمستقبل العراق ومجتمعاتھ.
ع��ل��ی��ن��ا اذن، ون��ح��ن ن��ق��ف وس��ط 
االزم��ات ال���دول��ی���ة ال���ت��ي ت��ل���وح 
مخاطرھا على ال�ج�م�ی�ع، ان ن�ح�ذر 
وبش�دة: ب��إن ن��ظ��ری��ة ص��دام، ع��دم 
إعطاء الفرصة ألي ط�رف ع�راق�ي 
تحق�ی�ق أح�الم�ھ الس�ی�اس�ی�ة وح�ك�م 
البالد بالطریقة التي یراھا م�ن�اس�ب�ة 
ل��خ��ی��ر ال��ب��الد وال��ع��ب��اد، ھ��ي ذات 
ال��ن��ظ��ری��ة ال��ت��ي ی��دور ف��ي ف��ل��ك��ھ��ا 
اصحاب السلطة الطائفیة على م�دى 
تسعة عشر عاما كما تؤكد األح�داث 
ذلك. على سبیل المثال ال ال�ح�ص�ر، 
ما یرد ع�ل�ى لس�ان م�ن�ت�س�ب�ي ھ�ذا 
البیت الطائفي او ذاك، من تھ�دی�دات 

لمواج�ھ�ة ”  الحرب االھلیة“ مسلحة 
اي ری��اح س��ی��اس��ی��ة ت��م��ن��ع ب��ق��اءه 

بالسلطة حت�ى وان ك�ان�ت ب�ال�ط�رق 
 الدیمقراطیة، السلمیة والدستوریة.

إن الجماعات واالحزاب ال�م�ھ�ی�م�ن�ة 
على الدولة ومؤسساتھا ال�م�خ�ت�ل�ف�ة 
منذ تسعة عشر عاما في كافة أنحاء 
البالد ومحافظاتھا، ال یخطر ب�ب�ال�ھ�ا 
س��وى ال��ب��ق��اء ف��ي دائ��رة ال��ح��ك��م 
وال�ت�ض�ی�ی�ق ع�ل�ى ح�ل�ح�ل�ة ال�ع�ق��دة 
السیاسیة لتشكیل الحكومة ال�ع�ت�ی�دة 
ورئ�اس��ة ال��ج��م�ھ��وری�ة. ف��اص�ب��ح��ت 
تشكل عامال خطی�را ی�دف�ع ب�ال�ح�ی�اة 
االجتماعیة إلى مسرح العنف، وم�ن 
ثم االنتقال تدریجیاً إلى صراع منظ�م 
وحاد، بین جمیع الكیانات واألحزاب 
والتكتالت، مما یض�ع ال�ع�راق أم�ام 
خطر، یجعلھ ممزقاً وضعیفاً بالشك�ل 
الذي أراد لھ النظام الم�ب�اد ویس�ع�ى 
لتحقیقھ من ال ی�ف�ھ�م ف�ن الس�ی�اس�ة 
وم�ھ��ارات�ھ��ا ف�ي ص��ن�اع��ة ال�ت��ط��ور 

 والبناء وسعادة المجتمع.
 

لننتظر م�ا س�ی�ت�م�خ�ض ع�ن ات�ف�اق 
ال�م�ال�ك�ي ـ� الص�در، ال�ذي الزال ال 
یبش�ر، م�ا اذا ال�م�س�اع�ي س�ت�ك�ون 
محمودة، وحكومة ذات دور مركزي 
ستتشكل، تخت�ل�ف ع�ن ال�ح�ك�وم�ات 
السابقة، بام�ك�ان�ھ�ا ت�دارك االزم�ات 
والمفاھیم باالتجاه الذي ی�ج�ع�ل م�ن 
ال��وع��ي الس��ی��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي 
مظھرا من مظاھر التحدي لل�ح�روب 
وص�ن��اع��ة ال��دی��ك��ت��ات��وری��ة، وت��ب��ن��ي 
الثقافة الوطنیة الحقیقیة، بدل العنف 
والجھل، لتكون بدایة عھد جدید ف�ي 
العراق من مبادئھ تحقیق االستق�رار 
االقتصادي والسیاسي واالجت�م�اع�ي 
والفكري لجمیع ش�رائ�ح ال�م�ج�ت�م�ع 
ال�ع�راق��ي دون ت�م��ی�ی��ز، وم��واج�ھ��ة 
األفكار الداعیة للطائفی�ة وال�ت�روی�ج 
للتعصب الشوفین�ي واالی�دی�ول�وج�ی�ا 
الشمول�ی�ة ال�داع�ی�ة ل�ح�رق األرض 

 ومن علیھا.

  !!دة  ا اة إ اذنإا ا  ااق و

 عصام الیاسري/المانیا
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ع���ق���دی���ن م���ن ال���زم���ن ول���دت  م���ن���ذ     
توعوی�ة ع�ظ�ی�م�ة ف�ي ع�ق�ل ام�راة   فكرة

طموحة أرادت لبنات جیلھا النھ�وض م�ن 
ب�ی��ن رك��ام ال��ع�ادات وال�ت��ق�ال��ی�د وال�ق��ی��ود 
المجتمعیة البالیة عل مختلف ات�ج�اھ�ات�ھ�ا 

ت�أس�ی�س   ومبرراتھا أثمرت فیما بعد ع�ن
فریق ثم م�ن�ص�ة ت�داف�ع ع�ن ح�ق�وق ت�اء 
التأنیث الساكنة لتكسر قید سكونھا وتفجر 
عن طاقاتھا ال�ك�ام�ن�ة وت�ب�ث ف�ي روح�ھ�ا 
الحیاة بعد ركود طویل األمد ح�ت�ى ع�ق�دت 
العزم على تحویل ذلك ال�م�ج�ھ�ود ال�ج�ب�ار 
الى منظمة ح�ق�وق ال�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 
بقع�ة ج�غ�راف�ی�ة ب�ع�ی�دة ع�ن ال�وط�ن ب�ع�د 

ی�ح�ب   مسافات ال تفصل بین إنس�ان وم�ا
من حریة وكرامة ألبن�اء ج�ل�دت�ھ. وال�ی�وم 
تحتفي تلك المنظمة بثم�ار حص�دت�ھ�ا ب�ع�د 
رحلة مضنیة من العمل الدؤوب بمشارك�ة 
مجموعة من األی�ادي ال�ب�ی�ض�اء ال�ھ�ادف�ة 
لح�ی�اة ح�رة ك�ری�م�ة ت�ط�ال اھ�م ف�ئ�ة ف�ي 

م��ن ت��ل��د وت��رب��ي ال��ف��ئ��ات   ال��م��ج��ت��م��ع
إذ أقامت منظمة ح�ق�وق ال�م�رأة   األخرى.

العراقی�ة ال�ت�ي ب�دأت ك�ف�ك�رة أول�ی�ة ع�ام 
على ید مؤسس�ت�ھ�ا ت�م�ارا ع�ام�ر،  2011

ع��راق��ی��ة م��ق��ی��م��ة ف��ي ال��دن��م��ارك ح��ف��ال 
استضافت بھ عدد من شخصیات المجتم�ع 
من نش�ط�اء وح�ق�وق�ی�ی�ن وم�م�ث�ل�ی�ن ع�ن 
الش��رط��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ی��ة وقس��م م��ح��ارب��ة 

اإلشاعات التابعة لوزارة الداخ�ل�ی�ة فض�ال 
عن نماذج حیة لنساء ناجحات ف�ي م�ج�ال 
تخصصھن احتفاًء بیوم ال�م�رأة ال�ع�ال�م�ي 
وقد عرف القائمون ع�ل�ى ال�ح�ف�ل أھ�داف 
المنظمة التي تخلصت في :" الدف�اع ع�ن 
حریات المرأة والطفل ومجابھة كل أشكال 
ال�ت��م��ی�ی��ز ض�د ال��م��رأة وت��رس��ی�خ م��ب��ادئ 
ال�ت�ع�ای�ش الس�ل�م�ي والس�ل�م ال�م�ج�ت�م�ع��ي 
ومحاربة كل أشكال العنف ال�م�ب�ن�ي ع�ل�ى 
أس�اس ال�ج�ن��در". وغ�ی�رھ�ا إض�اف�ة ال��ى 
التطرق الى إن�ج�ازات ال�م�ن�ظ�م�ة :" م�ن 
تس��ل��ی��ط الض��وء ع��ل��ى قص��ص ن��ج��اح 

ع�راق�ی�ات ف�ي م�ج�االت م�ت�ع�ددة   سیدات
وفتح منصة للحوار في قضایا مج�ت�م�ع�ی�ة 
م�ت��ن�وع��ة فض�ال ع��ن إق��ام��ة ال��ع��دی�د م��ن 
الندوات إلیجاد ح�ل�ول ل�م�ش�ك�الت ج�دل�ی�ة 
قائمة ومد ید ال�ع�ون وال�دع�م ل�ك�ل ام�راة 
معنفة اجت�م�اع�ی�ا واس�ری�ا واألخ�ذ ب�ی�دھ�ا 
وتوعیتھا قانونیا وتقدیم ال�دع�م ال�ن�ف�س�ي 

ع�دة   من خالل فرق مختص، وإقامة  لھا
حمالت دعم اقتصادي من اج�ل ال�ن�ھ�وض 

 بواقع المرأة وتمكینھا في المجتمع".
بدقیق�ة ص�م�ت اح�ت�رام�ا ألرواح ض�ح�ای�ا 
العنف من النساء، بدأ الحفل مرافقاً لكلمة 
ألقتھا م�ؤس�س�ة م�ن�ظ�م�ة ح�ق�وق ال�م�رأة 
العراقیة، تمارا ع�ام�ر ق�ائ�ل�ة:" م�ھ�م�ت�ن�ا 

تمركزت   كمنظمة تدافع عن حقوق المرأة
حول طرح رؤیة تكشف أن�م�اط الس�ی�ط�رة 
االجتم�اع�ی�ة ال�ت�ي ت�ت�ع�رض ل�ھ�ا ال�م�رأة 
وعالجھا من خالل آلیات إعادة التأھیل اذا 
أن لكل امراة م�ع�ن�ف�ة ھ�ن�اك آل�ی�ة م�ح�ددة 
للدفاع عن نفسھ�ا" م�ن�وھ�ة ال�ى أھ�م�ی�ة 
خلق حالة دفاعیة ذاتیة من قبل الش�خ�ص 
المعنف كي یتمكن الناشط االجتماعي م�ن 
تقدیم المساعدة لھ، مضیفة :" ع�ل�ى ك�ل 
امراة ترغب ف�ي ت�ط�وی�ر ذات�ھ�ا وت�غ�ی�ی�ر 
واقعھا نحو األفضل والتحرر من ح�ب�س�ھ�ا 
أن تبدا ھ�ي ب�أول خ�ط�وة إذ أن م�ن اھ�م 
أسس النھوض باي مجتمع ھ�و ت�أھ�ی�ل�ھ، 

اعتمادا عل�ى ن�ھ�ج ال�ب�اح�ث االج�ت�م�اع�ي 
الفرنسي بییر بوردیو ومعلم الحریة األول 
الفیلسوف البرازیلي باولو ف�ری�ري ال�ذي 
أسس ركائز لتحریر ال�م�ق�ھ�وری�ن وال�ت�ي 

أیض��ا ع��ل�ى ال�م��ج�ت��م��ع   ت�ن��ط�ب��ق واق��ع�ی��ا
 العراقي بكل اسف".

وعن دور المرأة في المجتمعات ال�ح�دی�ث�ة 
تستطرد عام�ر ق�ائ�ل�ة :"ن�ؤم�ن ن�ح�ن أن 
المرأة ھي من تص�ن�ع األج�ی�ال وھ�ي م�ن 
تخلق مجتمع خالي من األم�راض وال�ع�ق�د 

لذل كان�ت ال�م�رأة ھ�ي م�ح�ورن�ا   النفسیة
األول واالھ��م ف�ي ط��رح مش��روع��ن�ا ل��ذل 
تكفلنا مھمة نقل مشاك�ل ال�م�ج�ت�م�ع ب�دق�ة 
وسریة تامة من اجل الحفاظ ع�ل�ى أرواح 

وھذا ھو جوھر علمن�ا ال�ذي ك�ان   النساء
سببا رئیسیا في إنجاح سیر مھامنا فض�ال 
عن الوفاء بوعودنا تجاه كل ح�ال�ة ع�ن�ف 

عرضت علینا" وق�د اخ�ت�ت�م�ت   ضد امراة
حدیثھا معربة عن سعادتھا بخلق "قاع�دة 

مص�غ�ر ی�ع�ن�ى   جماھیریة رصینة لمجتمع
بقضایا ال�م�رأة وی�داف�ع ع�ن�ھ�ا م�ن خ�الل 
منظمة حقوق المرأة العراقیة التي ست�ج�ل 
رس��م��ی��ا ل��دى ال��دول��ة ف��ي وق��ت ق��ری��ب 
"متطل�ع�ة ال�ى ت�ك�ث�ی�ف ال�ج�ھ�ود وإی�ج�اد 
أواصر وجسور تواص�ل ع�م�ل�ي وم�ھ�ن�ي 
بین كافة منظمات الم�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي م�ن 
اجل دعم شریحة اكبر من ال�م�ع�ن�ف�ی�ن ف�ي 
المجتمع على مبدا "ی�د واح�د ال تص�ف�ق، 
أو رب��م��ا ق��د ال یس��م��ع ص��دى ص��وت 

 تصفیقھا".

م أة وت ا  ث ....  ً 

(كنت بعیدة عن موضوع المخدرات، لكن ھناك م�واق�ف    
او تجارب بسیطة نعیشھ�ا ت�خ�ل�ق م�ن�ا اش�خ�اص اخ�ری�ن 
یؤدون رسائل مختلفة تماما، حیث كنت اعمل مدرسة ف�ي 

في ع�ام ج�اءن�ي   مدرسة اعدادیة مختلطة وفي احد األیام
واخبرني ان ھ�ن�اك ع�دد م�ن ال�ط�الب م�ح�ددا ل�ي  2018

أسمائھم، یتعاطون مواد مخدرة وتحدیدا مادة الك�رس�ت�ال، 
صدمت واندھشت من حق�ی�ق�ة ان ی�ت�ع�اط�ى ط�الب ب�ع�م�ر 
المراھقة ھكذا مواد ویصبحون مدمنین!، خطورة وجدی�ة 
االمر دفعتني لمراقبة الطالب ومتابع�ت�ھ�م ح�ت�ى اك�ت�ش�ف�ت 
حقیقة االمر وانھم بالفعل یتعاطون المخدرات وبعد تفك�ی�ر 
قررت ان امتنع عن اب�الغ اإلدارة ت�ج�ن�ب�ا ل�ف�ص�ل�ھ�م م�ن 
المدرسة وحرمانھم من اكمال التعلیم وبدال من ذلك فك�رت 
في مواجھتھم بحضور اسرھم وح�ی�ن ل�ج�ات ل�ذل�ك ال�ح�ل 
استطعت انا وعوائل الطالب المدمن�ی�ن م�ن إی�ج�اد ح�ل�ق�ة 
وصل فیما بیننا تمكنن�ا م�ن مس�اع�دة األب�ن�اء ال�م�ع�ن�ی�ی�ن 
وعالجھم من اإلدمان من خالل االستعانة بطبیب مساع�د، 
ھؤالء الطلبة استمروا في عالجھم فترة طویلة من الزمن 
ولكن نجحوا أخ�ی�را وت�ع�اف�وا ت�م�ام�ا دون م�ع�رف�ة إدارة 
المدرسة ما قد یعرض�ھ�م ل�ل�ط�رد، وال ح�ت�ى أي ش�خ�ص 

  …اذ جرت العملیة بسریة تامة  اخر
ھذا الطفل الذي یبلغ من العمر عشرة أعوام فقط س�ل�م�ن�ي 
مھمة تعد من اصعب ال�م�ھ�ام ال�ت�ي ی�م�ك�ن ان ی�واج�ھ�ھ�ا 

ك�ل�ن�ا نس�م�ع   وتقلب حیاتھ وتغیر مساره بالكامل  شخص
عن قضایا حقوق المراة والطفل والمجتمع لكن من یعرف 
منا عن شخص مختص بقضایا المخ�درات ف�ي ال�ع�راق؟! 
من ھنا بدأت رحلتي الج�دی�دة م�ع قض�ی�ة إنس�ان�ی�ة ج�ادة 
وخطیرة وقررت ان أقوم بتأسیس منظمة مختص�ة ت�ع�ن�ى 
بكشف حاالت اإلدمان و تأخذ على عاتقھا متابعة ض�ح�ای�ا 
المخدرات وعالجھم واعادتھم لممارسة حیاتھم الطبیعیة، 
كل حالة قدم�ت ل�ھ�ا ی�د ال�ع�ون وال�دع�م م�ع�ن�وی�ا وم�ادی�ا 
للنھوض من جدید والتعاف�ي م�ن ال�م�واد ال�م�خ�درة ك�ن�ت 
اشعر معھا بفخر ونصر وسعادة ال ت�ف�رق ع�ن س�ع�ادة ام 

 بشفاء ابنھا).
 
 العمید غالب العطیة مدیر الشرطة المجتمعیة : -

"الكثیر من النساء المعنفات یتعرضن لضغوط اجتم�اع�ی�ة 

واقتصادیة ونفسیة وھ�ذا ی�ت�ط�ل�ب ج�ھ�د ك�ب�ی�ر م�ن اج�ل 
المساعدة وتقدیم الدعم وت�ق�ع ال�م�س�ؤول�ی�ة األك�ب�ر ع�ل�ى 
عاتق الناشطات والعامالت في منظمات المجتمع ال�م�دن�ي 
باإلضافة الى جھودنا كشرطة مجتمعیة من اجل الن�ھ�وض 
بواقع المراة ، نحن وخ�الل ع�م�ل�ن�ا الح�ظ�ن�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الجرائم االجتماعیة التي ت�ت�ع�رض ل�ھ�ا ال�م�راة اك�ث�ر م�ن 
الرجل، مثال موضوع االبتزاز االل�ك�ت�رون�ي اذ وق�ع�ت م�ا 

%  80ف�ق�ط  2021حالة ابتزاز خالل عام  1950یقارب 
منھا لضحایا نساء بینما في دول وم�ن�اط�ق أخ�رى ت�ك�ون 
النسبة متناصفة او ق�د ت�زی�د ل�ج�ن�س دون اخ�ر وت�ك�ون 
النسب متقاربة غال�ب�ا ب�ی�ن�م�ا ف�ي م�ج�ت�م�ع�ات�ن�ا الش�رق�ی�ة 
وباالخص الع�راق ول�ع�دة أس�ب�اب ق�اھ�رة وم�ع�روف�ة م�ن 
نواحي اجتماعیة وجندریة النسبة تتضاعف لدى ال�ن�س�اء 

المراة في مج�ال   وتقل عند الرجال واجبنا توعیة وتثقیف
مواقع التواصل االجت�م�اع�ي وك�ی�ف�ی�ة ت�ام�ی�ن حس�اب�ات�ھ�ا 
والحفاظ على معلوماتھا م�ن ال�ع�ب�ث وال�ت�الع�ب وال�ن�ش�ر 
فالبد ان یكون لدیھا ثقافة تكنلوجیة ت�ح�م�ي ن�ف�س�ھ�ا م�ن 
عملیات االبت�زاز ال�ت�ي ی�ن�ت�ج ع�ن�ھ�ا اض�رار اج�ت�م�اع�ی�ة 

طالق او قتل او جرائم شرف تحت ع�ن�وان غس�ل   خطیرة
العار إضافة الى ازدیاد حاالت االنتحار او ال�ھ�روب خ�وف�ا 

كذلك الحال فیما یخص ال�ع�ن�ف االس�ري ف�ق�د   من االسرة
ح�ال�ة  80حالة عنف موجھ ضد المراة نقابل  800سجلنا 

حالة ضد األطفال" مشیرا الى ان  40او اقل ضد الرجل، و
ھذا التفاوت الكبیر في النسب یؤكد عل�ى ان ال�ن�س�اء ھ�ن 
األكثر عرضة للتعنیف على أساس الجندر في اسرھم اكثر 

 من باقي فئات المجتمع".
 
مسؤول محاربة اإلشاعات في وزارة الداخ�ل�ی�ة ال�ع�م�ی�د  -

 نبراس محمد علي :
" اإلشاعة تؤثر بشكل سلبي مباشر على الم�رأة ت�ح�دی�دا  

في المجتمع ونحن نستھدف بعملنا فئة الشباب والش�اب�ات 
تحقیق التن�م�ی�ة ال�ب�ش�ری�ة والس�ل�م ال�م�ج�ت�م�ع�ي   من اجل

ومعرفة الذات، قد یكون كالمنا الذع قلیال ولكنھ یصب ف�ي 
مصلحة المرأة، یجب على المرأة أن تحاور ذاتھ�ا وت�ق�رر 
أو تعرف ماذا ترید لمعرفة حقوقھا االجتماعیة والقانونی�ة 
وكیفیة الحصول علیھا دون خلق فجوة م�ا ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 
الرجل" منوھا الى انجرار بعض الفتیات وراء م�ن�ظ�م�ات 
تدعي الدفاع ع�ن ح�ق�وق ال�م�رأة وھ�ي ت�ع�ب�ث ب�وع�ی�ھ�ا 
وسلوكیاتھا ما یجعلھا مقولبة ضمن بنیة عقلی�ة م�ح�دودة 
ما یتنج عن أي تصرف غیر محس�وب ال�ع�واق�ب ان�ح�راف�ا 
عن المسار السلیم، ویعقب: "البد للمرأة في المجتم�ع أن 
تكون واعیة بما تفعل ولماذا كي تثبت نف�س�ھ�ا وج�دارت�ھ�ا 
وبذلك ستكون قادرة على تحدي كل أفراد مجت�م�ع�ھ�ا ول�ن 
یستطیع أحدا الوقوف بوج�ھ�ھ�ا". مش�ددا ع�ل�ى ض�رورة 
تبني منظمات المجتمع المدني منھجیة التوعیة والتن�م�ی�ة 
للنساء بناء على أسس وقواعد سلیمة باألخص في الع�ق�د 
األخیر الذي یشھد تمكن المرأة من بلوغ من�اص�ب م�ھ�م�ة 

 على المستوى الحكومي والبرلماني.
 
ك�م�ا ش�ھ�د ال�ح�ف�ل م�داخ�الت م�ن ع�دد م�ن ال�ن�ش�ط�اء  -

الحاضرین بعضھم عرج على خطورة العمل المیدان�ي ف�ي 
مجال النشاط االجتماعي والقضایا الح�س�اس�ة م�ا ی�ع�رض 
أصحابھ الى مطاردة او مالحقة من قبل ل�م�ح�ی�ط األس�ري 
والعشائري المتحزب للطرف المعنف ومدى تطبیق ال�دور 
الحكومي المتمثل في الش�رط�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ی�ة ف�ي ح�م�ای�ة 
العاملین في ھذا المجال. ومن الجدیر بالذكر وی�ع�ت�ب�ر م�ن 
اھم النقاط التي برزت خالل الجلس�ة ھ�و تس�ل�ی�ط الض�وء 
على تحسین الصور النمطیة للمرأة في المجتمع وال�دف�اع 
عنھا ضد األحكام المسبقة التي تطال�ھ�ا م�ن ق�ب�ل ش�رائ�ح 
اجتماعیة مختلفة الفكر والعقیدة وھ�ذا ی�ق�ع ع�ل�ى ع�ات�ق 
المرأة نفسھا أوال في تصدیر الصورة الس�وی�ة وم�ح�ارب�ة 
كافة منابع صناعة المحتوى الھابط والسيء على منصات 
الواقع االفتراضي الذي یستغل ویتاجر بالفتیات الصغیرات 

 (المراھقة).  ومن ھم في المرحلة العمریة المبكرة
..................................................... 

 * رئیسة منظمة عراق خالي من المخدرات 

  مح اأة

  ایناس كریم*

  ماس القیسي/ بغداد 
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كتابة ماتسمى بقصیدة النثر افتراض�ا ت�ت�ط�ل�ب ان   

تخضع السقاطات األدب المقارن علیھا ل�ل�ت�أك�د م�ن 

تحدید الجنس فإن لم تكن تخضع لت�ل�ك االس�ق�اط�ات 

 فلن تكون قصیدة نثر على اإلطالق بل نص نثري.

وھنا البد من كاتب ھذا النوع من القصید ان ی�ك�ون 

مطلعا على األقل عل�ى األدب ال�م�ق�ارن وم�دل�والت�ھ 

التي تعتبر واحدة من سمات ھذا ال�ن�وع م�ن األدب 

 ان لم یكن دارسا لھ او مستغرقا فیھ.

ولالدب المقارن أبواب كثیرة یجب أن یتوفر أح�دھ�ا 

في النص على أقل تقدیر ناھیك عما یجب أن یتوف�ر 

في قصیدة النثر من مزایا أخرى كالتكثیف واالختزال ودالالت المع�ن�ى االی�ح�ائ�ی�ة وب�ل�ورة 

 المضمون وعدم االسھاب واالطناب في الوصفیات التي تبتعد بالنص عن جنسھ األدبي.

لم یكن األدب المقارن إال حاضرا في المدرستین السابقتین لمدرس�ة ال�ق�ص�ی�د ال�ن�ث�ري اذا 

صح التعبیر فلقد كان حاضرا في أغلب نص�وص الش�ع�راء وم�ن أب�واب ھ�ذا االدب ال�ت�ي 

نعرفھا جمیعا وھو مانطلق علیھ بالسھل الممتنع كأحد التب�وی�ب�ات ال�م�س�ت�ن�ب�ط�ة م�ن أح�د 

تبویبات ھذا األدب الرئیسیة .إلى غیر ذلك من أبواب أخرى اعت�م�دت ف�ي أغ�ل�ب االح�ی�ان 

عن غیر قصد او حتى قبل نشوء األدب المقارن زمنیا وھنا أقصد بطبی�ع�ة ال�ح�ال م�ا ورد 

 في شعر الجاھلیة وصدر اإلسالم حتى عصرنا الحدیث بلوغا لظھور شعر التفعیلة .

لقد كان األدب المقارن حاضرا في المدرستین السابقتین حضور الض�ی�ف ع�ل�ى ال�ق�ص�ی�دة 

 لالقواء.

أما حضوره في قصید النثر فالبد أن یكون ركیزة من رك�ائ�زھ�ا ل�م�ا ی�ج�م�ع اإلث�ن�ی�ن م�ن 

اإلتصاف بالحداثة من جانب ولما یحتاج لھ النص من أقواء مضاعف بسبب ت�خ�ل�ی�ھ ع�م�ا 

یتمیز بھ نص عمود الشعر من إیقاعات ومن أوزان وألفاظ تفوق بقوتھا ب�ط�ب�ی�ع�ة ال�ح�ال 

 ممیزات النص النثري.

لیس من السھل أن تكتب نصا نثریا لتطلق علیھ قصیدة دون ان تراعي ما ذكر كجزء م�م�ا 

 یجب مراعاتھ.

لذلك أساء المستسھلون كتابة القصید النثري وشوھوا صورتھ بین جھل بھ وتعنت م�ن�ھ�م 

حیث ان أكثرھم یرفضون النقد والنصیحة ومن أمر المر بأن البعض منھم یتصور بأنھ ق�د 

تجاوز بما یكتب حدود الحداثة إلى مراتب أعلى وھو لألسف لم یعط الحداثة المألوفة حقھا 

 في اكتمال كینونتھا.

ال یمكن ان یكون الشاعر شاعر عمود اذا لم یكن ملما بادواتھ وھي معروفة لدى الجم�ی�ع. 

 وكذلك شاعر قصیدة التفعیلة.

وأغلب شعراء ھذین المدرستین ذاقوا األمرین في الدراسة والبحث حتى تمكن�وا م�ن ن�ی�ل 

 لقلب شاعر.

فلماذا البنھج شعراء قصیدة النثر ذات النھج في البحث عن مدلوالت وأدوات م�ای�ك�ت�ب�ون�ھ 

 في الوقت الذي تحتاج فیھ مدرستھم الحدیثة مستلزمات الصمود امام االنتقادات.؟

ان واقع حال قصیدة النثر المتفشیھ في وسائل التواصل االجتماعي وع�دی�د ال�م�ن�ت�دی�ات ال 

یمكن ان یكون مبشرا بخیر مادام یعتبره البعض الطریق األسھل ل�ن�ی�ل ل�ق�ل�ب ش�اع�ر ف�ي 

 غیاب النقد والید العلیا التي توقف ھؤالء عند حدھم بالنصح والبرھان.

  

:ة ا ت 

 عالء األدیب/تونس

 ا  ذا أرأ 

   أرأیَت ماذا فعل الّشعر بك !؟

  حفر اسمھُ على كتفك

  .. ثم أفشى سّر الھدوء الیقظ حول قلبك

  كل ما فّي من األصوات تنتھي إلیك

     تجّدد عھد السكون و ما فیھِ بین یدیك

  دون انتباه الصدى

  كي أعید بعث المدى على رؤاكَ 

  .. و ما بدا علیك

  !أرأیَت ماذا فعل الّشعر بك ؟

 تمشي في لیلِة یرویھا ضوٌء وحید

  یُغادرك كّل شيء إال خیاٌل یتبعك

  و شوٌق لصبحِ أنھَك مدمعك

  تنظر إليّ 

  و كم ندھْتَك نظرة

   و تلوُذ لبوحِ 

  كم سطعت من وجدِه فِكرة

 

   أعرف أنّني لم أحّرر أسراَب الكالم

  .. والّصمُت فّي لطالما قد أوجعك

 و بعدما اجتزَت الطّریقَ 

 الحنیُن أعاد اللّھفة و أرجعك

  لیجعلك على یقیِن بما فیك 

  .. ویقیِن بمن معك

  في أول الحكایة

  و آخر الحكایة

  و تأویِل وحیِد لیس لھ غایة

  و سؤاِل بدا أنھ إلیَك منّي

  لكنّھ في الحقیقِة ما جاَل بقلبك عنّي

 ! أرأیَت اآلن ماذا فعل الّشعر بي
 

د. كوثر عمار نزھھ/سوریا    
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  َن أ!! ا
(كثیرون یكتبون لي عن سبب غیابي ،، ان�ا م�وج�ود ل�ك�ن ف�ي 

 مكان ینبغي أن اكون فیھ).
 

لماذا ك�ان م�اض�ی�ن�ا أج�م�ل 
 اذا؟

لماذا أبي اجمل م�ن اب�ن�ي، 
وامي اجم�ل م�ن زوج�ت�ي، 
وبیت جدي اجمل من بیتي، 
ووووو ك���ل ش���يء ك���ان 

 اجمل من الكائن االن؟
التكنولوجیا دمرت ال�ج�م�ال 
وع���وض���ت���ھ ب���ت���ق���ن���ی���ات 
استطاعت من خاللھا م�ح�و 
ال��م��ش��اع��ر وال��وج��دان��ی��ات 

 .... وحتى االحالم
حین یصبح العید مجرد باقات ورد ی�ت�م ارس�ال�ھ�ا بض�غ�ط�ة زر 

 للمئات بدون تحدید ھویة المرسل الیھ، یغیب الود 
حین تغیب علبة (الجكلیت) وی�ّع�وض ع�ن�ھ�ا بص�ورة ج�ك�ل�ی�ت 

 مسروقة من صور كوكل یغیب شيء ما.
حین أرى الرجولة في ابي وال اراھا في نفسي ، ذلك ألن معاني 

 . الرجولة تتالشى یوما بعد یوم
بعد مئات السنین من االبحاث والمختبرات وملیارات تُنفق عل�ى 
المصانع وووالخ، ما زال الجبن الذي كانت ام�ي ت�ع�ّده ب�ی�دی�ھ�ا 
افضل من كل اختراعاتھم ، وكذلك م�ع�ج�ون ال�ط�م�اط�م وك�ذل�ك 
الخبز، بل وكل شيء، كل شيء یوم كانت امي تُعجب بأبي وھ�و 
یتصّدر الجلسة برقي اسلوبھ، كانت تفخر بھ ویزداد ح�ب�ھ�ا ل�ھ، 
الیوم اصبح الزوج مجرد خزانة بن�ك، ت�ح�ب�ھ ال�م�رأة ب�ق�در م�ا 

 تتوفر السیولة النقدیة في جیبھ، انھ زمن الفراغ..... 
یوم كنا نبحث عن ف�ت�اة ب�م�واص�ف�ات م�ع�ی�ن�ة، ع�ی�ون زرق�اء، 
سمراء، شقراء، طویلة، شعرھا اصفر، اسود، الی�وم اص�ب�ح�ت 
فتاة االحالم تخرج من صالة عملیات التجمیل، بمواصفات لی�س 
لھا عالقة بأصل صورتھا ، ف�ی�ت�ش�وه ح�ل�م�ن�ا، ن�ح�ن ف�ي زم�ن 

 البوتكس والحشو والتغییر، نحو االسوأ.. 
یوم اختفى التراب من حیاتنا، ما عاد المطر جمیال، وم�ا ع�ادت 
رائحة التراب تفوح حین یتساقط ، وال اصبح للمزاریب الجمیلة 

 ... معنى
لقد تم النطق بحكم التكنولوجیا، (یُحكم على ال�ج�م�ی�ع ب�الس�ج�ن 
المؤبد)، السجن بمعتقل وسائل ما یسمى التواصل االجتم�اع�ي، 

 وھو بالحقیقة خیر وسیلة للتباعد االجتماعي ...
حین یحصل موضوع ساذج عل�ى االف ال�الی�ك�ات وال�م�وض�وع 

 الجاد على بضعة الیكات، ھذا یعني اننا نعیش، لكننا ال نحیا!!.
التكنولوجیا تستعبدنا، لقد سرقت كل شيء منا، حتى اننا صرن�ا 

 نحب الفیس بوك وتویتر والتك توك، اكثر من حبنا النفسنا، 

كان االنسان ینشغل بت�خ�ص�ی�ب ال�ب�ویض�ة ل�ی�ف�رح 
بالمولود، االن صرنا نخصب ال�ی�وران�ی�وم ل�ن�ھ�دد 

 المولود ... نحن نعیش في فراغ قاتل ...
 نحن ننتحر بإرادتنا..!!!!.

 (اة اد)
 … و  اطل 

 
 
 
 

 رند علي / العراق/ بغداد
 
 
 
 
 
تتفاوت درجات عم�ال�ة األط�ف�ال ع�ب�ر    

ال�ت��اری�خ، خ��الل ال��ق��رن ال��ت��اس�ع عش��ر 
وأوائل القرن العشرین حیث كان ال�ع�دی�د 
سنوات من أسر ف�ق�ی�رة ی�ع�م�ل�ون ف�ي  14والـ  5من األطفال الذین تترواح أعمارھم بین الـ

جمیع دول العالم بعض األعمال التي تستفید من ضعفھم مثل عملھم في المزارع والمصان�ع 
وتقدیم الخدمات ، وأحدى األعمال الشائعة التي كان األطفال وحدھم یقومون بھا ھي مھ�ن�ة 

 (تنظیف المداخن) . 
وقع حادُث مروع (وفاة ثالثین طفالً من سویسرا عل�ى م�ت�ن ع�ب�ارة ك�ان�ت  1941في عام 

متجھة إلى إیطالیا)، ھذا الحادث كان  السبب الذي دفع الكاتبة األلمانیة (لیزا تیتزنر)* إل�ى 
كتابة روایة غدت من أشھر روایات القرن العشرین ومن اھم روای�ات أدب األط�ف�ال وھ�ي 

 روایة (األخوة السود). 
تتناول ھذه الروایة (الصادرة عن مشروع كلمة للترجمة التابع لھی�ئ�ة اب�و ظ�ب�ي ل�ل�ث�ق�اف�ة 
والتراث) موضوع عمالة األطفال عن طریق تتبع حیاة بطل الروایة الطفل (روم�ی�و) ال�ذي 
یضطر والده إلى بیعھ لیسدد نفقات عالج زوجتھ المریضة، الرحلة الشاقة التي ی�ق�وم ب�ھ�ا 
رومیو خالل سفره من قریتھ في سویسرا إلى مدینة نابولي في إیطالیا تُطلع�ن�ا ع�ل�ى األذى 
الذي یتعرض لھ األطفال من خالل استخدامھم باألعمال وحرمانھم من أبس�ط ح�ق�وق�ھ�م، ال 
یستھان ابًدا بمھنة تنظیف المداخن ھذه المھنة التي غالباً یكون العاملون فیھا من األط�ف�ال 
ألن أجسامھم الضعیفة تساعدھم على الصعود إلى المداخن التي قد تنھي على حیاة بعضھم 
بسبب األمراض التي یسببھا رماد الدخان والتعرض ل�ل�ح�رارة او الس�ق�وط م�ن ال�م�دخ�ن�ة 
إضافة الى تعرض األطفال الى التنمر من قبل األطفال اآلخرین بسبب تع�رض وج�وھ�م إل�ى 
سواد رماد الدخان اثناء عملھم ومن ھ�ن�ا ج�اءت تس�م�ی�ة ال�روای�ة ب�األخ�وة الس�ود، ھ�ذا 
باإلضافة إلى المعاملة السیئة التي یتلقاھا االطفال عند مست�خ�دم�ی�ھ�م م�ث�ل ت�ع�رض�ھ�م إل�ى 

مثل السیدة روسي التي ك�ان  -الجوع والبرد والمرض وعدم االھتمام بالحفاظ على حیاتھم 
یعمل رومیو عند زوجھا والتي عرضت روم�ی�و إل�ى اش�د ص�ن�وف ال�ع�ذاب م�ث�ل الض�رب 
واإلھانة وحرمانھ من الطعام  وتعرضھ إل�ى اإلع�ی�اء ل�وال مس�اع�دة ال�دك�ت�ور ك�ازی�ال ل�ھ 
ولزمالئھ من األطفال (منظفي المداخن) حیث منحھم نقود لتساعدھم ع�ل�ى ش�راء م�الب�س 
تساعدھم على تحمل برد الشتاء بدل مالبسھم الرثة البالیة وحرضھم على التمرد وال�ھ�رب  
من جحیم میالنو وحثھم على التعلیم (دائماً بالعلم یرتفع شأن اإلنسان) كان الدكتور ك�ازی�ال 
یمثل النقطة المضیئة في حیاة رومیو ومن معھ إضافة إلى إنجلیت�ا ال�ف�ت�اة ال�م�ریض�ة إب�ن�ة 
السید والسیدة روسي التي كانت تواسي رومیو وتدافع عنھ وتزوده ببعض الطعام، ھ�ؤالء 

 ھم من شجعوا رومیو على التمسك باألمل. 
روایة (األخوة السود) صورة حیة من معاناة األطفال المستعبدین بصورة عامة، رس�م�ت�ھ�ا 
الكاتبة بأدق تفاصیلھا لتطلعنا على الجانب المؤلم من حیاة األطفال ما یالقونھ م�ن ح�رم�ان 

 واضطھاد واستغالل بشع. 
حصلت الروایة على نسبة مبیعات عالیة، وقد تم تحویلھا إل�ى مس�ل�س�ل ك�رت�ون�ي ی�اب�ان�ي 

 “. عھد األصدقاء”لألطفال باسم 
........................................................ 

م، أل�ف�ت ال�ع�دی�د م�ن 1894* لیزا تیتزنر: كاتبة ألمان�ی�ة ول�دت ف�ي أل�م�ان�ی�ا ع�ام 
الروایات لالطفال، أشھرھا روایة (اإلخوة السود)، تزوجت ل�ی�زا م�ن ك�ورت ھ�ی�ل�د 
الشیوعي الیھودي، واضطرت ھي وزوجھا للھرب إلى سویسرا من ال�ن�ازی�ی�ن ف�ي 

 وحصلت على الجنسیة السویسریة. 1948عام 



27  

Wednesday 
  ALiraqia  No. 819 

 06 Apr 22 • Year 17 

ما بینھ وبین الشط ثم�ة ت�راب�ط وانس�ج�ام غ�ری�ب ظ�ل   
طوال المسافة التي قطعناھا من الجسر الكونكریتي حتى 
أخر نخلة مزویة عن الشط الذي بدأ م�ن�س�وب�ھ ب�ال�ت�دن�ي 

 یتحدث دون انقطاع ..
شعره المجعد یتدلى على أذنیھ بإھمال واضح. مابین ظل 
النخیل وبشرتھ الداكنة تقارب عجیب فكالھما من�ت�ص�ب�ان 

 كعمود خرساني تحت شمس الھبة.
التفت ب�ن�ص�ف جس�ده ن�ح�وي م�ت�س�ائ�ال: أی�ن وص�ل�ن�ا 
بالحدیث؟ عند نھایة فصل الحصاد. استمر بكالم�ھ ح�ت�ى 
ظننت أنھ لن یسكت أبدا .. أتعلم أن جدت�ي ك�ان�ت ت�ع�م�ل 
طواشة تقضي فصل الصی�ف ف�ي ال�ب�س�ات�ی�ن. ب�ج�س�دھ�ا 
المتین ورأسھا المعصوب بفوطة سوداء لی�ظ�ھ�ر ج�م�ال 
وجھھا خصوصا حاجبیھا المخطوطین بعنایة وشف�ت�ی�ھ�ا 
المكتنزتین بحمرة مائ�ل�ة ال�ى الس�م�رة. ل�م�ا ت�ع�ود م�ن 
الطواش تنفرد مع جدي في غرفت�ھ�م�ا ال�ط�ی�ن�ی�ة أقص�ى 
الحوش جوار الدرج الخشبي والحبور یعل�و قس�م�ات�ھ�م. 
إحدى المرات فتحت الباب وسم�ح�ت ل�ي ب�ال�دخ�ول ال�ى 
غرفتھا دون بقیة الصبیة. أغلقت ال�رت�اج وق�ال�ت ت�م�دد 
على البساط. جمرة لفافة جدي تبدو في العتمة عی�ن ق�ط 
غاضب مع سعالھ المستمر رائحة الدخان م�لء ال�م�ك�ان. 
جلست جواره. طلبت منھ إطفاء سیكارتھ. قف�اي اس�ت�ق�ر 
على الفراش الخشن. ثق�ل�ت أج�ف�ان�ي وغ�ف�وت. ص�وت 
صرخة منزعجة أیقظتني. اس�م�ع ھ�م�ھ�م�ات ك�الم غ�ی�ر 

 مفھوم. انتبھت لصوتیھما سمعت منھا الجملة األخیرة:
 أدخلني غرفتھ بیده ونام معي .. بعدھا ساد سكون قلق ..

توقف فجأة بعد اجترار ذكریاتھ .. وحدق ن�ح�و ال�ج�س�ر 
المختفي في األفق المائل نحو الغروب. رج�ع ی�ھ�ذي ب�ال 
توقف عن حاالت الطواشة المس�ت�ش�ری�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
كحالة انعكاسیة لالحتالل وما یفرزه من جرائم وان�ح�الل 
أنھ درس بسیط للعولمة التي یسوق�ھ�ا ع�ب�ر االن�ت�رن�ی�ت 
لتتجسد على الواقع بانحراف سلوكي یتم�ث�ل ب�م�ا یش�ب�ھ 
عملیة الطواشة التي تعني التقاط بقایا التمر الساقط على 
التراب في سلة خوص أعدت لھذا الغرض وع�زل�ھ ع�ن 
المحصول الرئیسي استشعارا برخص المنتوج.. وحرص 

 المالك في االجتھاد على جنّیھ ..
** 

رفع "أحمد. دعوى قضائیة یطلب خاللھا تطلیق زوجتھ، 
 بعد ھروبھا منھ، إثر مشاھدتھا تواعد عشیقھا.

یحكي "أحمد" الذي یع�م�ل س�ائ�ق، أث�ن�اء ت�واج�ده ف�ي 
المحكمة موضًحا لحظة اكتشافھ خیانة زوجتھ: "سمع�ت 
عشیقھا یكلمھا من شباك المطبخ یقول لھا ال تقلقي أجي 

 باللیل بس ینام".
یسترجع أحمد ذكریاتھ مع الزواج من زوجتھ ال�ھ�ارب�ة، 
بدأت بترشیح من أحد أقاربھ، حیث تم االرتباط بعد شھر 
واحد فقط من الخطوبة، الفتًا إلى أن والد زوجتھ أس�رع 
بالزفاف، من أجل التخلص من ش�خ�ص س�ی�ئ الس�م�ع�ة 
وعاطل عن العمل، كان یرتبط عاطفیً�ا ب�اب�ن�ت�ھ. یض�ی�ف 
الزوج، أنھ علم بالعالقة العاطفیة بین زوجتھ وعشی�ق�ھ�ا 
بعد ذلك، مؤكًدا أن وال�دھ�ا واف�ق ع�ل�ى زواج�ھ�م�ا ك�ي 
یتخلص من العشیق.وتابع الزوج أنھ فوجئ بعد الزواج، 
بتصرفات زوجتھ المریبة: "كانت تخجل مني وال ت�ت�ك�ل�م 
معي وحبست نفسھا في غرفة النوم، یوما كامال بھاتفھا 
وسمعتھا تتحدث في الت�ل�ی�ف�ون ح�ت�ى م�ط�ل�ع ال�ف�ج�ر". 
"استیقظت صباحاً، وذھبت ألسرتھا وتكلمت مع وال�دھ�ا 
لیتحدث معھا، وبمجرد ما شكوت لھ لقنھا ضربا مبرح�ا، 
األمر الذي دفعھا لطاعتي وتلبیة رغباتي م�م�ا أس�ع�دن�ي 

 وأدخل علّي السرور".
"تظاھرت زوجتي أم�ام�ي ب�ال�ح�ب، م�ا ج�ع�ل�ن�ي أش�ع�ر 
بسعادة بالغة، ول�م ی�ك�ن أم�ام�ي غ�ی�ر ال�ع�م�ل ل�ت�ل�ب�ی�ة 
طلباتھا". وخالل سن�ة ك�ام�ل�ة ھ�ي ع�م�ر ال�ح�ی�اة ب�ی�ن 
الزوجین، لبّى خاللھا الزوج، متطلبات زوج�ت�ھ، ل�ك�ن�ھ�ا 
كانت تجھض حملھا بأسباب مختلفة. القشة الت�ي أن�ھ�ت 
تلك العالقة في أروقة المحكمة: "بعد عودتي من عم�ل�ي 
ذھبت للوقوف في شرفة المنزل، فوجئت بشخص غریب 
ینظر داخل شباك المطبخ ویتكل�م، ف�اق�ت�رب�ت لس�م�اع م�ا 
 یقول، اندھشت بعدما رأیتھ ألنھ عشیق زوجتي القدیم".

استشاط الزوج غض�بً�ا، وق�رر م�واج�ھ�ة ال�زوج�ة ب�م�ا 
سمعھ، ذھب حامالً سكینًا لتھدیدھا بالقتل، ل�ك�ن�ھ�ا الذت 
بالفرار، في الشارع دون أن یعلم أي شيء عنھا. یختتم: 
"یشغلني التفكیر بأنھا تعیش مع حبیب�ھ�ا ب�م�ك�ان واح�د 
"لكني لم أجدھا، ولم یكن في ذھني غیر التخل�ص م�ن�ھ�ا 
ومن العار الذي ألحقتھ بي". أكد ال�زوج أن ال�م�ح�ك�م�ة 
اتخذت اإلجراءات القانونیة ف�ي ال�دع�وى ال�ت�ي رف�ع�ھ�ا 
للضرر منھا، مازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم 
یتم الفصل فیھا. بس�ب�ب خ�ب�ر ورد ال�ی�ھ ب�ذھ�اب�ھ�ا م�ع 
الطواشات وستقضي الموسم ھناك .. عادة م�ا ی�ب�ت�ع�دن 

 عن أزواجھن ألسباب مختلفة ..
*** 

عثرت األجھزة األمنیة، حزیران من العام الماضي؛ على 
جثة "خضر أسطة بناء ملفوف حول رقبتھ حبل أب�ی�ض 
اللون ملقاة في مجاري ال�م�ی�اه ال�ث�ق�ی�ل�ة ج�ن�وب غ�رب 
المدینة، فتم انتشالھا، وبإخطار ق�اض�ي ال�ت�ح�ق�ی�ق أم�ر 

وندب تشریحھا. في الطب العدلي الكائن بمنط�ق�ة  بنقلھا 
 الباب المعظم..

باالنتقال والفحص عثر على جث�ة خض�ر ع�ام�ل ال�ب�ن�اء 
یسكن جوار مقبرة الشیخ معروف بعد التحریات دل�ت أن 
وراء ارتكاب الواقعة زوجتھ عفیفة جاسم، رب�ة م�ن�زل، 
وابنتھ حنان خضر، ربة منزل وخطیبھا تحسین الھندي، 
بسبب قیام المجني ع�ل�ی�ة ب�ت�ردی�د الش�ائ�ع�ات واإلس�اءة 

لسمعتھم في الحي القاطنین فیھ باإلضافة لقیامھ بأع�م�ال 
السحر والشعوذة والتعدي جنسی�ا ع�ل�ى ال�ث�ان�ی�ة وف�ض 
غشاء بكارتھا حیث ق�ام�وا ب�خ�ن�ق�ھ وإل�ق�اء ج�ث�ت�ھ ف�ى 

 البالوعة.
وأشارت التحریات إلى أن ال�م�ج�ن�ي ع�ل�ی�ھ ك�ان س�ی�ئ 
السلوك واع�ت�اد ت�ردی�د ش�ائ�ع�ات ع�ن زوج�ت�ھ واب�ن�ت�ھ 
بممارستھما الرذیلة مقابل مبالغ مالیة وأنھ اعتاد معاملة 
زوجتھ بطریقة سیئة وإج�ب�ارھ�ا واب�ن�ت�ھ ع�ل�ى إحض�ار 
األموال لھ لتعاطي المواد المخدرة، فضال عن مم�ارس�ت�ھ 

 أعمال الدجل والشعوذة.
وأضافت التحریات أن القتیل اعتدى جنسیا على ابنتھ ما 
دفعھم التخاذ قرار بقتلھ والتخلص منھ. فقد كانتا تعمالن 
طواشات في بساتین رجال لھم مراكز سلطة ع�ل�ی�ا. ھ�ذا 
ی�ع�ط�ی�ھ��ن ش�ع�ور ب�ال�ق�وة خص��وص�ا ب�ع��د االس�ت�س��الم 

 لرغباتھم ...
وأوضحت التحریات أن ابنة القتیل استعان�ت ب�خ�ط�ی�ب�ھ�ا 
لمعاونتھا و والدتھا في الجریمة فتوجھ إل�ى مس�ك�ن�ھ�م�ا 
بمدینة التجاوز یوم الجریمة لیال والتفوا ث�الث�ت�ھ�م ح�ول 
المجني علیھ ولف المتھم ح�ب�ال ح�ول رق�ب�ت�ھ وع�ن�دم�ا 
تأكدوا من وفاتھ حملوا جثتھ و وضعوھا بالمقعد الخلفي 

 بسیارة وتخلصوا من الجثة.
أطلق زفیره بقوة تطلع باتجاھي. عینیھ الغائرت�ی�ن تش�ي 
بالكثیر .. یرید إخالء داخلھ من ھّ�م س�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ ق�ال 

 بصوت متحشرج :
 أتعلم معاناة الطواشة •
 ال •
 انھ عالم مغلق •
 على ماذا ؟ •
 الجوع العوز •

 سكت برھة عاود الحدیث بألم :
 العوز مذلة •
 صحیح .. •
 و األتعس منھ ذل السؤال ولو عن الطریق .. •
 یبدو انك زعالن •
 لست كذلك .. •

تنفس الصعداء. ألقى عقب سیكارتھ على األرض ب�ت�ب�رم 
 واضح ثم سحقھ بحذائھ ..

كنا توأمین تحملنا أمنا على أكتافھا بعد ان تشدنا بازار  •
تعبِّره من تحت إبطیھا وتلف نھایتھ خلف رقبتھا ب�ع�دھ�ا 

 تمضي الى الحصاد
 كانت حیاتھم قاسیة •
أشم رائحة عرق أبطیھا .. أسمع لھاث أنفاسھ�ا وھ�ي  • 

 تنحني لجمع طواش التمر المتساقط من النخل
انحدرت دمعة على خده لم یمسحھا فاختلطت مع ل�ح�ی�ت�ھ 

 الصغیرة .. أستمر :
بعد انتھاء عملھا عادة ما یكون قبل المغرب تحل رباط  • 

اإلزار وبمساعدة إحدى النساء تضعنا في حجرھا لتعتني 
 بنا ..

 شأن جمیع األمھات •
في اللیل یستدعیھا مالك البستان.. نبقى نلع�ب ب�ب�راءة  • 

بینما ھو ارتدى جلبابا واسعا. جلس على أریكة وض�ع�ت 
أمام منضدة خشبیة .. تدل�ت ق�دم�اه ف�ي طس�ت م�م�ل�وء 
بالماء تقعد قبالتھ وتقوم بدع�ك أص�اب�ع�ھ ف�ت�رة ط�وی�ل�ة. 
نغفو تحت المنضدة. ال نصحو إال والظلمة مطب�ق�ة ع�ل�ى 

 الجدران وثمة أنین خافت یأتي من الزاویة المقابلة ..
 اإلحساس بالخیانة شعور مقزز .. •
ال ..أنھا الحاجة التي تدفع الى ال�ح�رم�ان وت�ع�ویض�ھ.  •

دائما الجبناء یتحینون ال�ف�رص. ل�م ت�ك�ن ھ�ذه ال�ع�الق�ة 
 الوحیدة ..

 كیف ؟ •
جلس على جذع نخلة مقطوع .. ب�دای�ة ال�خ�ری�ف ال�ج�و 
یمیل نحو البرودة جزئیا وتوقیت الغروب یتق�دم. ص�وت 

 أذان یأتي من الصوب الكبیر عبر النھر.
في الغرفة الطینیة الكابیة انتظرنا مسعدة تعد ل�ن�ا ط�ع�ام 
العشاء. بعد أن أوجرت التنور الذي بدا الش�رر ی�ت�ط�ای�ر 
منھ أتكأ صمد على الوسادة شبھ نائم بدا التعب واض�ح�ا 

 على قسماتھ ..
غفونا بعدھا صحونا على أصوات األواني تعدھا مس�ع�دة 
 لتجھیز طعام العشاء الذي بدا بائساً إال من الخبز الحار.

مع أنفاس الفجر كنا في البستان نتابع حركة الطواشة .. 
 بدا صمد منزعجا وصامتا حتى الظھر إذ نطق:

 اشعر بالجوع .. من عشاء البارحة لم أذق أي طعام .. •
 أقترب موعد الغداء •
 ھل مازلت تفكر فیما حدثتك عنھ األمس؟ •
 احسبھ كالما عابرا .. •
 ال .. لیس كذلك •

 بدا كمن یتذكر شیئا مھما .. ثم أضاف:
الطواشة عالم قائم ب�ذات�ھ .. ع�ال�م ف�ری�د ت�ت�ح�ك�م ب�ھ  • 

 منظومة عالقات مبنیة على أساس متین ..
أساس متین! تساءلت مع نفسي .. من أین یأتي ب�ھ�ذه  • 

األفكار؟ رغم معرفتي بھ أنھ إنسان محت�رم .. وغ�رف�ت�ھ 
 الھزیلة تحوي أكواما من الكتب.

نعم أساس متین .. ألنھا عالقة اق�ت�ص�ادی�ة رغ�م أن�ھ�ا  • 
 مبنیة على السید والعبد ..

• !!......... 
 ومضى قائال :

ھذه العالقة تنطوي على الحاجة أوال والمنفعة ثانیا ..  • 
الطواشة یحتاجون الى عمل یدر دخال .. وھذا ال یوجد أال 

 عند السید الذي لھ شروطھ الخاصة ..
التفت نحو أحدى الطواشات كانت صبیة ج�م�ی�ل�ة ت�ح�م�ل 

 على رأسھا سلة خوص مملوءة أعذاق تمر.
 ھل أعجبتك ..؟ •
 إضافة لجمالھا قویة.. قالھا وھو یتابعھا باشتھاء .. •
ال تأخذ ما قلتھ البارحة على أنھ إفشاء س�ر أو ألث�ارة  • 

غریزة أتحدث عن واقع متجذر بالتاریخ اإلنساني .. أم�ا 
 العھر فموضوع أخر .

 أتعرف كم اشتاق ألخي التوأم .. •
 أین ھو أالن ؟ •
 لقد مات .. •
 متى ؟ •
 من زمن طویل .. •
 كیف .. •
في لیلة من اللیالي تركوا باب الغرفة مفتوحا ف�ح�ب�ون�ا  • 

خارجھا بعیدا عن األنی�ن ال�خ�اف�ت ك�ان�ت ھ�ن�اك س�اق�ی�ة 
بالقرب من المكان. الظالم دامس. والھواء یجري عكس 
اتجاه الغرفة فكانت أصواتنا تذھب بعیدا م�ن ال�م�ك�ان .. 
تدحرج أخي نحو الس�اق�ی�ة ف�ج�رف�ھ ال�م�اء بس�رع�ة ل�م 
یكتشفوا األمر إال الفجر حین نھض السید لصالة ال�ف�ج�ر 

 رآني قرب الساقیة والتراب غطى جسدي الیافع ..
لما بحثوا عنھ وجدوا جثتھ نھایة البستان نھشت الك�الب 
لحمھ بضراوة, فكان یوما حزینا لجمیع الطواشة توقف�وا 
من العمل ثالثة أیام لمراسم العزاء الصدمة كانت ش�دی�دة 

 لم یتوقعھا أحد .. صرح بعدھا:
 فراقھ ترك ندبة في روحي ال تندمل أبدا .. •
 

**** 
بعد الظھیرة رجع احمد من المحكمة منھكا.. بادره صم�د 

 ابشر .. -
ال جدید .. معتمد البرید في المحكمة قال ذھ�ب�ت م�رت�ی�ن 
لمنزل والدھا لم یردوا على التبلیغات المرسلة لك�ن أح�دا 

 من الجیران ابلغھ إنھا رحلت مع الطواشات ..
الجو خانق رغم فصل الخریف مسح احمد رقبتھ بمن�دی�ل 
ورقي فیما بقي صمد یحرك كراس بیده .. فجأة قفز صمد 

 من مكانھ وقف بمواجھة احمد قائال:
 الم تكن تعلم ان لھا عشیقا قبل زواجك منھا؟ •

 اطرق رأسھ ولم یجب .. استمر صمد بأسئلتھ:
في لیلة الدخلة لم تكن عروسك عذراء .. مع ذلك بقیت  •

اللیل بطولھ تستمع ل�ح�دی�ث�ھ�ا م�ع عش�ی�ق�ھ�ا م�ن وراء 
 الباب ..

عرق صدغي احمد. بان االرتباك واض�ح�ا ع�ل�ى وج�ھ�ھ 
حاول النھوض مسكھ من كتفھ وأج�ل�س�ھ ع�ل�ى ك�رس�ي 

 الجرید .. واستطرد :
كنت واعیا لما یدور حولك .. وتعرف حقیقة ما یج�ري  • 

وراءك.. خیالك خص�ب یس�ت�وع�ب ج�م�ی�ع ال�دروس وال 
أظلمك إذا قلت إنھا كانت في اللیل تحكي لك عما ت�ف�ع�ل�ھ 
مع عشیقھا لتستفز ذكوریتك لتقوم بالواجب معھا ع�ل�ى 

 أتم وجھ وتغرقا في العسل ..
كانت تغمرني بالسعادة .. تجعلني اشعر بالرضا.. ت�أت�ي  •

 بحركات تشعل كل حواسي ..
لذا بقیت متمسكا بھا .. ارایت ما تفعل الحاجة.. جعلتك  •

تقبل بشریك ل�ك م�ع زوج�ت�ك ل�م�ج�رد إش�ب�اع ج�وع�ك 
الجنسي لھا والرضوخ ل�م�ط�ال�ب�ھ�ا دون ال�ط�ل�ب م�ن�ھ�ا 

 اإلخالص ..
 استدار نحوي قائال :

 ھل سمعت..؟ وأضاف : •
أالن یطاردھا في المحاك�م ل�ت�ع�ود إل�ی�ھ .. م�م�ك�ن ان  •

تتشارك بكل شيء إال الزوجة البد ان ت�ك�ون ل�ك وح�دك 
 من دون الرجال وإال ستخرب عالقات الناس ..

بقي احمد في الغرفة یدخن بش�راھ�ة. خ�رج�ن�ا ل�ل�وج�ب�ة 
المسائیة الوقت یمیل نحو العصر. الطواش�ات ی�ت�ح�رك�ن 

 ببطء. اقترب من السید. تكلما بخفوت. عاد منشرحا.
 أراك ھاشاً باشاً  •
خیر إن شاء هللا ..عما قریب سنغی�ر ع�م�ل�ن�ا .. أقص�د  •

 منظومة العمل ستتغیر ..
 كیف ؟ •
 الم تالحظ وضع البلد مائل نحو الزوال .. •
 سمعت في األخبار أكثر من ستین دولة ستھجم علینا •
 ماذا سیبقى بالبلد؟ •

بعد تلك األمسیة بدأت أحوالن�ا ت�ت�غ�ی�ر ن�ح�و ال�م�ج�ھ�ول 
واألحداث تتسارع نحو الحرب ..أمر الس�ی�د ال�ط�واش�ات 

الذھاب الى مساكنھن وال یعودن إال ب�ع�د ان�ج�الء األم�ر 
 ومعرفة الى أي منقلب سینقلب البلد ..

لم تھدأ األحوال بل زادت اضطربا. صرنا نسمع اص�وات 
الطائرات الحربیة تجوب في السماء, بقي صمد والس�ی�د 
یقضیان ی�وم�ھ�م�ا ف�ي ال�م�ك�ت�ب. ك�ن�ت أراھ�م�ا ی�ع�دان 
مستمسكات ویضعوھما ف�ي ف�ای�ل ف�ی�م�ا ال�رادی�و ی�ن�ق�ل 

  تفاصیل الحملة على بالد النھرین
**** 

في صباح یوم غائ�م ت�وق�ف�ت س�ی�ارة أج�رة ام�ام ال�ب�اب 
الرئیسیة للبستان ترجل منھا ثالثة أم�رت�ان ورج�ل ب�دت 
علیھم أثار التعب. ح�ی�ن�م�ا اق�ت�رب�وا م�ن ال�م�ك�ت�ب ب�دت 

 مالمحھم أكثر وضوحا فصرخ صمد :
 یا هللا ھذا تحسین الھندي وخطیبتھ وأمھا!! •

تھللت أساریرھم ورحبوا بھم كثیرا كان�ت اث�ار الس�ج�ن 
بادیة على مالمحھم فقد أصفرت وجوھھم وھزلت عفیفة 

 فیما بان تقدم العمر على تحسین وخطیبتھ ..
بادر صمد في اإلشارة بیده لھم بالجلوس ع�ل�ى ك�راس�ي 

 الخوص ضاحكا :
 كنا نتصور إنكم أعدمتم •

 أجاب تحسین بثقة :
 مازال في العمر •
 جمیل .. كیف استطعتم التخلص من حبل المشنقة؟ •
 شملنا العفو العام! •

بقي السید ینظر إلیھم من خلف نظارتھ م�رح�ب�ا ب�ھ�دوء 
فیما بقي تحدیقھ نحو ع�ف�ی�ف�ة ل�ھ أك�ث�ر م�ن م�ع�ن�ى .. 
 االحتفاء بھم قاد الى بقائھم على طعام الغداء. قال السید:

جمیل إنكم جئتم في ھذا التوقیت ألنن�ا م�ق�ب�ل�ون ع�ل�ى  • 
 مرحلة جدیدة ..

 غیر الطواشة •
 كیف نتخلى عن جذورنا؟ •
 لم نتعلم غیر الطواشة •
 إنھا طواشة من نوع أخر...استدار نحو صمد قائال : •
 ابلغھم •
أالن ال ینفع ألنھم متعبون لندعھ�م ی�رت�اح�وا وب�ع�دھ�ا  • 

 نتكلم.
التص�ری�ح�ات اآلت�ی�ة ع�ب�ر ال�م�ذی�اع م�ق�ل�ق�ة..ال�ب�س�ت�ان 
مقفر ..الجو غائم. تمر األیام حبلى ب�ال�ت�وق�ع�ات. الس�ی�د 
وصمد یقضیان وقتھما بالتحلیل العس�ك�ري والس�ی�اس�ي. 
الكالب تسرح وحدھا في البس�ت�ان. ال�ط�ی�ور ال�م�ھ�اج�رة 

 تمضي باتجاھات مختلفة بإشكال ھندسیة جمیلة .
یتردد احمد وتحسین مع خطیبتھ وأم�ھ�ا ب�ان�ت�ظ�ام ع�ل�ى 
مكتب السید الذي طل�ب م�ن�ھ�م ت�غ�ی�ی�ر م�البس�ھ�م ون�زع 

 الیشماغ والعقال.
نظفت عفیفة وأمھا المكتب وأضفن إلیھ لمسات جمالی�ة. 

 اشعر إن التغییر بدا بتبدیل المالبس والبقیة تاتي ..
في فجر یوم االثنین من شھر نیسان سمعنا دوي ص�وت 

 انفجارات ھائلة وازیز رصاص .. صرخ السید:
 ادخلوا فقد بدا الھجوم .. •

 أضاف صمد :
 أیام وینتھي كل شيء .. •

 قال السید وھو یضع یده على كتف صمد:
 تحلیالتك صائبة .. •
 وسترى قادم األیام أكثر •

استمر القصف والرمي طوال النھار. بان انھیار الجی�ش 
فقد انسحب المقات�ل�ی�ن وت�رك�وا أس�ل�ح�ت�ھ�م ف�ي س�اح�ة 
المعركة .. كنا نقضي اللیالي ال�ت�ال�ی�ة ف�ي غ�رف�ة ص�م�د 
الملیئة بأكداس الكتب وھو یلقي تحلیالتھ علینا. لم نف�ق�ھ 
كثیرا مما یقول .. فیما یغط تحسین بالنوم مستغال عت�م�ة 
الغرفة .. ویبقى أحمد یسأل أسئل�ة س�اذج�ة ت�ث�ی�ر ص�م�د 
كثیرا وفي الخارج تعبث الریح بالسعف فیصدر خشخشة 
تجعل الكالب تدور بال ت�وق�ف. وإذا م�رت ق�ط�ة تص�در 

 نباحھا ..
 

**** 
في الصباح كنت أفتش عن بقایا خبز تركناه في زاویة ما 
من الغرفة عثرت على كراس مفتوح مكت�وب ب�خ�ط ال�ی�د 

 رحت أتمعن فیھ واقرأ:
البد من إعادة صیاغة مفھوم العشائریة وان�ت�م�اءات�ھ�ا  • 

في القرابة (مفھوم الجد الم�ش�ت�رك ك�م�ف�ھ�وم وھ�م�ي)، 
انطالقا أیضا من عالقة اقتصادیة اجتماعیة، نافیا ال�دور 
المركزي للسیاسي واالھتمام بالتحوالت االجتماعیة التي 
قادت إلى بروز المدن كوجھة استقطاب بفعل احتضان�ھ�ا 
لنمط جدید من اإلن�ت�اج االق�ت�ص�ادي، م�ع م�ت�اب�ع�ة ت�ل�ك 
التحوالت وما رافقھا من ظواھر اجتم�اع�ی�ة ج�دی�دة ف�ي 
المجتمع كھجرة، أبناء المحافظات المعدومة الى األحیاء 
الھامشیة (أحیاء التنك) وما رافقھا من سی�ط�رة ال�ع�رف 

 القبلي على مسار نمط المعیشة في المدینة بأسرھا.
الھواء البارد یجعل الشعور بالحركة أمرا مرغوبا.. أحمد 
وتحسین وقفا أمام الباب الرئیسي كمن ی�ن�ت�ظ�را ض�ی�ف�ا. 
بالفعل عند الساعة الحادیة عشر ظھرت سیارتان لقوات 
االحتالل تقفان جوار الباب أشارا لھم بالدخول ت�ح�رك�ت 

 العجالت نحو مكتب السید ..
األجواء كانت حمیمیة. دخلوا ببزاتھم العسكریة متأبطین 
أسلحتھم. جلس بعضھم واألخرون توزعوا بشكل من�ظ�م 

 حول البنایة ..
تشظى الناس وصاروا كما یصفھم صمد في كراسھ الذي 
أدمنت قرأتھ كل یوم انھ ی�ف�ت�ح م�ن�اف�ذ ل�رؤی�ة ال�ن�م�اذج 

 البشریة والحاالت التي مرت كما جاء بھا:
 2.............................نلتقیكم في الجزء / 

           اا 

 1الجزء/صالح جبار خلفاوي/ بغداد         



تخیل الحیاة بدون ح�ذاء، م�وق�ف ص�ع�ب، ح�ی�ث 
اإلنسان یخاف بالفعل من كل ال�م�وج�ودات ع�ل�ى 
الطریق أثن�اء ال�م�ش�ي، ب�اإلض�اف�ة إل�ى األش�ی�اء 
الجارحة والحیوانات الصغی�رة ال�زاح�ف�ة، یش�ع�ر 
بالفعل بعدد ال یحصى من األش�ی�اء ال�م�ؤذی�ة، أو 
المخلوقات التي یمكن أن ت�ل�دغ أو ت�ع�ض ال�ق�دم 
الغیر المحمیة، أو النتوءات الحادة ف�ي الص�خ�ور 
أو ما شبھ ذل�ك وت�ج�رح ال�ق�دم، ك�ان�ت ال�ح�اج�ة 
لحمایة القدمین من التأثیرات الخارجیة الطبیعی�ة 
ضروریة ول�ھ�ذا ظ�ھ�رت األح�ذی�ة ، ن�م�ت ھ�ذه 
الحاجة البسیطة والعملیة إل�ى ص�ن�اع�ة ال ت�زال 
تنمو وتتطور، ویتفنن المصممین وصناع الحرفة 

 بالتصمیم األنیق  واألناقة والراحة.
ویقال في الحكایات: إن م�ل�ك�اً ك�ان ی�ح�ك�م دول�ة 
واسعة جداً، أراد ھذا الملك یوماً ال�ق�ی�ام ب�رح�ل�ة 
بریة ط�وی�ل�ة، وخ�الل ع�ودت�ھ وج�د أن أق�دام�ھ 
تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة، فأصدر 
مرسوماً یق�ض�ي ب�ت�غ�ط�ی�ة ك�ل ش�وارع م�دی�ن�ت�ھ 
بالجلد، غیر أن أحد مستشاریھ أشار علیھ ب�رأي 
أفضل وھو عمل قطعة جلد صغیرة ت�ح�ت ق�دم�ي 
الملك فقط، فكانت ھذه بدایة فكرة صناعة األحذیة 
واتخاذھا نعالً للقدمین، وواص�ل ال�ح�ذاء ت�ط�وره 
حتى أص�ب�ح ع�ل�ى الش�ك�ل ال�ذي ن�ع�رف�ھ ال�ی�وم، 

 ویتحول إلى صناعة قائمة بذاتھا.
لم یحدد العلماء متى تخلى اإلنسان ع�ن ال�م�ش�ي 
حافي القدمین تماًما، ل�ك�ن ت�اری�خ ال�ح�ذاء وف�ق 

أل�ف ع�ام،  40الباحثین یعود لفترة ت�زی�د ع�ل�ى 
حیث كان اإلنس�ان األول ی�ل�ف أوراق ال�ن�ب�ات�ات 
واألغصان الناعمة، حول قدمیھ ل�ح�م�ای�ت�ھ�ا م�ن 
الحرارة والطبیعة، وفي المناطق شدیدة ال�ب�رودة 
كان اإلنسان یلف ف�راء ال�ح�ی�وان�ات ح�ول ق�دم�ھ 

وساقھ، لحمایتھا م�ن ال�ب�رد وال�ث�ل�وج، وت�ظ�ھ�ر 
رسومات أثریة عثر عل�ی�ھ�ا ف�ي ك�ھ�وف رج�اال، 
یرتدون شیئًا أقرب ل�ك�ی�س مص�ن�وع م�ن ج�ل�ود 

 الحیوانات والعشب واللحاء.
كانت أول عین�ات ألق�دم ح�ذاء ظ�ھ�ر ف�ي أواخ�ر 
العصر الحجري القدیم ف�ي ال�ج�زء ال�غ�رب�ي م�ن 
أوروبا، خالل دراسة لبقایا شعب بدائي لھیكل من 
العظام وعظام الساق، في ھذه الفترة بدأت تتكون 
التغییرات في ھیكل القدم للشعب القدیم، حیث بدأ 
األصبع الصغیر یقل طولھ مع الشكل العام للق�دم، 

 والذي یدل على ارتداء أحذیة ضیقة. 
من جھة أخرى یقدر بعض العلماء تاریخ الح�ذاء 

آالف عام، اعتماداً عل�ى ال�ت�غ�یُّ�ر ال�ذي  9حوالي 
طرأ على شكل عظام قدم اإلنسان، وھناك دراس�ة 
أخرى فقد اكتشف ع�ل�م�اء آث�ار م�ن األك�ادی�م�ی�ة 
الوطنیة ل�ل�ع�ل�وم ف�ي أرم�ی�ن�ی�ا، أق�دم ح�ذاء ف�ي 
التاریخ، والحذاء المكتشف مصنوع من الجلد في 

" 1-حالة ممتازة جدا، ووجد في ك�ھ�ف "أری�ن�ي
في أرمینیا ویعود الحذاء الذي أطلقوا علیھ اس�م 

عاما، ب�ح�س�ب ص�ح�ی�ف�ة  5500" إلى 1-"أریني
ناشیونال جیوغرافیك،  وھي فردة حذاء واح�دة، 
وكان محشي ب�ال�ق�ش، وال ی�زال ال�ع�ل�م�اء غ�ی�ر 
متأكدین من وجود القش داخل فردة ال�ح�ذاء، م�ا 

 إذا كان 
بغرض إبق�اء ال�ق�دم ج�اف�ة وداف�ئ�ة، أو ب�غ�رض 

 الحفاظ على شكل الحذاء بعد خلعھ. 
م تاریًخا مھًما ف�ي ت�اری�خ 1991كذلك یعتبر عام 

األحذیة، ألّن في ھذا العام الذي وجد فیھ ع�ل�م�اء 
اآلثار على حدود النمسا وإیطالیا، إنسانًا مح�ن�طً�ا 
بشكل طبیعي یُدعى أوتزي، ت�وف�ي ق�ب�ل ح�وال�ي 

عام من عصرنا، كان الرجل مسافر ع�ب�ر  3300
جبال األل�ب، ی�رت�دي ح�ذاًء مص�ن�وًع�ا م�ن ج�ل�د 
الغزال، مع نعل مصنوع من جلد الدب، ھ�ذه ھ�ي 
الطریقة التي كان یُعتقد أّن أسلوب إنتاج األحذیة 
بھا في العصر الحجري، وكان�ت ال�غ�رز ص�غ�ی�رة 
ولم تكن موثوقة للغایة نظًرا لألدوات التي ك�ان�ت 
لّدى الناس في ذلك الوقت، كما قدر بعض العلماء 
أّن األحذیة األولى تم�ت ص�ن�اع�ت�ھ�ا ف�ي ال�ع�ص�ر 

 الجلیدي، كانت مصنوعة من جلود الحیوانات.
ولحمایة القدم منذ العصور القدیمة ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
البحر األبیض المتوسط، ھو الصندل، الذي یتألف 
من نعل واٍق، یُثبَّت بالقدم بسور جل�دي أو ح�ب�ال 
من مواد مختلف�ة، وأح�ذی�ة م�م�اث�ل�ة ت�ل�ب�س ف�ي 
الشرق األقصى كان مصنوًعا من العشب المظف�ر 
أو سعف النخیل، وفي المناخ التي تتطلب تغطی�ة 
كاملة للقدم، تم ربط قطعة واحدة من الجل�د غ�ی�ر 
المغطى بقطعة قماش رفیعة، مم�ا ی�وف�ر ح�م�ای�ة 
كاملة للقدم وبالتالي ص�ن�ع غ�ط�اء ك�ام�ل، ی�ق�وم 
صانع األحذیة التقلیدي بق�ی�اس ال�ق�دم�ی�ن وق�ط�ع 
الجلود العلویة وفقًا للحجم المطلوب، وتم تركیب 

 ھذه األجزاء وخیاطتھا مًعا.

ی�ع�ود ت�اری�خ الص�ن�ادل ال��م�ص�ن�وع�ة م�ن ل�ح��اء 
قب�ل ال�م�ی�الد، وھ�ي  7000المیرمیة إلى حوالي 

أول صندل یتم اكتشافھ على اإلطالق، وكان عالم 
اآلثار لوثر كریسمان ھو الذي اكتشفھا في كھف 

، 1938فورت روك في والیة أوریغون في ع�ام 
تمتاز األحذیة الت�ي أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا ك�ریس�م�ان بـ 
"صنادل فورت روك"، بتصمیم منس�وج م�ع�ق�د، 
وجد أن�ھ ش�ائ�ع ف�ي الص�ن�ادل األخ�رى ال�ت�ي ت�م 
اكتشافھا في كھوف الترسبات القدیمة في جم�ی�ع 
أنحاء المنطق�ة ال�م�ح�ی�ط�ة ب�ث�وران ب�رك�ان ج�ب�ل 

، وبعد عقد م�ن ال�زم�ان ش�ھ�د 7500مازاما قبل 
االكتشاف األولي لتقنیة التأریخ بالك�رب�ون،وح�دد 
التأریخ الكربوني أن الصنادل ك�ان�ت ف�ي ال�واق�ع 

 عام. 9000أكثر من 
والخفاف ھي أحذیة مصنوعة من ق�ط�ع�ة واح�دة 
من الجلد الناعم أو جلد األیل، ویتم خیاطة النعال 
والجوانب مًعا في األعلى وأحیانًا تتم إضافة رقعة 
قطعة إضافیة من الجلد، في حین أن النعل ن�اع�م 
ومرن، فإن ال�ج�زء ال�ع�ل�وي م�زی�ن ب�ال�خ�رز أو 
التطریز، على الرغم من ارتداؤھا في الداخل من 
حین آلخر، وتم ابتكار ھ�ذه األح�ذی�ة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
وتمسى   الموكاسین وارتداؤھا في الخارج، كان 
المستخدمون الرئیسیون لھذه األحذیة ھم القبائل 
األص�ل�ی�ة ف�ي أم�ری�ك�ا الش�م�ال�ی�ة، والص�ی��ادون، 
والتجار، والمستوطنین األوروبیین والع�دی�د م�ن 
اآلخرین الذین قضوا معظم وق�ت�ھ�م ف�ي ال�ھ�واء 
الطلق، بینما ظلت الوظیفة األساس�ی�ة ك�م�ا ھ�ي، 
اختلف التصمیم والتطریز حسب القبیلة، لذا كانت 
أحذیة الموكاسین إحدى ال�ط�رق ل�ت�ح�دی�د ق�ب�ی�ل�ة 

 الفرد أو عرقھ. 

تأتي كلمة موكاسین من اللغة بوھتان ال�ق�دی�م�ة، 
ومنذ ذلك الوقت جرى تعمیمھا وأصبحت تُ�ط�ل�ق 
على أي نوع من أنواع األحذیة مخیطة ویرتدیھا 
الھنود األصلیون،وأطلق ھذا االسم على األح�ذی�ة 
وأصبح یالزمھا منذ بدایة ظھورھا نظًرا إل�ى أن 
ھذه القبیلة كانت أول من اتصل ب�ال�م�س�ت�وط�ن�ی�ن 
البیض، واآلن أصبحت كلم�ة م�وك�اس�ی�ن تُ�ط�ل�ق 

 على نوع خاص وُمعین من األحذیة.
أم��ا ف��ي ال��م��ن��اخ ال��م��ت��ط��رف��ة وال��م��ن��اط��ق ذات 
التضاریس الوعرة، كانت تتطلب تصامیم أخ�رى 
مختلفة، غالبًا ما كانت القبائل ال�ت�ي ت�ع�ی�ش ف�ي 
الصحاري والسھول ترتدي أحذیة موكاسین ذات 
نعال صلب مصنوعة من الجلد ویتم خیاطتھا من 
الجلد الخام القوي وشدید التحمل، لحمایة أرجلھم 
أثناء السی�ر ع�ل�ى الص�خ�ور، أو ال�ت�ع�رض ألي 

 مخاطر أخرى.
وھ�و ح�ذاء  Inuit Muklukكذلك ھناك حذاء 

آخر قوي ومتین یناسب المناخ شدی�دة ال�ب�رودة، 
یشبھ إلى حد كبیر حذاء الموكاسی�ن، وأص�ب�ح�ت 

) ل�وص�ف أي Muklukتستخدم ھذه الك�ل�م�ة (
حذاء قوي ومتین ُمبطن بالفراء یحمي األقدام من 
البرودة الشدیدة. ول�ك�ن الس�ك�ان األص�ل�ی�ی�ن ف�ي 
القطب الشمالي كان لدیھم تصامیم أخرى لتدف�ئ�ة 
أقدامھم، وصنعوا أحذیة موكاس�ی�ن م�ك�ون�ة م�ن 

 عدة أجزاء لتدفئة أقدامھم.
ال تزال أحذیة الموكاسین ُمتاحة حتى اآلن ویُقبل 
علیھا أعداد كبیر من الرجال، ولكن تص�ام�ی�م�ھ�ا 
اختلفت كثیًرا عما كانت علیھ في الماضي ولم تعد 
المودیالت المطروحة في األس�واق اآلن، تُش�ب�ھ 
تلك األحذی�ة ال�ت�راث�ی�ة ال�ت�ي ن�راھ�ا ف�ي الص�ور 
القدیمة، وأصبحت أكثر تطوًرا من األحذیة ال�ت�ي 

 تُصنّع من جلود الغزالن ویتم خیاطتھا یدویًا.
تتمیز األحذیة الموكاسین لوفر أو أحذیة القوارب 
بأنھا أنیقة وذات تصامی�م م�م�ی�زة تُض�ف�ي ع�ل�ى 

 إطاللة ولمحة أنیقة، 
كما أن�ھ�ا ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ یس�ھ�ل ارت�داؤھ�ا، 
وتساع�د اإلنس�ان ع�ل�ى ال�ت�ح�رك ب�خ�ف�ة ش�دی�دة 

 وسھولة دون تكبد أي معاناة.
ظھرت األحذیة المدببة، وأول ھیاكل األحذیة، في 
بدایة العصور الوسطى، جاء الحذاء من الق�م�اش 
إلى أوروبا الوسطى من جبال البران�س، وأص�ب�ح 
یتمتع بشعبیة كبیرة، ُصن�ع�ت ھ�ذه األح�ذی�ة م�ن 
قماش الجوت، وكانت خفیفة ومریحة ولكن یجب 
ارتداؤھا في مناخ أكثر دفئًا، ولھذا لم تص�ل إل�ى 
شمال أوروبا، أنتجت أوروبا الشمالیة والوسطى 
أحذیة جلدیة تم قلبھا من الداخل للخارج والتغییر 
في خصائصھا، لقد كان ھیكًال سلًسا تقریبًا ح�ی�ث 
بقیت الغرز داخل الحذاء، وبالتالي حمایة وتقویة 
الحذاء، ولكن ھذا التصمیم ال یمكن استخدامھ إال 
مع الجلد الناعم والمرن، من فوائد ھذه األح�ذی�ة 
أنّھ یمكن ارتداؤھا في أوقات مختلفة م�ن ال�ع�ام، 
بإضافة بعض القش أو الفراء داخل الحذاء خ�الل 

 فترة البرد.   
واختراع الكعب الع�ال�ي ی�ع�ود زم�ن�ی�ا إل�ى ع�ھ�د 
اإلغریق القدامى حسب ال�م�ؤرخ�ی�ن، ح�ی�ث ك�ان 
لبس الحذاء ذو الكعب العالي م�خ�ص�ًص�ا ل�ل�رج�ال 
من أصحاب الطبقات العلی�ا ف�ي ال�ب�ل�د، ول�ل�رج�ال 
األغنیاء وأصحاب الجاه والمكان ال�رف�ی�ع�ة، وق�د 
ُعرف الكعب ال�ع�ال�ي ع�ن�د ال�رج�ال ف�ي حض�ارة 
الفرس القدماء، وُعرف عن�د ال�ی�ون�ان�ی�ی�ن وع�ن�د 

المصریین أیًضا، ثمَّ انتشر في آسیا وإفریقیا قبل 
أن ینتقل إلى أوروبا في القرن السابع عشر عل�ى 

 أصح األقوال. 
خالل عصر النھضة، غالبًا م�ا ك�ان ال�م�ل�وك ف�ي 
أوروبا یرتدون أحذیة ذات كعب عاٍل ج�ًدا، أیًض�ا 
كان بإمكانھم المشي بھدوء مباشرة عب�ر ال�ب�رك 

سم، كانت ھذه  30حیث یصل ارتفاع كعوبھم إلى 
األحذیة نماذج أولیة ألحذیة الكع�ب، ح�ی�ُث ل�ع�ب 
الملك لویس الرابع عشر ملك فرنسا، دوًرا مھًما 
في نشر شعبیة الكعب الع�ال�ي، ازدھ�ر ال�ف�رس�ان 
النبالء أثناء إحیاء الثقافة وعلم ال�ج�م�ال، ح�ی�ُث 
كانوا أول من بدأ في ارتداء أحذیة الكاحل، والتي 
كانوا یرتدونھا أثناء ركوب الخی�ل وال�ق�ت�ال. ف�ي 

العصر الباروكي (الفترة الممتدة من أواخر القرن 
السادس عشر حتى بدایة القرن ال�ث�ام�ن عش�ر)، 
ھي واحدة من أكثر الفترات الثقافیة إثارة لل�ج�دل 
والتي تتمیز بالتعقید والغطرسة والدراما والمی�ل 
إلى العظمة، لذا فلیس من المست�غ�رب أن ت�ك�ون 
األحذیة خالل ھذه الفترة الثقافیة تُصنع من مواد 
باھظة الثمن، مثل المخم�ل والس�ات�ان وال�ح�ری�ر، 
وكانت األح�ذی�ة م�زی�ن�ة ب�ال�ورود االص�ط�ن�اع�ی�ة 
واألشرطة واألحجار الكریمة.  والكعب العال�ي ل�م 
یكن اخترع أصالً للنساء، حیث یعود تاریخ الكعب 
العالي للرجال الفرسان في القرن العاش�ر، ال�ذی�ن 
ارتدوا الكعب أثناء رك�وب ال�خ�ی�ل ح�ت�ى ت�ت�الءم 
أقدامھم بش�ك�ل أفض�ل م�ع ال�رك�ائ�ب، وھ�ذا ھ�و 

 االتجاه الذي 
اعتمده علیھ األوروبیون في مطلع القرن السابع 

 عشر.
یقول التاریخ أن ھناك تاریخ طویل من ال�رج�ال، 
الذین یرتدون الكعب العالي ألغراض ال�ف�روس�ی�ة 
مثل رعاة البقر الذین یرتدون الكعب العالي، وإن 
الكعب العالي كان في األساس یتعلق ب�ال�وظ�ی�ف�ة، 
ولیس باألزیاء وذلك خالل أوقات الح�رب، وك�ان 
أداة إضافیة تسمح للراكب بثبات نفسھ، وبالتالي 
اس�ت�خ�دام األس�ل�ح�ة بش�ك��ل أفض�ل، وب�ع�د ف�ت��رة 
وجیزة، تبنت النساء ال�م�ظ�ھ�ر ت�م�اًم�ا، وب�ح�ل�ول 
القرن الثامن عش�ر ك�ان�ت األح�ذی�ة ذات ال�ك�ع�ب 
العالي تعتبر إلى حد كبی�ر أح�ذی�ة نس�ائ�ی�ة، وق�د 
بدئوا ببطء یأخذون الش�ك�ل ال�ذي ن�ع�رف�ھ ال�ی�وم 
بكعب أدق وأصبع القدم المدبب، حیث النساء في 
القرن الثامن عشر كانا ی�رت�دی�ن ال�ك�ع�ب ال�ع�ال�ي 
لجعل أقدامھن تبدو أصغر. وی�ط�ی�ل أرج�ل�ھ�ن أو 

 یجعلھن أطول .
 وللحدیث بقیة 

 المصدر : مواقع التواصل االجتماعي
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ثالث سنوات من العمل وأنا منھم�ك ف�ي إع�داد ھ�ذا 
قرأت فیھا كت�اب أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة ث�الث   الكتاب،

) مرج�ع�ا و مص�درا، 125إلى (  مرات. وعدت فیھا
في التاری�خ وال�ث�ق�اف�ة وال�ن�ق�د األدب�ي وال�ح�ض�ارة 
وال��ع��م��ران وع��ل��م االج��ت��م��اع، وع��ل��م ال��ن��ف��س، 
واألنثروبولوجیا البنویة، والمیثولوجیا، والجغرافی�ا 
واألدب الشعبي، والتراث العربي القدیم، ومصن�ف�ات 
و كالسیكیات الباه التي كتبھا بعض شیوخنا األدب�اء 
األج���الء، وال���دراس���ات األج���ن���ب���ی���ة ال���ح���دی���ث���ة 

وآمل أن یشكل كتابي ھذا حقال جدیدا من   والقدیمة،
كتبھا زمالئي الباحث�ون ف�ي   التي  الحقول المعرفیة

التي تناولت ھذا السفر ال�ح�ك�ائ�ي ال�م�دھ�ش   العام،
والعجائبي المتمیز الذي لم یسبقھ أي سف�ر ح�ك�ائ�ي 

  آخر.
 

إلى روح وال�دي و وال�دت�ي ال�ل�ذی�ن   إھداء الكتاب:
تركا روحي صح�راء س�وداء ب�ع�د رح�ی�ل�ھ�م�ا وإل�ى 

  أرواح أصدقائي وأساتذتي:
 وإلى أرواح أصدقائي وأساتذتي:

میھوب محمد م�رھ�ج، وع�ب�د ال�م�ع�ی�ن ال�م�ل�وح�ي، 
 ومحمود أحمد زینة،

ومحمد أحمد زینة، وعلي إسماعیل یونس، واألستاذ 
الدكتور إبراھیم السامرائي، واألستاذ الدكت�ور ع�ل�ي 
جمیل السامرائي، والدكت�ور أس�د م�ح�م�د، وحس�ی�ن 
أحمد حیدر، وأحمد الخیّر، وسمیر عامودي،ع�ل�ی�ھ�م 

 واسع الرحمة والمغفرة.
 

 أقدم ھذا الكتاب
 بطاقة شكر

أشكر أخي وصدیقي األستاذ الش�اع�ر م�ح�م�د حس�ن 
الزھراني رئیس نادي الباحة األدبي، بمدینة الباح�ة 
السعودیة، وجمیع أعضاء ال�ھ�ی�ئ�ة اإلداری�ة ل�ن�ادي 
الباحة ع�ل�ى ت�ف�ض�ل�ھ�م ب�ط�ب�ع ك�ت�اب�ي ھ�ذا ض�م�ن 

 منشورات نادي الباحة األدبي، فلھم مني
 بطاقات احترام وتقدیر، وعربون وفاء وشكر

.………………………………… 
ما من عمل أدبّي شعبّي نال شھرة واسعة ف�ي آداب 
المجتمعات اإلنسانیّة أك�ث�ر م�ن أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة. 
وكثیرة ھي الدراسات التي تناولت ھ�ذا ال�ع�م�ل ف�ي 
جوانبھ المتعّددة، بوصفھ نتاجاً م�ع�رف�یّ�اً وحض�اریّ�اً 
لكثیر من األمم والشعوب. ویمكن القول: إّن حكایات 
ألف لیلة ولیلة تعبّر عن مخزون الذاكرة ال�م�ع�رف�یّ�ة 
الجمعیّة للمجموع اإلنسانّي عبر رحلتھ ال�ت�اری�خ�یّ�ة 
والحض�اریّ�ة، ھ�ذه ال�ذاك�رة ال�ت�ي ع�ایش�ت ت�اری�خ 
المجتمعات، وعاداتھا وأحوالھا، والتحوالت الفكریّة 
والسیاسیّة لھذه المجتمعات في تطّورھا الحض�ارّي. 
ومن ھنا فإّن السرد الحكائّي في ل�ی�ال�ي أل�ف ل�ی�ل�ة 
ولیلة لیس سرداً بعیداً عن اإلیدیولوجیا الّتي تش�ّك�ل 
خلفیّة م�ع�رف�یّ�ة، ی�ؤّس�س ع�ل�ی�ھ�ا ال�ّرواة م�ق�والت 
أبطالھ�م ال�ف�ك�ریّ�ة، وح�رك�ة ھ�ؤالء األب�ط�ال، وم�ا 
یقومون بھ من أفعال، ولیس ھذا السرد ب�ع�ی�داً ع�ن 
التاریخ والسیاسة. وكل محاول�ة ل�دراس�ة ح�ك�ای�ات 
ألف لیلة ولیلة بعیداً ع�ن ب�ن�ی�ة ال�م�ج�ت�م�ع�ات ال�ت�ي 
تتحّدث عنھا اللّیالي ستفرض علینا اعتبارھا ع�م�الً 
تخیلیّاً ِصْرفاً، وبالتالي ستفقدنا المتعة الك�ام�ن�ة ف�ي 
السرد الحكائّي المرتحل في مدن ھذه الم�ج�ت�م�ع�ات، 
وفضاءاتھا المتعددة، وعالقاتھا اإلنسانیّة والطبقیّ�ة 
الّتي یمكن أن تكون عالقات قد قامت فعالً، في زمان 

 تاریخّي معیّن، وفي فضاء مكانّي معروف.

وقد حاولت دراستي في ھذا الكتابـ م�دن أل�ف ل�ی�ل�ة 
ولیلةـــ المك�ان وال�ث�ق�اف�ة وال�م�ج�ت�م�ع وال�ح�ض�ارة 
والعمران. أن تتبیّن المالمح الرئیسة لمدن ألف لیلة 
ولیلة الواقعیّة، منطلقة من بنیة نص�وص ال�ل�ی�ال�ي، 
باعتبارھا نصوصاً منفتحة على التاریخ والسیاسة، 
والعالقات بین الحاكم والمحكوم، في المدن العرب�یّ�ة 
اإلسالمیّة، وغ�ی�ر ال�ع�رب�یّ�ة، إالّ أّن ھ�ذه ال�دراس�ة 

ترّكز على نصوص ال�ل�ی�ال�ي ب�اع�ت�ب�ارھ�ا ع�م�الً   لم
تخیّلیاً صرفاً، بل تعّدھا عمالً یمكن أن یكون معبّراً ـ 
في كثیر من جوانبھ. عن الواقع الحق�ی�ق�ّي ال�م�ع�اش 
للطب�ق�ات االج�ت�م�اع�یّ�ة والس�ی�اس�یّ�ة ف�ي أزم�ن�ت�ھ�ا 
وأمكنتھا، فاعتبار مدن ألف لیلة ولیلة مدناً متخیّ�ل�ة 

لن یساعدنا على فھم العالق�ات ال�ق�ائ�م�ة، س�ی�اس�یّ�اً 
واجتماعیّاً، بین سكان المدین�ة ف�ي م�ا ب�ی�ن�ھ�م م�ن 
جھة، وبین السلط�ات ال�ق�ائ�م�ة ف�ی�ھ�ا، وب�ی�ن أف�راد 

  الشعب من جھة أخرى.
وقد الحظت، من خالل كثیر من الدراسات حول أل�ف 
لیلة ولیلة، والتي استطعت االطالع ع�ل�ی�ھ�ا، س�واء 
أكانت مترجمة إلى اللغة العربیّة أم مكتوبة بھا، أّن 
ھذه الدراسات لم تدرس موضوع المدین�ة ف�ي أل�ف 
لیلة ولیلة دراسة مستقلّة ومستفیضة، وال موض�وع 
السلطة، سواء أكانت سیاسیّة أم دینیّة أم ت�ج�اریّ�ة، 
داخل ھذا الفضاء المكانّي المتشعب م�ن واق ال�واق 
وجوھر تكني، إلى الصین والھند وخ�راس�ان، وإل�ى 
أبعد م�ك�ان ت�خ�یّ�ل�ھ ال�ّرواة، وأض�ف�وا ع�ل�ی�ھ ھ�ال�ة 
أسطوریّة وخرافیّة، وإلى أقرب أمكنة واق�ع�یّ�ة ب�دت 
ھي األخرى ممزوجة بالسحر والغراب�ة، وم�ن ھ�ذه 
األم��ك��ن��ة: دمش��ق وب��غ��داد وال��ب��ص��رة ال��ق��اھ��رة 
واإلسكندریة وصنعاء وحلب، وخراسان وسمرق�ن�د، 
وفاس ومكناس وغیرھا من المدن الكثیرة، فم�ع�ظ�م 
الّدراسات التي اطّلعت علیھا ل�م ت�وِل ال�م�دی�ن�ة ف�ي 
حكایات ألف لی�ل�ة ول�ی�ل�ة، ب�ق�ص�ورھ�ا وم�ن�ازل�ھ�ا، 
والعالقات ال�ق�ائ�م�ة ف�ي ھ�ذه ال�ق�ص�ور وال�م�ن�ازل، 
وأسواقھا وحّماماتھا وبساتینھا ومشافیھا، األھم�یّ�ة 
التي تستحقھا، ول�م ت�ول ھ�ذه ال�دراس�ات الس�ل�ط�ة 
بسلوكھا واستبدادھا وعالقاتھا مع شعوبھا، أھ�م�یّ�ة 
كبرى أو رئیسة أو مستقلّة، ولھذه األسباب مجتمعة 
كان اختیاري لموضوع ی�ع�د ج�دی�دا ف�ي ال�دراس�ات 
المعاصرة وھو موضوع المدینة أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة 

 المكان والثقافة والمجتمع والحضارة والعمران. ــ 
 
التركیز على أھّم مالم�ح   وقد حاولت في كتابي ھذا 

بعض المدن الواقعیّة في ألف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة، وھ�ي: 
بغداد والبصرة والقاھ�رة ودمش�ق، واإلس�ك�ن�دری�ة، 

وعلى أھم مالمح الكثیر   ومدن ثانویة أخرى كثیرة،
والجزر العجائبی�ة   من مدن ألف لیلة ولیلة التخیلیة

التي كان یصل إل�ھ�ا الس�ن�دب�اد ال�ب�ح�ري، م�ع�ت�م�داً 
بالدرجة األولى ما تُقّدمھ نصوص ألف لی�ل�ة ول�ی�ل�ة 
الحكائیّة من خطابات فكریّة وإیدیولوجیّة، وعالقات 
متناقضة ومتداخ�ل�ة وم�ع�قّ�دة وم�ن�س�ج�م�ة ف�ي آن، 
ومستفیداً أیضاً، إلى حّد بعید، من م�الم�ح ال�م�دی�ن�ة 
اإلسالمیّة في العھدین: األموي والعباسّي، كما تشیر 
إلیھا المصادر واألدبیات التاریخیّة، والكالس�ی�ك�ی�ات 
األدبیة الت�ي ذك�رت ال�م�دی�ن�ة ال�ع�رب�ی�ة اإلس�الم�ی�ة 

   وعالقاتھا، وقیمھا الثقافیة والمعرفیة.
ویب�ق�ى أھ�ّم مص�در رئ�ی�س اع�ت�م�دت�ھ ف�ي دراس�ة 

ھ�و: أل�ف ل�ی�ل�ة   الموضوعات الرئیسة والفرعیّ�ة،
ولیلة (بأجزائھ األربعة، طبع�ة دار م�ك�ت�ب�ة ال�ح�ی�اة، 
بیروت). غیر أّن ھذه الطبعة لیست ال�وح�ی�دة ال�ت�ي 
اطّلعت علیھا، فقد اطّلعت على الطبعات اآلت�ی�ة م�ن 
ألف لیلة ولیلة: (طبعة المكتبة الش�ع�ب�یّ�ة، ب�ی�روت، 
د.ت، بأج�زائ�ھ�ا األرب�ع�ة)، و (ط�ب�ع�ة دار م�ك�ت�ب�ة 
التربیّة، بیروت، بأجزائھا األربعة الطبعة السادسة، 

م)، و (ط�ب�ع�ة دار ص�ارد ب�ی�روت، 1992ھـ/1412
وطبعة المكتبة الس�ع�ی�دی�ة   م)،1999الطبعة األولى 

بمصر، وطبعة محمد علي صبی�ح وأوالده ب�م�ص�ر، 
وطبع�ة دار ال�خ�ل�ود ل�ل�ن�ش�ر وال�ت�وزی�ع، وال�ط�ب�ع�ة 
المھّذبة التي أعّدھا رش�دي ص�ال�ح (دار الش�روق، 
القاھرة، جزءان)، وھي طبعة ناقصة، وبالتالي كان 

  طبیعیاً أن ال یعتمدھا ھذا البحث.
أّما سبب اعتمادي طبعة دار م�ك�ت�ب�ة ال�ح�ی�اة؟ ف�إنّ�ھ 

(م�ك�ت�ب�ة   األرب�ع  مقارنتي بین الطبعات  إلى  یعود
الحیاة ـ المكتبة الشعبیّة ـ مكتبة التربیة، دار صادر)
، فبعد ھذه المقارن�ة وج�دت أّن ال�ف�روق ب�ی�ن ھ�ذه 
الطبعات طفیفة جداً، وأّن ھذه الطبعات ت�ك�اد ت�ك�ون 
متطابقة تماماً: في الحك�ای�ات، واألح�داث، وال�م�دن 
الواقعیّة والمتخیّلة، واألبطال من الملوك وال�خ�ل�ف�اء 
والنساء والتّجار. من ھنا بدا طبیعیاً أن أختار نسخة 
رئیسة أعتمدھا في ھذه الدراسة، وھ�ي ط�ب�ع�ة دار 
مكتبة الحیاة، و نسخة فرعیة أخرى، ك�ان رج�وع�ي 
إلیھا قلی�ال ج�دا ف�ي ال�ف�ص�ل ال�م�وس�وم بـ� (ال�م�دن 
الخیالیة في ألف لیلة ولیلة) وھي ط�ب�ع�ة ال�م�ك�ت�ب�ة 
الشعبیة، ف�ق�د اض�ط�ررت ل�ل�رج�وع إل�ی�ھ�ا ع�ن�دم�ا 
اكتشفت أن قلیال من أوراقھا ف�ی�ھ ب�ع�ض ال�زی�ادات 

طبعة دار مكتبة الحیاة، ولعّل السبب ال�رئ�ی�س   عن
في اختیار ھذه النسخة الرئیسة، دار مكتبة الح�ی�اة، 
ھو ببساطة: أّن الخط الطباعي الذي طُبعت ب�ھ ھ�ذه 

من خ�الل ك�ث�اف�ت�ھ ال�ل�ون�یّ�ة،   النسخة أكثر وضوحا
مقارنة بخط الطبعات األخرى. وھذا الخط، كما أرى، 
مریح للعینین، وی�ج�ع�ل م�ن ال�ق�راءة ف�ع�الً م�م�ت�ع�اً 
وجّذاباً، أكثر م�م�ا ل�و ك�ان ال�خ�ط ال�ط�ب�اع�ي غ�ی�ر 

 واضح.
الدراسة قد شّك�ل�ت ل�ب�ن�ة   وأخیراً آمل أن تكون ھذه

مساندة لمجموعة الدراسات التي س�ب�ق�ت�ھ�ا،   جدیدة
اآلراء الجدیدة، وأن تك�ون   وأضافت إلیھا كثیرا من

قادرة على إثارة مزید من القضای�ا ال�ت�ي ط�رح�ت�ھ�ا 
حكایات ألف لیلة ولیلة، ومحّرضة على كتابة م�زی�د 
من األبحاث عن ھذا العمل الخالد، الذي یعّد من أھّم 
األعمال التي أبدع�ھ�ا ال�ع�ق�ل اإلنس�ان�ي ف�ي ت�اری�خ 
الحضارات اإلنسانیّة، والذي ھو بحاج�ة إل�ى م�زی�د 

من األبحاث والدراسات الجاّدة، والسی�م�ا أّن ھ�ن�اك 
قضایا وجوانب كثیرة فیھ لم تتناولھا ھذه الدراسات 
بعد على الرغ�م م�ن ك�ث�رت�ھ�ا. وآم�ل مس�ت�ق�ب�الً أن 

  أستطیع إنجاز المزید منھا.
 
  ویقول ناشر الكتاب عن ھذا الكتاب:  

یُعّد ھذا الكتاب رحلة معرفی�ة ع�م�ی�ق�ة ف�ي ط�ب�ی�ع�ة 
المسكوت عنھ في حكایات ألف لیلة ولیلة، إذ یدرس 
بالتفصیل أھم مظاھر المدینة الع�رب�ی�ة واإلس�الم�ی�ة 
والخیالیة في متن حكایات ألف لیلة ولیلة، سی�اس�ی�ا 
واجتماعیا وثقافیا وحض�اری�ا وع�م�ران�ی�ا وس�ح�ری�ا 
وعجائبیا، وھو یحاول أن یسلط الضوء عل�ى أدوار 
المرأة في بناء حكایات ألف لیلة ول�ی�ل�ة، وق�درت�ھ�ا 
على تشكیل أحداث الحكایات، وعلى ال�ت�أث�ی�ر ع�ل�ى 
قرارات الحكام في قصور ألف لیلة ولیلة، من خ�الل 
قدرات جسدھا الجمالی�ة وال�ج�ن�س�ان�ی�ة. إن�ھ ی�ع�ن�ى 
تحدیدا بالمدین�ة ف�ي أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة م�وض�وع�ا 

  ودراسة وتحلیال أكادیمیا.
ومؤلف ھذا الكتاب ھو األستاذ الدكتور مح�م�د ع�ب�د 
الرحمن یونس، األستاذ ف�ي ع�دة ج�ام�ع�ات ع�رب�ی�ة 
وأجنبیة، وھو من الباحثین المتخصصین في دراسة 
حكایات أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة، ف�ي م�ع�ظ�م ج�وان�ب�ھ�ا 

  المعرفیة.
ینطلق مؤلف ھذا الكتاب من رؤیة نقدی�ة أك�ادی�م�ی�ة 
عمیقة تتجاوز البنى السطحیة ل�ح�ك�ای�ات ال�ل�ی�ال�ي، 
وذلك من منظ�ور ت�اری�خ�ي واج�ت�م�اع�ي وحض�اري 
وأنثروبولوجي، معتمدا منھجا علمیا یفید م�ن ع�دة 
مناھج نقدیة، منھا الوصفي والتاریخي واالجتماعي 
واإلیدیولوجي واالستقرائي والثقافي. وقد عم�د إل�ى 
التوثیق الدقیق واألمین لما جاء ف�ي ك�ت�اب�ھ، ح�ی�ث 
توفرت فیھ األمانة العلمیة على نحو شدید الوضوح، 
من خالل استی�ف�اء ال�ب�ی�ان�ات ال�خ�اص�ة ب�ال�م�ص�ادر 
والمراجع ھذه المصادر الغزیرة الممتدة التي ت�ن�ھ�ل 
من ثقافات العالم وحضاراتھ، سواء أكانت عربیة أم 
أجنبیة، قدیمة أم حدیثة، والتي تجاوز عددھ�ا م�ائ�ة 

 وعشرین مصدرا ومرجعا.

.................................... 
مدن ألف لیلة ولیلة ـ� ال�م�ك�ان وال�ث�ق�اف�ة وال�م�ج�ت�م�ع 

   والحضارة والعمران . أ.د. محمد عبد الرحمن یونس.
ال�ن�اش�ر: ال�ن�ادي األدب�ي ب�م�ن�ط�ق�ة ال�ب�اح�ة، ال�ب�اح�ة/ 

 السعودیة.
  مؤسسة االنتشار األدبي، بیروت ، لبنان

 م .2021الطبعة األولى : 
 صفحة من القطع الكبیر. 300

 ان و ا و ا و ارة و اان                   
  م ا   ره اي أا ب اا  درا   و  ت أ  ا   
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(ِاو أ َ)  ا ح وامب ا 
 للشاعرة فیان البغدادي

(ب��ی��َن أص��اب��ع��ي وس��رابِ��ك)..الش��ع��ری��ة،    
اب��ت��داًء م��ن ال��ع��ت��ب��ات ال��ق��رائ��ی��ة االول��ى 
لمجموعتھا عتبة العن�وان وال�م�ف�ارق�ة ف�ي 
فلسفة بنائھا لیست فقط على المف�ارق�ة ف�ي 
العنوان انما ایض�ا ال�م�ف�ارق�ة ف�ي ف�ل�س�ف�ة 

مجم�وع�ة   رؤیة فیان الشعریة المنتجة لھا
شعریة ف�ی�ان ال�ب�غ�دادي، ع�ن م�ن�ش�ورات 
االتحاد العام لألدباء والكتاب في ال�ع�راق ، 

 . 2021بغداد، في طبعتھا االولى ، 
  (بیَن أصابعي وسرابِك) 

حضور العنوان بوصف�ھ ب�ن�ی�ة نص�ی�ة ل�ھ�ا 
اشتغالھا الداللي في النص وبناءه الدرام�ي 
وانزیاحھ االن�ف�ع�ال�ي ال�م�ك�ث�ف ودوره ف�ي 
انتاج المعنى لدى الشاعرة التي تعي العال�م 
جمالیاً، والتي ع�ب�رت ع�ن�ھ ب�ل�غ�ة خ�اص�ة 
تختلف كثیرا عن اللغ�ة ف�ي ال�ن�ث�ر ال�ع�ادي 

 وھذا ھو الموطن الشعري.
عنونة مباغتة وبمفارقة لفظیة ، استغراق  

شعري في ثنائیة جدلیة ما بین ال�م�ل�م�وس 
وال��م��ح��س��وس ،اص��اب��ع��ي/ س��راب��ك، " 
الش��ع��راء أم��راء ال��ك��الم یص��رف��ون��ھ أن��ى 
شاءوا، ویجوز لھم ما الیجوز لغیرھ�م م�ن 

 1أطالق المعنى وتقیده.."
ت�ت��س�م نص�وص��ھ�ا الش�ع��ری�ة ب�ج��م�ل��ة م��ن 
السمات الجمالیة وتقنیة حیث اللغة المكثفة 
والمختزلة ، والمشھدیة البصریة نرى ذلك 
جلیا ف�ي م�ن�اص�ات�ھ�ا االخ�رى ف�ي (ع�ت�ب�ة 
االھداء ) كعنوان استھاللي ج�اء ب�أس�ل�وب 
ودالالت ف��ی��ھ��ا اش��ارة ع��ل�ى أن الش��اع��رة 

م�ف�ت�اح ال�دخ�ول ل�م�ج�م�وع�ت�ھ�ا   مھدت لنا
م�وح�ی��ة وم��ل�م�ح��ھ ل��ن�ا وب��أس�ل��وب الس��رد 

س�رد االھ�داء   عبر التبئیر بتكثیف  النثري
أو ما یس�م�ى حس�ب ال�ن�ظ�ری�ات الس�ردی�ة 
( الرؤیة السردیة) لكن السرد جاء ك�إھ�داء 

 تعریفي ابتدائي :
 لعینیك اللتین تضّجاِن في مداي ..

لعینّي اللتین تتَّكئان ع�ل�ى زج�اج االن�ت�ظ�ار 
 مثل ساعة متوقفة ..

ن���ل���م���س م���ن خ���الل االھ���داء ال���م���ف���ع���م 
ت�ل�ك ال�م�ف�ارق�ة وال�ث�ن�ائ�ی�ة ب�ي   بالعاط�ف�ة

التي تضجان بالحضور واالن�ت�ظ�ار   العینین
الملموس بین االخ�ر ال�ذي ی�ب�دو   الحقیقي

    منشغال وغیر مبالي :
 2یصلَُك صوتَي وال تسمعُھُ 

 وأنت تقوُدهُ بحذٍر إلى قلبِك
 غیُر مكتمٍل عقُد وداِدكَ 

 10ص  علیَك بالتریِّث 
 3وفي نصھا:

 العیُن التي تسّمرْت على خشبِة إالنتظارِ 
  كانْت كتلك التي ُصلب علیھا المسیح

 32ص  !  في جمعِة االٓالٓم ؟
احسنت الشاعرة في اختیار واعي للكلم�ات 
للعنونة التي تؤدي وظیفة تأثیریة وبالغیة 

بما یحملھ م�ن دھش�ھ ی�ث�ی�ر ف�ي   وجمالیة
نفس المتلقي و یحرك است�ن�ھ�اض ورغ�ب�ة 

 الفضول ویرسم انطباعاً أولیا عن النص.
اختارت الشاعر عنونة ل�ن�ص�وص�ھ�ا ب�ل�غ�ة 
شعریة تعبیریة مؤثرة تستق�ط�ب ال�م�ت�ل�ق�ي 
وتدفعھ الفض�ول ل�ق�راءت�ھ�ا، م�ت�ن�اغ�م م�ع 
نص��وص��ھ��ا وب��دالالت ان��زی��اح��ی��ة م��وح��ی��ة 
لصورة تجسد االلم واالرھاصات ال�ن�ف�س�ی�ة 

 :  الناجمة
قُبل یابسة ، كحلة الغیاب، جذور منزل�ق�ة، ( 

 أصابع موغلة في الضباب
ذاكرة ال�ف�ؤوس، ت�وّش�ُح ب�ال�عُ�ْري، م�غ�ارة 
قمیص، غزوة األمنیات، أمرأه من قص�ب، 
وج��ع ط��ري، ح��ن��ج��رة مس��ت��ع��ارة، ع��ل��ي 
وعناقید الصوت، أنثى مشطوبة األص�اب�ع، 

 سحابة شعر).  ّجرة العطش،
انفتح النص ع�ل�ى ھ�م�وم ال�ذات الش�اع�رة 

ف�ی�ھ�ا   من خ�الل ص�ور ش�ع�ری�ة  ومعاناتھ
الش��ف��اف��ی��ة وال��ت��ك��ث��ی��ف یس��ت��ف��ز ال��م��أل��وف 
الشعري بنسق جمالي وفق مع�ای�ر قص�ی�دة 

و سماتھا في شكلھا ومضمونھ�ا ف�ي   النثر
ات�ح��اد ال��م�ت��ن�اقض��ات ف��ی�ھ��ا م��ن الس��ردی��ة 

 وتقنیاتھا الجمالیة:
 ٔارتدي حكایا الشمسِ 

 ٔاحلُم بضوٍء ینیُر ظُلمتي
 ما ٔاكثَر غیاَب أالحبِة !

  قلبي  وما ٔاضیقَ 
 على إحتواء أالصدقاء !

اتخذت الشاعرة من حیاتھا ،تف�اص�ی�ل�ھ�ا ،  
ال�ف�ق�د، ال�غ�ی�اب، م�ادة   خیباتھا، وآمالھ�ا،

للكتابة تحمل خطابات نفسیة واجتماعیة اال 
انھا ذات مناخ شعري واح�د ی�ك�اد ی�ھ�ی�م�ن 

 على تجربة قصائدھا.
قدرتھا على تحویل الل�ف�ظ�ة م�ن م�ع�ن�اھ�ا   

ال�ى م�ع�ن��اھ�ا الش��ع�ري وب��ل�غ��ة   ال�وض�ع��ي
خروج عن المألوف والسائد م�ن   انزیاحیھ

 اللغة ، الذي یزید من المسافة الجمالیة:
ٔارتدي حكایا الشمسِ/ ٔاسكُن خریَف عینیھ/ 
موجٍة ت�رش�ُق وج�ھَ ال�ح�ل�ِم ال�ع�ذب/ ت�ح�َت 
ِشف�اِھ�َك ال�ُم�ت�ھ�ورة/ ی�ا ص�الةَ ال�ح�بِّ ف�ي 
محراِب دموع�ي/ُع�روِق أالم�ن�ی�ات/ م�ذب�حِ 
أالمنی�ات/ ت�راوده ذاك�رة ال�ف�ؤوس/ ح�زن 
ج�ن�وب�ي ط�ی��ن�ھ ال�م�واوی�ل/ ی�ج�رُّ م�واوی��َل 

  الدھشة الى معصمي/
نقلت الشاعرة من خالل ذاتھا ال�م�ت�ش�ظ�ی�ة 
التي ھي انعكاساً حقیقیاً ل�ل�ع�ال�م ال�خ�ارج�ي 
المتشظي أیض�اً، ذات الش�اع�رة م�ح�ب�ط�ة، 

 58: ص  منكسرة، قلقة، او ذات متسائلة
  ٔارّمُم شقوَق الصبر

 لم ٔاتمكن من إھانِة رغبتي
 كنُت ٔاسیُر فقط ٔالرّوَض الخیبات

وھذا ما یتسم بھ الض�م�ی�ر الش�ع�ري داخ�ل 
النص وھذا ما ی�غ�ل�ب ع�ل ال�ذات الش�اع�ر 
الحداثي ھذا االنسان المتناق�ض ال�م�ت�وت�ر، 

القلق الال متوازن الممزق بین واقع یحییاه 
 وممكن یتطلع الیھ:

 وحدي
  كلّما خطوتُ 

 .. وحدي ٔاینما كنتُ 
 كیف لي ٔان افقأَ عیَن أاللمِ 

 وال أمتلُك یداً ؟
تمتلك كم باذخ من االنزیاح�ات ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 
المورد االساسي في تغذیة النص الش�ع�ري 
وبذلك یرفع النص من خمولھ الى نص فیھ 
من الحیویة والموسیقى الروح�ی�ة ی�ب�رھ�ن 

 على قدرة الشاعرة ومخیالھا الجمالي :
  أسكُن خریَف عینیھ

  ینادیني  ارى ربیعاً خجوالً 
 كأشرعٍة الھثٍة نحَو مرافئ الشوق

 تعال...
 ضْع رحالََك بأحضان كفّي

 نشارُك النوارَس روعةَ الوصول.
ترتقي بنصوصھا صوب االی�ق�اع ال�داخ�ل�ي 
الخفي للغة وعدم ایغالھا باللغ�ة ال�م�ب�اش�رة 
والسرد القصصي كما في نصھا (امرأة من 

 قصب)
 أنا امرأة  
  تعرُف وھَج الصلیب  
  تُدرك سرَّ حضوِره  
 وتُرتُّل كلّما قرعت أالجراس ..  
  ٔانا  
 امرٔاةٌ من قََصبٍ   
  كنُت نایاً   
  وشھقة  
 ٔانثى في الجنوب ..  
  ٔامارُس الصوَم الكبیر تقرباً   
 من الضوء ..  

ل�ذل��ك ن��ج�دھ��ا ت��ن��ت�ج ھ��ذا ال�زخ��م ال��دالل��ي 
في الذاتي المح�ت�ج�ة ، ون�زع�ات�ھ�ا   الكامن

الجمعیة من خالل خطاب�ھ�ا الش�ع�ري ال�ت�ي 
تستطیع ان تخلق لھا متنفسا داخل جلبابھ�ا 

 االنزیاحي والداللي الشعري .
إن لغة الشعر ال�ت�ي ت�ح�لّ�ق ب�ھ�ا الش�اع�رة 

ان�زی�اح�ات�ھ�ا ال�ل�غ�وي ،   (فیان) ومن خالل
ودالالت��ھ��ا داخ��ل فض��اءات��ھ��ا ال��رح��ب��ة ، 
وروح�ھ��ا ال�م��ت��وث��ب�ة ل��خ�ل��ق قص��ی�دة ن��ث��ر 
ح�داث�وی�ة ع�ب�ر م�وارد االن�زی�اح وال�دالل��ة 
ال�ل�غ�وی�ة م�ن خ�الل م�خ�ی�ال�ھ�ا ال�ت�ص�وري 
الخ�ص�ب ن�رى ذل�ك ج�ل�ی�اً ف�ي نص�وص�ھ�ا 

 87الوجیزة (قرابین) ص
1 

   قطرةُ شعٍر منَك كمزنِة عشقٍ 
  تُحیي غاباِت اللھفةِ 
 في نعومِة صدري.

2 
 أیھا القاحُل جداً 

   ما تلونْت عیناَك اال باخضراري  
 .  فأنا نبیّةُ مواسِم القطِف وإرتعاشِ الربیع

3-  
  إنتھْك ما بَي من حدودٍ 

  سٔافتُح لَك شواطئاً 
 لم یطأْھا قبلك شاعٌر ٔاو ساحر

  كْن مّدَي الدأیمَ 

 فالنوارُس تعشُق البلال.
4-  

ال تعبْث بقصائدي العاریة حتى لو كاش�ف�ت�ك 
 مفاتنَھا

هُ فیھا لْن تنجوَ    ما تخبُّؤ
 منھُ ٔابدا .

 
5-  

   علیَك ٔاْن تكوَن حذراً 
  حین تتشبُث بي ؤادوُر حولكَ 

  كدوامِة بحٍر ٔالنَّك ستدمُن الغرق.
6-  

  تحتاُج حلماً ٔاكبَر مما تتصور
  لقلبَِك أالعمى ! 

 بضفائَر ذھبیٍة مثلي تماماً .  أو حلمٌ 
7-  

  واقفةٌ 
 مثُل عموِد إنارٍة بإنتظارك

8-        
  یتغذى بعُضھم على بعضٍ 

  براغیُث الشعراء .. 
 وتبقى دماُء القصائِد نقیة .

9-  
 ما قیمةُ ٔاْن تشتعَل ٔامام سذاجِة الجلید!

 10-  
 .  الثقةُ العمیاُء سترى خیبةً موجعة

11- 
  تكاثْر بيّ 

 وكْن مجراِت شعرٍ 
  فالمجراُت ال یدركھا

 إال المحّدقون في السماء .
12- 

  رائحة ُالخبِز من تنوِر ٔامي
 تفوُح كحلٍم یتیم .

13- 
 فیَك من الصدق ما یشطُب على قلقي

 وأنا امتداُد أفقُي اللّحظة.
نصوص فی�ھ�ا م�ن ال�م�وس�ی�ق�ى ال�داخ�ل�ی�ة 
المتأتیة م�ن ال�ك�ث�اف�ة وال�ت�وھ�ج واالی�ق�اع 
الداخلي الذي یحدثھ مس�اف�ة ال�ت�وت�ر ال�ت�ي 
اعتمدتھا الشاعرة ف�ي ت�ك�وی�ن�ھ�ا ال�ل�غ�وي 

 لجملھا الشعریة
................................. 

 المصادر
ال��ق��رط��اج��ي، ح��ازم: م��ن��ھ��اج ال��ب��ل��غ��اء -1

وسراج االدباء، تح، م�ح�م�د ال�ح�ب�ی�ب اب�ن 
الخوجة، دار الم�غ�رب االس�الم�ي، ب�ی�روت 

 . 144،ص3،ط
ال��ب���غ���دادي، ف��ی���ان: ب���ی��ن أص���اب���ع���ي -2

، م��ن��ش��ورات االت��ح��اد ال��ع��ام 1وس��راب��ك،ط
 . 2021لألدباء والكتاب ،بغداد، 

 نفس المصدر، المجموعة الشعریة .-3

 طالب عمران المعموري
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 كریم إینا / العراق
 

  غسق في صباحي
  غماٌم ینیُر الزمان

  على األرض
  عصفورة تجلُب الحظ
  خلف أناملك الذھبیة

  تغدو المسالُت فكر العظام
  ولون المواكب یخضرُ 

 یرحُل عاماً ونیف سنین
  لن یزول شعاعي إلى الظلمات

  كعطر الخلیقة في قعر جبّ 
  كما یختفي الخلقُ 
  في غابة محزنھ

  طیفھا یلبُس العشق
 ...مرتعشاً من ظالل

  وإیھاُم نفسي یظلّ 
  لحب جمیل

***  
  أشّد على ظھر قلبي عبیراً 

  لیترك لي وردةٌ یانعھْ 
  أجعُل العمر منتجعاً وجنون،
  ال تضيُء القنادیُل بین مرایا

 النفوس
  جراٌر تضّم كنوز الجبال
  فیأتلُق اللیل قبل النھار
  لتسقط أمطار مملكتي
  لسویعات عصري،
  فیحملني فلٌك معتمٌ 
  عند نور الظھیرة
  ...كالومضة الخاطفة

  كان جرماً على سفني
  وأنا ال أسابُق ظّل الرحیل

  .إلى درر مذھلھْ 
  صار فكري رخاماً 
 لمملكة األزمنة

 

) َِْْ ُتِ(ْ  

  دنیا الحسني / العراق
 

نْین أُمي    یا قدراً َزرَع َورَد الحَّ
 فْي َجنباِت ُروحي َومْن ْعطُوِرھا

ْكیة َھواٌء     أَنْفاِسي یُعانُق  الزَّ
  َكالَشمِس إبتْسامتُھا أَنارْت َكیانْي
 َوضیاُء َخدیْھا َكالَعقِیق یَتلَْظى

   َسعاَدتي َعلى ُمْھَجتي فَیھا ْسُر  
  آیةٌ لُِكِل َشيٍء َجْمیل فْي َحیاتِي 

  فَْعنواُن القَداَسِة أُْمي الَحبیبَة
  ھي ِعبرةُ لِحكایاِت وُجوِدي

    الَمعانِي َریانَِة  تَبدأَ ِمْن 
      یَنبُوْع الَحنان َوالَعطاء األَبَدي

   َوكُل ما یَدور في َخاْطِري ُصورةِ 
        َمقاٌَل بروازهُ الُحّب أُھِدیَھا في الْعیدِ 

  تَْحَت الَشوْق الُمَخَضِب فْي َحنایا قَلبّي 
 َمْعُشوقَتِي أُمي .. أَنِت الوُجود الَدافْيء

   في ُكِل أَیاْمي یَحنَّ إلیِك فَُؤادي
   أَزماني یا ُحبّي البَاقْي یا َسیدةُ 

  أَْكتَفْي یا ِھبّةَ هللاِ بِْك  
   یُْكفیني بَْعَد هللاِ أَن تَُكونِي

 یَمنَُحنِي َعطاء ٌ َوُحبِّك  َسنَّدي 
 بَِغیِر ِحساْب ونُور یَضیُئ ليِّ الّدروب

 فَدفُء َمشاِعُرِك یَمنَُحنِي قوة ً 
 ال تُضاِھیھا قَْوة فْي الَحیاة ِ 
   وأَقوُل كأَني ولَدُت ِمْن َجدیْد

  فْي ُكِل یَوٍم تََصفْحُت فِیِھ ْذكَریاتُ 
    ْصَوِرنا أَراِك أَنِت أَرقَى األَِمیرات
   َجوَھرةُ الَكْمال َعلى تَاجِ األَمراء

 قَلَدْت ِجیُد الَمعالّي ِحلیَة َ 
  أَمیرةٌ َھاِشمیة َرسَمُت ُصَوركِ 

 تَتَجانَسُ  َعلى ْجدراِن ُروحي 
     َمع إبْتِساَمةً تَْشُع بَریقاً تُنِیُر َمَجرةً  

 آه ْمنّي لَما أَكَملُت ُكَل الْذكَریات
  بَوُح الَخواطِر یَْھُز ُشْعلةُ أَفْكاِري
 أَكتُبِك َجلیاً بِقَِصیدِة غزل ْھیاميّ 

 ُمْھداةٌ من َھواْجِسي أَیقُونَةُ قَصائِدُ 
 ْشعِري َوْحُروف نَثْري ألَلِيٌء و ُدَرر 

  ..  أَنْثُْروھا َعلى فْسطَاٍط َملِكي
 

 ٌِ 
 وُمٌر

 
 
 
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو    
 العراق 

 
 قَْد ِصْرُت في ِصَغري نَْقشاً على اْلَحَجرِ 

 َواْلقََدرِ       لِْلَخْیرِ   والِدي    قاَدنا    قَدْ 

 

 یَْحُضنُني      لِْلِعْلمِ    َشَغفٌ      یَْنتابُني

 َكَدرِ     بِال     یَْغُدو  لِما  أَْحبُو   بِاْلُحبِّ 

 

 غایَتي  ِجْئتُُكْم إِْخَوتي أَْرمي لَُكمْ   قَدْ 

  اْلَحَدرِ      َمنَ      إِْحَذرْ    َمْنِزلَةٌ    فاْلِعْلمُ 

 

ھا    في   ساِطَعةٌ    فَالشَّْمسُ   قَلَمٌ    ِعزِّ

 إلى اْلقََمرِ    الثَّرى َوْصالً   ُكلَّ   جازَ   قَدْ 

 

 ُجْھِدنا   َھَوى    لَنا َخْیراً    َھبْ   یا ربَّنا

 اْلَھَدرِ     ِمْن عاِشقِ   َعْقلَنا   لَنا   إِْحفَظْ 
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ولدت وأنا ال أسمع غیر صوت قلبي، كالطائر حین یح�ل�ق   
في السماء ال یصارع غیر ھبوب الریاح، أینما اذھب أالحظ 
العیون ترمقني باستغراب وشفقة كأني ال أملك ما یملكون، 
لم أكن أبالي فصمت الك�ون م�ن ح�ول�ي ی�غ�ری�ن�ي، ف�ل�م�اذا 

 یشفقون علي؟
حتى في مدرستي كنا نلمُس أوراق كتبنا ونحفظ رس�وم�ھ�ا 
حین نقرأ الحروف، ونرقص معھا حین نحاول ال�ف�رار م�ن 
واقعنا؛ كنا نلمس أیادي ب�ع�ض�ن�ا ح�ی�ن ن�رغ�ب أن ن�ح�دث 

 بعضنا، نتبادل النظرات حین نمازح معلمتنا.
أحدھم المس یدي كي نرقص معـًا، لم أعلم م�ا أف�ع�ل ف�ق�د  

صفعتھُ دون سابق إنذار، قطبت حاجبَي ورفعت سبابتي في 
وجھھ، لیرد علي بكلتا یدیھ معتذراً عما بدر منھ، متراج�ع�اً 
إلى الوراء خطوة بخطوة والدموع تفر من عی�ن�ی�ھ، ن�دم�ت 
حینھا ألني صفعتھ، لم أقصد أن أبعده فقد فاجأني ولم أك�ن 
مستعدة للمسة یده ال�داف�ئ�ة, درُت ب�وج�ھ�ي ن�ح�و ل�وح�ت�ي 
المفضلة التي لطالما وقفت أمام�ھ�ا أح�دث�ھ�ا ع�ن ص�م�ت�ي, 
احتضنتُھا بدمعي اُخبرھا عن أول أمل ل�ي ف�ي ال�ح�ب وق�د 

 صفعتھ, یا ترى یا لوحتي ھل سیعود و یطلب مراقصتي؟.
راقصت حالي على خشبة مسرح م�درس�ت�ن�ا، ع�زف�ت ف�ي  

خیالي موسیقى بحیرة البجع, أحسست وقتھا أن�ي األم�ی�رة 
أودیت, وسأتخلص من سحر روثب�رت ف�ي ال�ل�ی�ل ألص�رخ 
بأعلى صوتي وأغني, حینھا سیسمعني أملي الوحید ویأتي 
لیراقصني, وقتھا لن اصفعھ بل سأمتطي الحصان األب�ی�ض 

 معھ, نسابق حبنا ونقتل الشر في قلوب أعدائنا.
حینھا أحسست بیٍد دافئة تمسك بیدي, توقفت عن الرق�ص, 
إلتفت, كانت معلمتي تثني علي وتخبرني بإنت�ھ�اء درس�ھ�ا 
لھذا الیوم, قبلتھا من وجنتیھا, احتضنتني ورف�ع�ت�ن�ي م�ن 
على المسرح, كطائر محلق, ألھبط على األرض وأعود من 

 خیالي الراقص إلى واقعي.
ھرولُت نحو الشارع اقفز ھنا وھناك.. مر من جانبي بردائھ 
األبیض یمتطي دراجتھ الھوائی�ة, ت�وق�ف أم�ام�ي وع�رض 
علي أن یوصلني, نبض قلبي فعاد األمل لدي, لم تؤثر ف�ی�ھ 
الصفعة, مد یده بكل رقة وح�ن�ان, رف�ع�ت ی�دي ب�ات�ج�اھ�ھ, 
عندھا أبعد وجھھ خوفاً من ص�ف�ع�ة أخ�رى.. اب�ت�س�م�ت ث�م 
قھقھت, أمسكت یده وجلست خلفھ, لف یدي ح�ول خص�ره 
كما لو انھ یطل�ب أن ال أف�ارق�ھ, اح�م�رت وج�ن�ت�اي خ�ج�الً 
ودمعت عیناي فرحاً, تدولبت بنا الدراجة على طریق األم�ل 
والعشق الطاھر, فقط حفیف الوریقات كان یسمع ح�دی�ث�ن�ا, 
توقفنا تحت شجرة العنب, نلتقط تلك ون�رم�ي األخ�رى ف�ي 
أفواھنا, نضحك ونبكي ونلف أیدینا حول أع�ن�اق ب�ع�ض�ن�ا, 
یشبك أصابعھ في ج�دی�ل�ت�ي الس�وداء ل�ی�ت�رك�ھ�ا ح�رة م�ن 
مشبكھا, یضع بعضا من خصل شعري ع�ل�ى ك�ت�ف�ھ یش�م�ھ 
تارة وأخرى یُقبلھ, مضى الوقت وحل الغروب, ولم نش�ع�ر 
إال وعصا الناطور على ظھورنا إنذارا منھ بترك الش�ج�رة, 
ھرولنا كالمجانین نتعثر بعصي الناطور وھو یرمیھا علینا, 
ابتعدنا عن أشجار العنب حتى توقفنا لنل�ف�ظ أن�ف�اس�ن�ا أم�ام 
قرص الشمس وھ�و ی�غ�وص ف�ي األرض, ل�ت�غ�وص م�ع�ھ 
أحالمنا, ودعتھُ وعدت للمنزل, وجدت أمي تنتظرني, تلقیت 
صفعةً على وجھي لم أكن أتوقعھا.. تذكرت حینھا صفع�ت�ي 
ألحمد, وما أشدھا من صفعة, رمقت أمي بنظرة استغ�راب! 
ھززت رأسي مستفھمة سببھا, أشارت إلى الساعة وظ�الم 
السماء, وضعت یدي في جیبي وأخرجت لھا عنقود العنب, 
لم تباِل بل أنبتني أكثر, فرت ال�دم�وع م�ن ع�ی�ن�ي وض�ع�ت 
العنب على الطاولة وھربت إلى حجرتي أرمي بنفسي فوق 
مخدتي, بین بكاِء وضحِك لم ارغب أن أضیع یومي ھذا في 
الحزن, جاءت أمي إلى حجرتي وجدتني أح�ت�ض�ن م�خ�دت�ي 
وأبكي, شعرت بالذنب حاولت التخفیف عني, ق�ب�ل�ت�ن�ي م�ن 
ظھري محاولة اإلعتذار عن شدة غض�ب�ھ�ا ع�ل�ي, خ�وف�ھ�ا 
وقلقھا المستمر ھو مبررھا لي, الناس ال ترحم واللصوص 
ال یفكرون, التفت إلیھا أعانقھا وأعُدھا بأني لن أتأخر م�رة 
أخرى, قمت معھا نحضر طعام العشاء, جلسُت على المائدة 
أطرق علیھا بملعقتي, اقتربت أمي حامل�ةً الص�ح�ون وھ�ي 
مبتسمة ألفعالي المجنونة, تسكب لي وتسك�ب ألخ�ي ال�ذي 

  یبادلني الجنون ویصرخ: 
 نرید المزید.. نرید المزید.  -

وفي صباح الیوم التالي, استیقظُت مبكرة وج�ل�س�ُت ق�ب�ال�ة 
مرآتي, لم اشبك شعري بالشریط األبیض كالعادة بل تركت�ھ 
یتدلى على ظھري وتركت مشبك صغیر ذھ�ب�ي ال�ل�ون ف�ي 
أعلى شعري, خرجت من حجرتي واالبتسامة تعلو ش�ف�ت�ي, 
الحظت أمي أنّي لم أجدل ش�ع�ري, اس�ت�وق�ف�ت�ن�ي م�م�س�ك�ةً 

بشعري, أوحیت لھا أن لدینا حفالً راقصاً ھذا الیوم, ق�ب�ل�ْت 
رأسي وأشاحت بیدھا ت�دع�و ل�ي, ق�ب�ل�ت�ھ�ا م�ن وج�ن�ت�ی�ھ�ا 

 وواعدتھا بأني سأعود قبل حلول الظالم..
شاھدُت أحمد یقف على بعد من منزلي, سرت بحذر ح�ت�ى  

ال تش�اھ�دن�ي أم�ي, اق�ت�رب�ت م�ن�ھ ورك�ب�ت م�ع�ھ ال�دراج�ة 
الھوائیة, انطلقنا نصرخ بدون أن نفھم ما ن�ق�ول, ن�ت�وق�ف 
فجأة لنرقص وسط الشارع ون�ع�اود ل�ن�ك�م�ل ط�ری�ق�ن�ا إل�ى 
المدرسة, حتى وصلنا ونحن غارقون بأحالمنا الم�ج�ن�ون�ة, 
التقینا بمعلمتنا التي الحظت اقترابنا من بعضنا, فقررت أن 
نشترك معاً في عمل مس�رح�ي ف�ي ال�م�درس�ة, ك�ان خ�ب�راً 
أسعدنا كثیراً, قضینا وقتنا نعد للعمل ونحفظ أدوارنا, ونعود 
لمنازلنا منھكین م�ن ش�دة ال�ت�ع�ب, ح�ت�ى نس�ی�ن�ا أوق�ات�ن�ا 
السعیدة, وفي أحد األیام كنا نس�ت�ع�د ألح�د األدوار ت�أخ�رت 
وقتھا في تغییر مالبسي الخاصة بدوري ف�ي ال�م�س�رح�ی�ة, 
وعندما وصلت إلى المسرح شاھدتھ یحتضن أخ�رى وی�داه 
تداعب جدیلتھا, لم ترمش عیناي وقتھ�ا, أحس�س�ت بس�ھ�م 
مسموم دخل في قلبي, ت�م�ال�ك�ت ن�ف�س�ي وت�ق�دم�ت ق�دم�اي 
خطوتین نحوھما, لم ینتبھ لمقدمي بل استمر یغازلھ�ا.. ل�م 
استطع الصراخ, فمنذ والدتي لم أسمع صوتي وال صرختي, 
تصارعت الدموع في عیني, لم اصدق ما أرى ھل ھو حقا؟ 
ھل ما یفعلھ مجرد مشھد من مشاھد المسرح�ی�ة؟ ل�م�اذا ال 
یزال یحتضنھا رغم قربي منھما؟ لو كان یحبني حقا لشعر 

 بوجودي رغم زحمة المسرح!.
ركضت دون أن اشعر بما افعل, تعثرت بأحد الكراسي, إنتبھ 
حینھا لكنھ لم یترك الفتاة فقط تجمد في مكانھ, اس�ت�م�ری�ت 
في الركض دون توقف حتى س�ق�ط ال�م�ش�ب�ك ال�ذھ�ب�ي م�ن 
شعري كنت اعتدت أن أضعھ في أعل�ى ش�ع�ري ك�ي أك�ون 
أجمل في عینیھ, توقفت عند شجرة العنب ح�م�ل�ت ص�خ�رة 
صغیرة ورمیتھ بھا, بكیت بحرقة لم أعِ م�ا أف�ع�ل, إق�ت�رب 
الناطور مني حین رآني أجھش بالبكاء, اقتطف لي عنق�وداً 
من العنب تصوراً منھ إني لم استطع أن اقطف واحدا منھا, 
ھززت رأسي بعدم رغبتي بالعنب, مسد بیدیھ عل�ى رأس�ي 
وأشار بسبابتھ نحو السیاج الخشبي, رف�ع�ت ن�ظ�ري ن�ح�و 
سبابتھ فوجدت احمد یقف عن بعد منا, اس�ت�ش�ط�ُت غض�ب�اً 
وحملت عصا الناطور ورمیتھا علیھ, لتقع على رأسھ دون 

 ھوادة.
عدت إلى المن�زل أط�رق ال�ب�اب بش�دة, إس�ت�ق�ب�ل�ت�ن�ي أم�ي 
بابتسامة متح�ی�رة, ح�اول�ت أن أخ�ب�رھ�ا إال إن�ي اك�ت�ف�ی�ت 
بالصمت, جلست على الكرسي الذي اعتدُت الجلوس ع�ل�ی�ھ 
في المطبخ موحیة ألمي بأني جائع�ة, ق�دم�ت ل�ي ال�ط�ع�ام, 
وجلست قبالتي, تحاول أن تعرف ماذا أص�اب�ن�ي, ال�ت�ھ�م�ت 
الطعام بسرعة وعصبیة كنت غاضبة ف�ي داخ�ل�ي, أك�م�ل�ت 
ورمیت الملعقة في داخل الصحن, أب�ع�دت ال�ك�رس�ي ألق�وم 
نافرة مھرولة باتجاه حجرتي, رمیت بنفسي عل�ى الس�ری�ر 
محاولة الصراخ فلم استطع, نھضت متجھة صوب دف�ت�ري 
ممسكة بالقلم ألكتب شیئاً عسى أن یعبر عن ما في داخلي.. 
القلم ال یعمل, أمسكتھ بكلتا یدي وقسمتھ إلى نصفین, قمت 
لجلب قلم آخر, وأخذت أكتب وأكتب إلى أن أخرجت ك�ل م�ا 
في داخلي من ألم وكراھیة على األوراق التي أمامي, ح�ت�ى 
أحدثت بكل واحدة منھا ثقباً لشدة ضغطي بالقلم علیھا, أتى 
أخي مستغرباً حالي, مستفسراً من أمي عن وضعي, لم یكن 

 لدیھا جواب شاٍف؛ فھي كذلك ال تعلم ما حل بي من حزن.
اقترب من حجرتي محاوالً سرقة الن�ظ�ر م�ن وراء ال�ب�اب, 
رفعت رأسي, بادلتھ بنظرة غاضبة, عقد حاجبیھ ھو أیضاً, 

 أشار لي بیدیھ..
 ما بك منزعجة؟  -

قمت احتضنتھ ووضعت رأسي بین ك�ت�ف�ی�ھ ب�اك�ی�ة, أمس�ك 
 براسي بیدیھ الخشنتین یقبلھُ, ویطبطب على كتفي..

ال بأس علیِك, ستعودین كما كنت, فمن یرغب ب�ال�رح�ی�ل   -
فلیرحل وإال ما فائدة أن نسمع صوت الح�ب ب�ال�ك�ل�م�ات أو 
باللمسات وال نسمعھ في صوت القلب؟ تأكدي إن دقات قلبك 

  سیعلو صداھا حتى تجدي من ینبض معھا بكل إخالص.
استلقیت على فراشي أراجع مع نفسي كلمات أخي, التي لم 

دموعي التي ال تنفك من ال�ھ�ط�ول   تفارق تفكیري, مسحت
على خدي, غلب النعاس جفني واستسلمت أخیراً إلى النوم, 
وفي صباح الیوم التالي استیقظت وكلي ح�زم أن ال أب�ال�ي 
ألحمد كأني لم اعرفھ یوماً, جدلت شعري بالشریط األبی�ض 
وخرجت أمازح الطی�ور ك�ع�ادت�ي, ت�ج�اھ�ل�ت وج�وده ق�رب 
منزلي كان یقف في المكان ذاتھ الذي اعتدنا أن نلتقي فیھ, 
حاول مالحقتي لكني لم أعره انتباھاً, استمر على ھذا الحال 
حتى وصلنا إلى المدرسة, استقبلتني معلمتي تسألني بكلت�ا 
یدیھا عن سبب خروجي في األمس مسرعة, أشرت بنظري 
إلى الوراء فابتسمت ابتسامة عریضة وأمسكت بیدي تحنو 
علیھا, تخبرني أن الحب والغیرة شیآن جمیالن لك�ن ی�ج�ب 
أن ال ندع للغیرة مكاناً في قلوبنا وإال ستحطم أجمل أی�ام�ن�ا 
في الحب, أشرت بنظري للمسرح وأفھمتھا أني رأیت�ھ م�ع 
أخرى, قربت احمد مني وأشاحت بیدھا أنھ كان مشھداً م�ن 
المسرحی�ة, ھ�ززت رأس�ي ب�ع�دم ال�رض�ا.. ھ�و ل�م یش�ع�ر 
بوجودي حینھا, كان غارقاً في أحضانھا, سحبت یدي بقوة 
من ید معلمتي وتركتھا ألدخل إلى صفي معلنةً غضبي على 
أحمد, دخل ورائي وجلس خلفي مطأطئاً رأسھ, اخ�رج م�ن 
جیبھ صندوقاً صغیراً و وضعھ أمامي متوسال أن أراه ق�ب�ل 
أن أصر على قراري, شعرت بشيء من الحنین لھ, لم أب�اِل 
في البدء, وتركتھ طوال یومنا المدرسي ینتظر أن أرى م�ا 
في داخل الصندوق, لكني أخذتھ و وض�ع�ت�ھ ف�ي ح�ق�ی�ب�ت�ي 
وسرت في طریق العودة إل�ى ال�م�ن�زل وھ�و م�ازال یس�ی�ر 
ورائي بدراجتھ الھوائیة, حتى الناطور أشفق على م�ن�ظ�ره 
وھو یالحقني متوسال رضاي, دخلت مسرعة نحو حجرت�ي 
حتى افتح الصندوق وأرى ما فیھ, قبلت الصندوق وشممت 
رائحتھ ومن ثم فتحتھ ألجد فیھ ورقة صغ�ی�رة ع�ل�ى ش�ك�ل 
قلب و وجدت مشبكي ال�ذھ�ب�ي أیض�اً, ق�رأت ال�ورق�ة ب�ك�ل 
تفاصیلھا, لم اقرأھا فقط, بل أعدت قرأتھا أك�ث�ر م�ن م�ائ�ة 
مرة وھو یكتب فیھا اعتذاره وانھ لم یكن سوى مشھد م�ن 
مشاھد المسرحیة وال یوجد في قلبھ سواي ولم یشم جدیلة 
سوى جدیلتي السوداء, قمت و وضعت الروج على شف�ت�ي 
وأخذت اقبل الورقة حتى لونتھا بلون الروج, وكتبت علیھا 
إن رأیتك مرة أخرى في مشھد مماثل لن ت�ح�ل�م ح�ت�ى ف�ي 
رؤیتي, فتحت نافذتي و وجدتھ یقف تحتھا, رمیت ال�ورق�ة 

 وغلقت النافذة.

وفي الیوم التالي وجدتھ یقف وفي یده س�ل�ة م�ل�ی�ئ�ة 
بعناقید العنب, وفي وسطھا وردة ح�م�راء, ت�ق�دم�ت 
وكلي ثقة إني الوحیدة التي س�ت�ج�ل�س خ�ل�ف أح�م�د 
على دراجتھ الھوائیة, وسنسمع صوت ق�ل�ب�ن�ا رغ�م 

 صمتنا.

 ت  
 
 قصة قصیرة :  

 شیماء نجم عبدهللا/العراق       



من غ�ور الس�ح�ب ال�ق�ات�م�ة ل�ل�دخ�ان     
المتصاعد یتسلل الى العالم كائن من ھذا 
ال�ع��ص��ر ذو رأس ك��ب��ی��ر أش��ب��ھ ب��وع��اء 
فارغ، ساذج وعقیم، وجھھ ث�ق�ی�ل ك�ام�د 
تزینھ لحیة رثة، یترقب ھبوط اللی�ل ع�ن 
كثب، كي ال یفوتھ قطار الحلم، تست�ث�ی�ره 
المغامرة، وتحثھ ش�ھ�وة الس�ل�ط�ة. ف�ھ�و 
عبارة عن صوت ب�ل�ی�د وخ�ادع، ول�ك�ن�ھ 
ی��ن��ذر ب��الش��رور، ب��ی��ن��م��ا ص��داه م��ح��م��ال 
بالرعد والبرق مش�ح�ون�ا ب�م�واد س�ام�ة. 
یحاول ان یسبر قدراتھ الخرقاء في عالم 
الغ�ی�ب، ل�ی�رى م�دى ع�م�ق ط�م�وح�ات�ھ، 
وقدرتھ على تطبیق ال�ت�ج�رب�ة ف�ي ع�ال�م 
ال�ی�ق�ظ��ة ف�ي ظ��ل م�خ��ل�وق�ات ال ت�رت�ق��ي 

 عقولھا عن ادمغة المواشي.
یعیش حیاةً خاویة ت�ط�ل م�ن ن�اف�ذت�ھ�ا    

عجائب الدنیا، یتمی�ز ب�ال�ق�ل�ق، ال ی�ث�ب�ت 
على حالة، تجده في ت�أرج�ح دائ�م. ف�ھ�و 
ینتمي الى ح�ظ�ی�رة ال�م�زاج�ی�ات ویس�اق 
وفق ھذه الرؤیة الشدیدة الخطورة، فھ�و 
یغامر على إش�ع�ال ن�ار ال�م�وق�د ب�ح�ط�ب 
المعدومین والبسطاء. ھكذا ی�ج�د ن�ف�س�ھ 
في قلب الحدث، حیث تجري وقائعھ م�ن�ذ 

 ان أسدل جفنیھ وغاب عن الواقع.
ی��ع��ت��م��د ف��ي م��ن��ھ��ج��ھ ع��ل��ى األف��ك��ار    

الروحیة التي توھ�م ال�ن�اس ب�أن األق�دار 
تحكمھم وتنشد لھم االنتظار، تنب�ث�ق م�ن 
غور ال�ع�ت�م�ة، ث�م�رة ت�ھ�ور، ورع�ون�ة، 
وبالھة كائن شاذ یتصرف كطف�ل أح�م�ق 
یعبث بأمور ك�ب�ی�رة وذات أوج�ھ ع�دی�دة 
أك�ث��ر ت��ع��دادا م��ن ان تس��ت��ط��ی��ع ط��اق��ت��ھ 
اس��ت��ی��ع��اب��ھ��ا. ف��ھ��و ش��خ��ص��ی��ة غ��ری��ب��ة 
األط��وار، م��ت��ق��ل��ب��ة ال��م��زاج، ت��ح��رك��ھ��ا 

 الغرائز.
الل�ی�ل ی�زح�ف ب�ھ�دوء غ�ی�ر م�أل�وف،    

كأطیاف مغروس�ة ف�ي ح�ل�م�ھ ال�وھ�م�ي، 
مستسلما للمساتھ ال�ھ�ادئ�ة، ت�ت�دف�ق م�ن 
نھره األفكار. أما الحلم، فھو نتاج ال�ل�ی�ل 
فیشرئب عالمھ الغامض ب�ك�ل ت�ف�اص�ی�ل�ھ 
ویتعالى كجبال مخیفة، تحیط�ھ ھ�واج�س 
االحتراس م�ن ك�ل ش�يء ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
ظلھ، فیقوم بعمل�ی�ات ال�ت�ف�ت�ی�ش ال�دق�ی�ق 
كجزء مھ�م م�ن مش�روع�ھ االح�ت�رازي، 
وذل��ك م��ن خ��الل ت��ع��ق��ب��ھ ل��ك��ل ع��رب��ات 
القطار، مدركاً ان ال یتسلل إل�ی�ھ�ا دخ�ی�ل 
قد یعبث بأركان العربة ویسبب التخ�ل�خ�ل 
واالھ�ت��زاز ف�ي مس��ار ال�ق��ط��ار وی��ن��ھ��ار 

 الحلم.
كانت جدران العربات م�ط�ل�ی�ة ب�ال�ل�ون    

االخض��ر، ك��ل��ون م��ن أل��وان ال��خ��داع 
ال�ب��ص��ري، ب��ث��ت ف��ي ح�ن��ای��اھ�ا إش��راق��ة 
مضیئة والحت نورھا كال�ی�راع�ات ت�ت�ألأل 
كال�ن�ج�وم ف�ي فض�اء ال�ع�رب�ات، وت�ل�م�ع 

 كزمردة ترفل وتداعب سواد اللیل.
أصابھ داء الجمود منذ الط�ف�ول�ة ب�ع�د     

ان ق��ی��دت األوھ��ام أف��ك��اره بس��ال��س��ل 
الھلوسة. التوغل في العمق ی�غ�دو نص�الً 
حاداً، یقطع شریان ال�ت�واص�ل، ویس�ك�ب 
شالالت من ال�دم. ال�رم�اد ال�ح�ار ی�خ�ف�ي 
دقائق الجمرات الھادئة، التي قد ت�ت�وھ�ج 

بنفحة ریح غیر مت�وق�ع�ة، ن�اف�ث�ھ ألس�ن�ة 
 من اللھب وتنشب الحرائق.

عندما یح�ی�ن ال�وق�ت ك�ي ی�خ�ل�د ال�ى     
النوم، یسلم جثتھ الض�خ�م�ة ل�ل�رق�اد ف�ي 
فراشھ كالعادة، یبقى حریصا على وض�ع 
غطاء الفراش مستقرا وإال ی�ن�زل�ق ع�ن 
جس�م��ھ وی��ن�ح��رف ح��ل�م��ھ ال��ع�ظ��ی�م ع��ن 
مساره. فھناك َم�ْن ی�ت�رب�ص م�ن خ�ارج 
السور، من�ت�ھ�زاً ف�رص�ة اخ�ت�ب�اء ال�ق�م�ر 

 لزعزعة قطار الحلم عن سكتھ الھادفة.
ال یغفل ل�ح�ظ�ة ع�ن ال�ت�م�س�ك ب�ن�ف�س    

الخطوات التي یخطوھا ب�ح�ذر وأن�اة ف�ي 
كل لیلة: یمد ساقیھ على امتداد ال�ف�راش 
على شكل خطین، یسحب الغطاء بع�ن�ای�ة 
وبق�ی�اس ث�اب�ت، ی�ت�أك�د أن ال�وس�ادة ل�م 
تت�ح�رك م�ن م�ك�ان�ھ�ا، ب�ل ی�ت�ف�ح�ص ان 
رائحتھا لم تتغیر، وان لونھ�ا م�ازال ب�ال 
َد ان ی�ن�ام ع�ل�ى ظ�ھ�ره م�ع  خدوش. تََعوَّ
بقاء رأسھ الفارغ ووجھ�ھ ال�ذي ت�وح�ي 
مالمح�ھ ال�دم�ی�م�ة ب�ال�دن�اءة، وال�خ�س�ة، 
مست�ق�راً دون ح�راك، م�ن�ت�ص�ب�اً ب�ات�ج�اه 
سقف الحجرة العالیة، كي تبقى الص�ورة 

 ثابتة ال تحید عن خطوط الحلم.
یسعى جاھدا على رسم الحدود داخ�ل     

حجرتھ الك�ب�ی�رة م�ن خ�الل وض�ع قِ�طَ�ع 
الكرتون، یص�ن�ع م�ن�ھ�ا ج�دران�اً وھ�م�ی�ة 
لتبدو الحجرة صغیرة. ظنّاً منھ: ان ذل�ك 
س��وف ی��وھ��م ال��دخ��الء ویس��اع��ده ف��ي 
حمایة فضائھ من العدوان غیر المت�وق�ع. 
وكذلك لصد تسرب الضوء م�ن ال�خ�ارج 
عبر النافذة الى داخل الغرفة ب�غ�ی�ة م�ن�ع 

 كشف اسرار الحلم.
فھو یمارس ھذا ال�ن�م�ط م�ن الس�ل�وك    

على نحو ثابت دون ملل. البد للقطار ان 
یمضي في طریقھ دون ضج�ی�ج، فص�وت 
القطار ال ی�ن�ب�غ�ي ان یس�م�ع�ھ ال�غ�رب�اء. 
االستغراق في النوم یمنحھ فرصة أط�ول 

 في ان یعیش الحلم بحریة أكبر.
ینتابھ شعور عظ�ی�م ب�م�ا ی�ق�دم�ھ م�ن     

إن��ج��ازات خ��الل ان��ف��ص��ال��ھ ع��ن ع��ال��م 
الیق�ظ�ة. ف�ھ�و یش�ع�ر ب�ال�ت�ب�اھ�ي، ك�ون�ھ 
ل��وح��ده ق��ادرا ع��ل��ى ال��ت��ح��ك��م ب��م��ص��ی��ر 
م�ح�ت�وی�ات ع�رب�ات ال�ق�ط�ار ع�ل�ى م�دار 
الساعة، بینما ھ�و مس�ت�غ�رق ف�ي ن�وم�ھ 
العمیق. وھا ھنا في عالم�ھ ال�م�ض�ط�ج�ع 
یخترق الطرق الوعرة واألنفاق المظلم�ة 
والجسور المھ�ت�رئ�ة دون أن ت�ق�ف ای�ة 

 قوة حائلةً أمام جبروتھ.
عندم�ا ت�دور ع�ج�الت ال�ق�ط�ار ع�ل�ى     

السكة الحدیدیة تنفث أشكاال مختلفة م�ن 
الصخب، الحافلة بالت�ھ�دی�د، م�م�ا ت�ط�غ�ى 
الضوضاء ع�ل�ى ص�وت االنس�ان، وف�ي 
وسط ھ�ذه ال�ف�وض�ى ال�م�ف�ت�ع�ل�ة یص�ب�ح 
حینھا ذاك الصوت ضعیفا ال تكاد ت�م�ی�زه 
األذن. وفي غمرة ھذه الرحلة ال�وھ�م�ی�ة 
بدت الغابات أكثر ھدوًء وظ�الم�ا، وب�دت 
عتمة اللیل وَصْمتھ أكثر كثافة واتساع�ا، 
حتى تراءت للمرء ت�ل�ك ال�ع�ت�م�ة ك�غ�ی�وم 
داكنة، تستلقي ب�ك�ل ث�ق�ل�ھ�ا ع�ل�ى جس�م 

 القطار.

القطار یسیر على مدار الس�اع�ة دون    
ھدف في ضبابیة مطلقة، بینما ھو ی�ق�ف 
منتصباً بقامتھ المتوسطة، جاریاً ببص�ره 
فوق السھول الك�ث�ی�ف�ة ب�األعش�اب ع�ل�ى 
خطى جامدة تتس�ل�ى ب�ال�ع�ب�ث، حص�ادھ�ا 
األفق ال�م�ج�ھ�ول ع�ل�ى ام�ت�داد رؤی�ة ال 

 نھایة لھا.
قال في نفسھ بصمت وك�أن ال�ك�ل�م�ات    

تنبع�ث م�ن ع�ی�ن�ی�ھ ب�دال ان ت�خ�رج م�ن 
 ثغره:

ھ�ل أس�ت�ط�ی�ع ع�ب�ور ح�دود ال�خ�ی�ال ... 
اخ��ت��رق ج��دار ال��م��س��ت��ح��ی��ل واخ��ل��ق 
المعجزات. فأنا سید الكون وكلم�ت�ي ھ�ي 
العلیا. فالقطار الزال یسابق ال�ری�ح دون 

 ھوادة.
وفجأة ب�دأت ش�ف�ت�اه ت�رت�ج�ف ل�ل�ح�ظ�ة   

وكأنھ یحاول ان یقول ش�ی�ئ�ا مس�م�وع�ا. 
ولكن رجعت األفكار ال�ق�ھ�ق�ري وغ�رق�ت 
ف��ي ال��ق��اع. وھ��ن��ا نش��أت س��ح��اب��ة م��ن 
الصمت صار ف�اص�ال ب�ی�ن ت�ل�ك األف�ك�ار 
التي كانت تجول في ذاكرتھ، وب�ی�ن ت�ل�ك 
ال�ت��ي ك��ان��ت ع��ل��ى وش��ك ال��خ��روج ال��ى 
الھواء الطلق كالعبث. وكأنھ عاج�ز ع�ن 
إیجاد الحلول ال�ن�اج�ع�ة وفََض�َل ال�ھ�روب 
منھا تجنبا من تحمل أعبائھا الح�ق�ی�ق�ی�ة، 
مندفعا بنظره بعیدا، ساداً أذن�ی�ھ، م�دع�ی�ا 

 الصم، تاركاً ھموم الناس تقطر سوادا.
یخترق القرى المنس�ی�ة ُم�ْخ�تَ�االً، ت�ل�ك    

األماكن یطوقھا سور من الطین، م�ع�ب�ق�اً 
بطیبة اھالیھا، اال ان�ھ�م ی�ج�ث�م�ون ت�ح�ت 
أنقاض الجھل والفقر المدقع. كل�م�ا ث�ق�ل 
حجم السكون، ینصت الى ھمسات ان�اس 
فقدوا حیاتھم، انفاس موت�ى ل�م ی�م�ل�ك�وا 
ارادتھم. یھت�ف ف�ي ح�ل�م�ھ ال�ع�ظ�ی�م ان�ھ 

  المنقذ ورسول ھذه األمة.
یشعر بزھو كونھ القائد المفدى والعقل   

الجمعي والمفكر بالرغم انھ ال یمتلك أي 
 شيء من ھذا كلھ.

كانت األحداث تمر أمامھ كزخات مط�ر    
صیفیة، انھ بالكاد یشع�ر ب�ت�أث�ی�رھ�ا. أم�ا 
آفة الضغ�ی�ن�ة وال�ح�ق�د وال�ح�ن�ق ف�ك�ان�ت 
ت�ن�ھ�ش�ھ ن�ھ�ش�اً، وتس�ت�ق�ر ف�ي أحش�ائ��ھ 
لین�ق�ل�ھ�ا ال�ى ال�ن�ف�وس الض�ع�ی�ف�ة ال�ت�ي 
استوطنت ف�ي ب�ی�ئ�ة ال�ج�راث�ی�م ال�خ�ط�رة 

والمس�ت�ن�ق�ع�ات اآلس�ن�ة، ال�ن�اف�ث�ة م�ن�ھ�ا 
روائح كریھة تلحق بمن حولھ�ا اض�رارا 
جسیمة. وإن تقاطعت م�ع�ھ االح�داث، او 
القى ف�ي ط�ری�ق�ھ األخ�ط�اء، وإن ك�ان�ت 
فادحة، یُبقي عینیھ مغمض�ت�ی�ن دون أل�م 
وبوعي كام�ل، ك�ي ال ی�رى ن�زی�ف ال�دم 
الجارف من قلوب الھالكین. ھك�ذا ی�ب�ن�ي 

 نھجھ الصالح.
ف�ھ�و ی�م��ارس ال�ع�ب��ث دون ان ی��درك    

معالمھ او ینتبھ إلى سلوكھ. فھو ی�ح�اول 
ان یقنع ذاتھ بجدیة المھم�ة واس�ت�م�راره 
حتى النھایة لتحقیق مشروعھ الم�ق�دس. 
كان یتراءى لھ أث�ن�اء ت�ج�وال�ھ ف�ي ت�ل�ك 
الطرقات، انھ مستط�ل�ع�ا وم�ك�ت�ش�ف�ا، ب�ل 
كان یعتقد بانھ في روایة سینمائیة ال�ت�ي 
تجسد عالقة مكانیة زمانیة، منطل�ق�ا م�ن 
فكرة: ان االحداث تتعاقب ح�ت�ى ت�ح�ق�ی�ق 

 الھدف والوصول الى القمة.
وف��ج���أة ی��دوي ص���وت ف���ي أرج���اء    

العربات یبدد ضجیج القطار. ضمَّ وج�ھ�ھ 
في راحة یدیھ، كي یصد ش�رارة ال�ك�ل�م�ة 

 أن تلذع قسماتھ المرتعدة:
ھل اإلیمان بقضیة م�ع�ی�ن�ة ت�ن�ف�ص�ل  -   

عن المعاناة الیومیة للناس ومدى الظ�ل�م 
الذي یلحق بھم، وب�إم�ك�ان ال�م�رء إن�ق�اذ 

 َمْن على شفا الموت.
ما كاد ان یزی�ح ی�دی�ھ ع�ن وج�ھ�ھ وإذا  

بصدى الصوت یخترق سمعھ كرص�اص�ة 
 قاتلة:

نعم ھذا الس�ل�وك ال�ع�ب�ث�ي ھ�و ال�ذي  -  
ی��زح��زح اإلنس��ان وی��م��ن��ع��ھ م��ن رؤی��ة 
األشیاء بوضوح. وكذلك اعتم�اد األف�ك�ار 
الخیالیة باعتبارھا مفاھیم مطلقة تج�ع�ل�ھ 

 ان یسقط في دوامة التخبط واالنحراف.
وما ان یتواله الفزع، ین�ت�ف�ض رع�ب�ا،    

مس�رع��ا ال��ى االن��زواء وال��خ��ض��وع ف��ي 
ركن العربة. یطفأ ذھنھ ویع�ت�ك�ف ل�ح�ی�ن 

 زوال الخطر.
فھو یرى األشیاء بصورة مغایرة ع�ن    

ال��واق��ع. أف��ك��اره مس��ت��م��دة م��ن رم��ال 
الصحراء، ممزوجة بغبار سام، تصط�ب�غ 
دقائقھ بألوان جدیدة، ل�ی�خ�ف�ي ج�وھ�رھ�ا 
الحقیقي. بینم�ا ح�ل�م�ھ ف�ي ت�ن�اق�ض م�ع 
مجریات الح�ق�ی�ق�ة. ی�ح�ت�ار االنس�ان ف�ي 
شأنھ، فھو لغز غریب، ی�ق�ت�ح�م ال�م�وائ�د 
دون ان یفكر بعسر الھضم، یبدأ بق�ض�ی�ة 
ث��م ی��ت��رك��ھ��ا دون الش��ع��ور ب��ال��ذن��ب أو 

 بالمسؤولیة من عواقبھا.
أص�ب��ح م��ع م��رور ال��زم�ن ھ�و اآلم��ر    

والناھي. ك�ل ت�ن�اقض�ات ال�ح�ی�اة ص�ارت 
تنبثق من اعماقھ. ھذا الوھم ت�ح�ول م�ن 
بذرة الى شجرة الشب�ح ی�راف�ق�ھ ف�ي ك�ل 
ل��ی��ل��ة. ش��ع��وره ب��ال��غ��ب��ط��ة ال��م��زی��ف��ة 
والغطرسة الوھ�م�ی�ة ح�ول�ھ ال�ى وح�ش 
كاسر، راح یغدو أك�ث�ر ع�دوان�ی�ا ع�ن�دم�ا 
یواجھ نفسھ في أح�الم ال�ی�ق�ظ�ة. أص�ب�ح 
النھار لدیھ كابوساً جاثماً یقلق ھواجس�ھ 
وی��ھ��دم أس��وار م��خ��ط��ط��ات��ھ. الش��م��س 
المتوھجة في كبد السماء تغشى ع�ی�ن�ی�ھ 
وتحرمھ من ت�ح�ق�ی�ق اوھ�ام�ھ. وع�ن�دم�ا 
ینوي تطبیق الحلم على الواقع، یص�ط�دم 
بالعقبات، فیكون الفشل نصیبھ كلما أق�دم 

 على خطوة.
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 جمیلةٌ أصابتني بسھم الِصبا

 سماءھا صافیةٌ عشٌق استرخاء

  أرضھا واسعةٌ جناٌن خضراءٌ 

 اشجارھا عالیةٌ نخیلٌھا دواء

 على نھر الفرات ودجلھ اللقاء

 سحَرت العالم واألمة جمعاء

 تملكت الروح األرض الغراء

 تروي التراب فداء

 انبتت زرع جنات نعماء

 انھارھا تجري جبالھا شماء

 النھُر والبحاُر تزدخُر بالماء

  جادت بماءھا تنھال السماء

 ازھارھا جمیلھ و نساء

  تحب الحیاة والوطن وفاء

 تنشُر المحبةَ بضحكِة سعداء

 تُرسم بالوان الجمال الشفاء

  بستان سخاء  لباسھن متنوع

 متناسق األلوان نوٌر ضیاء

  كالمھم منمق منسق بھاء

 ونغمة الصوِت لحنُھا صفاء

  تُعالج السمع من ضجة األحیاء

 تسمُع صوتاً جمیالً بقاء

  تشعر بالسعادة والنعماء

 تنادي بصوت یمأل الفضاء

 ھذي العراُق أرض الوفاء

  أحبك یا عربیةٌ أنت الِغناء

 أرفع صوتي وأقول ما أرى

 جنةٌ على األرضِ كما في السماء

 انھاٌر ماٌء وبحوُر ذھٍب َسواء

 غایة الرخاء  تنوع المناخ

 سكانھا كلھم أخیاٌر فقھاء

  متمیزین بأخالق العرب وكرماء

 اجوب الساحات من الزرع إلى الصحراء

  ھي العراُق یا أحبتي أرض الشرفاء

 عزیزةٌ شامخةٌ بتاریخھا في العلیاء

  أرض السعداء النبالء

  التاریخ وصفھا أرض العظماء

 أجمل سالٌم یا أمتي لبالد الرافدین

  ولھا الوالء والوفاء وفداھا یموتوا شھداء
 

عیناهُ تتشظّیان متّجھتان نحو میاه المعة جّراء انعكاس    

سطوع الشمس التي تبدو وكأنّھا تنبثُق من أعم�اق ب�ح�ر 

بلّوري، یؤسرنا بسطوة غاشمة، ویقتادنا بسیاط ت�ی�ارات 

  .ھائجة، ومائجة

ما برحت عینا األب تطوفان ھناك في المدى البع�ی�د، إل�ى 

 .المقربة من انھمار ماء آسن

اكتساح متسلّط أنشب فینا أظفاره بجنون لینقَ�ضَّ ع�ل�ی�ن�ا 

دفعة واحدة، كما تنقَّض أعتى المخل�وق�ات ض�راوة ع�ل�ى 

 .أوھن الكائنات ضآلة

في لیلة احت�ج�ب ق�م�رھ�ا ب�ن�ق�اب غ�م�ام�ة داك�ن�ة ت�ع�اش�ر 

 .باشتھاء ماجن بحًرا ناكثًا

ترنّحت آمالنا وأحالمنا سكرى بارتیاع مشوب بحشرج�ة  

  .مكبوتة

أرواحنا تأھبت لتنفلت فرقًا من تحت مخالب م�ن�ای�ا آث�رت 

 .أن تُجھز علینا بصمت خانق

في لیلة مدلھّمة تعطّلت فیھا حاّسة بصرنا ع�ل�ى خ�ارط�ة 

 .شبكیة عیوننا لتنعدم فیھا مرئیات أقرب الوجوه إلینا

أفواهٌ فاغرةٌ، وم�آق�ي دام�ع�ة، ت�ح�م�ل�ق م�ذع�ورة ص�وب 

 .شّالالت قاتمة، مفترسة

لیلة تُصدر زعیقًا ھستیریًا، یتواءم مع صریخ نس�وة، أو 

 .نحیب صبیة

شبّ�ان م�ن ج�ن�س�ی�ات م�ت�ع�ّددة أض�ح�وا ال وط�ن ل�ھ�م..  

یحّدقون وجلین جھة ظلمات مكّدسة، مریعة، تُطف�ئ آخ�ر 

بارقة رجاء ألفراد قد بلغت أعدادھم زھاء خمسین روًح�ا 

حالمة بفجر جدید یبزغ علیھ�م م�ن الض�ف�ة األخ�رى ف�ي 

 .)جزیرة (لیسبوس

سیشدو ھناك صبیتھم أحلى ترانیمھم، ل�ت�ت�واش�ج م�ع م�ا 

تحكیھ نسوتھم من قصص مغ�ام�رات ھ�ج�رت�ھ�م إذ ب�ات�ت 

 .أقرب إلى األسطورة منھا إلى الواقع

حكایات أحالم نجاة اقتنصت�ھ�ا أی�اد خ�ف�ی�ة ل�خ�اط�ف أث�ی�م 

طالما ازدرد بعتّوه وغدره أقماًرا طریة، غّض�ة، وخ�دوًدا 

 .أسیلة، مزھرة، سمر، وشقر، وبیض

شباٌن مرحون لم یثنھم عن ع�زم�ھ�م ول�م یص�ّدھ�م ع�ن  

قصدھم أّي معوقات لسلوك س�ب�ی�ل اإلق�دام ع�ب�ر خ�ارط�ة 

 .طریق من (أزمیر) مروًرا ببحر (أیجة)

آمال ع�ریض�ة، م�زدان�ة بس�الم أغ�ر، وأب�واب مش�رع�ة  

  .بفرص رغیدة

 

صار تاریخنا في مساقط رؤوس�ن�ا ی�روي ل�ألح�ف�اد قص�ة 

  .مقبرة یرقد في وادیھا األحیاء

سأولد ھناك كما لو أنّني أنبجس من رح�م أم�ي ب�ع�م�ل�یّ�ة 

قیصریّة، فتطأ قدماي أرًض�ا نض�رة ت�ت�ع�ان�ق ف�ی�ھ�ا أذرع 

األصحاب بكرنفال بھیج ینزح آخر مشھ�د م�ن مس�رح�ی�ة 

تراجیدیة كنّا نحیا في فصولھا الطویلة كممثلی�ن ب�ائس�ی�ن 

 .نؤدي أدواًرا خانعة

 

 .بنظرات حانیة قّدم النادل لألب قھوتھ

مافتئ یقتعد ق�رب ش�اط�ئ (أزم�ی�ر) ل�ع�ش�رة أی�ام خ�ل�ت. 

ینتظر فجًرا جدیًدا. وتظّل عیناه عالقتین في موضع قصي 

من البحر. إذ تطوفان ھناك مع دورة الشم�س إل�ى ح�ی�ن 

 .رقادھا في مخدعھا وراء األفق

وفي نھار یوم آخر تستأنف عیناه الحالمتان ب�ق�دوم ف�ل�ذة 

 .كبده من لجج أسرار لم تنفّك طالسم أحجیتھا بعد

أیُعقل أن تنقلب الحیاة ھناك رأًسا على عقب من غیر أّي 

 نبأ لھم وال أثر؟

ما انفك ینشُج حسرةً وأسًى وس�ؤاًال م�ل�ًح�ا م�ك�رًرا ل�ی�رّد 

 :علیھ بالجواب ذاتھ

 ما كان یجدر بي أن أفّرط بھ؟-

 .وھل كانت لھ أذن صاغیة -

خمسون.. بعمر ال�ورد ال تس�ع أح�الم�ھ�م أراض�ي أورب�ا 

  برّمتھا، فكیف انفسح قارب ألرواحھم؟

 .أال رأفت بھم وتحنّنت أیّھا القارب الخؤون

أال رحمت جسًما رقیقًا رام خلس�ةً أن ی�ن�س�ّل إل�ى ح�ی�ث  

 .تستأمن روحھ عند ملیك ال یُظلم في أرضھ أحدٌ 

ما زلُت أرقُب األب بلھفة طیلة عشرة أیام مضت، مكثھ�ا  

ھا ھ�ن�ا ع�ل�ى ش�اط�ئ ال ی�ب�ع�د ك�ث�ی�ًرا ع�ن م�ح�ل غ�رق 

مھاجرین ُسّجلوا في ِع�داد ال�م�ف�ق�ودی�ن وس�ط س�م�س�رة 

 .مبھمة

 

ع�اد األب خ�اوي ال�وف��اض ی�ج��رُّ أل�ًم��ا واخ��زاً ی�ق��ض��م   

 .بشراھة أوردة قلب نازف

 .رحل مكلوًما، یائًسا، كئیبًا

ولم یعد.. ولن یعود من وادي ال�ذئ�اب أب�ًدا إل�ى ش�اط�ئ  

  الكدر ھذا

عاد إلى مدینتھ المؤتفكة بحشود العاطلین، بعد أن ت�ل�ق�ى 

 .طعنة عمیقة في فؤاده لم تلتئم.. ولن تندمل أبًدا

  وھا ھو ذا یمضي، لیبتعد عن ناظري وئیًدا وئیًدا

 .إنّھ ینأى عني نأي الروح عن البدن

 لیتركني ھا ھنا بمفردي 

 وحیًدا 

 ! في قاع البحر 

 2021نوفمبر 

  ا ااق
 

غاده حسن یوسف المقابلة/   
 األردن              

            أ   

 
           جلیل كریم/ العراق                
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  " أ اأة  ا ووا  ا  اق ا م  ار "
 

  ن النــشمي/العراقاحنـ
 
 
وخ�ل�ع ث�وب  تھاالثامن من مارس أسقط التعامل الإلنساني بحقھا .. حیث سلط الضوء علیھا ومنح صوتھا حق التعبیر عن الرأي ومخالفة كل ما ینتقص من شخصی  

 .. الخنوع لبعض العادات والتقالید غیر الصحیحة
ل�م�خ�ت�ل�ف�ة وذل�ك م�ن أج�ل ة ایقام االحتفال في ھذا الیوم داللـة على تقدیرھا واحترام كینونتھا وھي تمارس أحقیتھا في االنجازات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعی

ومنھا أصبح لل�م�رأة  قھامستقبٍل مستدام .. عرف ھذا الیوم بعد الصرخة الداویة احتجاًجا على الظروف القاھرة وھي تحشد صرخات النساء ضد األفعال الالنسانیة بح
أن�ا ال�ی�وم ك�ات�ب�ة وذل�ك ب�ف�ض�ل ھا دوًرا ریادیًا مھًما یقود المجال التعلیمي وقطع شوطًا كبیًرا فیھ فالمرأة المعلمة شجرة جذورھا حب القراءة والكتابة لدى التالمیذ و

 تشجیع بعض النساء في حیاتي منھن األستاذة (زینب علیعل).
اح وال�ط�م�وح ل�ن�ج�والیوم أشیر إلى أنني حصلت على درجة ممیزة في بحث التخرج في علوم الكیمیاء على ید امرأة عظیمة الدكتورة (أسیل مشت�اق ال�ج�ب�وري) .. ا

التي تحتفل في الثامن م�ن ان والمزید منھما جاء بسبب البذرة التي غرستھا في عقلي وقلبي ( أمي الحبیبة ) وإصرارھا دوًما على التقدم .. وكان العراق من بین البلد
 .. النساءضد مارس كل عام بیوم المرأة من أجل منع التمییز بسبب الجنس وتقلیص الصعوبات في كل المجاالت وتفعیل القوانین التي تناصر وتحارب العنف 

تغاللھا أفضل أست�غ�الل السباإلمكان أن ترى المرأة الیوم شاعرة وطبیبة وناقدة في آن واحد وقاصة ومحامیة في الوقت ذاتھ مندفعة وفق اإلمكانیات المتوفرة وتسعى 
ن أجل نب�ذ ال�ف�راغ واع�الء ت مبالشكل الذي یقدم دوًرا فعاال وقیادیًا في المجتمع دون االھتمام بانعدام المساواة وھذا من شأنھ یجعل منھا قدوة ونبراس لبعض الفتیا

ستقب�ل وھ�ي للمالصوت في وجھ كل من یحدد خطوط حمراء لھا وعدم السماح بتجاوزھا وذلك ألجل أن تنھض بنفسھا وتتخذ شكل المسار الذي تریده وتكون صانعة 
قبٍل مستدام م�ب�ن�ي مستتنخرط ضمن المبادرات المتعلقة بخوض مختلف المجاالت والمشاركة في صنع القرار في جمیع المسائل العملیة والعلمیة وبھذا یصبح التمتع ب

 . على التنوع الفكري والثقافي وأكثر كفاًحا ونضاال ألجل حقوقھا المشروعة حول العالم
الشریحة الم�ظ�ل�وم�ة من إذ أن التصدي لحقوقھا یحدث شرًخا كبیًرا في المجتمع یدفع الجمیع ثمنھ والیوم في العراق تجد نسبة كبیرة من النساء في مجال الصحة وض

ل االسرة م�ن غ�ی�ر تعیالمحاضرین المجانیین وھم یسدون خدمة التعلیم بالمجان وتشكل المرأة ارقاًما مھولة في مخیمات النازحین سوى داخل القطر أم خارجھ وھي 
 . أیُتھا النـسوة لستُنَّ عورة وإنما اصواتكن قادرة على تغییر مسارات الحیاة وإصراركن قادر على أن یـولد عظمة في شتى المجاالت.. ربّ 

في السنة األولى للحرب العراقیة اإلیرانیة ُكلفنا أنا    
والجندي أول حمید بمھمة حفر ب�ع�ض ال�خ�ن�ادق ف�ي 
م�ح�اول�ة لس�ی�ط�رة ال�ق�وات ال��ع�راق�ی�ة ع�ل�ى م�ن�ط�ق��ة 

ك��ن��ت أس��ت��ی��ق��ظ ك��ل ی��وم ع��ل��ى م��ن��ب��ھ  ع��ب��ادان...
(حمید) في إحدى الخنادق الت�ي ك�ن�ا ن�ح�ف�رھ�ا  شخیر

على حدود منطقة عبادان لكي نسلم من طیران الع�دو 
و دباباتھ وغارات�ھ ال�ت�ي ال ت�ن�ف�ك ع�ن ال�ت�وق�ف ف�ي 

ألخیرة من تلك السنة، كان اللیل یعربد ع�ل�ي ااألشھر 
ھكذا بشخیر طویل دون رحمة، مشك�ل�ت�ي ال ت�ت�وق�ف 
عند ذلك الشخیر فقط بل كان ھناك البعوض ال�م�ق�ی�ت 
ال��ذي ك��ان ال��ج��ن��ود ی��ط��ل��ق��ون ع��ل��ی��ھ تس��م��ی��ة ال��ب��ق 
المجوسي، كانت لدغاتھ موجعة، وفي إحدى ال�ل�ی�ال�ي 
الحالكة في خندق كنا قد حفرناه في مدینة ال�م�ح�م�رة 
كان الجندي أول حمید قد أستیقظ مرعوبا م�ن ن�وم�ھ 

كان م�رت�ع�ش ال�ج�س�د وال�ع�رق ی�ت�ص�ب�ب  العمیق جدا
  بغزارة نظر نحوي وقال: أني وین؟! منھ

ف���أج���ب���ت���ھ بس���رع���ة ع���ل���ى س���ؤال���ھ: ال ت���خ���اف 
بالجنة...عندھا بحل�ق�ت ب�ؤب�ؤ ت�اه ن�ح�و ال�م�ك�ان  أنتھ

جیدا، وعاد لرشده ورمقني بنظرة ھزلیة وأردف: لو 
صدك أحنھ بال�ج�ن�ة ج�ان ش�ف�ت ح�وری�ة ك�دام�ي م�و 

 وجھك یاتیس. 
ومع بدایة الس�ن�ة ال�ث�ان�ی�ة ل�ل�ح�رب اش�ت�دت ض�راوة 
الھجمات اإلیرانیة وحدثت اشتباكات عنیفة قتل ع�ل�ى 
أثرھا الجندي أول حمید ب�غ�ارة وق�ع�ت ب�ال�ق�رب م�ن�ھ 
وھو في الركعة األخیرة لص�الة الص�ب�ح، وف�ي ال�ی�وم 

ت�م أس�ري ف�ي م�دی�ن�ة (خ�رم  1981نفسھ من سنة 
شھر) اإلیرانیة مع مجموعة من األسرى حیث س�ی�ق 

 بنا معصوبي األعین ومجھولي المصیر....
طوال سنوات األسر التي م�ك�ث�ت�ھ�ا وأن�ا أت�ن�ق�ل ب�ی�ن  

سجون ومعتقالت عدیدة كنت أتحمل فیھا أش�د أن�واع 
ال��ع��ق��وب��ات وال��ت��ع��ذی��ب واألع��م��ال الش��اق��ة، ك��ل ذل��ك 
التھمی�ش وال�ت�ج�وی�ع وال�ت�ع�ذی�ب ال�م�ب�رح وك�ل ت�ل�ك 
القسوة الشرسة والعنف المغلظ الذي كنت أعاني منھ 
أثناء عملیات ال�ت�ع�ذی�ب ال�ك�ث�ی�رة ال�ت�ي ك�ن�ت أخض�ع 

ألخصھ بتساؤل واح�د (ل�و م�ی�ت وی�ھ ح�م�ی�د م�و  لھا
  أفضل من ھذا العذاب).

غ�زى ف�ی�ھ�ا  بقیت في األسر لسنوات عجاف ط�وی�ل�ة،
الشیب رأسي حتى كاد یقتل السواد منھ، وذبلت وردة 
شبابي وأرھقني شوق عائلتي وأصحابي، دام�ت م�دة 
أسري تسعة عش�ر س�ن�ة ذق�ت ف�ی�ھ�ا م�رارة ال�ح�ی�اة 
وتجرعت فیھا طعم الموت وأنا عل�ى ق�ی�د ال�ح�ی�اة...، 
ح��ت��ى أخ��بِ��رن��ا ب��أن��ھ س��ی��ت��م اإلف��راج ع��ن ث��م��ان 

أسیر في عملیة تبادل أخ�ی�رة م�وق�ع�ھ ب�ی�ن  وتسعین 
إیران والعراق، و جاء الیوم المنتظر، استغرقت ت�ل�ك 
الحافالت التي كانت تقلنا خمسة وعشرین ساعة، ل�م 
أشعر بھا قط كان فكري منصبا لعائلتي التي ت�رك�ت�ھ�ا 

فور وص�ول�ي إل�ى ال�ع�راق ل�م ی�ك�ن أح�د  منذ زمن...
ینتظرني، ك�ان�ت خ�ط�وات�ي ت�ط�رق األرض مس�رع�ة 
مشتاقة متلھفة حتى وصلت لمنزلي، تأملت ال�ج�دران 
والباب الذي تغیر لونھ دنوت أكثر، لمست باب منزلي 
بكلتا یداي غیر مصدق ذارفا الكثیر الكثیر م�ن دم�وع 
الوجع والغربة والشوق... مس�ح�ت دم�وع�ي ب�أك�م�ام 

 قمیصي تنفست بعمق وطرقت الباب....
لم تكن الحیاة في الدیار كما تركتھا من�ذ زم�ن ب�ع�ی�د، 

أم�ي وزوج�ت�ي ال�ت�ي  سلبت الحرب مني كل شيء ...

 كانت حامٍال بطفلتي وممتلكاتي.
عندما طرقت باب منزلي فور عودتي، بزغ ل�ي رج�ل 
كھل غریب،أخبرني أنھ اش�ت�رى ب�ی�ت�ي ھ�ذا م�ن�ذ م�ا 

 یقارب الثالث سنوات من رجل یدعى حكمت!
أمي واف�اھ�ا األج�ل م�ن�ذ ع�دة س�ن�وات رح�م�ھ�ا هللا،  

وحكمت ھذا ھو من استبدلتھ زوجتي بي ك�زوج ل�ھ�ا 
وأب البنتي التي أصب�ح ع�م�رھ�ا ث�م�ان�ی�ة عش�ر ع�ام 
وبضعة شھور، ھذا ما علمت�ھ م�ن ج�اري وص�دی�ق�ي 
القدیم (مازن) الذي لم یص�دق أن�ن�ي ص�دی�ق�ھ ال�ق�دی�م 
وجئت أبحث عن وطن لم یع�د وط�ن�ي، دع�ك ع�ی�ن�ی�ھ 

متعجبا عندما راني وص�رخ بص�وت یش�وب�ھ ال�ح�زن 
با� ما الذي فعلتھ الحرب بك یا صدیقي، وبعد عن�اق 
محتدم وحدیث طویل أختلط معھ البكاء حزنا وف�رح�ا، 
أخبرني عن كل ما جرى في غ�ی�اب�ي، وص�رح ل�ي بـ 
اختفاء زوجتي وابنتي وانق�ط�اع أخ�ب�ارھ�م م�ن�ذ م�دة 

في تلك اللحظة شعرت بتفاھة الحیاة وسرعة  طویلة،
كلم�ا أخ�ب�رن�ي ج�اري  تحولھا من شيء إلى أالشيء،

العزیز مازن بما حدث أثناء غیابي بـ� ع�ائ�ل�ت�ي ك�ن�ت 
التي كنت أرددھا وأنا في األس�ر ف�ي  أعید تلك الجملة

أعماق قلبي (لو میت ویھ حمید م�و أفض�ل م�ن ھ�اي 
 الغربة)...

وبعد بحث مضني عن م�ك�ان ع�ائ�ل�ت�ي ت�م�ك�ن�ت م�ن  
معرفتھ عن طریق بیان سجلي العائل�ي ال�ذي أض�ف�ت 
إلیھ زوجتي فور زواجنا، وع�ن ط�ری�ق ذل�ك الس�ج�ل 

 تمكنت من كشف دائرة نفوس ھویتھا الجدیدة...
في ذلك الیوم الذي التقیت فیھ زوجتي وأبنتي وج�ھ�ا  

لوجھ وأنا أبحث عن مسكنھم في المكان الذي أش�ارة 
إل��ی��ھ دائ��رة ال��ن��ف��وس، تس��م��رت م��ك��ان��ي و ش��ع��رت 

 بالدھشة...
كانت زوجتي تسیر بجان�ب رج�ل ط�وی�ل ال�ق�ام�ة ذو  

مالمح سلیطة قابضا بید فتاة ج�م�ی�ل�ة بش�ع�ر م�دل�وق 
ع�ن�دم�ا وق�ع�ت ع�ی�ن�ا  یعانق الكتفین تشبھني ك�ث�ی�را،

زوجتي علّي، فجأة توقفت ُذھلت اقتربت أكثر أمع�ن�ت 
النظر إلي بعینیھا ح�ت�ى ت�وس�ع وس�ط�ھ�م�ا وأن�ت�ف�ض 
بیاضھما فتعلقت قطرتا دمع صغیرتان عل�ى ج�ف�ن�ی�ھ�ا 
وسالت فوق خدیھا ب�ب�طء، ث�م ج�ث�ت وراح�ت ت�غ�رق 

ت�ك�ن  أن�ا ل�م  بسیل من الدم�وع كش�الل م�اء ی�ت�دف�ق،
مستقرة في تلك اللحظة ولم یكن جسدي یھدأ  أنفاسي

مرغني ذلك الموقف في الوح�ل وأح�ال�ن�ي ب�ی�ن ل�ی�ل�ة 
كشخص أخرق،   وضحاھا إلى متسول غریب األطوار

بائس، تائھ، ساذج، ُم�ت�ھ�دم، ُم�ن�ھ�ك ال�ق�وى، وح�ی�ن 
أدرت بنظري صوب أبنتي أنبجست دمعاتي المكب�وت�ة 

ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت�ي  وفي تلك  حزنا لھذه األبویة الضائعة 
ن�ط��ق�ت ب��ھ�ا ت�ل��ك الص�ب��ی�ة ل��ذل�ك ال�رج��ل ال�ذي ك��ان 
یتوسطھما بكلمة (بابا)، تواریت عن أنظارھم وع�دت 

 أسیا من جدید.

 قصة قصیرة

 ر 98ا  

 سجاد سالم/العراق



36 

Wednesday 
 AL-iraqia  No. 819 

06 Apr 22 • Year 17 

ھل في داخلنا جینات مسؤولة عن تحی�زات�ن�ا     
العنصریة؟ ھل نحن نولد بأست�ع�دادات ن�ف�س�ی�ة 
مسبقة؟ ھل نولد وفي أدمغتنا وجی�ن�ات�ن�ا أف�ك�ار 
أولیة وفطریة, أو نحن نولد بصف�ح�ة ب�ی�ض�اء؟ 
ھل نكتسب طبیعتنا البشریة م�ن خ�الل ال�ب�ی�ئ�ة 
والمجتمع والتجربة والثقافة من حولنا أم ماذا؟ 
وإذا كنا خلیط�اً ب�ی�ن ھ�ذا وذاك, ف�م�اھ�و ال�ح�د 
الفاصل الذي نس�ت�ط�ی�ع م�ن خ�الل�ھ أن ن�ع�رف 
سلوكنا الفطري أو الوراثي وسلوكنا المك�ت�س�ب 

 بالتجربة أوالثقافة .
االنثربولوجیون وھم العل�م�اء ال�ذی�ن ی�درس�ون 
االنسان من حیث ھو إنسان, یصفون ویقارنون 
شكلھ وكیف یأكل ویعیش وی�ت�زوج وی�ف�ك�ر ... 
آلخ, بعضھم قال الحد الفاصل بینما ھو طب�ی�ع�ي 
فطري وبین ماھو ثقافي مكتسب یجب أن یكون 
شامالً لكل أفراد ال�ن�وع ال�ب�ش�ري, ف�إذا وج�دن�ا 
سمتاً ما موجودة في االنسان بغض الن�ظ�ر م�ن 
الثقافة التي عاش بھا, فھذا یعني أنھا طبیع�ی�ة, 
وإذا وجدنا سمة تختلف بأختالف ثق�اف�ت�ھ ف�ھ�ي 
ثقافة مكتسبة,الن من تعریفات الثقافة أنھ�ا ك�ل 
م��ا ی��ك��ت��س��ب��ھ االنس��ان ب��أع��ت��ب��اره ج��زءاً م��ن 
المجتمع, وأن االنسان ی�خ�ت�ل�ف ع�ن ال�ح�ی�وان 
بھذه الثقافة, فاالنسان ال تحركھ ف�ق�ط غ�رائ�زه 
الطبیعیة كما في الحیوان, ب�ل ث�ق�اف�ت�ھ ت�ح�رك�ھ 
أیضاً, فإذا جئنا عند الرغبة الجنسیة مثالً فأنھ�ا 
نجدھا في كل أفرد النوع البشري بغض ال�ن�ظ�ر 
عن الثقافة التي نشأ فیھا االنسان ف�ن�ع�ل�م أن�ھ�ا 
طبیعیة لم یكتسبھا االنسان النھ تع�ل�م�ھ�ا م�م�ن 
حولھ, أو اللغة من ح�ی�ث ق�درة االنس�ان ع�ل�ى 
أكتسابھا الن كل البشر یمتلكون لغة خاصة بھم 
بغ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ش�ك�ل ھ�ذه ال�ل�غ�ة ودرج�ة 
تعقیدھا, وھذا على عكس أفكار أخرى الیشترك 
فیھا كل البشر, فال�ل�ب�اس ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال 
مخترع بشري الن بعض الشعوب كانت ع�اری�ة 
وكذلك ما ینبغي كشفھ وما ینبغي ستره ھي مما 
یتعلمھ االنسان من مجتمعھ, ف�ھ�ذه م�ن ض�م�ن 
المحاوالت للتعرف على الحد الفاصل بینم�ا ھ�و 

 طبیعي في جیناتنا وادمغتنا وماھو مكتسب.
وھناك من یرى أن ھذا الحد یمكن أن ن�ك�ت�ش�ف�ھ 
إذا درسنا المجتمعات الب�دائ�ی�ة ألف�ت�ق�ارھ�ا ال�ى 
الثقافة, أو فكرة االطفال حدیث�ي ال�والدة ال�ذی�ن 
یأخذون لحظة والدتھم ویعزلون كما فعل بع�ض 
ال�م�ل�وك ق�دی�م�اً ال�ذی��ن ح�اول�وا ع�زل ط�ف�ل�ی��ن 
لیكتشفوا ماھي أول كلمة سینطقون بھ�ا, ع�ل�ى 
أمل أن یدلھم ذلك الى اللغة الفطری�ة أو االول�ى 
أن وجدت, ومازالت المحاوالت قائمة حتى ج�اء 
دور العلم وباالخص علم االعصاب وی�م�ك�ن أن 

ل�م�ا أك�ت�ش�ف ط�ب�ی�ب  1861نتحدث ھن�ا ع�ام 
االعصاب الفرنسي (بول ب�روك�ا) م�ن�ط�ق�ة ف�ي 
الدماغ مسؤولة عن فقدان الق�درة ع�ل�ى ال�ك�الم 
لدى أحد المرضى, ومازالت ھذه الم�ن�ط�ق�ة ف�ي 

 الدماغ تعرف بأسم منطقة بروكا .
 

ومن خالل ھذا االكتشاف أستطعنا من خاللھ أن 
نربط ب�ع�ض ق�درات�ن�ا وس�ل�وك�ن�ا ب�أج�زاء م�ن 
الدماغ, مما قد یحل الح�د ال�ف�اص�ل ب�ی�ن م�اھ�و 
طبیعي فطري, وبین ماھ�و م�ك�ت�س�ب, ف�أص�ب�ح 
بأمكاننا أن نبحث في جیناتنا أوادمغتنا ما یمك�ن 
ان یكون مسؤوالً عن سلوكنا وصفاتنا وذك�ائ�ن�ا 
وعن تحیزاتنا العنصریة, مع أن تقنیات تصویر 
الدماغ مازالت بدائی�ة م�ق�ارن�ة ب�م�ا س�ی�ح�م�ل�ھ 
المستقبل كما وصفھ (دیفید إیغلمان) في ك�ت�اب�ھ 

الحیاة السریة للدماغ), فما نفع�ل�ھ   –( المتخفي 

حتى األن ھو مراقبة خارجیة ل�ن�ش�اط ال�دم�اغ, 
فنراقب زیادة نشاطھ في بعض المناطق نت�ی�ج�ة 
لزیادة تدف�ق ال�دم ف�ی�ھ�ا ع�ن�د ت�ف�ك�ی�ر ال�دم�اغ 
بموضوعات معینة, فھ�و أش�ب�ھ ك�م�ا ن�ق�ل ف�ي 
الكتاب بمن یرید معرفة طریقة عم�ل م�ؤس�س�ة 
ما, لكنھ لم ی�ت�م�ك�ن م�ن دخ�ول�ھ�ا وال م�ق�اب�ل�ة 

بمراقبة المب�ن�ى م�ن   الموظفین فیھا, بل أكتفى
الخارج, فوجد عن�د الس�اع�ة ال�ث�ام�ن�ة ص�ب�اح�اً 
نش�اط�اً ف�ي ال�ط��اب�ق ال�ث�ان��ي, وع��ن�د الس�اع��ة 
العاشرة نشاطاً ف�ي ال�ط�اب�ق الس�اب�ع, وب�ع�ض 
الغرف أضیئت عند الواحدة, فتنبأ بوظائف ھ�ذه 
الطوابق والغرف من خالل مراقبة ھذا ال�ن�ش�اط 
من الخارج, ففي الدماغ ملیارات ال�ع�ص�ب�ون�ات 
المتشابكة والتي تعمل في اجزاء ص�غ�ی�رة م�ن 
الثانیة وعلى الرغم من حجم ھذه ال�م�ك�ت�ش�ف�ات 
وما تساعدنا بھ في فھم ألیة عمل أدمغتنا ل�ك�ن�ھ 
حقل حساس ومثیر للجدل, ن�ذك�ر ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال العالم االمریكي جیمس واتسون الحاصل 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل ن��ت��ی��ج��ة ألب��ح��اث��ھ ف��ي 

وال��ذي ج��رد م��ن ب��ع��ض أل��ق��اب��ھ  DNA الـ��
التكریمیة بعد ما ألمح بتصریحات عنصریة ف�ي 
خطابھ العلمي, وأصبح بعض الباحثین ی�ت�ح�ف�ظ 
عن مناقشة مسائل من قبیل ھل أسامي ال�رج�ال 
مصممة للتعدد الج�ن�س�ي؟ ھ�ل ل�ل�م�ث�ل�ی�ة أص�ل 
بایولوجي؟ ھل في داخلنا جینات مس�ؤول�ة ع�ن 
تحیزاتنا العنصریة؟ ھ�ل ن�ح�ن ع�ل�ى مس�ت�وى 
األفراد واألعراق متساوون في الجین�ات أم ال؟ 
بما تحملھ ھذه المسائل جدل أخ�الق�ي م�ع إن�ھ�ا 
ینبغي أن ال تكون كذلك, فالبحث الع�ل�م�ي ی�ج�ب 
أن یكون موضوعی�اً ح�ت�ى ل�و خ�ال�ف أف�ك�ارن�ا 
األخالقیة, ھذه لیس�ت وظ�ی�ف�ة ال�ع�ل�م أن ی�ب�دد 
قناعتنا األخالقیة لكنھ قد یساعدن�ا ف�ي ف�ھ�م�ھ�ا 
والتعامل معھا, ف�ال�ح�ق�ائ�ق ال�ب�ی�ول�وج�ی�ة ش�ئ 
والرأي األخالقي شیئاً أخر, فحتى لو أك�ت�ش�ف�ن�ا 
في بعض الرجال أو النساء جینات تدفعھم نح�و 
شھوانیة مرضیة مثالً, فھذا ال ی�ب�رر ال�خ�ی�ان�ة 
الزوجیة أو االغتصاب, وكذلك ن�ف�ي ال�م�س�اواة 
البایول�وج�ی�ة ال یس�ت�ل�زم ن�ف�ي ال�م�س�اواة ف�ي 
الحقوق وغالباً مایكون التحف�ظ ع�ل�ى ال�خ�وض 
ف�ي ھ��ذه ال��م��س��ائ�ل م��ب��ن��ی��اً ع�ل��ى ال��م��غ��ال��ط��ة 
البایول�وج�ی�ة أو ال�م�غ�ال�ط�ة ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة, ف�ھ�م 
یفترضون أن كل مایحدث في ال�ط�ب�ی�ع�ة أو ل�ھ 
أصل بایولوجي فھو م�ب�رر أخ�الق�ی�اً وج�ی�د أو 
العكس, وھذا غیر صحیح فالطب�ی�ع�ة ال�ب�ش�ری�ة 
أصالً قد تكون ھي ال أخالقیة ك�م�ا ی�رى ب�ع�ض 
الفالسفة, وأن األنظمة األخالقیة واألجت�م�اع�ی�ة 
وجدت لتنازعھا أو تتبعھا, وبعض التحفظ تج�اه 
البحث الع�ل�م�ي ف�ي ھ�ذه ال�م�س�ائ�ل ی�ع�ود إل�ى 
الخوف من أستغالل بعض الحركات العن�ص�ری�ة 
كالنازیة لنتائج ھذه األبحاث العلمیة ك�م�ا ح�دث 
عندما بنت النازیة على نتائ�ج ب�ع�ض األب�ح�اث 
العلمیة في ذلك الوقت فكرة تفوق العرق اآلري 
وشرعنة تمییزھا ض�د األق�ل�ی�ات, وھ�ذه أیض�اً 
مغالطة منطقیة تعرف بمغالطة الذم ب�ال�ت�داع�ي, 
فالحقیقة العلمیة ینبغي أن ت�ك�ون م�وض�وع�ی�ة 
بغض النظر عن معتن�ق�ی�ھ�ا أو مس�ت�غ�ل�ی�ھ�ا أو 
أرتباطھا بمن ال نح�ب, وھ�ات�ی�ن ال�م�غ�ال�ط�ت�ی�ن 
أستعرضھا الدكتور ( عادل مصطفى ) في كتاب 
( المغالطات المنطقیة ), عموماً الحدیث في ھذا 
الموضوع یطول, ھناك كتاب قرأتھ ن�اق�ش ھ�ذه 
المسألة بشكل مفصل من كل نواحیھا التاریخیة 
والفلسفیة والسیاسیة واالخالقیة وال�ت�ع�ل�ی�م�ی�ة 
والجندریة وغی�رھ�ا ك�ت�اب أس�م�ھ ( الص�ف�ح�ة 

البیضاء ) ل�ع�ال�م ال�ن�ف�س االم�ری�ك�ي ال�ك�ن�دي 
 (ستیفن بینكر).

مشكلة العنصریة أنھا لیست ملحوظة دائماً ف�ال 
نستطیع تصنیف االفراد إلى عنصریین أو غ�ی�ر 
عنصریین الن الفرد قد یتبنى مبادئ ال�م�س�اواة 
لكنھ قد یظل عرضة لممارسة الع�ن�ص�ری�ة دون 
أن یشعر, جیسي جاكسون أحد الناشطین الذی�ن 
طالبوا بالحقوق المدنیة للسود في امریكا وھ�و 
من ذوو البشرة السوداء ق�ال ذات م�رة : "ال 
یوجد ماھو أكثر إیالماً من أن أسیر في الطریق 
وأسمع صوت أقدام وتتبادر السرقة إلى ذھ�ن�ي 
ثم أنظر حولي وأرى ش�خ�ص�اً اب�ی�ض وأش�ع�ر 
باالرتیاح", فقد یكون الفرد عرضة ل�م�م�ارس�ة 
العنصریة حتى وأن لم یؤمن بھا خص�وص�اً اذا 
كان في م�ج�ت�م�ع ل�ھ ت�اری�خ ط�وی�ل ف�ی�ھ�ا, ق�د 
نستطیع أستئصالھا من قوانینا لكن أستئصال�ھ�ا 
من ذاكرة الش�ع�وب ی�ت�ط�ل�ب وق�ت�اً أط�ول, الن 
غالبیة أنماط السلبیة موجودة في أذھان ال�ن�اس 
شكلتھا أعوام وأجی�ال م�ن ال�رس�ائ�ل ال�م�ع�ل�ن�ة 
وال��خ��ف��ی��ة م��ن االس��رة واالع��الم وال��ت��ج��رب��ة 
المباشرة, ولبعضھا تاریخ أستعماري لذلك نج�د 

) والتي تعني (العب�د), ی�ع�ود  SLAVE كلمة (
أصلھا الى الشعوب السالفیة ال�ت�ي أس�ت�ع�ب�دت, 
وفي بعض الشعوب العربیة مازالت ال�ى ال�ی�وم 
تصف االسود بالعبد, فنحن النستطیع أن ن�ن�زع 
ھذه المسائ�ل ع�ن س�ی�اق�ات�ھ�ا ال�ت�اری�خ�ی�ة الن 
الموروثات والبیئة والث�ق�اف�ة ت�ت�ف�اع�ل ب�أن�م�اط 
معقدة الیمكن تخی�ل�ھ�ا, ول�ذل�ك ی�ك�ون أف�رادھ�ا 
أحیاناً عرضة ل�م�م�ارس�ة ال�ع�ن�ص�ری�ة وأن ل�م 
یشعروا بھا, كما حدث في بعض الدراسات التي 
وج��دت ف��ي إح��دى االل��ع��اب ال��ری��اض��ی��ة ب��أن 
احتمالیة تعامل الحكام یختلف مع ال�ھ�ج�م�ة إذا 
كان مرسل الكرة من العرق نفسھ أو ال, أو ف�ي 
تجربة مثیرة لالھتمام خضع بع�ض االش�خ�اص 
إلى التصویر بالرنین المغ�ن�اط�ی�س�ي وع�رض�ت 
علیھم صور لوجوه غیر م�أل�وف�ة ل�رج�ال ذوي 
بش�رة س��وداء, ف��أرت�ف��ع نش�اط أدم�غ��ت�ھ��م ف��ي 
المنطقة المرتبطة بمشاعر ال�ح�ذر واالرت�ی�اب, 
وبعیداً عن ھویة المشاركین في ھذه ال�ت�ج�ارب 
وتجارب أخرى كثیرة, ھي تثبت لنا أن الصف�ات 
الجسمانیة أیاً كانت قد تستثیر انفعاالت داخل�ی�ة 
واعیة أو ال واعیة وھذه االنفعاالت ق�د ت�ت�رج�م 
على شكل أفعال وممارسات عنصریة مما یعن�ي 
أن آلیات التحیز العنصري قد تكون في أدمغت�ن�ا 
بغض النظر ھي موجھة ضد من, الننا لو أردن�ا 
أن نعرف التعریف العنصري بش�ك�ل ع�ام, ھ�ي 
عملیة إضفاء معاني أجتماعی�ة ورم�زی�ة ع�ل�ى 
ف�روق ظ�اھ�ری�ة أو م�ت�خ�ی�ل�ة وام�ت�دادھ�ا إل�ى 
ممارسات اجتماعیة, فھي عملیة تبدأ أوالً بمنح 
االجساد معنى أو رمز, ونحن ع�رف�ن�ا ل�ل�ت�و أن 
من یقوم بھذه العملیة ویزداد نشاطھ في ب�ع�ض 
المناطق عند رؤیة االخرین ھو ال�دم�اغ, س�واء 
أن كانت زیادة ف�ي ال�م�ن�اط�ق ال�م�س�ؤول�ة ع�ن 
الحذر واالشمئزاز أو الراحة واالنبساط, الدماغ 
یمیل إلى أطالق حكم على االخرین, فنحن نك�ره 
الجھالة وأسھل طریقة للحكم على أحد ھي م�ن 
خالل قولبتھ أو وضعھ ضمن مجموعة نع�رف�ھ�ا 
فنستدعي كل أفكارنا وأحكامنا ال�م�س�ب�ق�ة ح�ول 
ھذه ال�م�ج�م�وع�ة, أو أف�ك�ار ث�ق�اف�ت�ن�ا ح�ول�ھ�ا 
ونسقطھا عل�ى ال�ف�رد, وأول م�ا ن�الح�ظ�ة ف�ي 
االخرین ھي أعراقھم الن سماتھم ال�ب�ی�ل�وج�ی�ة 
ظاھرة لنا, وھذا الفرق ب�ی�ن ال�ع�رق واالث�ن�ی�ة, 
العرق مفھوم بایلوجي ماھي الصفات التي تولد 

أنت بھا سواء لون بشرتك وش�ك�ل�ك وس�الل�ت�ك 
وغیرھا, أما االثنیة فھو مفھ�وم اج�ت�م�اع�ي أو 
ثقافي أما تشترك مجموعة من الناس في ثقاف�ة 
أو معتقدات ویعتقد المنتمون لھا أنھم متمیزون 
من الناح�ی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة ع�ن ب�اق�ي ال�ج�م�اع�ات 
االخرى وكذلك ینظرون إل�ى ھ�ذه ال�م�ج�م�وع�ة 
بانھم مختلفین فھي بالتالي مكتسبة من التنشئة 

 االجتماعیة مثل االدیان والمذاھب أوالتاریخ.
 
 1930ومصطلح العن�ص�ری�ة ال�ذي ب�دأ ع�ام   

كردة فعل على مش�روع ال�ن�ازی�ة ال�ق�ائ�م ع�ل�ى 
تطھیر الیھود واالیمان ب�ت�ف�وق ال�ع�رق اآلري, 
وتقوم العن�ص�ری�ة ع�ل�ى ت�م�ی�ی�ز ال�ن�اس وف�ق 
اختالفاتھم العرقیة أو االثن�ی�ة, وھ�ذا ال�ت�م�ی�ی�ز 
یقوم على عنصر م�وض�وع�ي وع�ن�ص�ر ذات�ي, 
العنصر الموضوعي ھو اختالف ب�ی�ن�ي وب�ی�ن�ك 
فأنا أسود وأنت أبیض ھذا أختالف بغض النظر 
عن رأیي ورأیك ھ�و أخ�ت�الف م�وج�ود أو أن�ا 
عربي وأنت غیر عربي أو مسلم ومس�ی�ح�ي أو 
سني وشیعي, ھذه االختالفات موضوعیة وھ�ي 
متباینة, فالتب�ای�ن ال�م�وض�وع�ي ب�ی�ن ال�م�س�ل�م 
والم�س�ی�ح�ي أك�ب�ر م�ن ال�ت�ب�ی�ان ب�ی�ن الس�ن�ي 
والشیعي الن السني والشیعي ین�ت�م�ی�ان ل�ل�دی�ن 
نفسھ, ھذا العنصر الموضوع�ي, أم�ا ال�ع�ن�ص�ر 
الذاتي ھو إدراك أفراد ال�ج�م�اع�ة وال�ج�م�اع�ات 
االخرى لھذا التباین وشعورھم باالنتماء, وھ�ذه 
نقطة مھمة الن التمییز العنصري ینطوي ع�ل�ى 
العنصرین, عل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ال�ن�اس ك�ل�ھ�ا 
مختلفة عن بعضھا الیوجد اثنان متشابھین ف�ي 
كل شئ وال من یطابقك في ك�ل ش�ئ ح�ت�ى م�ن 
أسالفنا الغابرین, لكن ال ی�ن�ط�وي ك�ل اخ�ت�الف 
على تمییز ع�ن�ص�ري ف�ال�ن�اس م�ث�الً ت�خ�ت�ل�ف 
اطوالھا لكن ھذا أختالف الطول مع أنھ ع�ن�ص�ر 
موضوعي وأختالف موجود ل�ك�ن�ھ ال ی�ن�ط�وي 
على عنصر ذاتي, فأشعر باني أنتمي ل�ج�م�اع�ة 
الطوال وھذا ینتمي ل�ج�م�اع�ة ال�ق�ص�ار ون�ح�ن 
جماعتین مختلفتین متمایزتین وقد ینبني ع�ل�ى 
اختالفنا ھذا م�م�ارس�ات اج�ت�م�اع�ی�ة م�خ�ت�ل�ف�ة 
وعنصریة وانماط واحكام سلبی�ة ھ�ذا الی�ح�دث 
مع أنھ اخت�الف م�وج�ود, ال�ع�ك�س م�ن یش�ع�ر 
باالنتماء لجماعة بسبب لون بشرتھ أو دینھ أو 
مذھبھ أو فریقھ الكروي الذي یشج�ع�ھ ھ�ذا ق�د 
یدخل ایضاً في التمی�ی�ز ال�ع�ن�ص�ري, ف�ال�ت�م�ی�ز 
العنصري یق�وم ع�ل�ى ال�ع�ن�ص�ر ال�م�وض�وع�ي 
المتمثل في وجود االخ�ت�الف وع�ل�ى ال�ع�ن�ص�ر 
الذاتي الذي ق�د ی�ت�غ�ی�ر ب�م�رور ال�وق�ت, وم�ن 
االمثلة على تح�ول ال�ع�ن�ص�ر ال�ذات�ي ال�ذي ق�د 
ینبني علیھ تغیر في التمییز العنصري, ت�ع�ّرض 
الیابانیین للعنصریة في الحرب العالمیة الثانیة, 
أو المسلمین بعد أحداث سبتمبر, أو االم�ری�ك�ان 
المكسیكیین بسبب القلق المتزاید تجاه ال�ھ�ج�رة 
الغیر شرعیة, فالشعور بالتباین لیس ث�اب�ت�اً وال 
یعكس بالضرورة التباین الموضوعي, ب�م�ع�ن�ى 
ق��د ی��ك��ون ال��ت��ب��ای��ن م��ن ح��ی��ث االخ��ت��الف 
الموضوعي كبیراً ولكن التباین الذاتي ھ�امش�ي 
أو العكس, وھذا نجده على س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ف�ي 
التناحر الذي یحدث بین بع�ض ال�م�ذاھ�ب ال�ت�ي 
تنتمي للدین نفسھ فیكنون العداء لبعضھم أك�ث�ر 
مما یكنونھ لمن یختلف عنھم في الدین, مع أن�ھ 
من حیث التباین الموضوعي كالھم�ا ی�ن�ت�م�ی�ان 
للدین نفسھ وت�ب�ای�ن�ھ�م ال�م�وض�وع�ي أق�ل م�ن 
تباینھم مع االدیان األخرى, لكن التباین ال�ذات�ي 
على العكس من ذلك, وإذا تأملن�ا ف�ي ال�ع�ن�ص�ر 
الموضوعي والذاتي سنجد أن الدماغ ق�د ی�درك 
العنصر الموضوعي وخصوصاً ال�ع�رق�ي الن�ھ�ا 
سمات فیزیائیة ظاھرة علینا, ول�ك�ن م�ن ی�ح�دد 
التباین الذاتي الثقافة والتنشئة االجتماعیة ھ�ي 
التي تحدد مدى اخ�ت�الف�ي ع�ن االخ�ر, أو ھ�ي 
تحدد مستوى آخریة المختلف عني, ال نستطی�ع 
أن نتنكر االختالفات الموضوعی�ة ب�ی�ن ال�ب�ش�ر 
المشكلة لیست في العنصر الموضوعي ب�ل ف�ي 
العنصر الذاتي ال�ذي ی�ف�س�ر ھ�ذه االخ�ت�الف�ات, 
جذور التحیز العنصري التكم�ن ف�ي إحس�اس�ن�ا 
بالعرق من عدمھ, بل في كیفیة إحس�اس�ن�ھ ب�ھ, 

 والتفاوتات العرقیة لن تختفي إذا تجاھلناھا.

       ا  
     ..  ة أ ! 

   سالم التمیمي / العراق
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