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* Commercial / Residential 
* Excavation and dirt removal 
* Full qualified and licensed 
* Retaining walls  

* Garden design 
* Natural grass 
* Artificial grass 
* Fencing 
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یوم انطلق اتحاد الطلبة العام، ك�ان ت�أس�ی�س�ھ ق�د   
جاء في ضوء ما حققتھ وثبة كان�ون ث�ان�ي ی�ن�ای�ر 

. وكم كان ت�الح�م ال�ح�رك�ة ال�ع�م�ال�ی�ة ق�وی�اً 1948
بحراستھم المؤتمر الت�أس�ی�س�ي األول ف�ي س�اح�ة 
السباع حیث الضاحیة البغدادیة المكتظة بال�ف�ق�راء 
والكادحین.. وحیث تجس�ی�د ال�رد ال�ن�ض�ال�ي ع�ل�ى 
امتناع السلط�ة ع�ل�ى م�ن�ح رخص�ة االن�ع�ق�اد ف�ي 

 .فضاء الجامعة العراقیة
ومن عالم�ات ال�م�ؤت�م�ر ك�ان�ت مش�ارك�ة م�ث�ق�ف�ي 
ال�وط��ن والش��ع�ب وأع�الم��ھ اإلب�داع��ی�ة، إذ أل��ق��ى 
شاعر الشعب والعربیة األول الراحل محمد مھ�دي 
الجواھري قصیدتھ بین ف�ع�ال�ی�ات ان�ط�الق�ة ش�ع�ل�ة 
نضالیة للطلبة بعمق ما أكدتھ من ارتباط ب�ال�وط�ن 

 ..والناس
وعبر مسیرة االتحاد كان وعي ال�ط�ل�ب�ة مش�ھ�وداً 
وممیزاً یتقدم حركة النض�ال الس�ی�اس�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
والم�ھ�ن�ی�ة ال�دی�م�وق�راط�ی�ة ال�ط�ال�ب�ی�ة. وم�ن ھ�ن�ا 
استطاع االت�ح�اد أداء م�ھ�م�ت�ھ ال�ج�وھ�ری�ة ت�ج�اه 
الطلبة أوال وآخراً وأیضا النھ�وض ب�م�ھ�ام�ھ ع�ل�ى 
الم�س�ت�وى ال�وط�ن�ي ب�خ�اص�ة ف�ي ظ�روف تش�وه 
السلطة السیاسیة الح�اك�م�ة ط�وال م�راح�ل وج�ود 
الدولة العراقیة ومس�ی�رت�ھ�ا ال�م�ت�ع�ث�رة ب�م�خ�ت�ل�ف 

 .العقبات والمشكالت المعقدة
 

ویوم كنا نس�اھ�م ب�ح�ل�ق�ة م�ن ح�ل�ق�ات ال�م�س�ی�رة 
الكفاحیة ربما كانت ظروف االضط�رار والض�غ�وط 
التي جابھھا التنظ�ی�م ق�د دف�ع�ت م�ن ج�ھ�ة ل�ع�م�ل 
سري أو شبھ سري وبأض�ی�ق ن�ط�اق�ات ت�رك�ی�ب�ت�ھ 
التنظیمیة عدداً لكّن العدد القلیل لم یكن إال وس�ی�ل�ة 
الختیار الناشطات والنشطاء وممن ی�م�ت�ل�ك وع�ی�اً 
ممیزا وأدوات تأثیر واسعة وعمیقة ودورا ف�اع�ال 

 ..في صنع أوسع شبكة عالقات وسط الطلبة
آنذاك وعلى سب�ی�ل ال�م�ث�ال ال�ف�وز ف�ي ان�ت�خ�اب�ات 
نھایة الستینات التي جرت على الرغم من ض�غ�وط 
السلطة من جھة ومن عنتریات العناصر ال�ب�ع�ث�ی�ة 
المتطرفة التي طالما تبنت نھج البلط�ج�ة وال�ع�ن�ف 
وفي سبعینات القرن الم�ن�ص�رم ت�أك�د ذل�ك ب�ح�ج�م 
المقاطعة الواسعة ب�أغ�ل�ب�ی�ة ال�ث�ل�ث�ی�ن ف�ی�م�ا أل�ق�ى 
باألوراق البیضاء من اضطر للمشاركة، ما أط�ل�ق 
انفعال بلطجیة اتحاد الحزب الحاكم وأداة أج�ھ�زت�ھ 

 ..األمنیة القمعیة
وبجمیع تلك الظروف كانت السل�ط�ات وتش�ك�ی�الت 
تمثلھا قد دفعت للعبة جذب الطلبة ب�ع�ی�داً ع�ن أی�ة 
مھام نضالیة مھنیة دیموقراط�ی�ة ووط�ن�ی�ة ع�ام�ة 

بص�ی�غ  للتفرغ في شؤون ال�درس وال�ت�ع�لّ�م والدفع
حاولت أن ت�ق�ط�ع الص�ل�ة ب�ی�ن ال�ط�ال�ب وم�ھ�ام�ھ 
النوعیة مجتمعیا ما فّرغ فرص التحصیل ال�ع�ل�م�ي 
من أبعادھا التي تربط العلوم ودروسھ�ا ب�الش�ؤون 
الحیاتیة المیدانیة فبقیت صیغ نظری�ة ج�وف�اء م�ن 
جھة وحال من التیھ والتشوه بعیداً ع�ن ت�ف�اص�ی�ل 

 ..الیوم العادي للناس
أما الیوم فھم لیسوا بحاجة ل�ل�ع�ب�ة حص�ر ال�ط�ل�ب�ة 
ب�ال��درس (ال��ع��ل��م��ي) ألّن ھ��ذا ال��درس ب�ات م��ن 
الماضي حتى بأبسط اشكالھ الن�ظ�ری�ة ال�م�س�ط�ح�ة 
وباتت تشاغل الطلبة بعالقات سلبیة مرضیة ت�ق�وم 
على إفسادھا وتشویھھا واستغالل ن�وازع ال�ع�ب�ور 
م�ن دون ج�ھ�ود وت�ق�وی�م ن�ت�ائ�ج�ھ�ا ح�ی�ث ت�ل�ع�ب 
المحسوبیة والمنسوبیة والبی�ع والش�راء أدوارھ�ا 
في أشمل حاالت فساد بین أغلب�ی�ة واس�ع�ة س�واء 
ب��ال��م��واف��ق��ة وم��م��ارس��ة ال��ع��ب��ث وال��ت��خ��ری��ب أم 

 ..باالضطرار إلى إحدى فعالیاتھ الخطیرة
لقد كان وعي اتحاد الطلبة لما یُرتكب م�ن ج�رائ�م 
في ظل ذاك النھج القمعي في النظم السابقة، ب�ك�ل 
أدوات�ھ وال�م�ش�وه ف�ي ع�الق�ات م�ج�ت�م�ع ال�ط�ل�ب��ة 
وأنشطتھم سواء منھا الصفیة أم الال�ص�ف�ی�ة، ك�ان 
وعیا عالیا واضحا؛ ف�اس�ت�ط�اع، ی�وم�ھ�ا، م�ت�اب�ع�ة 
مھامھ وواجباتھ ف�ي نش�ر ال�وع�ي األن�ج�ع ال�ذي 
تبناه عبر مضمون شعاره الم�ع�روف: ف�ي س�ب�ی�ل 
حیاة طالبیة حرة ومستقبل أفضل وھو ما یتض�م�ن 
ب��الض��رورة رب���ط��ا ب��ی���ن ال��وط��ن���ي بش��م��ول���ھ 
وال�دی�م�وق��راط�ي ال��م�ھ�ن�ي ب�خ�ص��وص�ی�ة اش�ت�غ��ال 

 .الطلبة
وعلى الرغم من أن النظام السابق ك�ان ق�د أوغ�ل 
في استھداف أعضاء اتحاد الطل�ب�ة ال�ع�ام ت�ح�دی�داً 
بصورة ربما اسبق من غیره من الق�وى ال�ف�اع�ل�ة 
في الساحة العراقیة واتخذ قراراً بتصفیة االت�ح�اد، 

بل إعدام من تثبت عضویتھ وعملھ فیھ مثلم�ا م�ن 
یثبت عملھ السیاسي في القوات ال�م�س�ل�ح�ة ع�ل�ى 
سبیل ال�م�ث�ال، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ذل�ك، اس�ت�ط�اع 
االتحاد عبور تلك الظروف االستثن�ائ�ی�ة ب�ط�اب�ع�ھ�ا 
(الفاشي) المعبّرعن وحشیة ال�ن�ھ�ج ال�دك�ت�ات�وري 

 .الفردي المطلق
لكن تلك الدروس النضالیة لم تمّر من دون ال�ِع�ب�ر 
والعظات الكفاحیة وتعلّم أسس العمل في م�ج�اب�ھ�ة 
خط�اب�ات اإلفس�اد ف�ي م�ن�اھ�ج ع�م�ل ك�ل س�ل�ط�ة 
سیاسیة ونھجھا القمعي الفاشي الطابع والھوی�ة.. 
لكن الن�ظ�ام ال�ج�دی�د، غ�زا ھ�ذه ال�م�رة ب�اج�ت�ی�اح 
میلیشیاوي مجمل المجتمع وبنیة ال�دول�ة وع�م�وم 
العملیة التعلیمیة ومن بینھا غزو الحرم ال�ج�ام�ع�ي 
وتشّویھ ال�ت�ع�ل�ی�م ال�ع�ام وم�ن�ھ ال�ت�ع�ل�ی�م األس�اس 

 ..بصورة فجة مدمرة
جدید النظام المشخَّص الیوم، كونھ ك�ل�ی�ب�ت�وف�اش�ی�ا 
بجناحي ھیكلھ البنیوي المافیوي والمی�ل�ی�ش�ی�اوي، 
یتجسد في ت�خ�ری�ب م�ج�م�ل (م�ن�ظ�وم�ة ال�ت�ع�ل�ی�م) 
بكلیتھا وعموم تفاص�ی�ل ب�ن�ی�ت�ھ�ا ب�إط�ار ت�خ�ری�ب�ھ 
المجتم�ع وت�ف�ك�ی�ك م�ؤس�س�ات ال�دول�ة وإع�ادت�ھ�ا 
لمنظومة ما قبل الدولة الحدیثة أي أزمنة دوی�الت 
الطائفیة والقبلیة وتوفیر الغطاء لزعماء ال�ح�روب 
من رؤوس قوى الفساد وال�ع�ن�ف اإلرھ�اب�ي ب�ك�ل 

 .مسمیاتھ
ھنا باتت مھمة ال�ط�ل�ب�ة وات�ح�ادھ�م وم�ن�ظ�م�ات�ھ�م 
الردیفة األخرى، ولكن بالخصوص التحاد الط�ل�ب�ة 
العام رأس حركة الطلبة وق�ی�ادت�ھ�ا، أك�ث�ر ت�ع�ق�ی�داً 
بدءاً بتحصین التنظیم م�ن االخ�ت�راق�ات م�ن ج�ھ�ة 
وتمكینھ من أفضل ثقافة تنویریة وقدرات التم�س�ك 
بالتحصیل العلمي المرتبط بقراءة األوضاع ق�راءة 
عقل علمي مكی�ن ال اھ�ت�زاز ف�ی�ھ؛ ل�وق�ف زح�ف 
ف�ع�ال�ی�ات ت�ف�ری��غ األذھ�ان وتس�ط�ی��ح م�ف�اھ�ی�م�ھ��ا 
واغتیال العلم ومصادرتھ في فك�ر ال�ط�ل�ب�ة ب�ق�ص�د 
حشو األذھان ببدیل النظ�ام ال�ق�ائ�م ع�ل�ى (خ�ط�اب 
الخراف�ة) وأب�اط�ی�ل (أض�ال�ی�ل ال�ت�دی�ن) ال�م�زع�وم 
الُمّدعى، فال الخ�راف�ة م�ن ال�ع�ل�م وم�ن�ط�ق ال�ع�ق�ل 
بشيء وال ھي من الدین السوي الذي ی�ق�وم ع�ل�ى 
حریة المعتقد وصحیح اإلیمان بال تجییر س�ی�اس�ي 

 ..مشّوه بأمراض بال منتھى
إن اتحاد الطلبة العام الی�وم ی�ج�م�ع بص�ورة أك�ث�ر 
وضوحا مما سبق من مراحل نضالھ بی�ن ال�وط�ن�ي 
السیاسي بمعطیات العموم كون�ھ ح�ل�ق�ة ج�وھ�ری�ة 
مھمة في التح�ال�ف الش�ع�ب�ي ال�ی�وم وف�ي م�ق�دم�ة 
حراكھ م�ن أج�ل ال�ت�غ�ی�ی�ر وس�ط ح�رك�ة الش�ب�ی�ب�ة 
وفقراء البالد وكونھ جزءا تركیبیا مھما من ب�ن�ی�ة 
العقل العلمي ال�وط�ن�ي ال�ذي ی�ت�ع�رض ل�ل�ت�ش�وی�ھ 
والتفریغ بقصد حشوه ببدائ�ل م�ن ن�م�ط ال�خ�راف�ة 
المشرعنة بإسقاطات مزاعم التدین والعق�ی�دة ك�م�ا 
أكدنا للتو وھي لیست أكثر م�ن (إس�الم س�ی�اس�ي) 
بأع�م�ق م�ع�ان�ي ال�م�ص�ط�ل�ح م�م�ا أوق�ع ب�ال�وط�ن 

 ..والناس من زالزل وكوارثھا الفاجعة
وال یسبق ھذا النضال الوطني الم�ھ�ام ال�ج�وھ�ری�ة 
األساس، أي المھنیة الدیموقراطیة، في م�ت�ب�ن�ی�ات 
اتحاد الطلبة العام فھو المدافع األمین ع�ن ال�ح�رم 
الجامعي بل عن منظومة ق�ی�م ال�ت�رب�ی�ة وال�ت�ع�ل�ی�م 
وحمایة فضاء العملیة التعلیمیة من كل التش�وھ�ات 
الضاغطة التي فُ�ِرض�ت ب�خ�ل�ف�ی�ة س�ل�ط�ة ال�م�اف�ی�ا 

 ..والمیلیشیا
ومن أجل ذلك باتت قضایا اتحاد الطلب�ة وم�ط�ال�ب�ھ 
المھنیة الدیموقراطیة تنفتح على مط�ال�ب ال�ط�ل�ب�ة 

 :بشمول وجودھا وكاآلتي
استعادة سالمة التعلیم من التشوھات المرض�ی�ة -1

ال�خ�ط�ی�رة ال�ت��ي غ�زت أج�واءه بص�ورة ب�ن�ی�وی��ة 
 .كارثیة

استعادة استقاللیة الجامعة واشتغال ال�م�ؤس�س�ة -2
 .التعلیمیة

إنھاء كل سلطة ل�رج�ال ال�ت�دی�ن ب�م�رج�ع�ی�ات�ھ�م -3
 .السیاسیة الحزبیة الشوھاء

إعادة صیاغة المناھج وال�م�ق�ررات ع�ل�ى وف�ق -4
 .سالمة االشتغال المستھدف

تدریب جھاز التعلیم م�ج�ددا ب�خ�اص�ة ال�دف�ع�ات -5
التي باتت تنتشر بوجودھا من�ق�وص ال�ت�أھ�ی�ل ف�ي 

 .المدرسة وحتى في الجامعة
تطھیر إدارات التعلیم والجامعات والمع�اھ�د م�ن -6

أصحاب الجالبیب واألعمة ممن ال عالقة لھم بع�ل�م 
 ..وال بأي اشتغال تعلیمي

تلبیة حریة عمل اتحادات الطلبة وحقھا بتوحی�د -7
صفوفھا باستقاللیة تام�ة ع�ن م�رج�ع�ی�ات ح�زب�ی�ة 

 ..تصادر سالمة عملھا
وقف المالحق�ات واالع�ت�ق�االت وح�ت�ى ظ�واھ�ر -8

التصفیة الجس�دی�ة ل�ل�ط�ل�ب�ة وال�ت�دریس�ی�ی�ن وھ�ن�ا 
 .اإلشارة للعناصر النزیھة في المیدان

لجم كل القوى ال�م�ی�ل�ی�ش�ی�اوی�ة ع�ن ال�ت�دخ�الت -9
السافرة التي تنتھك الحرم ال�ج�ام�ع�ي وال�ت�ع�ل�ی�م�ي 

 .ومنعھا من فرض نھجھا اإلجرامي وعدوانیتھ
إنھاء ظواھر الفس�اد واإلفس�اد ف�ي ال�ع�الق�ات -10

بین أطراف العملیة التعلیمیة من إدارات ومعلم�ی�ن 
 .وطلبة بمستویاتھ المدرسیة والجامعیة

رف��ض وض��ع أش��خ��اص ن��اقص��ي ال��ت��أھ��ی��ل -11
والخبرة في مسؤولیات ال یم�ك�ن�ھ�م أداءھ�ا س�واء 
في إدارة المدارس أم في رئاسة األقس�ام ال�ع�ل�م�ی�ة 

 .والمعاھد والعمادات ومراكز البحث
رفض المحاباة في الترقیات الع�ل�م�ی�ة وإن�ھ�اء -12

حجبھا عن مست�ح�ق�ی�ھ�ا ب�اس�ت�ع�ادة س�الم�ة دورة 
 .العمل بھذا المیدان بأسس أكادیمیة رصینة

ومما كنا سجلناه بوقت سابق دعما لحراك الطل�ب�ة 
واتحادھم كشف اآلت�ي م�ن ال�م�ش�ك�الت وم�ط�ال�ب 

 :الحل والتغییر
تعریض العملیة التعلیمیة لت�ج�اری�ب وت�ن�ق�الت�ھ�ا -1

الص�ادم��ة م�ا ان��ع�ك��س وی��ن�ع��ك�س ع��ل��ى ك��ل م��ن 
التدریسیین والطلبة وبال�ت�أك�ی�د ع�ل�ى ال�م�خ�رج�ات 
التي انحدرت لمستوى تخریج عناصر ش�ب�ھ أم�ی�ة 

 ..إن لم نقل أمیة
استمرار وجود ك�وادر ت�دریس�ی�ة ت�ع�م�ل ب�ن�ظ�ام -2

الكتاتیب والمّالئ�ی�ة األم�ر ال�ذي ی�ل�غ�ي ش�خ�ص�ی�ة 
الطالب ورعایة تنمیة قدرات ال�ت�ف�ك�ی�ر واالج�ت�ھ�اد 

 !والعمل
انتفاء الجوھر الحقیقي للب�ح�ث ال�ع�ل�م�ي وع�دم -3

ربطھ بحاجة حقول الحركة الم�ج�ت�م�ع�ی�ة ودوران�ھ 
في الشكالنیات بھزال شامل لمجم�ل األداء ال�ك�م�ي 

 ..ال النوعي فیھ
عدم توافر الكتب والمقررات المنھجیة مع خ�ل�ل -4

في نھجھا وأسل�وب إع�دادھ�ا وان�ت�ف�اء ال�م�ص�ادر 
والمراجع العلمیة ال�ح�دی�ث�ة ب�خ�ل�ل ف�ي م�ن�ظ�وم�ة 
ال�م�ك��ت�ب�ات ومص�ادر ال�ح��ص�ول ع��ل�ى ال�دراس��ات 

 ..الرصینة الحدیثة
است�م�رار وج�ود م�دارس ال�ھ�واء ال�ط�ل�ق ف�ي -5

العراء والمھیّأة من جرید النخیل أو الطینیة وت�ل�ك 
المتھالكة أو اآلیلة ل�ل�س�ق�وط فض�ال ع�ن ال�ن�ق�ص 
الحاد بكفایتھا حیث العمل بنظ�ام ال�دوام ال�م�زدوج 
أو حجم ال�ط�ل�ب�ة ال�ك�ب�ی�ر نس�ب�ة ل�ح�ج�م فض�اءات 

 .الفصول الدراسیة
وجود كوادر تدریس وإدارة ال ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ی�ھ�ا -6

مسمى كادر یمتلك اإلعدادات المن�اس�ب�ة، ب�خ�اص�ة 
منھم العناصر الممثلة ألح�زاب اإلس�الم الس�ی�اس�ي 
وسلطتھا الح�اك�م�ة دع ع�ن�ك ع�دم أھ�ل�ی�ة ك�وادر 
ك��ث��ی��رة إلدارة الص��ف��وف ال��دراس��ی��ة وال��ت��ع��ام��ل 
الدراسي بغیر أش�ك�ال ال�خ�ل�ل وال�ف�س�اد ال�م�وب�وء 
المتفشي! ع�دا ع�ن اس�ت�غ�الل ف�ك�رة ن�ق�ص ت�ل�ك 

 …الكوادر بتلك التعیینات الموبوءة
افتعال العدید م�ن األن�ظ�م�ة ال�م�ت�ض�ارب�ة ول�ع�ل -7

م�وض�وع االم�ت�ح�ان�ات وال�دور ال�ث�ال�ث وأس�ل��وب 
 ..التعامل مع الطلبة الممتََحنین أحد تلك األمور

وم��ن أخ��ط��ر ال��م��ش��ك��الت ال��ت��خ��ری��ب��ی��ة ھ��ي -8
دیموقراطیة ال�ت�ع�ل�ی�م وإش�ك�ال�ی�ة ح�ری�ة ال�ت�ن�ظ�ی�م 
الطالب�ي ب�ج�ان�ب االن�ت�ھ�اك�ات ال�م�س�ت�م�رة ل�ل�ح�رم 
التعلیمي ومنھ حصراً الحرم ال�ج�ام�ع�ي وأخ�ط�رھ�ا 
المظاھر المیلیشیاویة وعنفھا وتھدیداتھا وأش�ك�ال 
االبتزاز والبلطجة ال�ت�ي م�ارس�ت�ھ�ا وت�م�ارس�ھ�ا.. 
وھ�ي ت�م��رر ب�ع��ض وق�ائ�ع��ھ�ا ب��دخ�ول م�ع��م�م�ی��ن 
مجل�ب�ب�ی�ن وإس�ق�اط ال�م�ش�ی�خ�ة ع�ل�ی�ھ�م ل�ل�ت�ب�ری�ر 
ألفاعیلھ�م وك�أن مص�ط�ل�ح ش�ی�خ ف�الن أو ع�الن 
یمنحھ سلط�ة ف�وق ال�ق�ان�ون وعص�م�ة (حص�ان�ة) 
ضد المحاسبة القانونیة وتمكنھ من انتھاك ال�ح�رم 
الجامعي. إن الحریات ال تخضع لتزویقات ووع�ود 
بقدر ما ھي ممارسة میدانیة مح�م�ی�ة ومض�م�ون�ة 

 !…مكفولة رسمیا وكلیا نھائیا
إن إشكالیة القبول ومن�ھ ف�ي ال�دراس�ات ال�ع�ل�ی�ا -9

بنظام المحاصصة وبالوساطات والتدخالت أھل�ك�ت 
 ..مصیر التعلیم ووضعتھ في خبر كان

لكن أیضا وقبل وبعد كل شيء ف�إن م�ن�ظ�وم�ة -10
التع�ل�ی�م ب�ح�اج�ة ل�ق�راءة م�ط�ال�ب ات�ح�اد ال�ط�ل�ب�ة 
ومعالجاتھ وإدخالھ طرفا رئیسا في ال�م�ح�دد ال�ذي 
یشترع للفعل التعلیمي ب�م�ا ال یس�م�ح ب�ع�ش�وائ�ی�ة 
االشتغال وتعدد منطلقات التشوی�ش م�ن�ذ ال�ت�ع�ل�ی�م 
األولي ولیس انتھاء بالتعلی�م ال�ع�ال�ي ب�ل ب�ح�اج�ة 
ماسة نوعیة للتعلیم المستمر بعد خذالن مخرج�ات 

 .التعلیم باألساس
والطلب�ة ال�ذي ی�ن�ظ�رون ب�ح�ذر وحس�رة إل�ى -11

المصائر الم�ج�ھ�ول�ة بش�أن ع�الق�ة ال�ت�خ�ص�ص�ات 
العاملة بسوق العمل وبشأن إمكانات الس�وق ع�ل�ى 
استیعابھم یدف�ع�ھ�م ألم�ور غ�ی�ر م�ح�م�ودة وغ�ی�ر 
سویة ما یتطلب دراسات فعلیة جدیة بال�خ�ص�وص 
في استیعاب الخریجی�ن وال�ت�ع�ام�ل م�ع م�ط�ال�ب�ھ�م 
العادلة سواء بمعالجات استراتیج�ی�ة أم ت�ك�ت�ی�ك�ی�ة 

 ..عاجلة ال تقبل التأجیل واالنتظار
والتعلیم األول�ي وال�ع�ال�ي ل�ی�س ب�ح�اج�ة إل�ى -12

وزراء تخص�ص أك�ف�اء حس�ب، ول�ك�ن إل�ى ث�ورة 
(ھیكلیة) حقیقیة وخ�ط�ط اس�ت�رات�ی�ج�ی�ة وم�راح�ل 
مرسومة بدقة تامة مع إنشاء مجل�س م�ت�خ�ص�ص 
من الكفاءات یك�ون مس�ؤوال ب�وص�ف�ھ (ال�م�ج�ل�س 
األعلى للتعلیم)، ع�ن االس�ت�رات�ی�ج�ی�ة وم�ت�اب�ع�ت�ھ�ا 
باستقاللیة مع والدة ال�م�ج�ل�س األع�ل�ى ب�م�ی�ادی�ن 
التخصص والجامعات والكل�ی�ات وت�أم�ی�ن ال�ھ�ی�آت 

 ..األكادیمیة القائدة
إن موازنة التعلیم والبحث الع�ل�م�ي ت�ظ�ل ذات -13

أولویة علیا بجانب ربط التربیة والتعلیم وال�ث�ق�اف�ة 
بإدارة تتناسب والمھام ال�م�ؤم�ل�ة إذا م�ا ان�ع�ق�دت 
مھمة الت�غ�ی�ی�ر ح�ق�ا أو ع�ل�ى أق�ل ت�ق�دی�ر إذا م�ا 
خض��ع��ت ول��و نس��ب��ی��ا لض��غ��ط نض��االت ال��ط��ل��ب��ة 
ومنظماتھ�م وع�ل�ى راس�ھ�ا ات�ح�اد ال�ط�ل�ب�ة ال�ع�ام 

 ..صاحب الخبرة والعراقة التاریخیة
البد من معالجة حازمة وح�اس�م�ة ل�م�ش�ك�الت -14

األقسام الداخلیة وإسكان الطل�ب�ة وت�وف�ی�ر وس�ائ�ل 
 ..النقل المناسبة بعموم أوضاعھم

إطالق حم�ل�ة م�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد ف�ي ال�ت�ع�ل�ی�م -15
بصورة ونھج وطني شامل وفي إطار استراتیجی�ة 
تتخل�ص م�ن أش�ك�ال�ھ ومس�ت�وی�ات�ھ وت�م�ظ�ھ�رات�ھ 

 ..وأشكال تخفیھ
 

وفي ذكرى تأسیس ات�ح�اد ال�ط�ل�ب�ة ال�ع�ام أت�وج�ھ 
لألعضاء وللھیآت الق�ی�ادی�ة ال�ع�ل�ی�ا وال�م�ت�وس�ط�ة 
بالتحیة والتھاني على نجاح في التمسك بالم�ب�ادئ 
وسالمة العمل المھني الدیموقراطي وألفخر أن�ن�ي 
شخصیا ومعي رائعات ورائعین من خیرة ال�ط�ل�ب�ة 
في یومھا كنا أعضاء االت�ح�اد ال�ع�ت�ی�د ومس�ی�رت�ھ 
النضالیة ونبقى ع�ل�ى ال�ع�ھ�د ف�ي ض�خ ال�خ�ب�رات 
والمھارات ودعم االشتغال المھني ال�دی�م�وق�راط�ي 
بروح یحافظ ع�ل�ى االس�ت�ق�الل�ی�ة وس�الم�ة ال�ع�م�ل 

 ..ونھجھ
ونف�خ�ر ب�م�ن�ج�ز أعض�اء االت�ح�اد ال�ی�وم وروع�ة 
متبنیاتھم بوعي یتالءم ومتغیرات الواقع وی�رت�ق�ي 
لمستوى الھدف السمى لحركة الط�ل�ب�ة والش�ب�ی�ب�ة 

 وتلبیة مطالب تربط منجز التعلیم بالمجتمع
معا نتابع الدرب ن�ح�و مس�ت�ق�ب�ل أفض�ل ال یس�م�ح 
لقوى التخریب بانتھاك سالمة المس�ی�رة ون�ھ�ج�ھ�ا 

 وصحیح خطاه

 ا ء ا لوا ا ار طأم وام ى ا 

 
 
 
 
 
 

أ. د. تیسیر عبد الجبار 
 أآللوسي

 أستاذ األدب المسرحي 
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أقترح أن یتضمن ال�ب�رن�ام�ج ال�وزاري   

ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ق��ادم��ة مش��روع��اً إلنش��اء 
عاصمة إداریة جدیدة تبعد عن ض�واح�ي 
العاصمة القدیمة بغداد ب�م�ا ال ی�ق�ل ع�ن 

 .كم 50
ال�ت��ص��م��ی��م األس��اس تُ��ح�ّدده ال��ج��ھ��ات  -

 .الحكومیة ذات العالقة
یتضمن ھ�ذا ال�ت�ص�م�ی�م: م�ط�ار دول�ي  -

بمواصفات عالمیة تُحاكي أفضل وأحدث 
المطارات في دول أخرى، طرق وجسور 
حدیثة، مترو انفاق، قطار ُمعلّق، وسائط 
نقل أخرى(عاّمة وخاص�ة ت�ت�ن�اس�ب ف�ي 
اعدادھا ومواص�ف�ات�ھ�ا م�ع ع�دد س�ك�ان 
المدینة واحتیاجاتھا ال�رئ�ی�س�ة)، ف�ن�ادق 
بأفضل المواصفات(بتصنیفات�ھ�ا ك�اف�ة)، 
م��دی��ن��ة ری��اض��ی��ة ب��م��ن��ش��آت أول��م��ب��یّ��ة 
م�ت�ك��ام�ل��ة، م�دی��ن�ة أل�ع�اب، م�ت��ن�زھ��ات، 
بحیرات اصطناعی�ة، م�دی�ن�ة ص�ن�اع�ی�ة، 
مزاِرع "ُمغطّاة" إلنتاج محاصیل معین�ة 
(یتم ریّھا بطرق الرّي الحدی�ث�ة)، م�رك�ز 
للبحوث العلمیة، ح�دائ�ق ت�ك�ن�ول�وج�ی�ة، 
م��دارس ن��م��وذج��ی��ة، ری��اض أط��ف��ال، 
مس��ت��ش��ف��ی��ات خ��اّص��ة.. م��ع مس��ت��ش��ف��ى 

عاّم" یدفع المستف�ی�دون م�ن خ�دم�ات�ھ "
 ..(نصف كلفة العالج فی�ھ (ع�ل�ى األق�ل

م��رك��ز ل��ت��ش��خ��ی��ص وع��الج األورام، 
جامعات وكل�یّ�ات أھ�ل�ی�ة .. م�ع ج�ام�ع�ة 
حكومیة واحدة یدفع طلبتھا نصف ك�ل�ف�ة 
الدراسة فی�ھ�ا "ع�ل�ى األق�ّل".. م�ك�ت�ب�ة 
عاّمة ل�ل�م�دی�ن�ة (ع�ل�ى غ�رار ال�م�ك�ت�ب�ة 
البریطانیة، وم�ك�ت�ب�ة "ال�ك�ون�غ�رس")، 
قصر للثقافة وال�ف�ن�ون، ح�وض أس�م�اك 
ترفیھي "أكواریوم"، منظوم�ة خ�دم�ات 
متطورة ومتكاملة (م�اء وم�ج�اري، م�ع 
م��ن��ظ��وم��ات ت��دوی��ر وإع��ادة اس��ت��خ��دام 
صدیقة للبیئة)، خدمات وأجھ�زة اتّص�ال 
متطوّرة وأنترنت فائق الس�رع�ة، م�ك�ّب 
رئیس للنفایات صدیق للب�ی�ئ�ة، ك�ھ�رب�اء 
(یتم انتاجھ من مصادر طاقة م�ت�ج�ّددة)، 
مطاعم وكافی�ھ�ات، م�ج�ّم�ع�ات س�ك�ن�ی�ة، 
مقّرات لعمل وزارات ومؤسسات الدول�ة 

 .كافة
تتعاقد "أمانة" العاصمة الج�دی�دة م�ع  -

القطاع الخاص لصیانة ال�م�راف�ق ك�اف�ة، 
وتأمین أفضل الخدم�ات ال�ب�ل�دی�ة، وی�ت�م 
دفع كلف ھذه العقود من خ�الل ال�رس�وم 

 .التي یدفعھا المستفیدون منھا
خ��دم��ات األم��ن والش��رط��ة وال��م��رور  -

واإلط��ف��اء وال��م��ح��اك��م ت��ق��ع مس��ؤول��ی��ة 
ادارت���ھ���ا، وف���رض ض���واب���ط ت���ن���ف���ی���ذ 
اج��راءات��ھ��ا، ف��ي اط��ار الص��الح��ی��ات 

 .الحصریة للحكومة
تتولى عملیة تمویل وتنفیذ مشروعات  -

ال���ع���اص���م���ة ال���ج���دی���دة: "ال���م���ك���ات���ب 
اإلق���ت���ص���ادی���ة" ل���ألح���زاب، وك���ب���ار 
السی�اس�یّ�ی�ن، وال�ت�ّج�ار وال�ُم�س�ت�وِردی�ن 
الكب�ار، وأص�ح�اب ال�م�ص�ارف األھ�ل�ی�ة 

ال����ك����ب����ار (م����ع ج����م����ی����ع أص����ح����اب 
"المنظومات" المرتبط�ة ب�ھ�م)، وك�ب�ار 
ال�م��ق�اول��ی��ن، وك��ب�ار"ال��ُم��الّك"، وك��ب��ار 
ش��ی��وخ ال��ع��ش��ائ��ر، و"ال��م��ؤس��س��ات 
والھ�ی�ئ�ات وال�م�ن�ظ�ّم�ات" ذات ال�ط�اب�ع 
الدیني، وشاغلي الوظائ�ف وال�م�ن�اص�ب 
الكبرى في ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة م�ن�ذ ع�ام 

صع�وداً (س�واء أك�ان�و ی�ق�ی�م�ون  2003
داخل العراق أو خارجھ، وس�واء أك�ان�وا 
یحملون جنسیة عراقیة واحدة، أو كانوا 

 .)"من "متعّددي الجنسیات
بإمكان أصح�اب مص�ادر ت�م�وی�ل ھ�ذه  -

المشروعات ھؤالء اإلنت�ف�اع م�ن أرب�اح 
تشغیلھا، مع تقدیم ال�ح�ك�وم�ة ض�م�ان�ات 
بحمایتھا، وتوفیر ال�خ�دم�ات األس�اس�ی�ة 
ل��ھ��ا وع��دم ال��م��س��اس ب��م��ل��ك��ی��ت��ھ��ا، أو 
خضوعھا للت�أم�ی�م وال�م�ص�ادرة (إالّ اذا 
أرتكب أصحابھا مخال�ف�ات جس�ی�م�ة، أو 
ج��رائ��م خ��ط��ی��رة تس��ت��وج��ب ذل��ك وف��ق��اً 

 .للقانون)
یمكن إنشاء الم�ش�روع�ات "ال�ع�ام�ة"  -

في العاصمة ال�ج�دی�دة، وت�ق�اس�م ع�وائ�د 
تش�غ�ی�ل�ھ�ا م�ن خ�الل ال�ق��ط�اع�ی�ن ال�ع��ام 

 .والخاص معاً 
المقصود بـ "القطاع الخاص" ھ�ن�ا ..  -

التابع" أو"الم�رت�ب�ط" " ھو ذلك القطاع
ویم�ك�ن ل�ھ�ذا  .. بتلَك "الجھات" حصراً 

"ال���ق���ط���اع" إدارة وتش���غ���ی���ل ھ���ذه 
"العم�ل�ی�ة" ب�ال�ت�ع�اون وال�ت�ن�س�ی�ق م�ع 
"ال�ق�ط�اع ال�ع�ام" ال�ح�ك�وم�ي، اس�ت�ن�اداً 
ل��ق��ان��ون ی��ن��ظّ��م ذل��ك (م��ث��ل"ق��ان��ون 

 .الشراكة"بین القطاعین العام والخاص
لھؤالء "الممّولون الرئیسیون"، ح�ّق  -

التعاق�د م�ع ال�ق�ط�اع ال�خ�اص (ال�ع�رب�ي 
واألجنبي)، بھدف المساعدة في ت�م�وی�ل 
المشاریع اإلس�ت�ث�م�اری�ة ف�ي ال�ع�اص�م�ة 
الجدیدة، على أن التكون الحكومة ط�رف�اً 
في ھذه "التعاقدات" (باستثن�اء ال�ت�ق�یّ�د 
بضوابط العمل والسلوك والتصّرف التي 
ال تخّل باألمن الوط�ن�ي ف�ي ال�ع�راق، أو 

الس��ی��ادی��ة" " ت��ت��ع��ارض م��ع مص��ال��ح��ھ
 .العلیا)

ت��ق�وم ال��ح�ك��وم��ة ب�ت��ق��دی�م اع��ف��اءات  -  
ضریبیة وج�م�رَك�ی�ة خ�اص�ة ل�ألغ�راض 
ذات الصل�ة ب�ع�م�ل أوت�أم�ی�ن م�ت�ط�ل�ب�ات 
ال�م�ش�روع��ات ال�ُم��ق�ام�ة ف�ي ال��ع�اص�م��ة 
الجدیدة.. ولمّدد یتم تحدیدھا من الجھات 
ذات ال�ع��الق�ة.. ك��م�ا ی��ت�م ف��رض رس��وم 
ضریبیة "تفضیلیة" على األنشطة الت�ي 
تعمل داخل المدینة، بعد مدة مع�ی�ن�ة م�ن 
بدء تشغیلھا، واإلنتفاع من الدخل الناتج 

 .عنھا، ولیس قبل ذلك
تتعّھد الحكومة بمن�ح أص�ح�اب ج�م�ی�ع  -

المشاریع الُمقامة ف�ي ھ�ذه "ال�م�دی�ن�ة" 
كامل الحّق في تسمیتھا بما یُریدون، بما 
في ذلك إطالق أسمائھم الشخصیة علیھا 
(بش��رِط ع��دم إث��ارة ھ��ذه ال��ت��س��م��ی��ات 
للصراعات اإلثنیة، أو تغذیتھا للكراھیة، 

أو تكریسھا ل�إلن�ق�س�ام ال�م�ج�ت�م�ع�ي، أو 
تمجیدھ�ا لش�خ�ص�ی�ات غ�ی�ر ع�ل�م�ی�ة أو 

 .ثقافیة في بلدان أخرى)
ق�د ی�ح��ت�اج ذل�ك إل��ى تش��ری�ع ق�ان��ون  -

"خاص" یُنظّم ھذه العملیة، وت�ك�ون ل�ھُ 
"األولویة" على ال�ق�وان�ی�ن "ال�ع�ام�ة" 

 .النافذة بھذا الصدد
 

أخ��ی��راً.. ف��إّن ل��ل��ج��م��ی��ع ح��ق اإلض��اف��ة 
والتعدیل (وال�ت�ع�ل�ی�ق)، بش�رط م�راع�اة 

الھدف الرئیس" من ت�ق�دی�م ھ�ذا " وفِھم
المق�ت�رح .. وھ�و: "ت�وط�ی�ن" األم�وال 
وال��م��وارد وال��ث��روات "ال��ع��راق��یّ��ة"، 
 وتحوی�ل�ھ�ا إل�ى"م�وج�ودات"، أو إل�ى

تراكم لرأس المال الثابت" داخل البلد، "
ب���دالً ع���ن ان���ت���ھ���اج "س���ی���اس���ات" 
ع��ة، ذات ط��اب��ع  و"إج��راءات" ُم��ت��س��رِّ

دع�ائ�ي، ال  -"ث�وروّي" -"شع�ب�وي" 
جدوى منھا، وال ق�ی�م�ة ل�ھ�ا ف�ي ن�ھ�ای�ة 
ال��م��ط��اف، وق��د ت��دف��ع ج��م��ی��ع مص��ادر 
اإلستثمار والتمویل (المش�ار ال�ی�ھ�ا ف�ي 
ھذا الم�ق�ال) ب�اتّ�ج�اه م�م�ارس�ة ال�ن�ش�اط 
 (ع��ل��ى ن��ط��اق واس��ع) ف��ي ق��ط��اع��ات

طُفی�ل�یّ�ة ض�اّرة ج�ّداً، أو  -ُمضاربیّة" "
أنشطة غی�ر ُم�ن�تِ�ج�ة (بش�ك�ل ع�ام)، أو 

 .دفعھا "للفرار" إلى خارج البلد
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 
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ھ���ل ت���ع���رف���وَن ح���ج���م اإلم���ك���ان���ات   
اإلقتص�ادی�ة، وال�م�وارد ال�ھ�ائ�ل�ة (غ�ی�ر 

 النفطیّة) في العراق؟
ھ��ل ت��ج��دوَن أّن م��ن الض��روي إع��ادة 
سردھا علیكم .. وأن أعِرَض لك�م م�ع�ھ�ا 

 .أحزاننا التي ال تُحصى وال تَُعدّ 
ن�ح�ُن ب�ل�ٌد "ن�ف�ط�ّي".. ألنّ�ن�ا (ح�اك�م�ی��َن 
ومحك�وم�ی�ن).. كس�ال�ى.. وع�اج�زون .. 

 .وحمقى
نحُن بلٌد "ریعّي" (أي طُفی�ل�ّي)، ألنّ�ھُ ال 
یوجُد ماھو أكثر سھولةً من "رّضاعة" 

 .النفط
تُ����م����ِس����ُك الش����رك����ات األج����ن����ب����ی����ة، 
والمستوردوَن بھذِه "الَمّمی�ة"، وتض�ُع 
"ُحلمتھا" في أفواھنا، ونحُن ُمستَلق�ون 
على قفانا، و"نرضُع" منھا أبداً .. دون 

 .كلٍل أو َملٍل.. ودون عمل بطبیعة الحال
وحتّى ھذا النفط "الغالي" اآلن، وال�ذي 
یسبُح العراُق بإحتیاطیاتھ الھائلة (ح�ی�ث 
آخر ب�رم�ی�ل ن�ف�ٍط ی�ت�ّم اس�ت�خ�راج�ھُ ف�ي 
العالم، ھو برمیٌل عراق�ّي) .. ح�تّ�ى ھ�ذا 
النفط الذي یتمُّ تھدیدنا بانتفاء الحاجة لھ 
و "نومھ" عل�ى ق�ل�وب�ن�ا ال�خ�ام�دة ب�ع�د 
س��ن��وات ق��ل��ی��ل��ة، ال ت��ع��رُف "دول��ت��ن��ا" 
ال�رش��ی�دة، وال ح��ك�وم��ات�ھ��ا ال��ُم�ت��ع�اق��ب��ة 
العدیدة، وال وزراءھا الجھابذة البواسل، 
كیف یقومون باست�خ�راج�ھ ع�ل�ى ن�ط�اٍق 

واس�ع، وتص�دی�رِه ع�ل�ى ن�ط�اٍق أوس��ع، 
وال�ت�ح��ّك�م بـ�"حّص��ة" أك�ب��ر م��ن س��وق 
استھالكھ في العالم.. وال یعرف�وَن ك�ی�ف 
یمكٌن للع�راق أن "ی�رك�ل" الس�ع�ودی�ة، 
وروسیا، ودول األوب�ك، ودول "خ�ارج 
األوب�ك" ع��ل�ى م��ؤخ�ّرات�ھ��ا ال�ف��س�ی�ح��ة، 
لیتحّول العراُق "الض�ع�ی�ُف" ب�ال�ن�ف�ط ، 
ومن خاللِھ، إلى قّوٍة مؤثّرٍة في األسع�ار 

 .والسوق
نحُن ال نستطیُع فعَل ذلك، ألنّنا عاج�زون 
عن ذلك (ألسباٍب ش�تّ�ى)، واألس�ھ�ل (و 
األسلُم) بالنسبِة لنا، أن نبق�ى "ع�ب�ی�داً" 
��ٌر،  لس�ی�اس�ات��ھ�م، وك��أنّ�ن�ا ص��غ�اٌر، وقُصَّ

 .وأتباٌع أذالّء
 نحُن (حاكمیَن ومحكومین) .. كسالى

.. وع��اج��زون .. وح��م��ق��ى.. ألنّ��ن��ا ال 
نستطیُع العمل على "تنویع" االقتص�اد، 
من خالل اإلستخدام والتخصیص الكفوء 

 .لعائدات الصادرات النفطیّة
نحُن (حاكمیَن ومحكومی�ن) .. كس�ال�ى.. 
وعاج�زون .. وح�م�ق�ى.. ل�ی�س ألنّ�ن�ا ال 
ن��ع��رُف ك��ی��ف نس��ت��خ��دُم "ن��ف��ط��ن���ا" 
لمصلحتنا، بل ألنّن�ا أیض�اً ن�ح�ِرُق ال�غ�اَز 
"الُمصاِح�َب" الس�ت�خ�راج�ھ، ونس�ت�ورُد 

 ."حاجتنا إلیھ من "اآلخرین
 نحُن (حاكمیَن ومحكومین) .. كسالى

.. وعاجزون... وحمقى.. لیس ب�وس�ع�ن�ا 
فعُل شيٍء غیر "التھدید" بإنعدام القدرة 
ع��ل���ى دف���ع ال���روات���ب(وھ���ي ل���ی���س���ت 
"روات��ب" م��دف��وع��ة م��ق��اب��ل "نش��اط" 
اقتصادّي م�ع�ل�وم، ب�ل ھ�ي "إع�ان�ات" 
لموظفین ال إن�ت�اج�یّ�ة ل�ھ�م، و "ِم�نَ�ح" 
رعایة إجتماعیة لجیوٍش من العاطلین ال 
یجدون فرصةً للعمل في أّي م�ج�ال، ألن 
ال "مجال" ُمتاٌح ل�ھ�م، ف�ي أّي م�ج�ال، 

 .غیر"ُمضیف" الحكومة)
ھذا الَعرض ضرورّي لتذكیر من سیكتب 
"البرنامج الحكومّي" القادم، بأّن الن�ف�ط 
یمكُن أن یكوَن عنصر قّوٍة في اإلقت�ص�اد 
، فقط لم�ن یُ�ح�ِس�َن ال�ت�ع�ام�َل م�ع�ھ(ول�و 
ألرب���عِ س���ن���ی���ٍن ق���ادم���ة)، ق���ب���ل أن 
ت��ت��ح��قّ��ق"ال��ن��ب��وءة، ویص��ب��ُح ال��ن��ف��طُ 
"م��ث��ل��ن��ا"، (وم��ث��ل ال��ع��راق)، س��ل��ع��ةً 

 .""بائرةً" في "السوق

1-  وا وا   ة و إدار  

2- درات اات ا ءا اوا ل ا  دا ""  

 ااق وا .. و اُ "اة " اق       

 د.عماد عبد اللطیف/العراقأ.
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 في الیوِم األوِل من ھذا العامْ 

 و أنا نائمْ 
    دَخلَْت رأسي اِمرأةٌ أجھلُھا،
  راحْت تعبُث في ذاكرتي
  تشطُب منھا ما شاءتْ 
    مّما ال تَعِرُف فحواهُ،
 و ال تَعِرُف جدواهْ 

  رأسي؟  ھل ستغادرُ 
 ھل سأراھا،

 و أنا أستقبُل عاماً، وأوّدُع عاْم؟
 

- 2 - 
  إمرأةٌ،

 كنُت أراھا
 یومیّاً   تعبُرُ 

 في ُصحبَِة عاشقْ 
 كانْت ال تعرُف من دنیاھا

 أَْن تَتَباھى  إالُّ 
 تُِجّمَل مرآھا  و

 ذاَت صباٍح،
 كانْت تتحاشى أنظاَر الناسْ 

 في َمْمشاھا  تتعثّرُ 
.................................     

    أین ھُُم األحباُب؟،
  أین ھُُم العّشاْق؟!  و

 
- 3 - 

 إمرأةٌ لَْم تُولَْد بعدْ 
 حّدثھْم عنھا، عّراٌف كان یُصّدقھُ الناسْ 

 قال لھم و الكلُّ یوّدُع آخَر أیّام العامْ 
 حین تدقُّ األجراسْ 

  لتوّدَع أیّاَم العاَم اآلتي
 ستجيء إلینا اِمرأةٌ خارقةُ اإلحساسْ 

 لتحقَّق ما فاَت ِمَن األحالمْ 
 و تبّدَد ما یُرِھقُنا من َوْسواسْ 

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

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

 جاء العاُم، ومُر العامُ 
 وھُْم ینتظرونْ 

 یكونْ   كیَف األمرُ 
 و متى تُنقذھُْم إمرأة لم تولْد بعْد؟

    

 مرثیة الى روح الشاعر الفقید حسب الشیخ جعفر
 

 

)                    (ا  رزاق الدجیلي/العراق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في مھبِّ الریح
 سقطت وردة

 تلقّفتھا قلوب العاشقین
 ..وردةٌ انیقة لیست ككِل الورود واالزھار

 فھي تختلف
 بالعشق االبدي  ألنھا جمیلة مفعمة

لة باالرث الكبیر لكلِّ الزھور  ألنھا محمَّ
 حسب

 آه كم ھو كبیر ھذا االلم الموجع
 یالخساراتنا المتتالیة في الزمن الذي

 الیرحم
 الزمن الذي یأخذ منّا مانحب

 دون رحمة،
 دون شفقة،
 دون اكتراث

خس�ارة ك�ب�ی�رة، وخ�ب�ر ح�زی�ن ی�دقُّ ش�غ��اف 
 القلوب
 حسب

 ایّھا الراحل الى الملكوت
 ایّھا الفتى السومري

 قل لي ماذا حلَّ بخیمتنا الشعریة الجمیلة
 ھل غادرتھا دونما أّي رجعة

 كل شيء حزین
 الفرات مازال یذرف دمعھ المتتالي

 ودجلة تبكي دون خجل او تردد
 العصافیر ماعادت ترید اعشاشھا

 والفراشات اصابھا الوجوم
 ..لماذا جعلتنا ھكذا

 ایُّھا السومري المتخم بالعشِق الجمیل
 این ھي ابتسامتك الجمیلة

 قل لي یاابن العراق، لماذا تغادر ھكذا بسرعة
 اصدقاؤك واحبابك اصابھم الذھول
 فما زالت ضحكاتك تملىء المكان
 في كل شوارع بغداد وساحا تھا

 التحریر، واالندلس، وشارع الرشید 
 والسعدون، ومقھى الشابندر

 وحدائق االتحاد العام
 وبیوت بغداد من اقصاھا الى اقصاھا

 حزین كل شيء یاحسب
 ایھا الحبیب االبدي

 یازھو ربیعنا الراحل واآلتي
 ألنك في ذاكرتنا التي اتعبتھا االیام

 البدَّ انك ستجيء
 لتطفأ فینا نار الفراق الذي الیرحم

 یانجمتنا المضیئة في سماء العراق الكبیر،
 یاحسب الشیخ جعفر

 ُْ ْ أةإ 

 ال تصلِبُوا ھذا المسیحْ 

َق بالدِّما  ھَُو یرسُم الفجَر الُمرمَّ

 كي یستریْح...

ب��غ��داد إنَّ ج��ف��ونَ��ِك ال��ب��ی��ض��اَء 

 أَضناھا الظَّالمْ 

 ھَي لن تناْم...

 ما بیَن قبٍر أَو ضریحْ 

 وصلیبُھا تحَت الَغَمامْ 

 وتدرُّ بالغیِث الشَِّحیحْ 

حامْ   وسطَ الزِّ

 بغداُد یا دار السَّالمْ 

إِْن تملئِي قدَح المواجعِ فاْملئیِھ 

 َمِن الَغَماِم...من السَّالمْ 

 فََغَداً یعُودْ 

 ِطفٌل َرضیعْ 

 وتُطیعُھُ كلُّ األَنامْ 

 ھَُو لن یِضیع...

 بغداد یا دار السَّالمْ 

 وألَنَّ مھدِك یسطُع النجَم البعیدْ 

 من ألـِف قـرٍن أو یزیدْ 

 ُعودي إِلیـنا مـن جدیدْ 

 ُعودي إلى زمِن الُخلودْ 

 ُعودي إلیـنا مـن جدیدْ 

********* 

  
 
 
 
 
 
 ا ا ا  

 حسین محمود/العراق  

 شعر : خالد الحلّي
 أسترالیا -ملبورن 
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"ال تخافي كل الخطّافین في الطائرة فال أح�د    
ال�ت�ي  لی�ل�ى خ�ال�دسیقوم بخطفھا" ھذا ما قالتھ 

كانت تجلس إلى جانبي في الطائرة الم�ت�ّوج�ھ�ة 
من دمشق إل�ى ط�ھ�ران، ج�واب�اً ع�ل�ى س�ؤال 
إحدى السیدات ال�ع�راق�ی�ات ال�م�ھ�ّج�رات ال�ت�ي 
كانت على متن الطائرة نفسھا، بعد أن ش�ھ�دت 
اھتماماً غیر اعتی�ادي ب�رّك�اب ال�ط�ائ�رة، م�اذا 
سیحصل؟ قائلة أن�ا خ�ائ�ف�ة وال أدري م�ن أّي 
شيء، أال تالحظ أن ثمة حركة غیر اع�ت�ی�ادی�ة 
في ال�ط�ائ�رة؟ وك�ان�ت إج�اب�ة ل�ی�ل�ى خ�ال�د ق�د 
أشعرتھا بنوع من االطمئنان، خصوصاً بعد أن 

 أیّدُت كالمھا.
 

 مع لیلى من بغداد إلى طھران
ح�ی�ن دع�ت�ن�ا وزارة  2001كان ذلك في العام 

الخارجیة اإلیرانیة إلى اجتم�اع تض�ام�ن�ّي م�ع 
المقاومة الفلسطینیة إثر اندالع انتف�اض�ة ال�ع�ام 

والتي استمرت احتجاجاً ع�ل�ى وص�ول  2000
إلى طریق مسدود. وق�د حض�ر  اتفاقیة أوسلو

ذلك االجتماع أربعة مس�ت�وی�ات م�ن ال�ق�ی�ادات 
 السیاسیة اإلیرانیة: ح�ی�ث ك�ان ف�ي ال�م�ؤت�م�ر

السی�د (المرشد األعلى) والسید علي الخامنئي 
م�ھ�دي (رئیس ال�ج�م�ھ�وری�ة)، و محمد خاتمي

وعلي أكبر رئیس البرلمان اإلیراني)، كروبي (
 ،(عضو مجلس الشورى اإلس�الم�ي)محتشمي 

 وزھیر مشارقة، السید حسن نصر هللایقابلھم: 
(نائب الرئیس السوري)، وال أتّذكر شخصیتین 

 أخریتین.
أما المستوى الثاني فتمثل بشخصیات س�ی�اس�ی�ة 
م��ن ق��ی��ادات الص��ف األول ف��ي ال��م��ق��اوم��ة 

ح��م�اس وح�رك��ة ال��ج�ھ��اد ال�ف�ل��س�ط��ی�ن��ی�ة م�ن 
اإلسالمي والجبھة الشعبیة لتحریر ف�ل�س�ط�ی�ن 

-والجبھة الدیمقراط�ی�ة، وال�ج�ب�ھ�ة الش�ع�ب�ی�ة
القیادة العامة، وفتح االنتفاضة وجبھة النضال 

وآخ��ری��ن م��ن ات��ح��ادات ال��ك��ت��اب  الش��ع��ب��ي
والصحفیین الفلسطینیین وم�راك�ز ال�دراس�ات. 
والمستوى الثالث ھم شخصیات فكریة وثقاف�ی�ة 
وأكادیمیة كنت م�ن ض�م�ن�ھ�م، أم�ا ال�م�س�ت�وى 
الرابع ف�ك�ان ی�م�ثّ�ل ب�ع�ض ق�ی�ادات ح�رك�ات 
التحرر الوطني حسب تسمیت�ھ�م آن�ذاك ب�ی�ن�ھ�م 

وك�ان ال�ت�ّدرج ف�ي  السید محمد باقر الح�ك�ی�م،
المستویات قد اتخذ بعداً تراتبی�اً، ف�ال�م�ج�م�وع�ة 
األولى مقابل الرئاسة الرباعیة، أما ال�م�س�ت�وى 
الثاني فھي حولھا وأبعد عنھا، والثال�ث�ة ب�ع�دھ�ا 
بدائرة أخ�رى، وك�ان�ت ال�م�ج�م�وع�ة ال�راب�ع�ة 

 األخیرة.
قالت لي لیلى خالد: تعال اجلس جن�ب�ي ف�أن�ا ل�م 
أرَك منذ زمن، وكنت قد تعّرفت علیھا في العام 

في بغداد، كما أشرت في مداخلتي ع�ن  1969
وزی�ر ال�ع�دل األس�ب�ق،  منذر الشاويالدكتور 

"م�ن�ذرالش�اوي.. ذاك�رة ج�ی�ل وھي ب�ع�ن�وان 
حیث أكادیمي ـ حین تتالقح الفلسفة بالقانون"

التقیتھا في الجمعیة العراقیة للعل�وم الس�ی�اس�ی�ة 
وفي مبنى جمعیة الحقوقیین العراقیین في إطار 

وك�ان�ت م�ع  "ث�ق�اف�ة ال�م�ق�اوم�ة"ندوة حول 
رف�ی��ق��ھ��ا ع��دن�ان ج��اس��م ال��ب�ی��ات��ي ال��م��ع��روف 
باسم"باسم ال�ع�راق�ي" ال�م�س�ؤول ع�ن م�ط�ار 

، وال�ذي ظ�لّ�ت 1970الثورة في عمان ال�ع�ام 
السلطات األردنیة تبحث عنھ، وقد اع�ت�ق�ل ف�ي 
مطار القاھرة حین كان قادماً من طھران ال�ع�ام 

حامالً جواز سفر سعودي، وتم تسلیم�ھ  1975
إلى السلطات السعودیة التي حكمت علیھ ل�م�دة 

بتّدخل  1978سنوات، ثم أطلق سراحھ العام  3
من الحك�وم�ة ال�ع�راق�ی�ة وال�ح�زب الش�ی�وع�ي 

 المتحالف معھا حینھا.
 

 شادیة أبو غزالة وودیع حداد
وكانت لیلى خالد وعدنان (باسم) ی�ع�م�الن ف�ي 

الدكت�ور ودی�ع جھاز المھمات الخارجیة بقیادة 
وشاركت لیلى في أول عملیة اش�ت�ھ�رت حداد، 

ح�ی�ث وص�ل�ت  "شادیة أبو غزال�ة"بھا باسم 
آب/ أغس�ط�س  29شھرتھا ال�ك�ون ك�ل�ھ ف�ي 

 ح�ی�ن ق�ام�ت ب�خ�ط�ف ط�ائ�رة ش�رك��ة  1969

TWAت�ل  -األمریكیة من خط لوس أن�ج�ل�وس
أبیب، وذلك خالل توقّفھا ف�ي روم�ا وت�ح�وی�ل 
مسارھا إلى دمشق، وكانت قد أعلنت مطال�ب�ھ�ا 
بإطالق سراح المعتقلین في فل�س�ط�ی�ن، ول�ف�ت 
أنظار العالم إلى عدالة القضیة الفلسطینیة وظلم 
االحتالل اإلسرائیلي. وقد روت تف�اص�ی�ل ذل�ك 

وك�ان رق�م  س�ل�ی�م ال�ع�ی�س�اوي،حیث ساعدھا 
 116، وع�دد رك�اب�ھ�ا 840الرحلة كما تذكر 

 راكباً. 
ثم قامت بخطف طائ�رة ت�اب�ع�ة لش�رك�ة ال�ع�ال 
اإلسرائیلیة التي اضطرت إلى الھبوط في لندن 
وأخفقت في ھذه المحاول�ة، وذل�ك ف�ي أی�ل�ول/ 

وكانت الطائرة حینھا مت�ّوج�ھ�ة  1970سبتمبر 
ال�م�ن�اض�ل إلى فران�ك�ف�ورت ون�ف�ذت�ھ�ا ب�رف�ق�ة 

واسمھ المستعارالنیكاراغوي باتریك أرغویلو 
(رینیھ)، وق�د ق�ت�ل خ�الل إط�الق  -كما قالت -

الرصاص عل�ی�ھ م�ن ح�راس ال�ط�ائ�رة خ�الل 
بل�ن�دن،  ھیثروھبوطھا االضطراري في مطار 

ووق���ع���ت ل���ی���ل���ى أس���ی���رة ل���دى ش���رط���ة 
وقد أف�رج ع�ن�ھ�ا ف�ي ص�ف�ق�ة السكوتالندیارد. 

تبادل بعد شھر واحد، وذلك قبل أن تتجھ للعمل 
السیاسي والثقافي، حیث أعلنت الجبھة الشعبیة 
إقالعھا عن ھذا األسلوب، متجھة إلى أس�ال�ی�ب 
أكثر نجاعة ف�ي م�ق�اوم�ة االح�ت�الل، ب�ع�د أن 

 استنفذ ھذا األسلوب أغراضھ.
جدیر بالذكر أنھا انضمت في وقت م�ب�ك�ر إل�ى 
حركة القومیین العرب ومن بعدھا إلى الجب�ھ�ة 
الشعبیة لتحریر فلسطین وقد ت�م ت�دری�ب�ھ�ا ف�ي 

 معسكرات تابعة للجبھة في األردن.
 

 حبكة درامیة
وتتوقف لیلى وھي ت�روي ت�ف�اص�ی�ل ص�غ�ی�رة 
ومھمة كیف نفّذت التعلیمات؟ وكیف اجتھ�دت؟ 
وأین نجحت؟ وأین أخفقت؟ وكیف ك�ان ال�ق�در 
لصالحھا أوضدھا؟ ولماذا تأّخر رفاقھا؟ وكی�ف 
قتل رفیقھا؟ ن�ع�م إن�ھ�ا ت�ت�ح�دث ع�ن ك�ل ذل�ك 
وكأنھا تلخص لك روایة قرأتھا للتو ف�ي إط�ار 
حبكة درامیة ورمزیة ثوری�ة دون أی�ة ع�الق�ة 
بالعنف أو تبریر لھ، ولكنھا تتناول ذلك ض�م�ن 
مرحلة ثقافة ثوری�ة اع�ت�م�دت ھ�ذا األس�ل�وب، 
ضمن الطفولة الثوریة، وكما ت�ق�ول ك�ان ذل�ك 
أسلوباً ھدفھ إعالن عن حركة مقاومة ش�ج�اع�ة 
ذات أھداف إنسانیة تتعلق بحق تقریر المصی�ر 
ما یمكن أن یسلّط الضوء ع�ل�ى ج�رائ�م ال�ع�دو 
المحتل، تلك التي حاول العال�م أن ی�ن�س�اھ�ا أو 
یتناساھا بحكم المصالح الضیقة والض�ع�ف ف�ي 

 حركة التحرر الوطني الفلسطیني.
وكنُت قد اطلّعت ع�ل�ى ك�ت�اب رف�ی�ق ع�م�رھ�ا 

وھ�و ب�ع�ن�وان  د. فایز رشید وزوجھا الصدیق
"لیلى خالد في عیون ب�ع�ض ح�رائ�ر وأح�رار 

ح�زی�ران/  25وقد صدر م�ؤخ�راً ف�ي  العالم"
، كما شاھ�دت أك�ث�ر م�ن م�ق�اب�ل�ة 2021یونیو 

شخصیة لھا، واستمعت إل�ی�ھ�ا م�ب�اش�رة وھ�ي 
تروي بطریقتھا المملّحة مع ب�ع�ض ال�ق�ف�ش�ات 
والتندرات ما واجھتھ من مفارقات خالل تنف�ی�ذ 

 عملیاتھا.
 

 صداقات العمر
وبحكم عالقة الصداقة التي ربطتني ب�ال�ج�ب�ھ�ة 
الشعبیة لتحریر فلسطین، م�ن�ذ ت�أس�ی�س�ھ�ا ف�ي 

 أب�و وائ�لبغداد عبر م�دی�ر م�ك�ت�ب�ھ�ا ال�رف�ی�ق 
، إضافة إلى قی�ادات�ھ�ا إیھاب وغسانوالرفیقین 
تیس�ی�ر ق�ب�ع�ة وبس�ام أب�و ش�ری�ف الحقاً مثل 

وشریف الحسیني وصادق الشاف�ع�ي وص�الح 
ص�اب�ر وفیما بعد صالح وسمیرة صالح صالح 

 محیي الدین وأبو أحمد فؤاد وم�اھ�ر ال�ط�اھ�ر
أبو علي مصطفى وج�ورج ومن ثم العالقة مع 

في دمش�ق، ك�ان�ت ل�ی�ل�ى خ�ال�د ض�م�ن  حبش
 المجموعة الصداقیة. 

ً ل�ل�م�رأة ال�م�ق�اوم�ة  ولیلى خالد تمثّل أن�م�وذج�ا
المستعّدة ألن تقدم حیاتھا من أجل ال�ق�ی�م ال�ت�ي 
آمنت ب�ھ�ا، وھ�ي م�ن م�وال�ی�د ح�ی�ف�ا (ش�م�ال 

، حیث كانت فلسطین 1944فلسطین) في العام 
 ما زالت تحت "االنتداب البریطاني".

لقد أراد ودیع حداد، منظّر العملیات الخارج�ی�ة 
والمشرف علیھا، تغییر المعادلة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة 
بحیث ال تبقى ال�ق�ض�ی�ة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة قض�ی�ة 
الجئین، في حین كان ھو یرید أن یُنظ�ر إل�ی�ھ�ا 
كقضیة شعب مكافح من أجل حق�ھ ف�ي ت�ق�ری�ر 
المصیر والعودة والتحریر وإقامة الدولة ع�ل�ى 
التراب الوطني الفلسطیني، ودحر الصھی�ون�ی�ة 
باعتبارھا عقیدة رجعیة بالم�ط�ل�ق وش�ك�الً م�ن 
 أشكال العنصریة، وذلك في إشارة الح�ق�ة إل�ى

ال�ذي ك�ن�ا ق�د   3379قرار األمم المتحدة رق�م 
اشتغلنا على الترویج لھ وحم�ای�ت�ھ ب�ع�د ح�م�ل�ة 
صھیونیة إلعدامھ، في أواس�ط ال�ث�م�ان�ی�ن�ی�ات، 
ولألسف تمكنّت الصھیونیة والقوى اإلمبریالیة 
ً ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة  الُمساندة لھا، وخص�وص�ا
األمریكیة من تحقیق ذلك بف�ع�ل ت�غ�یّ�ر م�ی�زان 
القوى العالمي وانھیار الكتلة االش�ت�راك�ی�ة ف�ي 
نھایة الثم�ان�ی�ن�ی�ات وت�م�ّزق ال�ح�د األدن�ى م�ن 
التضامن ال�ع�رب�ي ب�ع�د غ�زو ال�ك�وی�ت ال�ع�ام 

، ومن ثم ح�رب ق�وات ال�ت�ح�ال�ف ض�د 1990
، فنجحت في إلغ�اء ال�ق�رار ف�ي 1991العراق 

 .1991شھر كانون األول 
 

 ماذا لو عاد الزمن؟
كنت قد سألت ل�ی�ل�ى خ�ال�د ون�ح�ن ع�ل�ى م�ت�ن 
الطائرة: لو عاد الزمن ھل ستلجئین إل�ى ن�ف�س 
األس�ل��وب ف��ي ال��ت��ع��ب��ی�ر ع��ن ھ��ّوی��ة ال��ك��ف��اح 
الفلسطیني؟ قالت كانت تلك المرحلة بم�ا ف�ی�ھ�ا 
من اندفاع ومشاعر ال بد م�ن�ھ�ا، ول�ك�ن ھ�ن�اك 
وسائ�ل ث�ق�اف�ی�ة وإع�الم�ی�ة وری�اض�ی�ة وف�ن�ی�ة 
ودبلوماسیة قد تكون جدیرة باالھتمام مثلما ھ�و 
الكفاح المسلح، وھ�ك�ذا ت�ت�ع�دد أوج�ھ ال�ك�ف�اح 
وأسالیبھ وظروفھ لكل م�رح�ل�ة ف�ث�م�ة ع�وام�ل 
تساعدھا على اجتراح األسالیب المناس�ب�ة ل�ھ�ا. 
وكانت تمیل إلى تخطئة اتفاقیات أوسلو بس�ب�ب 

 قصور رؤیة القیادة الفلسطینیة.
 

 استعادة الذاكرة
ك��لّ��م��ا أس��ت��ع��ی��د ب��ع��ض ت��ف��اص��ی��ل ال��م��ق��اوم��ة 
الفلسطینیة، أستعید مع ن�ف�س�ي، ب�ل م�ع أب�ن�اء 
جیلي تفاصیل  صغیرة عشناھا بطھریّة ث�وری�ة 
وأتذكر شكل الھویة التي كنت أح�م�ل�ھ�ا وم�ت�ى 
استلمتھا وأین؟ فمن منّا الیتّذكر الوج�ھ ال�ن�اع�م 
والرقیق المالمح والعینین الذكیتین الواسع�ت�ی�ن 
وخصلة الشعر المتدلّیة من الكوفیة الفلسطینیة، 
والتي كانت تمثل ج�م�االً أن�ث�وی�ا خ�اص�اً، ف�ق�د 
تمكنّت لیلى بفعل ھذه الصفات أن تُرعب أعتى 
أجھزة المخابرات العالمی�ة، ب�م�ا ف�ی�ھ�ا ج�ھ�از 

الموساد اإلسرائیلي، وقد ك�ان�ت رم�زاً ل�ن�س�اء 
ك�ث��ی��رات: س��وری�ات ول��ب��ن��ان�ی��ات وع��راق��ی��ات 
ویمینیات وأردن�ی�ات وم�غ�ارب�ی�ات، خص�وص�اً 
بوثوقیتھا وتفاؤلھ�ا ومس�ح�ة ال�ف�رح ال�ت�ي ف�ي 
محیاھا. وقد اھتدت إلى طریقھا سناء مح�ی�دل�ي 
وسھى بشارة ولوال عبود ویسار م�روة ووف�اء 

 نور الدین وعشرات من النساء الفدائیات.
وعلى الرغم من معرفتي بمواقفھا الفكریة، فقد 
كانت دردش�ت�ي م�ع�ھ�ا ذات ش�أن آخ�ر، وھ�و 
استكشاف جوھر أطروحاتھا، فبقدر م�ا ت�ع�ل�ن 
عداءھا للصھیونیة، فإنھا ال تنسى أن ت�ت�م�س�ك 
بعدم عدائھا للی�ھ�ود أو ل�ل�س�ام�ی�ة، وق�د ت�ب�نّ�ت 
البندقیة والكلمة الحرة وس�ی�ل�ت�ی�ن م�ت�ك�ام�ل�ت�ی�ن 
للتحریر. وسألتھا بمزاح ھل ھذه ھي الن�ظ�ری�ة 
الصینیة الماویة: "كل شيء ی�ن�ب�ت م�ن ف�وھ�ة 
البندقیة"، فضحكت قائلة كان ھذا ھو ال�ط�ری�ق 

 القویم الستعادة حقوقنا كاملة وغیر منقوصة.
والمتتبع لحیاة لیلى خالد یمكنھ معرف�ة ع�م�ل�ھ�ا 

ف�ي ال�دف�اع ع�ن  1977و 1973بین ع�ام�ي 
مخیمات الالجئ�ی�ن ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن، ودف�اع�ھ�ا 
الخاص عن النساء ال�الج�ئ�ات، ح�ی�ث ع�م�ل�ت 
عضواً في األمانة العامة لالتحاد الع�ام ل�ل�م�رأة 
الفلس�ط�ی�ن�ی�ة، ك�م�ا ش�ارك�ت ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 
المؤتمرات الدولیة، وقد ال�ت�ق�ی�ت�ھ�ا ف�ي ال�ع�دی�د 
منھا، كما أسست دار أطفال الص�م�ود ل�رع�ای�ة 

 عوائل شھداء مخیم تل الزعتر شمال بیروت.
وأصبحت لیلى عضواً في ال�م�ج�ل�س ال�وط�ن�ي 

وعضواً ف�ي ال�م�ك�ت�ب  1979الفلسطیني العام 
السیاسي للجبھة الشعبیة الت�ي أس�س�ھ�ا ج�ورج 

 1967ح��ب��ش ف��ي (ك��ان��ون األول/ دیس��م��ب��ر)
 كامتداد لحركة القومیین العرب.

 
 البرتقال والمنفى

ساھم إحس�اس�ھ�ا اإلنس�ان�ي وت�ج�رب�ة ال�م�ن�ف�ى 
القسري في تعمیق اھتمامھا بالجوانب الحقوقیة 
واالجتماعیة، وتروي في سیرتھا الذاتیة ك�ی�ف 
ذھبت وھي طفلة لجمع ال�ب�رت�ق�ال م�ن بس�ت�ان 
مجاور حین وصلت إلى ل�ب�ن�ان م�ث�ل�م�ا ك�ان�ت 
تعمل في حیفا، وفعلت ذل�ك ب�ب�راءة األط�ف�ال، 
وھو ما نبھتھ إلیھا والدتھا "إننا في لبنان ولی�س 
في حیفا" فبكت بكاًء م�ّراً، وق�ررت ع�دم أك�ل 

 البرتقال وذلك أول درس لھا في المنفى.
ھل كانت لیلى خالد ترغب في تمثیل فی�ل�م ع�ن 

؟ تجیب أنھا قضی�ة ال�ح�ری�ة ال�ت�ي جیمس بوند
بباتریك أورغیل�و (ری�ن�ی�ھ) الش�ی�وع�ي جاءت 

إلى فلسطی�ن، وھ�ي ذات�ھ�ا ال�ت�ي النیكاراغوي 
لیذھب إلى أفریقیا وبولیف�ی�ا تشي غیفارا دفعت 

 وقبل ذلك إلى كوبا.
 ً  العنف لیس ھدفا

لم یكن العنف ھدفاً أو حتى وسیلة بالنسبة للیلى 
إال للرد على عنف المحتل ودحره، ولذلك ال بد 
للعنف أن یت�ّوق�ف إذا اس�ت�ن�ف�ذ أغ�راض�ھ. إن�ھ 
م��ح��اول��ة ض��د ال��ن��س��ی��ان أو ال��رض��وخ أو 
االستسالم، إن�ھ ف�ع�ل م�ق�اوم�ة مش�روع ت�ق�ّره 
ال��ق��وان��ی��ن ال��وض��ع��ی��ة والش��رائ��ع الس��م��اوی��ة. 
وبالتخلص من عنف االحتالل س�وف ال ی�ع�ود 

 ھناك مبرر ألي عنف منفلت آخر.
وھدف العنف المشروع ھو تحری�ر ف�ل�س�ط�ی�ن 
وحریة شعبھا وحقھ في تقریر المصیر. وح�ی�ن 
یكون الخیار بین االستس�الم أو ال�ع�ن�ف ت�ق�ول 
لیلى سأختار العنف طبعاً ولن أستسلم، والشعب 
الذي یستسلم إنما ھو شعب من العبید، بل إنھ ال 

 -غانديیستحق الحیاة. وكانت تردد اقتباساً من 
الذي نتغنّى ب�ھ ك�رس�ول ل�ل�س�الم وال�م�ق�اوم�ة 

"ح�ی�ن�م�ا ال ی�وج�د جاء ف�ی�ھ -المدنیّة الّالعنفیة
سوى خیار بین الجبن والعنف، فإنن�ي أوص�ي 

وحیث ال خی�ار ب�ی�ن ال�الج�ئ ال�ذي بالعنف". 
ینتظر مساعدات األم�م ال�م�ت�ح�دة وب�ی�ن ح�م�ل 
البندقیة للدفاع عن الوطن، ھ�ك�ذا ت�ق�ول ل�ی�ل�ى 
خالد فإنھا ستختار ال�ث�ان�ي ع�ل�ى األول، وھ�ي 
تفّرق بین اإلرھاب والمقاومة، فح�ی�ث�م�ا ی�ك�ون 
اح�ت��الل ت��ك�ون م��ق�اوم��ة وت��ل�ك س��نّ�ة ال�ح��ی��اة 

 وناموسھا.

 

 عبد الحسین شعبان 
 أكادیمي ومفّكر عربي

ا  وا :  



Wednesday 
AL-iraqia  No. 820 

20 Apr 22 • Year 17 

ا زدراء واا 
 

 كفاح محمود كریم/
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یعتقد الكث�ی�ر م�ن ش�ب�ی�ب�ة ال�ی�وم خ�اص�ة    

أول�ئ�ك ال�ذی��ن ش��ھ�دوا م�ا س��م�ي ب�ال��رب�ی��ع 
العربي، وقبلھ ف�ي ال�ع�راق ح�ی�ن�م�ا ازاح�ت 
الوالیات المتحدة نظام الرئیس صدام حسین 
وحزبھ عن دفة الحكم، وما تلى ذلك في ك�ل 
من سوریا والیمن ولیبیا وكثی�ر م�ن ب�ل�دان 
الش��رق االوس��ط ذات ال��ت��ع��ددی��ة ال��ق��وم��ی��ة 
والدینیة والمذھبیة، بأن ما حصل ف�ي ت�ل�ك 
ال��ب��ل��دان م��ن ازدی��اد وت��ی��رة ال��ع��ن��ص��ری��ة 
والطائفیة وما یصاحبھما من اقصاء عرق�ي 
وقومي بشكل مفرط، ھو ولید ھذه المرحلة أي مرحلة ما بعد تولي م�ع�ارض�ي ت�ل�ك 
االنظمة دفة الحكم، وخاصة األحزاب الدینیة أو المذھبیة، التي عاشت وت�رع�رع�ت 
في ظل وكنف مجموعة من المدارس والمعتقدات السیاسیة ومنھاجھا ال�م�ع�روف�ة، 
خاصة في العراق ابتداًء من مدرسة الزعیم ومقاومتھ الش�ع�ب�ی�ة م�رورا ب�م�درس�ة 
البعث وحرسھ القومي وجیشھ الشعبي، وانتھاًء بم�ا أن�ت�ج�ت�ھ ت�ل�ك ال�م�دارس م�ن 
تجارب یتم استنساخھا الیوم، بل واإلبداع في تطویر أسالیبھا ب�م�خ�ت�ل�ف ال�م�ن�اھ�ج 
وممارسات أنظمتھا السیاسیة والقمعیة، تلك المدارس التي كرست مفاھیم السل�ط�ة 
الفردیة والحزب الواحد وطرق ھیمنتھ واندساسھ في كل مفاص�ل ال�دول�ة وزراع�ة 
العیون واآلذان في كل دائرة ومدرسة ووحدة عسك�ری�ة ع�ل�ى ط�ری�ق�ة ج�م�ھ�وری�ة 

) حتى غدت الدولة برمتھا عبارة ع�ن م�ن�ظ�وم�ة 1984جورج اورویل في روایتھ (
 كامیرات للمراقبة والتصنت.*

ھذه المدارس والغیوم السوداء الت�ي س�ادت م�ن�ط�ق�ة الش�رق االوس�ط وخ�اص�ة    
الكیانات والدول متعددة المكونات الدینیة والقومیة مثل ال�ع�راق وس�وری�ا وال�ی�م�ن 
ولبنان وتركیا وایران ودول شمال افریقیا، حیث سادت ثقافة االقصاء وال�ت�ھ�م�ی�ش 
بل واالنتقاص من تلك المكونات، ففي س�وری�ا وال�ع�راق أش�اع�ت م�ع�ظ�م االن�ظ�م�ة 
السیاسیة ومفاصلھا المتنفذة ثقافة اقصائیة وازدرائیة ضد مكونات دینیة ومذھبی�ة 
وعرقیة وبأشكال مختلفة ووسائل متعددة، باستثناء فترة قص�ی�رة ج�داً م�ن ال�ح�ك�م 
الملكي العراقي، وتحدیداً في السنوات األولى لتأسیس المملكة العراقی�ة، وال�ى ح�ٍد 
ما فترة أقصر من حكم الزعیم عبد الكریم قاسم او نور الدین االتاسي، وم�ا ع�داھ�ا 
ومنذ انقلب البعثیون وحلفائھم على النظام�ی�ن ف�ي ك�ل م�ن دمش�ق وب�غ�داد، ح�ك�م 

في العراق وحتى إسقاط ھیكل حكمھم ف�ي ن�ی�س�ان  1963البعثیون البالد منذ شباط 
التي انقلب فیھا ال�ع�وارف ع�ل�ى  1968و  1963، مع وجود فترة قلقلة بین 2003

الحرس القومي، لكنھم لم یختلفوا في نھجھم السیاسي عما سبق�ھ�م إال ب�ال�ع�ن�اوی�ن 
 .واألسماء

لقد مورست ضد المكونات األصغر سواًء كانت قوم�ی�ة أو دی�ن�ی�ة م�ذھ�ب�ی�ة، ك�ل    
أنواع االضطھاد حیث التغییر الدیموغرافي وسیاسة التعریب في العدید م�ن ال�م�دن 
والقرى الكردیة في كوردستان الع�راق، وم�ا م�اث�ل�ھ�ا ف�ي س�وری�ا ح�ی�ث االح�زم�ة 
العنصریة واسقاط الجنسیة عن مئات االالف م�ن ال�ك�رد الس�وری�ی�ن، ن�اھ�ی�ك ع�ن 
اإلقصاء واالنتقاص باستخدام وسائل دعائیة اجتم�اع�ی�ة، ت�زدري ت�ل�ك ال�م�ك�ون�ات 
بفیض من النكات والطرائف التي تظھرھا بشكٍل ساخر أو م�ن�ت�ق�ص، وتش�ك�ك ف�ي 
أھلیتھا، بل وتھینھا في نھجھا الدیني أو ان�ت�م�ائ�ھ�ا ال�ع�رق�ي وح�ت�ى االج�ت�م�اع�ي، 
ونتذكر جمیعا طوفانات النكات والقصص أو الطرائف المفبركة التي ك�ان�ت أج�ھ�زة 
المخابرات وبعض المؤسسات تقوم بنسجھا وإشاعتھا للتداول بین األھالي، ول�ی�س 
ببعید عن الذاكرة تلك التي كانت تستھدف جنوباً (الش�روك وال�م�ع�دان) وازدرائ�ھ�م 
وإظھارھم بأنھم أُناس بدائیون وأجالف، وشماالً الكرد والت�رك�م�ان وال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن 
عموما، الذین ینتقصون في آدمیتھم ومواطنتھم ب�أن�م�اط م�ن ال�ق�ص�ص وال�ن�ك�ات 
المفبركة، التي تظھرھم أغبیاء وحمقى، وكذا الحال غرباً مع (الدلیم وال�م�ص�ال�وة) 

  !.كما كانوا یقولونھا، وإظھارھم بالبخل والحماقة والتخلف

وما یجري الیوم في العراق وس�وری�ا وال�ی�م�ن ول�ی�ب�ی�ا وت�ح�دی�دا ف�ي ال�م�ن�اط�ق    
المختلطة من عملیات تغییر دیموغرافي عرقي او مذھبي ھو استمرار لذلك الن�ھ�ج 
الذي مزق ھذه البلدان ومجتمعاتھا، حیث التطرف الدیني والمذھبي والعرقي ال�ذي 
یساھم في إحداث تمزیق شدید في البنیة المجتمعیة ل�ل�س�ك�ان وی�ن�ذر ب�خ�ط�ر داھ�م 
یضعنا جمیعاً أمام مسؤولیة تاریخیة ووطنیة إزاء ھذا النھج ال�م�دم�ر ال�ذي یُش�ی�ع 
التمزق واالحتراب، بل ویشیع احباطا وانتكاسة خطیرة لدى مساح�ات واس�ع�ة م�ن 

 االھالي في التوجھ الدیمقراطي لبناء المجتمعات وانظمتھا السیاسیة.
………...............................................……………… 

 .م1949في عام  George Orwell التي كتبھا الصحفي البریطاني جورج اورویل 1984روایة  *
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تمر ھذا العام الذكرى التاسعة عشرة للغزو االمریكي وال�ع�راق ی�ع�ان�ي م�ن ص�راع�ات ال�ق�وى 
المتسلطة على مقالید الحكم والت�ي فش�ل�ت ل�ح�د االن تش�ك�ی�ل ح�ك�وم�ت�ھ�ا او اخ�ت�ی�ار رئ�ی�س 
للجمھوریة رغم مرور ستة اشھر على االنتخابات التي سمیت زورا بالمبكرة تلك االن�ت�خ�اب�ات 
التي لم یشارك فیھا سوى اقل من عشرین بالمائة من الناخ�ب�ی�ن ھ�ذا ی�االض�اف�ة ال�ى ال�وض�ع 
المتوتر في اوروبا بسبب الحرب الروسیة االوكرانیة المدعومة من حلف االطلس�ي ( ال�ن�ات�و) 
الذي یغدق السالح على اوكرانیا الطالتھا الطول فترة رغم المخاطر المحت�م�ل�ة ب�ت�ح�ول�ھ�ا ال�ى 

 حرب عالمیة ثالثة ال سمح هللا .
لقد اعادت المأسي التي یعاني منھا المدنیین االوكرانیین وھج�رت�ھ�م ب�ال�م�الی�ی�ن ال�ى ال�ذاك�رة 

تلك ال�ح�رب ال�م�دم�رة ال�ت�ي  2003ویالت الحرب االمریكیة والعدوان الغاشم على العراق عام 
شنتھا امریكا وبریطانیا وبقیة حلفائھم المتباكین الیوم على انتھاكات حقوق االنس�ان وج�رائ�م 
الحرب متناسین تاریخھم االسود في ھذا المجال في منطقتنا لیس فقط في العراق وافغ�انس�ت�ان 
بل وفي لیبیا وسوریا والیمن عیر ما سمي بالفوضى الخالقة والتي ھي في حق�ی�ق�ت�ھ�ا ف�وض�ى 
مدمرة . وطالما تتحدث الدول المسئولة عن غزو العراق وافغانستان حول محاكمات لمج�رم�ي 
الحرب فالمطلوب من المنظمات المدنیة العراقیة ومنظمات انتفاضة تشرین الباسلة ان تطال�ب 
بمحاكمة مجرمي الغزو االمریكي البریطاني وفي مقدمت�ھ�م ب�وش االب�ن وت�ون�ي ب�ل�ی�ر ودی�ك 
تشیني ودونالد رامسفلد وبول وولفوفیتس وعشرات من المسئولی�ن ع�ن ت�ل�ك ال�ح�رب ال�ت�ي 

 كلفت العراق مالیین الضحایا والیمكن لمثل ھذه الجرائم ان تسقط بالتقادم مھما طال الزمن .
عاما والمستمرة بس�ب�ب ت�ن�ص�ی�ب عص�اب�ات م�ن الس�راق  19ان معاناة الشعب العراقي طیلة 

والفاسدین والعمالء جاءت كنتیجة مباشرة لتلك الحرب الكارثیة وب�ال�رغ�م م�ن ان�ھ�ا خ�ل�ص�ت 
العراق من دكتاتور اھوج اال انھا سلطت جماعات عاثت فسادا ف�ي ال�ع�راق ون�ھ�ب�ت خ�ی�رات�ھ 
وخدمت دول الجوار وامریكا وبریطانیا بل حتى اسرائیل فاقدة الیة نوازع وطنیة وھي التؤمن 
سوى بمصلحنھا الشخصیة الدنیئة والبعیدة كل البعد عن آمال وتط�ل�ع�ات الش�ع�ب ف�ي ال�ح�ی�اة 
الكریمة والتمتع بابسط مستلزمات االنس�ان ال�م�ت�ح�ض�ر س�واء ف�ي م�ج�ال ت�وف�ی�ر ال�خ�دم�ات 
االساسیة من الماء والكھرباء والصحة والتعلیم اضافة الى توفیر العمل والس�ك�ن وال�م�ع�روف 

 ان توفیر كل تلك المستلزمات ھي مسئولیة اساسیة الیة حكومة وطنیة نظیفة .
ان الصراع الدائر الیوم بین االطار التنسیقي والتحالف الثالثي یجري عملیا ضمن نفس ن�ظ�ام 
الحكم الطائفي المحاصصاتي الذي استمر منذ االحتالل االمریكي وھو في جوھره صراع ع�ل�ى 
المغانم وتقسیم الكعكة وبعید كل البعد عن مصالح الشعب وان م�ا یس�م�ی�ھ ال�ت�ح�ال�ف ال�ث�الث�ي 
بحكومة االغلبیة الوطنیة ھي حكومة طائفیة قومیة تستبعد المجامیع الشیعیة ال�خ�اس�رة ال�ت�ي 
تصر على تجاھل نتائج االنتخابات التي وضعت بنفسھا قانون اجراءھا وش�ك�ل�ت م�ف�وض�ی�ت�ھ�ا 
على مقاساتھا والتي اشركت جمیع قوى السطة فیھا ولكن عندما تم عدم انتخ�اب ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الوجوه الكالحة القدیمة وخاصة المرتبطة بالملیشیات المسلحة لم تعجبھم تلك النتائج التي نال 
اعلى المقاعد فیھا التیار الصدري الغیر منزه من الجرائم وخاصة المشاركة عبر ملیشیاتھ في 
اغتیال العدید من شھداء انتفاضة تشرین والصدرین ھم ایضا مجامیع من البلطجیة الخط�ری�ن 
والمتورطین بالفساد وسرقة المال العام ومن الصعب التصدیق ببرنامجھم الذي یطرح محاربة 

 الفساد ؟!
بعد ان انھك صدام الع�راق ب�ح�روب اج�رام�ی�ة ض�د ای�ران  2003جاء االحتالل االمریكي عام 

والكویت لتعقبھا اجراءات الحصار االقتصادي الجائر ومن ثم االحتالل االمریكي والذي ل�ع�ب�ت 
فیھ الدول العربیة عامة ودول الخلیج بشكل خاص دور االداة المنفذة لتلك الجریمة وال�م�الح�ظ 
الیوم تدخل فظ من كافة دول الجوار في امور العراق الداخلیة وسعیھا مع امری�ك�ا وب�ری�ط�ان�ی�ا 

 لمنع وعرقلة اي اصالح او تغییر لصالح قوى الشعب العراقي  المتطلعة لمستقبل افضل .
كعالمة فارقة على رفض الشعب العراقي وخ�اص�ة الش�ب�اب  2019لقد جاءت انتفاضة تشرین 

الستمرار الحكم الطائفي القومي الفاسد والفاشل وت�ع�رض ش�ب�اب االن�ت�ف�اض�ة ل�ق�م�ع وحش�ي 
شاب باسل وتعوق اكثر من عشرین الف شاب اض�اف�ة ال�ى م�ئ�ات  800استشھد فیھ اكثر من 

المختطفبن الذین ال زال مصیرھم مجھوال وبالرغم من تحقیق االنتفاضة یعض اھ�داف�ھ�ا ع�ب�ر 
اسقاط حكومة المجرم عادل عبد المھدیحت واجب�ار ال�ط�غ�م�ة ال�ح�اك�م�ة ع�ل�ى اص�دار ق�ان�ون 
انتخابي جدید واجراء انتخابات مبكرة اال ان العصابات الحاكمة نجحت مع االسف في تش�ك�ی�ل 
حكومة تكتفي باغداق الوعود وتشكیل اللجان التحقیقة دوم تقدیم اي من المجرمین القت�ل�ة او 

 الفاسدین  للمحاكمة واستمرت نفس عملیات الغش والتزویر والكذب .
ان معاناة العراقیین مستمرة وبالرغم من ان نظام ال�ح�ك�م ف�ق�د ص�الح�ی�ة اس�ت�م�راره وی�ع�ال�ج 
بسكرات الموت اال ان الخالص منھ سوف لن یتم االعبر انتفاضة شعبیة تشرینیة ثانیة تستفید 

ونامل ان ت�ك�ون ت�ل�ك ال�م�ن�ازل�ة ال�ت�ي  2019بدون شك من تجارب وھفوات انتفاضة تشرین 
سیقررھا الشعب العراقي وشبانھ البواسل اخر منازلة ترمي بھ�ذا ال�ح�ك�م ال�ك�ری�ھ ف�ي م�زب�ل�ة 

 التاریخ ولن یكون ذلك الیوم ببعید .
أن العراق والعراقیون یتطلعون الى حكم وطني یسعى الى محاكمة مجرمي ال�ح�رب ال�دول�ی�ی�ن 
والمحلیین ومطالبة دول الغزو بالتعویضات عن دمار حربھم العدوانیة ومسئولینھم في اع�ادة 
اعمار العراق وكذلك على تلك الحكومة السعي السترجاع ملیارات ال�دوالرات ال�م�ن�ھ�وب�ة م�ن 

 ثروات العراق ومحاكمة ومحاسبة كل من شارك في تدمیر العراق طیلة السنوات الماضیة.
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 مفھوم الدولة وأشكالھا
ال نرید أن ندخل في تفاصیل وأشكال الدول ونظری�ات 
نشوئھا وتكونھا، حیث إنن�ا ن�رى أن ال�دول�ة حس�ب 
تعریف الواقعیة التاریخیة ھي سلط�ة ط�ب�ق�ة م�ح�ددة 
ضمن تشكیلة اجتماعیة اقتصادیة معینة تف�رض م�ن 
خاللھا ھذه الطبقة وحلفائھا س�ل�ط�ت�ھ�ا ل�ق�م�ع ول�ج�م 

 .وإخضاع الطبقات االجتماعیة األخرى
أي أن الدولة ھي حاجة اجتماعیة ناتجة ع�ن ص�راع 
وحراك طبقات المجتمع تكون فیھ الس�ی�ادة ل�ل�ط�ب�ق�ة 
األق�وى، وال ت�ن�ت��ھ�ي ال�دول�ة إال ب�ان�ت�ھ�اء الص��راع 
الطبقي بانحالل الط�ب�ق�ات، وب�ذل�ك تض�م�ح�ل ال�دول�ة 

 .نظرا النتفاء شرط وجودھا
ولكن الذي یحدث أن الطبقات االستغاللی�ة غ�ال�ب�ا م�ا 
تخفي حقیقة ھیمنتھا الطبقیة عل�ى الس�ل�ط�ة وخ�دم�ة 
طبقتھا فتظھر وكأنھا الممثلة لكل ط�ب�ق�ات وش�رائ�ح 

 .المجتمع
ھذا الوصف للدولة ی�ظ�ھ�ر ج�ل�ی�ا وواض�ح�ا ف�ي ظ�ل 
حراك اجتماع�ي ت�ق�ل�ی�دي ف�ي ح�ال�ة وج�ود ط�ب�ق�ات 
اجتماعیة واضحة الحدود والمیزات ك�م�ا ھ�و ال�ح�ال 
بالنسبة لإلقطاع والفالحین وال�ب�رج�وازی�ة وال�ط�ب�ق�ة 

 .العاملة وما بینھما من فئات اجتماعیة وسطیة
أما في حالة البلدان التابعة غال�ب�اً م�ا ت�ك�ون ال�دول�ة 
مصنعة من قبل قوى خارج�ی�ة غ�ازی�ة ومس�ت�ع�م�رة، 
وبذلك تكون كیاناً وجسماً غریباً على ال�م�ج�ت�م�ع ف�ي 
ذلك البلد، وھذا ما حص�ل ف�ي ال�ع�راق ت�ح�ت م�ظ�ل�ة 
االستعم�ار ال�ب�ری�ط�ان�ي ح�ی�ث ك�ان�ت ب�ری�ط�ان�ی�ا ھ�ي 
حاضنة وراعیة الدولة العراقیة التي لم تك�ن ن�ت�ی�ج�ة 
للحراك االجتماعي الداخلي، ومن نتائج ذلك أن ك�ان 
ملك العراق األول مستوردا من خارج ال�ع�راق ع�ل�ى 
بلد تم تحدید حدود سیادتھ من ال�م�ح�ت�ل ال�ب�ری�ط�ان�ي 
ووف��ق م��ا یض��م��ن مص��ال��ح��ھ وأج��ن��دات��ھ اآلن��ی��ة 
والمستقبلیة. وب�ذل�ك ف�ق�د ك�ان�ت ال�ط�ب�ق�ة ال�ح�اك�م�ة 
مختارة ومنتقاة من قبل م�م�ث�ل�ي ال�ت�اج ال�ب�ری�ط�ان�ي 
ولیس من الشعب العراقي، فكانت مك�ون�ة م�ن ك�ب�ار 
اإلقطاع والذین كانوا أیضا من كبار شیوخ ال�ع�ش�ائ�ر 
والقبائل باإلضافة إلى التجار والبرجوازی�ة ال�ن�اش�ئ�ة 
التابعة للرأسمال العالمي، مما شك�ل ط�ب�ق�ة ھ�ج�ی�ن�ة 

وقد اس�ت�ب�ع�دوا  .سنطلق علیھا اسم الطبقة القطوازیة
كل القوى الدیمقراطیة وممث�ل�ي ال�ف�ئ�ات وال�ط�ب�ق�ات 
الشعبیة من عمال وفالحین ومثقفین...الخ، بل كان�وا 
ممثلین في البرلمان على أساس عش�ائ�ري وط�ائ�ف�ي 
ولیس على أساس طبقي أو مھني، مما ساعد ك�ث�ی�را 
على انتعاش الطائفیة والعرقی�ة وال�ع�ش�ائ�ری�ة، وم�ن 
العوامل المس�اع�دة اك�ت�ش�اف ال�ث�روة ال�ن�ف�ط�ی�ة ف�ي 
العراق التي وفرت ل�ل�دول�ة ال�ن�اش�ئ�ة م�وردا ری�ع�ی�ا 
لتمویل مؤسساتھا وقواھا القمعیة كدولة استھالك�ی�ة 
ریعیة كابحة لنمو وتطور ال�ق�وى ال�م�ن�ت�ج�ة ف�ي ك�ل 
مجاالت العمل واإلنتاج الص�ن�اع�ي وال�زراع�ي وك�م�ا 
یشیر إلى ذلك خ�ل�ی�ل اح�م�د خ�ل�ی�ل: (ن�الح�ظ غ�ی�اب 
الظروف االقتصادیة كالثورة الص�ن�اع�ی�ة وال�ع�ل�م�ی�ة 
التقنیة ونمط اإلنتاج الصناعي العالمي، مق�اب�ل ن�م�ط 
إنتاج رعوي زراعي ریع�ي غ�ی�ر م�وات ف�ي ال�ع�ال�م 
العربي لنشوء جمھور واع، قادر ع�ل�ى ح�ك�م ن�ف�س�ھ 
بنفسھ، كما نالحظ القطیعة التاریخیة بین ال�ج�م�ھ�ور 
وحاكمیھ، فالجمھور مجرد "شاعر" یھیم ف�ي وادي 
حیاتھ الشخصیة، وال�ح�اك�م ف�ي واد آخ�ر، م�ع ق�ل�ة 
مستبدة، مستبیحة لجمھور م�ت�خ�ی�ل، ل�ك�ن�ھ م�وج�ود 

 .[23ومباح لمن یستغلھ)[
إن الجماھیر التي یعزى إلیھا صن�ع ال�ت�اری�خ، إن�م�ا )

تستعمل غالبا لصنع تاریخ لفئات أو ط�ب�ق�ات أخ�رى، 
وك�األش�ج�ار ال�ت�ي  (كالنحل الذي یُسرق عسلھ (أك�ل�ھ

 .[24تؤخذ ثمارھا)[
ھذا الحال مكن ال�دول�ة م�ن تص�ن�ی�ع ط�ب�ق�ة وس�ط�ى 
مرتبطة بالسلطة ولیس بعجلة اإلن�ت�اج م�م�ا اف�ق�دھ�ا 
القدرة على الضغط على السلطات المھیمنة م�ن اج�ل 
إشاعة روح الدیمقراطیة وبناء دولة الحداثة معتم�دة 
على قواھا المدنیة الحدیثة ع�ل�ى أس�اس اج�ت�م�اع�ي 
مھني ومنظمات م�ج�ت�م�ع م�دن�ي وأح�زاب س�ی�اس�ی�ة 
كممثلة لطبقات وفئات وشرائح اجت�م�اع�ی�ة م�ن�ت�ج�ة، 
كما ھو الحال ف�ي نش�وء دول�ة ال�ح�داث�ة ف�ي أورب�ا 
والعالم ما بعد الثورة الصناعیة، ول�ك�ن خ�وف ق�وى 
الرأسمال العالمي وتوابعھ القطوازیة ال�ع�راق�ی�ة م�ن 
تنامي نقیضھا الطبقي والوط�ن�ي، ال�ط�ب�ق�ة ال�ع�ام�ل�ة 
العراقیة والفالحین والطبق�ة ال�ب�رج�وازی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
المنتجة، ع�م�ل�ت ع�ل�ى ك�ب�ح ج�م�اح ھ�ذه ال�ط�ب�ق�ات 
والشرائح وشل بناھا ال�ت�ح�ت�ی�ة ال�م�ول�دة ك�ال�زراع�ة 
والصناعة المتط�ورة وال�ع�م�ل ع�ل�ى إش�اع�ة ث�ق�اف�ة 
استھالكیة غیر منتجة لتأبید حالة الشرذمة الط�ب�ق�ی�ة 
وإدامة حالة الضیاع والضعف وال�م�ی�وع�ة ال�ط�ب�ق�ی�ة 
لدى الطبقات المستغلة المنتجة وعدم نموھ�ا ال�ع�ددي 
وعرقلة تطور وعیھا الطب�ق�ي. وك�م�ا ی�ذك�ر ج�اری�ث 

 ستانسفیلد (كان تأثیر النظام ألریعي مدمرا ألیة 

 
إمكانیة لنشوء أو تطور حكومة تمثیلیة، وإذا اتخ�ذت 
ال�دول��ة، ال��ت�ي س��ی��ط��ر ع�ل��ی��ھ��ا ح�زب ال��ب��ع��ث دور 
"الرازق" أو "الواھب" العطوف بالنسبة ل�ل�غ�ال�ب�ی�ة 
الكبرى من الفئات االجتماعیة، لم ی�ب�ق ك�ث�ی�ر ح�اف�ز 
یحث األفراد على االنتماء إلى قوى سیاسی�ة ت�ت�وخ�ى 

 .[25برامجھا قلب األوضاع القائمة)[
إن ھذا السعي یؤشر التناق�ض ف�ي س�ل�وك�ی�ات ق�وى 
االحتالل واالستغالل االستعماري التي تس�ع�ى ل�ب�ن�اء 
دولة الحداثة ب�أدوات م�ا ق�ب�ل ال�ح�داث�ة ك�ال�ع�ش�ی�رة 
والطائفة، أي استخدام مكونات المجتمع األھ�ل�ي ف�ي 
بناء دولة الحداثة المدینیة، وبذلك تبدو براقة حدی�ث�ة 

 .المظھر ولكنھا متعفنة متخلفة الجوھر
ماھو السر الكامن وراء تعثر بناء دولة الح�داث�ة ف�ي 

 العراق اآلن؟؟؟
من كل ما تق�دم ن�ری�د أن ن�ق�ول إن أزم�ة الس�ل�ط�ات 
الحاكمة في العراق ھي أزمة ھیمنة طبقیة نابعة م�ن 
عوامل خارجیة وأخرى داخلیة م�وض�وع�ی�ة وذات�ی�ة 
متداخلة مرتبط كل منھا باآلخر في ع�الق�ة ص�ی�رورة 
ضمن بنیة اجتماعیة اق�ت�ص�ادی�ة م�ول�دة ل�م�ث�ل ھ�ذه 
األزمات ومعیقة كل ج�ھ�د ل�ب�ن�اء دول�ة ال�م�ؤس�س�ات 
الدیمقراطیة الحدیثة، دول�ة ال�م�واط�ن ال�ح�ر ول�ی�س 
دولة ال�ط�ائ�ف�ة وال�زع�ی�م وال�ع�ش�ی�رة ل�ت�ك�ون دول�ة 
الطائفیة التي (ھي ھذا الشكل التاریخي المحدد ال�ذي 
تمارس فیھ ھذه البرجوازی�ة ع�ج�زھ�ا ال�ط�ب�ق�ي ع�ن 

 .[26ممارسة سیطرتھا الطبقیة)[
وقد كان عقل سلط�ة ال�رأس�م�ال األم�ری�ك�ي ال�م�س�ل�ح 
المحتل للعراق واعیاً لمثل ھ�ذا ال�ح�ال ت�م�ام�اً وأت�ى 
متوافقا ومنسجما تماما م�ع ن�ظ�ری�ت�ھ ف�ي ال�ف�وض�ى 
الخالقة أو البناءة، فعمد إلى بناء ما اسمي ب�م�ج�ل�س 
الحكم في العراق باعتباره الھیئة ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة ل�ن�واة 
الدولة العراقیة ما بعد انھیار ال�دول�ة ال�دی�ك�ت�ات�وری�ة 
الصدامیة على أساس عرق�ي ط�ائ�ف�ي س�اف�ر ول�ی�س 
مستترا واحدبا كما كان األمر في عھد الدی�ك�ت�ات�وری�ة 
فجاء مجلس الحكم (شیعیا، سن�ی�ا، ك�ردی�ا) الن ھ�ذا 
(التمثیل السیاسي "الطائف�ي" ی�ح�ق�ق ل�ل�ب�رج�وازی�ة 
ھدفھا.. ویولد عن�د ت�ل�ك ال�ط�ب�ق�ات ال�ك�ادح�ة ال�وھ�م 
الطبقي بأن لھا قوة سیاسیة ألنھا "ط�وائ�ف" وب�أن 
قوتھا السیاسیة ھي ب�ق�وة م�م�ث�ل�ی�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ی�ن، 
والحقیقة ھي أن تلك القوة السیاسیة ال�ت�ي یس�م�ی�ھ�ا 
الزعماء التقلیدیون من تمثیلھم "طوائفھ�م" ل�ی�س�ت 
"طائفیة" ولیست "فردیة" إنھا تظھر ھذا ال�م�ظ�ھ�ر 
منھا على أساس إخفاء طابعھا الطب�ق�ي ال�ب�رج�وازي 

]. إن ھذا األمر یش�ی�ر إل�ى م�دى األزم�ة 27الفعلي)[
الخانقة التي تمر بھا الرأسمالیة العالمیة ف�ي عص�ر 
عولمتھا المسلحة، حیث عمدت إلى است�خ�دام أدوات 
القرون الوسطى ف�ي ب�ن�اء دول�ة ال�ع�راق ف�ي عص�ر 
الذرة واالنترنیت وغ�زو ال�ف�ض�اء، ف�ب�ع�د أن رف�ع�ت 
غطاء القمع الدیكت�ات�وري ع�ن ب�وت�ق�ة الص�راع ف�ي 
المجتمع العراقي ال�ذي ظ�ل م�ك�ب�وت�ا وآس�ن�ا ل�ف�ت�رة 
عشرات م�ن الس�ن�ی�ن م�م�ا أدى إل�ى ت�غ�ول أش�ن�ات�ھ 
وطحالبھ وتضخم قش�وره وب�ث�وره وت�ف�ت�ت وت�ح�ط�م 
جواھره، فسادت العرقیة والطائفیة والعشائریة عل�ى 
المضمون االجتماعي للحراك باعتباره صراعا طبقی�ا 
بین طبقات وفئات اجتماعیة فاعلة في عملیة اإلنتاج 
والب�ن�اء ول�ی�س�ت ط�وائ�ف وأع�راق ك�م�ن�ت�ج ل�واق�ع 
المیوعة الطبقی�ة وال�ن�زع�ة االس�ت�ھ�الك�ی�ة ل�ل�ط�ب�ق�ة 
القطوازیة التابعة باع�ت�ب�ارھ�ا ط�ب�ق�ة ط�ف�ی�ل�ی�ة غ�ی�ر 
منتجة. وھذا الحال وقف سدا منی�ع�ا م�ان�ع�ا وم�ع�ی�ق�ا 
لبناء دولة المؤسسات الدیمقراطیة المدنی�ة ال�ح�دی�ث�ة 
أو ما یسمونھ بدولة (القانون) محوال كل االدع�اءات 
إلى خطاب فارغ ال یرتكز إل�ى واق�ع م�ادي م�ع�ق�ول. 
فكیف یمكن أن تبنى الدولة الحدیثة بممثلي الطوائ�ف 
والعشائر واألعراق التي ب�ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا ط�اردة ون�اب�ذة 
ومقصیة لآلخر، وتسل�ك وف�ق(س�وان�ی�ھ�ا)وأع�راف�ھ�ا 
ونصوصھا الم�ق�دس�ة ول�ی�س وف�ق دس�ت�ور ال�دول�ة 
وقوانینھا. إن ت�خ�ب�ط ال�ك�ث�ی�ر م�ن األف�راد وأح�زاب 
اإلسالم السیاسي، ھذا التخبط المرعي والمرح�ب ب�ھ 
من قبل قوى الرأسمال األم�ری�ك�ي إن�م�ا ی�ث�ب�ت م�دى 
قصور طبقة القطوازیة ف�ي ب�ن�اء دول�ة ال�م�ؤس�س�ات 
الدیمقراطیة الح�دی�ث�ة ودوام ت�وال�د أزم�ات�ھ�ا بش�ك�ل 
دوري، والمجیب على سؤال خلیل احمد خلی�ل (ل�م�اذا 
لم نصل حتى عصرنا إل�ى دول�ة م�ؤس�س�ی�ة ح�دی�ث�ة، 

ذل��ك  -دول��ة ال��ج��م��ھ��ور، ال دول��ة ال��ن��ب��ات االذخ��ر
الحشیش األخضر ال�ط�ی�ب ال�رائ�ح�ة ال�ذي یس�ت�ع�م�ل 

ال�م�ش�ي  -أو ذل�ك ال�ت�دع�دع  -للقبور والبی�وت م�ع�ا
التاریخي، مش�ی�ة الش�ی�خ ال�ك�ب�ی�ر أو الس�ی�ر ب�ب�طء 

]. وق��د وف��رت ال��رح��م وال��ح��اض��ن��ة 28وال��ت��واء)[
التشریعی�ة ال�م�ول�دة ل�ھ�ذه األزم�ات ف�ي م�ا س�م�ت�ھ 
بالدستور العراقي الدائم بالرغم من أنھا وض�ع�ت ل�ھ 

)، ألن�ھ ج�اء 142خاتمة ناسفة لكل بنائھ في المادة (
م�ت�ن�اقض�ا یض�ع رج�الً ف��ي ط�ری�ق ال�ح�داث�ة ویض��ع 
األخرى في ما قبلھا، فظل عالقا بینھما ال یعرف إل�ى 
أین یسیر معبرا أفضل تع�ب�ی�ر ع�ن ح�ق�ی�ق�ة ال�ط�ب�ق�ة 
القطوازیة وھجانتھا وضیاعھا وھي تدور في ح�ل�ق�ة 
مفرغة في فضائھا الداخلي المشب�ع ب�روح ال�ن�ف�ع�ی�ة 
والفساد والال وطنیة وال�ت�ب�ع�ی�ة، ال ت�ری�د أن ت�ق�ط�ع 
حبلھا السري المرت�ب�ط ب�ال�رأس�م�ال ال�ع�ال�م�ي وك�م�ا 
یؤشر ذل�ك ج�اری�ث س�ت�انس�ف�ی�ل�د (ی�م�ك�ن تص�ن�ی�ف 
األحداث والتطورات في العراق، اآلن، ع�ل�ى أس�اس 
مثلث النزاع الذي خیم شبحھ على ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
من تأسیسھا: دور الزعامة التق�ل�ی�دی�ة ال�م�س�ن�د إل�ى 
ت�م�رد س�ن�ي بس�ب�ب ال��خ�وف م�ن ف��ق�دان الس�ل�ط��ة، 
والقومیة الكردیة تذكي اندف�اع�ا إل�ى ال�ح�ك�م ال�ذات�ي 
مقرونا بإشارات إلى میول ان�ف�ص�ال�ی�ة م�م�ك�ن�ة، أم�ا 
التھمیش الشیعي السابق فإنھ یدفع قادة الشیع�ة إل�ى 

]، 29فرض إرادتھم على مؤسسات العراق الج�دی�د)[
ولكنھا تعمل بجد لطرد وإقصاء وتھ�م�ی�ش ن�ق�ی�ض�ھ�ا 
الوطني والط�ب�ق�ي م�ن ع�م�ال وف�الح�ی�ن وم�ث�ق�ف�ی�ن 
وبرجوازیة وطنیة منتجة، أي باإلجمال ك�ل ش�غ�ی�ل�ة 
الید والفكر المؤھلین لح�م�ل رای�ة ال�ت�ح�رر ال�وط�ن�ي 
وبناء الدولة الوطن�ی�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وم�ؤس�س�ات�ھ�ا 
الحدیثة ودستورھا ال�ذي ی�ع�ت�م�د اإلنس�ان ال�ع�راق�ي 
المواط�ن ال�م�ن�ت�ج ال�ح�ر ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ال�دی�ن 
والطائفة والجنس وال�ع�رق، وك�م�ا ع�رف�ھ�ا األس�ت�اذ 
حسین درویش العادل�ي (ال�دول�ة ھ�ي ذات ج�م�اع�ی�ة 
مدنیة تعتمد التكافؤ وال�ت�ع�اون وال�ت�ض�ام�ن وال�والء 
الوطني القافز على أُطر الِعرق وال�ط�ائ�ف�ة وال�ق�ب�ی�ل�ة 
�س�ة ل�ل�م�ص�ال�ح ال�ُع�ل�ی�ا ع�ل�ى  والعائلة، وھي الم�ؤسِّ
حساب مصال�ح ال�ك�ان�ت�ون�ات الض�ی�ق�ة ال�ت�ي تُ�ح�اول 
اغ��ت��ی��ال ال��دول��ة واب��ت��الع��ھ��ا لص��ال��ح عص��ب��ی��ات 

]. وكغ�ی�ره 30وعصبویات فئویة مصلحیھ مقّزمة .)[
م�ن ال��ك�ت�اب وال�ب�اح��ث�ی�ن ال�ذی��ن ی�ع��ط�ون ت��ع�اری��ف 
فضفاضة للدولة وأشكالھا دون البحث واإلشارة إل�ى 
طبیعة الطبقة االجتماعیة ذات ال�م�ص�ل�ح�ة ف�ي ب�ن�اء 
ودیمومة الشكل المشار إلیھ م�ن ال�دول، ك�ان ی�ث�ار 
سؤال من ھي الطبقة االجتماعیة ذات المصل�ح�ة ف�ي 

 بناء دولة الحداثة الدستوریة الدیمقراطیة؟
ھل معنى ھذا أن ال خالص للشعوب التابعة ومن�ھ�ا  ..

الشعب العراقي من ھیمنة قوى ال�رأس�م�ال األج�ن�ب�ي 
وتوابعھ (الوطنیة) فتظل مس�ل�وب�ة الس�ی�ادة وف�اق�دة 
اإلرادة والقیادة القادرة عل�ى ب�ن�اء دول�ة ال�م�واط�ن�ة 
الحرة الدیمقراطیة؟ .. ھل سیكون ال�خ�الص ب�ت�ح�رر 
قوى ال�رأس�م�ال م�ن ع�ق�دة االس�ت�ع�م�ار واالح�ت�ك�ار 
واالست�غ�الل واالس�ت�ع�ب�اد ل�ت�ف�ك اس�ر الش�ع�وب م�ن 
ھیمنتھا واستغاللھا، بمعنى ھ�ل ھ�ن�اك إم�ك�ان�ی�ة أن 
تغیر الرأسمالیة العالمیة االحتكاریة جوھرھا الطبق�ي 
االستغاللي وتعلن توبة (ابن آوى) عن أك�ل ال�دج�اج؟ 
أو ھل یتحول األسد إلى أكل الح�ش�ائ�ش ح�ال�ھ ك�ح�ال 

الغزال أو الحمار؟! .. ھل یمكن أن ت�ن�ت�خ�ي ال�ط�ب�ق�ة 
القطوازیة لوطنیتھا وت�ن�ت�ص�ر ل�ح�ق�وق وط�م�وح�ات 
شعبھا في ال�ت�ح�رر واالس�ت�ق�الل وال�رف�اه وت�ن�ت�ف�ض 
بوجھ سیدتھا ومرضعتھا وح�اض�ن�ت�ھ�ا ال�رأس�م�ال�ی�ة 

 ..!العالمیة؟
من المالحظ طبعا أن ھذه األسئلة تحم�ل ف�ي ث�ن�ای�اھ�ا 
استحال�ة اإلج�اب�ة ع�ل�ی�ھ�ا ب�اإلی�ج�اب وإال الس�ت�ط�اع 
اإلنسان أن ی�ح�ول ح�ل�م�ھ إل�ى واق�ع ع�ب�ر ت�ح�وی�ل 
المعادن الخسیسة إلى معادن نفسیة وبذلك سیخ�ت�ف�ي 
مفھوم الخ�س�ی�س وال�ن�ف�ی�س حس�ب ق�ان�ون ال�وف�رة 

 !!!والندرة، وتنتھي كل أسباب الحیازة واالكتناز
 فما ھو طریق الخالص إذن؟

باعتبارنا منحازین إلى م�ن�ھ�ج ال�ت�ف�ك�ی�ر وال�ت�ن�ظ�ی�ر 
الواقعي التاریخ�ي، ن�ف�ت�رق ط�ب�ع�اً ھ�ن�ا ع�ن م�ن�ھ�ج 
المثالیة الطوباویة األخالقیة وكل ما یتعلق بمنھج�ھ�ا 
المیتافیزیقي السائد اآلن فیما تذھب إلی�ھ م�ن ح�ل�ول 
القائد الضرورة المخلص، سواء بالبدیل ال�ظ�اھ�ر أو 
المستتر ونرى أن اإلنس�ان تس�ی�ره ظ�روف ح�ی�ات�ھ 
الیومیة المعاشة على األرض ولیس�ت ال�م�ع�ل�ق�ة ف�ي 
سماء األوھام، وبذلك فھو مخیر ف�ي إرادت�ھ وس�ع�ی�ھ 
لبناء حاضره ومستقبلھ، ول�ك�ن ال�م�ط�ل�وب ھ�ن�ا أن 
یكون قادرا عل�ى وع�ي ذات�ھ م�ت�ح�ررا م�ن أوھ�ام�ھ 
ممزقا لعصائب تضلیلھ وتج�ھ�ی�ل�ھ ال�ت�ي ت�ق�ی�ده ب�ھ�ا 
الطبقة الق�ط�وازی�ة وأس�ی�ادھ�ا م�ن ق�وى ال�رأس�م�ال 

 .واالستغالل العالمي
في واقعنا الحالي على الطبقة النقیض ون�ق�ص�د ب�ھ�ا 
الطبقة العاملة العراقیة وحلف�ائ�ھ�ا ك�ل ش�غ�ی�ل�ة ال�ی�د 
والفكر وكل أحرار العراق من البرج�وازی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
والكسبة وال�م�ث�ق�ف�ی�ن أن ی�ن�زع�وا ع�ن�ھ�م عص�ائ�ب 
التضلیل الطائفي والعرقي باعتب�اره ال�غ�ط�اء األخ�ط�ر 
الذي یدیم حالة االستغالل واالحتالل وحالة الش�رذم�ة 
والتشتت ویدیم نار الصراعات ال�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ع�رق�ی�ة 
التي ھي باألساس صراعات سیاسیة بال�م�ق�ام األول. 
وھذه العصائب السوداء ساعد على بقائھا كما ی�ذك�ر 
م�ھ�دي ع��ام�ل م�ح��ق�ا (ض�ع��ف األح��زاب ال��ت�ق��دم�ی��ة 
"وضعف الحزب الشیوعي منھا بوج�ھ خ�اص" ف�ي 
تمثیلھا المصالح الطبقیة الف�ع�ل�ی�ة ألوس�ع ال�ط�ب�ق�ات 
الكادحة، ھو الذي كان یسم�ح ل�ل�ص�راع ال�ط�ب�ق�ي أن 
یتحرك في شكلھ الرئیسي كـ"تع�ای�ش ط�ائ�ف�ي" ھ�و 
الشكل المالئم لسیطرة البرجوازیة، لھذا ك�ان س�الح 
الطائفیة ھ�و الس�الح األی�دی�ول�وج�ي ال�رئ�ی�س�ي ف�ي 
ممارسة البرجوازیة سیطرتھا الطبقیة، وكان الشك�ل 

]. 31"الطائفي" ھو األفض�ل ل�ن�ظ�ام�ھ�ا الس�ی�اس�ي)[
فلیست الطائفیة قدرا عراقیا محتوما ب�ل ھ�ي ول�ی�دة 
ظروف اقتصادیة اجتماعیة ثق�اف�ی�ة م�ع�ی�ن�ة ع�ج�زت 
الذات (الفرد) والذات (الحزب) والذات (الطبق�ة) م�ن 
تفكرھا والتحرز من جراثیمھا وإفرازات�ھ�ا ال�م�ح�ف�زة 
لكوامن الالوعي ودھالیزه ال�م�ظ�ل�م�ة ل�ب�ع�ث ال�ح�ی�اة 
وتھیئ�ة ال�ظ�روف ال�م�ن�اس�ب�ة ل�ل�ط�ائ�ف�ی�ة وال�ع�رق�ی�ة 
والقبلیة لتكون ھ�ي ال�ط�اغ�ی�ة ع�ل�ى س�ط�ح ال�وع�ي 
والسلوك، وإخفاء جوھر الصراع الطبق�ي وال�وط�ن�ي 
في ظالمھ الدامس. ھذا العج�ز ال�ذي ت�ح�اول م�اك�ن�ة 
أی�دی��ول�وج��ی�ة ھ�ائ��ل�ة ل�ق��وى االس��ت�غ��الل واالح�ت��الل 
الرأسمالي المعولم وصنائعھ من ال�ق�ط�وازی�ة إدام�ت�ھ 

) وتأبیده، والعمل على حرفھ عن طریقھ ع�ب�ر نش�ر
ط�ن��اط��ل وس��ع�ال��ي ومس��وخ) اإلرھ��اب وال�ط��ائ��ف��ی��ة 
والعرقیة والقبلیة لتكون الطبقات الشعبیة المحرومة 
والمكلومة وق�وداً ی�وف�ر ال�ح�ی�اة ال�م�رف�ھ�ة واألم�ان 
للطبقة القطرجوازیة وأسی�ادھ�ا وإح�ك�ام س�ی�ط�رت�ھ�م 
على مقالید السلطة والدولة بعد أن ت�م�ك�ن�ت م�ن زج 
ھذه الطبقات في أوھام محاربة طناطل�ھ�ا وس�ع�ال�ی�ھ�ا 

وإحكام سیطرتھا على الجمھ�ور وع�زل�ھ  .ومسوخھا
فالعالم العربي ال�ذي ی�ف�ت�رض ) عن ممثلیھ الحقیقیین

أن یتوجھ یسارا، أي ان�ت�ق�ادا م�ن ت�ن�اول مش�ك�الت�ھ 
الحدیثة والمعاصرة جرى القط�ع داخ�ل�ھ ب�ی�ن ن�خ�ب�ھ 
العلمیة وجمھوره، بحیث صار الجمھور العام مت�اح�ا 
ومباحا آلخرین، منھم السیاسیون ومنھ�م ال�دی�ن�ی�ون 

وقد ب�رع�ت ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة  .[32](السیاسیون
المھیمنة على السلط�ة ف�ي ال�ع�راق ف�ي م�ح�اول�ت�ھ�ا 
لتأطیر الصراع في شكلھ الطائفي تحت م�ا یس�م�ى بـ 
صراع المكونات الطوائ�ف داخ�ل ق�ب�ة ال�ب�رل�م�ان أو 
المجلس النیابي، والذي سبق وأن قال عن�ھ الش�اع�ر 
الرصافي (َعلٌم ودستور وم�ج�ل�س أم�ة ... ك�ل ع�ن 
المعنى الصحیح محرف) فال خوف من ھذه الط�ب�ق�ات 
ضمن ھذا اإلطار ول�ك�ن: (مص�در ال�خ�وف ال�ط�ب�ق�ي 
ب�الض�ب�ط ق�درة ھ�ذه ال��ط�ب�ق��ات ع�ل��ى االن�ف��الت م��ن 
الضوابط "المؤسسیة" أي من أجھزة ال�ب�رج�وازی�ة، 
السیاسیة األیدیولوجیة لل�ط�ب�ق�ة ال�م�س�ی�ط�رة وع�ل�ى 
التحرر منھا في ممارسات صراعھا الط�ب�ق�ي، ول�ع�ل 
أھم ھذه الضوابط على اإلطالق ھو المجلس النیاب�ي)

]33] 
5.....................نلتقیكم في الحلقة/   

 ما وء ا وإ ة اا-  

اا ا و  ر درا  

 4ح/بقلم: حمید الحریزي ...   
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 لو قُیَِّض لي أن أعیَد البدایةَ من أّولھا  لَما أخترُت غیَر ما إختَرُت .. 
 لََمضیُت  في ذات الدروب ، التي قد تُفضي وال تُفضي إلى سنابُل الدھشة ، 

 أَُعبُّ ھواءاً  یَحلُِج  قِندیَل الفِتْنَة ، 
 أُلَملُِم  ِظلّي/ إسمي ، وأتبُع رائحة الطَلْعِ .

.............................. 
 كـــان لنا وطٌن ، كالمجھول ، أوسع مْن خارطتھ ، وحیَن تَفَتّحْت أزھاُر الخیال ، صاَر یضیُق بنا ! 

تَھ لنا .. لكننا لْم نرتدْع !! ال شفاَء لنا منھ .. مَرٌض وراثيٌّ  ُحبُّنا لھ   .    أَنَكَر أُبُوَّ
 بداخلھ ِصرنا  نزداُد إختناقاً .. وطٌن غاب َختُمھ في جواز السفر ! 

 أََمْرنا القلَب  أْن  یَتریُّْث .. أْن یكوَن حیادیاً ، كأنھ لیَس ِمنّا !
ُر الحنیَن .. نُغطّي بغصوِن الذكریاِت  ِجراحاٍت ، یأیى الحاضُر لھا اَْن تندمل . فالحلم أجمل  وُرحنا نَُخمِّ

َل  -البیت المرتجى   –من تحقُّقھ ، والطریُق إلى  أجمُل من البیِت نفسھ .. لیبقى المكان ، الذي شكَّ
َر المكان  لغتنا وھویتنا الوطنیة واإلنسانیة بكل تالوینھا ..، یانعاً في ربوع الذكرى ، حتى وإْن تّكسَّ

 اآلن !
نُحبُّ وطناً َسْمحاً ، ال یتطلّب من أھلھ أْن یكونوا أبطاالً ... وال یقول لھم : "یحقُّ لكم أن تموتوا كما 

 تشتھون "! ال یعطیھم إالّ  خیاَر الرحیِل أو الدم !   
                    ****** 

 أعوُد ، إذا كاَن لي أْن أعود ، إلى نفسي ، وإلى خطوتي ...
 فھناَك َمْن َسبَقْت خطاه ُخطاَي . وھناَك َمْن تمشي خطاه على خطاي ، 

 فأنا من ھناك .. ولسُت ھناك  كي أتفقّد أمسي ، 
 ُولدُت كما تولُد الناس ،

 
 ولي ، مثل بقیة الخلِق ، أھٌل وَصحُب  .

 ھناَك تعلَّمُت الَحرَف ،
َب مفردةً واحدةً : وطْن!  فّكْكُت  الكلماَت كي اَُركِّ
 مفردةٌ تجمُع كل ما إستعصى على الخیال ! 

 قُلُت سأمشي وأمشي ، فما زاَل في الدرِب درٌب ، حیُث لْم تحترُق األسئلة !
 " أنا القرمطيُّ بََكتْھُ الرماُح والسیوف ، "

 أقوُل  لظلّي/ألسمي دعَك منّي ، إنزْل عن َكتِفي ، إختارَك األھُل ولم "أُستََشْر".. 
 فقد أخذُت "الكتاَب" بشمالي .. وبِِرفِْق الَوِجِل !

 لم یتساءلوا عما سیحدُث للُمَسّمى حین یقسو الزماُن علیھ !!
 فَُخْذ صفاتَك ، یرحمَك هللا ، وأعطني ما ضاَع من حریَّتي !

 یكفیني حَملتَُك خمساً وسبعیَن حوالً .. فھالّ تتَكّرم ؟ 
ل ! ُخذ مجازاتَِك وإبحث عن غیري ..   تَرجَّ

َل عن اآلخر ؟!  تُرى َمْن ِمنّا تنصَّ
              ****** 

 قُلنا سیظلُّ النبُع قِبلَتُنا .. فمستقبُل النھِر أن ینتِحَر في بحیرٍة أو بحر!
 إنتظرنا َدھراً ، صار لنا أحفاد .. وُمتنا  َكَمداً  أو سھواً ، أو .. 

 فیما الُسُحُب ، الھیةً ، تُقلُِّد ِسرباً من الكائنات والتشكیالت ،
 تُخالِفُنا الریُح . ریُح "الشمال" تُحالُف ریَح "الجنوب"فنصرُخ أین الَمفَْر؟
 نواصُل ما یشبھ الموَت ، ونحیا .. وھذا الذي یشبھ الموَت نُسّمیھ نصرا !

 آه ، یا ُحلُماً نشتھیھ .. نخاُف علیَك ، ومنَك نخاف !
 ونسأُل : ھل فعالً أرُض البشر لكل البشر ، مثلما أّدعى كانط ؟!

 إلى أین تَطیُر القُبّرات بعد السماء األخیرة ؟! 
........................ 
........................ 

 تضیُق األرُض أو ال تضیْق ،
 سأقطُع ھذا الطریَق الطویَل الطویل حتى آخره .. وآخري !

 

 ارات  ة
 

برلینحیى علوان/ی  

  سرد تعبیري
 

  ا ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سامیة خلیفة 
 لبنان 

 
 

تأمالت ت�خ�ط�ف�ن�ي خ�ل�س�ةً، أس�رُح ف�ي 

ُل إل�ى ق�ط�رِة ن�دى  خمیلة التَّخییِل، أتحوَّ

تستقرُّ ع�ل�ى س�اِق وردٍة، وم�ع نس�م�ٍة 

صباحیٍَّة ب�اردٍة أت�ھ�اوى م�ت�ن�اث�رةً ك�م�ا 

المطُر النّازُف من سحابٍة ھتوٍن متشبعٍة 

حمًال. تنقشُع عن بصیرِة بریقي بش�ارةٌ 

ب�خ�ب�ٍر آٍت م�ن ص�وِت ن�ب�يٍّ ال   تزفُّن�ي

مرئي، أی�ا بش�ارة الس�ع�د أت�راِك أت�ی�ِت 

س من شبٍح اسُمھُ  لتطمئني قلبي المتوجِّ

المجھول؟ أنت تأمرینني بأن أخلع ع�ن�ھ 

أردی�ت��ھ ال��ق�ات��م��ة، ب��أن أراه م�ن م��رآة 

الروح كقصیدة حدیثة مفتوحة اآلفاق ال 

نھائیة الرؤى ال منغلقة الحدود، ی�دلُّ�ن�ي 

حدُسِك مشیًرا إليَّ بسبابٍة واثقٍة أنَّ م�ن 

ھن�اك ی�ن�ب�ث�ُق ال�ج�م�ال، ت�ل�ّح�ی�ن ع�ل�يَّ 

م��ت��وّس��ل��ةً إل��يَّ أن ارم��ي ب��ط��ق��وس 

ھواجسي بعیًدا عن محیِطِك، وأن أت�ُرَك 

الجماَل وحَدهُ یتكلَُّم شعًرا لت�م�ت�دَّ أن�واُره 

 .إلى حیث الّالنھایة
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 في ھذه األبجدیِة التي ال أّوَل لھا وال آِخر،
 أنا مجّرُد حرٍف ھاٍو.

 نعم، فاالحتراُف ال یلیُق بنقطتي.
* 

 أنا حرٌف أضاَع نقطتَھ
 في ھذا اللیل الذي ال أّوَل لھ وال آِخر،

  فاحتجَّ على نَْفسِھ وعلى نقطتھ
 ثُمَّ احتجَّ على اللیل

 ثُمَّ احتجَّ على االحتجاج.
* 

عر  بیَن الھْلَوَسِة والشِّ
 خیطٌ رفیٌع من البكاء.

* 
 في المقبرةِ 

 رأیُت الموتى ینامون ھادئین جمیلین
 مثل مجانین فقدوا ذاكرتَھم وعناوینھم.

* 
 على شاطئ البحر،

 كلّما ازداَد ُعري النساء
 طالْت لحیةُ البحر.

* 
 جلَس الملُك المجنوُن على شاطئ البحر

 ومدَّ قدمیھ في الماء
 فشعَر ببرودٍة ُمنعشة.

 التفَت إلى وزیره
 وأمره بتكریِم البحر!

* 
 الحرُف رسالةٌ ھائلة

 عادْت إلى مرسلِھا لعدِم االستالم
 بعَد أن بقیْت في صندوِق بریِد الكون

 عمراً تجاوَز عمَر نوح.
* 

 وحشتي اتّسعْت حّد األلم
 فاضطررُت إلى اختصاِر صحرائي الشاسعة

 إلى حبِّة رمٍل واحدة.
* 

 ھكذا فأنا مجّرُد ھاٍو في ھذه الحیاِة العجیبة.
 نعم، االحتراُف ال یلیُق بالشعراء.

 
 

 ااف   اء

 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا 

  بِدایَةٌ 
 واْألَلَُم یُرافِقُھا

 
  َشبَابٌ 
 قَْد َحلَّ 

 على طَریِق فَْرَحِة أَیَّاِمھِ 
 إِْعصارٌ 

 
  قَلَّما تَِجدُ 

 لِْلَحیاِء َمْنِزلَةً 
 فَأَْغلَُب النَّوایا اْآلنَ 
ْیطَانِ    لَِمقاِصِد الشَّ

 ِمْعیارٌ 
 

  اْلَغَزُل باَت أَْعَمى
 قَْد َحَضنَْتھُ ُعْزلَةٌ 
  على طُوِل اْلُمعاناةِ 

 أَْشباٌح ُمِملَّةٌ 

 
 اْلقَْلُب أَْصبََح نائِماً 

 فَما عاَد ِلُرْؤیَِة اْلحالِ 
 إِْصرارٌ 
 

 النِّفاقُ 
 قَْد قَطََع ُكلَّ قَناةٍ 

 ِمْن أَْنفاِس َوطَني
یاحُ    َحتَّى الصِّ
  لَْم یَْبَق لَھُ 
 أَْخبارٌ 
 

  أَنا ِمْثلَُك یا َوطَني
  َعْرُش نُُصوصي

  َو ِعْنواني
ْحتِاللِ    تَْحَت َوْطأَِة اْإلِ

 َغریٌب ُمْنَھارٌ 
 

 اِْغتِصابٌ 
 على ُكلِّ مائَِدةٍ 

 َوقَْتلٌ 
 َوَھْتُك ِعْرضٍ 
 ما ُحفِظَْت ِمْنھُ 

 أَْحرارٌ 

 قَْد َدنََّس ِرَجالٌ 
 أَْلواَن اْلُحْسِن یا َوطَني
 ال یَْستَْحیُوَن ِمَن اْلفَْضحِ 
 َحتَّى لَْو فاَح ِمَن التَّأْریخِ 

 أَْسرارٌ 
 

 َسأَموُت یاَوطَني
  َوِذْكُر اْسِمَك على لِساني

 صاَر قاِصراً 
  ُعقُوٌد َوأَنا أَْحلُمُ 

  َكْي أَتََغنَّى بِاْسِمكَ 
 َوتَغیَب َعْن ُحدوِدكَ 

 اْألَْشرارُ 
 

  ساِمْحني یا َوطَني
 اْلَمْوتُ 

 داھَم ُكوخي
  وما ِزْلتَ 

 تَْحَت َدنَِسِھمْ 
 یُْخفیَك بِظُْلمٍ 

 َعِن اْلُمْخلِصینَ 
 ُغبارٌ 

...................... 
    ٢٠٢٢/٣/٢٠ 

  ھا ھي
 ..ذي أنا

 اغریقیة الھوى
 سومریة العشق

 ..والجوى
 ھي ذي أنا

 من أجلك سأطوي
 خارطتي

 تاریخي ،ُمدني 
  أحطم أسواري

 البالیة
  ألجلك فقط

 ال صوت ال صدى
 ال ریح عاتیة

 ..یا ھاجساً 
 ما عدُت أقوى
  ال الفجر یأتي

 وال اآلھات تروى
 ھو ذا قدرنا

 أنَت و أنا
 -نحن االثنان-

 .. جرار دمعٍ 
 بأھداب العین

 تغسل وجھ اللیل
 بزفیٍر ودخان

 ھو ذا حلمي 
 أملي ، قلقي 

 
  وقصائدي التي

  لم تكتملْ 
 .. على

 شاھدة
 رمس نسیسي

 في دیامیس
  ٠٠تراءى لھا 

 المداد والتراب
 ضباب وسراب

 ..وصوتك

 الممسوس بي 
 .. یھمس

 متمتماً في أُذني
 تعالي الي

 كفرحة العصافیر
 ..نحلُق نطیر
 أنِت قدري

 عّرابة قصائدي
  عمري القادم
 من ألف عام

  في حلّة
 الغیاب

 فھال أتیتِ 

 ھّال أتیتِ ...
 اعتماد الفراتي/ العراق

َوط  ِْ 
 
 

 اسماعیل خوشناو
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 النص العراقي "شكر وخلف الراعي"
في ھذه القصة یحصل خلف الراعي م�ن ش�ك�ر    

الساحر على: الس�ف�رة ال�ت�ي ف�ی�ھ�ا م�ا ل�ذ وط�اب. 
والبساط الذي یتسع للجمع. ورح�ى ع�ن�د دوران�ھ�ا 
بإتجاه ترمي ذھبا وفي االتجاه الثاني ترمي فض�ة. 
وحبل اذا أمره یلتف ع�ل�ى ال�خ�ص�م. وم�ی�ج�ن�ھ إذا 
أمرھا تضرب الخصم. ھذه الجمادات ت�ف�ع�ل ف�ع�ل 

 الكائنات الحیة.
((كان للملك راع یرعى لھ الغ�ن�م. وك�ان اس�م�ھ    

خلف. وفي أحد األی�ام ط�ل�ب خ�ل�ف م�ن أب�ی�ھ أن 
یخطب لھ ابنة الملك. فقال لھ أبوه: یا بني ان الملك 
ال یعطي ابنتھ زوجة لراع. فھو یعتبره عبداً ل�ھ أو 
أدنى، وان كنت مصراً فاذھب ب�ن�ف�س�ك واخ�ط�ب�ھ�ا 

 منھ.
وعندما ذھب ال�راع�ي خ�ل�ف إل�ى ال�م�ل�ك وج�د    

الوزراء جالسین في حضرتھ، فعرض على الم�ل�ك 
أمنیتھ فاستخف بھ الملك واستھزأ، وأشار الوزراء 
على الملك أال یصرف الراعي بل یطلب منھ أموراً 

 یستحیل تحقیقھا.
فقال لھ الملك: أرید منك أن تحض�ر ل�ي بس�اط�اً    

یكفیني ویكفي جمیع عسكري وأری�د م�ن�ك س�ف�رة 
علیھا طعام یكفیني ویكفي جمیع عس�ك�ري. وأری�د 

 أن أرى منك شیئاً لم أره من قبل.
فرجع خلف إلى أمھ وق�ال ل�ھ�ا: ھ�ات�ي م�ت�اع�ي.    

فأعطتھ رغیفین من الخبز وضعھما في ع�ل�ی�ج�ت�ھ. 
وخرج وصار یمشي ویمشي حتى أخذ منھ التع�ب 
كل مأخذ وأنھ�ك�ھ ال�ج�وع وال�ع�ط�ش ف�وص�ل إل�ى 
النھر. فجلس وأخرج الخبز وبللھ بماء النھر وأك�ل 
وشرب ماء. ولما انتھى من ذلك قال: ی�ا رب�ي ل�ك 
الحمد والشكر. واذا برجل یخرج ال�ی�ھ م�ن ال�ن�ھ�ر 

 ویقول لھ: ماذا ترید مني؟ أنا شكر.
فقال الراعي: أنا لم أطلبك بل قلت: ی�ا رب�ي ل�ك    

 الحمد والشكر.
 فقال الرجل: على كل أنا شكر، فتعال معي.   
فذھب خلف معھ ونزل في الماء. وصار الرج�ل    

یدرسھ ویلقنھ حتى ج�اءت ف�ت�رة ال�راح�ة. ف�ق�ال�ت 
زوجة الرجل لخلف: سیمتحنك زوجي قبل ح�ل�ول 
العطلة. فان سألك ھل تعلمت؟ قل لھ لم أتعلم شیئاً، 
أي شيء ألن�ك ان ق�ل�ت ت�ع�ل�م�ت أي ش�يء ف�ان�ھ 

 سیقتلك.
وحان موعد االمتحان، فأحضر شكر رزمة م�ن    

العصي، وشرع یقرع ال�راع�ي خ�ل�ف. وخ�ل�ف ال 
یقول سوى: لم أتعلم أي شيء. لم أتعل�م أي ش�يء. 
وأعتبر شكر االمتحان منتھ�ی�اً ف�ق�ال ل�ھ: خ�ذ ھ�ذه 
السفرة إلى أھلك لیأكلوا منھا ما یش�ت�ھ�ون، ف�ذھ�ب 
خلف إلى أھلھ وصاروا یأكلون ویأكلون حت�ى وان 
لم یجوعوا. وانتھت العطلة. وأخذ "خل�ف" م�ت�اع�ھ 
وجلس قرب النھر وخرج ل�ھ ش�ك�ر. وأخ�ذه م�ع�ھ 
واستأنف تعلیمھ. وحان موع�د االم�ت�ح�ان. وص�ار 
"شكر" یضرب خلفاً ویقول لھ ماذا تعلمت ؟ ف�ی�رد 

 علیھ: لم أتعلم شیئاً.
فأعطاه شكر بساطاً ی�ت�س�ع م�ا ش�اء أن ی�ت�س�ع.    

فذھب إلى أھلھ وقضى العطلة ثم عاد إلى شكر بعد 
 أن حمد ربھ وشكره وأكل متاعھ من الخبز.

ودرسھ شكر وامتحنھ، وأجاب انھ لم یتعلم شیئاً.    
فأعطاه رحى وقال لھ : لو أدرتھا دورتھا الطبیعی�ة 
یتساقط منھا ذھب. ولو أدرتھا باالتجاه ال�م�ع�اك�س 
تساقطت منھا الفضة. وذھب بھا إلى أھلھ. وك�ان�وا 
یدیرونھا لیالً باتجاھین فتدر علیھ�م ذھ�ب�اً وفض�ة. 
وانتھت العطلة، وعاد "خلف" إلى "شكر" كما كان 

 یرجع كل مرة.
وانكسرت الرحى في بیت ال�م�ل�ك ف�أرس�ل�وا ف�ي    

طلب رحى من بیت الراعي. ف�ق�ال�ت ال�خ�ادم�ة ألم 

خلف: ھل لدیكم رحى؟ فلم تجب أم خلف، غیر أن 
الخادمة قالت اني أسمع صوت رحى لیالً، ف�ت�ش�ت 
الدار وعثرت على الرحى وأدارتھ�ا ف�ت�س�اق�ط ل�ھ�ا 
الذھب. وعكست ال�دورة ف�ت�س�اق�ط�ت ل�ھ�ا ال�ف�ض�ة. 
فذھبت مسرعة إلى زوجة الملك وأخبرتھا وس�م�ع 

 الملك فجاء إلى البیت وأخذ الرحى عنوة.
وأكمل خلف دراستھ، وام�ت�ح�ن�ھ ش�ك�ر وأج�اب�ھ    

 الجواب نفسھ: لم أتعلم شیئاً.
فأعطاه شكر حبالً و"میجنة" وقال لھ: ان أردت    

شیئاً فقل فقط: یا حبل لف ویا میجنة دقي. ث�م ع�اد 
إلى أھلھ. فأخبروه عن الرحى وك�ی�ف اغ�ت�ص�ب�ھ�ا 

 الملك ولم یعرھم انتباھاً.
قال ألمھ: سوف أقلب ن�ف�س�ي ب�غ�الً وخ�ذی�ن�ي إل�ى 
السوق واعرضیني للبیع. وأوصاھا قائالً: حذار أن 

 تبیعي الرشمة "اللجام" الن روحي فیھا. 
ثم قلب نف�س�ھ ب�غ�الً وع�رض�ت�ھ أم�ھ ف�ي الس�وق   

ئة لیرة واستردت ال�ل�ج�ام، وك�ان اوباعتھ للملك بم
بغل جمیل لم یر الملك م�ث�ل�ھ، ف�وض�ع�ھ ف�ي ب�ی�ت�ھ 
وصار یتفرج علیھ، فذھب إلى اب�ری�ق م�اء ص�ار 
یشم فیھ فأدخل رأسھ فیھ ثم رقبتھ واختفى البغل في 
االبریق. فھال الملك ھذا المنظر وراح یص�ی�ح ان 
البغل اختفى في االب�ری�ق ول�ك�ن ل�م یص�دق�ھ أح�د 

 وقالوا جن الملك.
ثم عاد خلف إلى أمھ وقال لھا: سوف أقلب نفسي    

ناقة ولكن حذار أن تبیعي اللجام، فذھبت ب�ھ�ا إل�ى 
السوق. وعلم شكر بما یفعل تلمیذه خلف وی�ن�افس�ھ 
في أعمالھ الخارقة. فغضب وجاء إلى السوق وقرر 
أن یشتري الناقة مع اللجام، فأغرى األم بكثی�ر م�ن 
المال واشترى الناقة واللجام. وق�ادھ�ا إل�ى ال�ح�داد 
وھو یقول لھا: یا خلف أتعلم ماذا ینت�ظ�رك؟ ك�ن�ت 
أسألك ھل تعلمت شیئاً فتجیبني ال لم أت�ع�ل�م ش�ی�ئ�اً. 

 سوف أقتلك شر قتلة. 
طلب من الحداد أن یوقد النار. وربط شكر الن�اق�ة   

التي راحت تنظر إلى النار. وفیما ھ�م م�ن�ش�غ�ل�ون 
قلب خلف نفسھ من ناقة إلى جرذ، فرآه شكر فقلب 
نفسھ قطاً ورصد الجحر الذي دخلھ الج�رذ. ف�ق�ل�ب 
الجرذ نفسھ طیراً فتحول القط صقراً ولحق ال�ط�ی�ر 
الذي نزل في حدیقة الملك وتح�ول إل�ى وردة ف�ي 
تلك الحدیقة فتحول الص�ق�ر إل�ى دروی�ش. ووق�ف 
أمام باب الحدیقة فخرج الیھ الفالح وظ�ن�ھ ش�ح�اذاً 
فأعطاه قلیالً من المال. غیر أن الدروی�ش رفض�ھ�ا 
وطلب منھ وردة من الحدیق�ة. ف�ق�ال ل�ھ ال�ف�الح ال 
وجود للورد في ھذا الفصل أم�ج�ن�ون أن�ت؟ ف�ق�ال 
الدرویش: أنظر الیھا تلك ھي الوردة التي أریدھ�ا، 
فنظر الف�الح ورأى ال�وردة. ف�ق�ال ال أع�ط�ی�ھ�ا اال 
للملك عساه یكرمني شیئاً. فأعطاھا للملك وفرح بھا 

 كثیراً.
وذھب الدرویش ووقف أمام باب الق�ص�ر ف�أم�ر    

الملك أن یعطى بعض النقود غیر انھ رفض وطلب 
 الوردة فرفض الملك. 

وقال الوزراء: أیھا الملك، ان ال�وردة س�ت�ذب�ل ف�ي 
مدة قصیرة ولن تفیدك شیئاً فاعطھا إلى الدرویش، 
ومد الدرویش یده ألخذھا فیرى أنھا ت�ح�ول�ت إل�ى 
رمانھ قبل أن تصل الیھا ید الدرویش وسقطت على 
االرض وانفرط حبھا. فتحول الدروی�ش إل�ى دی�ك 
وصار یلتقط حب الرمان ولم یبقى سوى ح�ب�ت�ی�ن. 
فدھش الملك لھذا المنظر. وراح الدیك یقلب ن�ظ�ره 
بین الحبتین، واحدة تحت ك�رس�ي ال�م�ل�ك وأخ�رى 
تحت كرسي أحد الوزراء. وكان ح�ائ�راً ال ی�دري 
أي حبھ یلتقط النھ اذا ال�ت�ق�ط واح�دة ف�ل�ع�ل خ�ل�ف 
الراعي یخرج من األخرى. واخ�ی�راً ق�ّر رأی�ھ أن 
یلتقط الحبة التي تح�ت ك�رس�ي ال�م�ل�ك ف�ت�ن�اول�ھ�ا، 
فتحولت الحبة األخرى إلى ثعلب أكل الدیك وانتھى 

 منھ. 
فقلب الث�ع�ل�ب ن�ف�س�ھ رج�الً. واذا ب�ال�رج�ل خ�ل�ف 
الراعي فدھش الملك، وقال لھ خلف: أیھا الملك ھذا 
أول أمر أحققھ لك. فقال الملك : صدقت. اني لم أر 

 مثل ھذا قبالً ولكن أین السفرة، وأین البساط؟
فقدم خلف الراعي س�ف�رت�ھ وبس�اط�ھ وج�رب�ھ�م�ا   

الملك، وقال خلف للملك: أال أستح�ق اآلن اب�ن�ت�ك؟ 

فسكت الملك ولم یحر ج�واب�اً. وع�اھ�ده أن ی�زوج 
ابنتھ بعد ذلك. وخلف صابر یوماً بعد یوم، غیر أن 

 الملك رفض أن یزوجھ ابنتھ.
فتوجھ خلف إلى قصر الم�ل�ك ب�ال�ح�ب�ل وال�م�ی�ج�ن�ة 
وأمرھما باللف والدوران. فوق�ع ال�م�ل�ك وال�وزراء 
تحت ضربات المیجنة وراحوا یستنجدون ب�خ�ل�ف 
الراعي ویعاھدونھ انھم سی�زوج�ون�ھ اب�ن�ة ال�م�ل�ك. 

 فأوقف الحبل والمیجنة عنھم.
وقال الملك لھ: ابنتي زوجتك، وأنت الملك فھاك    

تاجي. وتنازل الملك لخلف ال�راع�ي ع�ن ال�ع�رش 
 وصار ھو حاجباً لھ.)).

*** 
 الشرشف المتحول: -

یتحول الشرف إل�ى ح�ی�وان ش�ب�ھ خ�راف�ي ھ�و    
 "الحنفیش". 

وِحْنفُِش: ِح�ْن�فِ�ُش وِح�ْن�فِ�ی�ُش: األْف�َع�ى، أو َح�یَّ�ةٌ    
عظیمةٌ َضْخَمةُ الرأِس َرْقَشاُء َرْكداُء، إذا َحَوْی�تَ�ھَ�ا، 
اْنتَفََخ وریُدھَا، أو الُحفَّاُث بَِعْینِِھ. المعجم: ال�ق�ام�وس 

 المحیط.  
*** 

 النص العراقي "بنت الملك"
((كان ملك یعیش في المدینة ھو وزوجتھ وعنده    

سبع بنات، یسكن في قصر لھ سبع طوابق، في كل 
طابق تسكن بنت، وبنتھ الصغ�ی�رة وال�ج�م�ی�ل�ة ف�ي 
ال�ط�اب��ق الس��اب�ع، ی�ح�ب��ھ�ا اب�وھ�ا وال یس��م�ح ل�ھ��ا 

 بالخروج.
في یوم ما رأت البنت الصغیرة حلما ان شرشف�ا    

وجمیال مطرزا بالحریر، فأح�ب�ت�ھ، وع�ن�دم�ا   كبیرا
نھضت من فراشھا قالت للخادمة ان تجلب لھا مثل 

 ھذا اشرشف.
اشترت ل�ھ�ا ال�خ�ادم�ة أغ�ل�ى وأج�م�ل ش�رش�ف    

ففرحت بھ البنت وفرشتھ ع�ل�ى س�ری�رھ�ا فش�ع�ت 
الغرفة بنوره وبینما ھي نائمة أحست ب�ھ ی�ت�ح�رك 
من تحتھا، وان�ق�ل�ب إل�ى ح�ن�ف�ی�ش ط�وی�ل وأس�ود 
وعینیھ على شكل مرجان، عندھا صرخت ال�ب�ن�ت 
وال أحد یسمعھا، فقال لھا: ال تخافي، فأنا ال أعم�ل 
لك شیئا. قام وقفل الباب علیھا ون�زل وأخ�ذ أرواح 
البنات والملك وزوجتھ والخدم ووضعھا في قن�ی�ن�ة 

 زجاجیة ودفنھا أسفل الدرج.
عاد الیھا وأخب�رھ�ا ان�ھ أخ�ذ أرواح�ھ�م ج�م�ی�ع�ا    

 وذھب دون أن یسد الباب علیھا.
رأتھ یحمي ماء أمام القصر وھ�و ی�ق�ول: هللا م�ا    

أطیب لحم األوالد... سمعت الب�ن�ت ص�وت�ا ی�ق�ول: 
 أسفل الدرج... أسفل الدرج.

ذھبت إلى أسفل الدرج وأخرجت القنینة ورفعت    
غطاءھا فانطلقت أرواح أھ�ل�ھ�ا، ف�ع�ل�م�ت�ھ�م ع�ل�ى 

 الحنفیش فقتلوه.)).
*** 

 :السیف، والبدلة -
ھذه العناصر، وغیرھا، عندما یمت�ل�ك�ھ�ا ال�ب�ط�ل    

 فإنھ یستطیع أن یفعل أي شيء.
*** 

 النص العراقي"الفرسان الثالثة"
((رجل فقیر یعیش مع أوالده الثالثة: م�ح�م�ود،    

أحمد، محمد. ف�ي ی�وم م�ا وع�ل�ى ف�راش ال�م�وت 
أوصاھم قائالً: عندما أموت احملوني عل�ى ن�اق�ت�ي 
واتركوھا تسیر لوحدھا، وعندما تقف احف�روا ل�ي 

)، 45قبراً وادفنوني واحرسوا قبري ثالث ل�ی�ال (
ومات األب، فلم یح�ف�ل اب�ن�اؤه ب�وص�ی�ت�ھ إال اب�ن�ھ 

) وعن�دم�ا ب�دأ ف�ي 46األصغر فقد عمل بوصیتھ (
اللیلة األولى بحراسة قبر والده رأى أن السم�اء ق�د 
أصبح لونھا أبیض كالثلج، وھناك ف�ي االف�ق رأى 
فارساً یرتدي بدلة بیضاء ویمتطي حصان�اً أب�ی�ض 
اللون وبیده سیف أبیض. اقترب م�ن ال�ق�ب�ر وأخ�ذ 
یحفر فیھ فنھض ال�ی�ھ م�ح�م�د وق�ت�ل�ھ وأخ�ذ ب�دل�ت�ھ 
وحصانھ وسیفھ، في ال�ل�ی�ل�ة ال�ث�ان�ی�ة رأى الس�م�اء 
یحمر لونھا وھناك في االفق ی�ق�ت�رب م�ن�ھ ف�ارس 
یرتدي بدلة حمراء وی�رك�ب ص�ھ�وة ج�واد أح�م�ر 
وبیده سیف أحمر، وأقترب من القبر وأخ�ذ ی�ن�ب�ش 
فیھ فقام الیھ محمد وقتلھ وس�ل�ب�ھ حص�ان�ھ وب�دل�ت�ھ 

وسیفھ. وفي اللیل�ة ال�ث�ال�ث�ة اس�ودت الس�م�اء وج�اء 
فارس یرتدي بدلة سوداء ویمتطي صھوة حص�ان 
أسود وبیده سیف أسود فقتلھ بعد أن أراد االقت�راب 
من قبر والده. وأخیراً عاد محم�د إل�ى اخ�وت�ھ ول�م 

 یخبرھم بما رأى.
وكان سلطان مدینتھم یعیش مع ب�ن�ات�ھ ال�ث�الث�ة،    

وكان الفرسان واألمراء یطلبون أیدیھن من والدھن 
السلطان فیرفض ھذا األخیر طلبھ�م. وف�ي ی�وم م�ا 
قرر السلطان أن یوقف ابنتھ الك�ب�ی�رة ع�ل�ى أع�ل�ى 
مكان مرتفع، وعلى الفارس الذي یرید الزواج منھا 
أن یخطفھا، فقام محمد بإختطافھا بعد أن لبس البدلة 
البیضاء وامتطى الحصان األبیض وت�ن�اول س�ی�ف�ھ 
االبیض، وھكذا استطاع أن یختطف بنات السلطان 
بعد أن یغیر مالبسھ وحصانھ وسیفھ في ك�ل ی�وم. 
وبعد ذلك یوافق السلطان على ت�زوی�ج ب�ن�ات�ھ إل�ى 

 محمد واخوتھ.)).
*** 

 بساط الریح، والبلورة: -
من أحالم االنسان ال�ق�دی�م ھ�ي أن ی�ط�ی�ر م�ث�ل    

الطائر فیحلق في الجو لیصل إلى مكان بعید، وأن 
یرى البعید عنھ. وظّل حلمھ یرافقھ أنّى ذھ�ب، أو 
ت�ق�دم ب�ھ ال��ع�م�ر، ف�إخ��ت�رع ال�ط�ائ��رة، وال�م�رك�ب��ة 
الفضائیة. بع�د أن ح�قّ�ق ح�ل�م�ھ األّول ب�إك�ت�ش�اف 
التلیسكوب الذي یعمل بالعدسات، ثم ال�ت�ل�ی�س�ك�وب 

 االلكتروني.
في حكایتنا ھذه یوجد كائنین غ�ی�ر ح�ی�ی�ن ھ�م�ا    

بساط الریح، الذي أتت الطائرة بدال عنھ، والبل�ورة 
 التي جاء التلیسكوب االلكتروني بدال عنھا.

*** 
 النص القطري"الملك وأبناؤه الثالثة"

((ملك عنده أوالد ث�الث�ة، ق�ب�ل أن ی�م�وت أراد    
یختبرھم أیھم یصلح للحكم، أعطى كل واح�د م�اال 
وقال لھم أذھبوا إلى البلدان وأصرفوا المال. خ�رج 
الثالثة وكل واحد منھم دخل بلدا. ال�ك�ب�ی�ر اش�ت�رى 
بمالھ تفاحة لو أكل منھا المریض لشف�ي. وال�وس�ط 
اشترى بمالھ بساط الریح. واالبن الصغیر اش�ت�رى 
بمال�ھ ب�ل�ورة ی�رى ف�ی�ھ�ا ك�ل ش�يء. ف�رأى االب�ن 
الصغیر والده مریضا، فبح�ث ع�ن أخ�وان�ھ ووج�د 
االبن االوسط وأخبره عن والدة فركبوا في البس�اط 
الطائر وذھبوا یبحثون عن أخیھم الكب�ی�ر ف�وج�دوه 
وأخذوه معھم ووصلوا إلى أبیھم المریض فأع�ط�اه 

 الكبیر التفحة فأكلھا وشفي من المرض.
بعدھا یقدم لھم االب امتحانا اخ�ر ف�ی�ف�وز االب�ن    

 األصغر بمنصب ولي العھد.)). 
*** 

 السرادق السحري: -
 النص العراقي"السرادق السحري"

((كان یا ما كان مل�ك ع�ظ�ی�م الش�ان، وق�ب�ل أن    
یموت راح یختبر ابنائھ الثالثة أیھما یصلح مكانھ. 
فأعطي لكل واحد مقدار من المال وطلب منھ�م ان 

 یطوفوا البلدان ویتاجروا ویعودوا الیھ.
ف�خ�رج األم�راء وراح�وا ی�ط�وف�ون ف�ي ال�ب�ل�دان   

لیتاجروا، ووجدوا طریقا بثالث فروع، وشیخ كبیر 
السن وأخبرھم: ان الطریق األول أكثر أمانا ی�ؤدي 
إلى أغنى المدن وأجملھا. وال�ط�ری�ق ال�ث�ان�ي ف�م�ن 
یسیر یھ یعود بأعظم االرباح وان كانت فیھ بع�ض 
المخاطر. وأما الطریق الثالث فھو طریق (الصد ما 
رد) ألن فیھ الغیالن والسحرة وال�ج�ان ونص�ح�ھ�م 

 االبتعاد منھ.
اختار األمیران األكبران الطری�ق األول وس�ارا    

بھ مسرعین، اما األمیر الصغیر فاخ�ت�ار ال�ط�ری�ق 
الثالث. وطلب منھ الشیخ أن یش�ت�ري ب�ك�ل أم�وال�ھ 
قطیع من الغنم، وقال لھ: في الطریق ستج�د قص�را 
في سفح الجبل العال�ي، ف�ی�ھ س�ع�الة، وھ�ي ق�ات�ل�ة 
فأختبئ بین الخرفان حتى تصل لھا ف�أھ�ج�م ع�ل�ى 
ثدیھا وأرضعة وقل لھا صرت مثل ابنك، فتعطیك 
األمان، فاخبرھا انك ابن أخیھ�ا وق�ل ل�ھ�ا ان أب�ي 
ارسلني الیك وارسل معي ھذا القط�ی�ع ھ�دی�ة ل�ك، 
ففعل األمیر ذلك. شكرتھ السعالة وقالت لھ أط�ل�ب 
ماذا ترید، فقال ل�ھ�ا ھ�ب�ی�ن�ي الس�رادق الس�ح�ري، 

 فتعطیك ایاه.
عاد األمیر إلى الشیخ الكبی�ر وس�أل�ھ ع�ن ف�ائ�دة    

السرادق، فقال لھ الشیخ: عندما تفتحھ یخرج جیش 
جرار بأمرتك. عاد األمیر إلى مدینتھ وأخبره رجل 
في الطریق ان الملك قد مات كمدا على ابنھ الثالث، 
وانقسم الجیش إلى نص�ف�ی�ن ك�ل نص�ف م�ع أح�د 
األمراء، ودارت بینھم حروب. ع�ن�دم�ا ع�ل�م أھ�ل 
المدینة باألمیر الصغیر قد عاد ومعھ جیش ج�رار 

 نصبوه ملكا علیھم.)) 

 ت) ب-  تا أم 
      (ا ا ا /2ح - 7الفصل           

 داود سلمان الشویلي/العراق
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حدثنا أحم�د ب�ن ذؤی�ب ق�ال: رح�م هللا ب�دی�ع    

الزمان الھمذاني فقد ترك لنا م�ق�ام�ات ال ت�ف�ن�ى 

كنوُزھا ذات لغة ثریة وصور جنیّة ومعان جلیّ�ة 

ق�د ع�اش   وھو وإن كان من عصر مضى فكأنّھ

بیننا تكاد ترى أبا الف�ت�ح االس�ك�ن�دري "ی�رق�ص 

قرده ویُضحك من عن�ده"وت�ك�اد تس�م�ع ص�وت�ھ 

 وھو ینشد:

 كما تراه غشومُ     ھذا الزمان َمشوم

 والعقُل عیٌب ولوم    الُحمق فیھ ملیح 

قلنا: أوِجْز یا ابن ذؤیب و أفصْح ف�ق�د ع�ھ�دن�اك 

 بلیغا

"ال یقّصر نظمُك عن ن�ث�رك وال ی�زري ك�الُم�ك  

 بشعرك"

قال:أحلّتني صفاقَس بعُض أسفاري وكانت مع�ي 

كتیبةٌ من اإلخوان ودخلنا على جعفر بن غزوان 

ساعةَ الغداء یغازلنا الطمُع ف�ي أك�ل�ٍة ش�ھ�ی�ة و 

ش��رب��ة ن��ق��یّ��ة و أث��رن��ا س��ی��رةَ ال��ط��ع��ام عس��ى 

مضیّفنایعرض علینا لذائَذ الخوان لك�ن�ھ أع�رض 

عنّا ك�أن ل�م یس�م�ع و أش�اح ب�وج�ھ�ھ ك�أن ل�م 

فتغامزنا وقل�ن�ا ن�أت�ی�ھ م�ن زاوی�ة أخ�رى   یفھم

واستذكرنا بعض األش�ع�ار ف�ي وص�ف ال�ط�ع�ام 

نتجاوب بھا كأننا نتسلّى وابن غزوان عل�ى ن�ار 

یتقلّى قد أخذ منھ الكمد واحترق من شدة حرجھ 

الكبد ،حتى كان دور ابن ماجة فقال:ھل تعرفون 

یا سادة حدیث المعري في رسالة ال�غ�ف�ران ع�ن 

الجنة ومافیھا من أل�وان ال�ط�ع�ام، ق�ل�ن�ا: أف�دن�ا 

وأمتعنا "، قال:جاء في حدیثھ عن األرّز أّن فیھ 

سّت لغاٍت ف�ھ�و أَُرّزع�ل�ى وزن أَُش�ّد وأُُرّزع�ل�ى 

وزن ُصُمّل، وأُُرز على وزن ُشغُ�ل، وأُْرز ع�ل�ى 

وھ�ي -ب�ن�ون-وزن قُْفل،و ُرّز م�ث�ل ُج�ّد ،و ُرْن�ز

ردیئة"، ثّم غمزنا ابن ماجة غمزة ذات م�غ�زى 

وقال"فعلى أّي وزن س�ت�دخ�ل�ن�ا ال�ج�ن�ة ی�ا اب�ن 

 غزوان؟"

 قال أحمد بن ذؤیب:

ما إن سمع جعفر طلب ابن ماجة وع�رف أن ال 

مفّر بعد أن صار التلمیح تصریحا ح�ت�ى ت�م�ل�م�ل 

�ُده ك�الَم�ھ وق�ال"ی�ا ق�وُم  في مكانھ وسب�ق ت�ن�ھُّ

ِرْسلَكم فما أنا بالشحیح وال مّمن یطع�م ض�ی�وف�ھ 

الھواء والریح فأخباُر مائدتي تسیر بھا الركب�ان 

لما تحفل بھ من شتّى األطباق واأللوان،ی�ج�ت�م�ع 

علیھا كما قال أخوكم الھمذانّي"البق�ل ال�ق�ط�ی�ف 

والخردل الحّریف و ال�خ�ّل ال�ث�ق�ی�ف و الش�واء 

الص�ف��ی�ف وال�ل��ح�م ال�ط��رّي والس��م�ك ال�ب��ح��رّي 

والتفاح الجنّي وال تشرق أنوار الخوان إال ب�أرّز 

تایلندا أو باكستان تعّده حلیل�ت�ي ب�ل�ح�م غ�ری�ض 

 وفواكھ ،أو تطبخھ جربیّا

(نسبة إلى جزی�رة ج�رب�ة) ع�ل�ى ال�ب�خ�ار ب�ك�ب�د 

الخروف والخضار فتفوح منھ رائحة زكیة ت�م�أل 

الدار وتطیل األعمار فتنتعش األنفاس وی�ت�ك�یّ�ف 

الراس، وقد تصنعھ حلیلتي "مقلوبة"وھي ف�ي 

إعدادھا موھوبة أو "محلّبیة"بلبن وم�ك�س�رات 

تروق لعشاق الس�ھ�رات،أم�ا ع�ن س�ل�ط�ة األرّز 

فحّدث، فیھا من ألوان الخضار ما یخلب األبصار 

ومن النكھات ما یحكي بھ السّمارومن ال�م�ن�اف�ع 

 …ما ال تحیط بھ األفكار

قال أحمد بن ذؤیب: وأمعن ابن غزوان في ذك�ر 

مناقب األرّز وسائر األطباق حتى دارت رؤوسن�ا 

من الجوع ونقنقت ضفادع بطوننا واس�ت�ی�ق�ظ�ت 

شھواتنا وتحلّب منا الریق فانت�ف�ض اب�ن م�اج�ة 

 كمن بھ مّس أو حریق وأنشد:

 كأنّھ الغصُن قّدا  یا فاضال قد تبّدى. 

 

قد اشتھى اللحَم ض�رس�ي ف�اج�ل�ده ب�األرز ج�ل�دا 

 (الھمذاني)

قْم یا ابَن غزوان فُمْر لنا "برغیف ع�ل�ى خ�وان 

نظیف و أرّز بَوْرٍش وملح خفیف وارفقھ بسم�ك 

مقلّي وراٍح تونسّي وسلطات منّكھة ب�ال�ل�ی�م�ون 

وماء قراٍح معطّر بماء الزھرأو الزنجبیل وأكث�ر 

من الغالل والمرطبات م�ن�ع�ش�ة ال�روائ�ح،غ�ن�یّ�ة 

النكھات، وال تبخل علینا بقھوة یمنیة تدور ب�ھ�ا 

علینا ساقیة حبشیة في فناجین صینیة وأردف�ھ�ا 

بشاي سیالنّي یُعّده فتى مغربّي ولیكن في أقداح 

ذھبیة ُمنّضدة في صواٍن فضیة وإن ب�ال�غ�ت ف�ي 

حسن الضیافة ف�ج�ّود األن�وار و ل�طّ�ف ال�ج�وار 

 وامإل الجرار".

 

 قال أحمد بن ذؤیب:

ما كاد ابن ماجة ینھي الطلبات حتى انھمرت من 

جعفر العبرات وعلت الزفراُت واآلھاُت وارت�ف�ع 

نشیجھ فأشفق�ن�ا وهللا ع�ل�ی�ھ واج�ت�م�ع�ن�ا ع�ل�ی�ھ 

 نستفسر أمره ونتطلّع إلى سّره فقال:

یا قوم ، أنا تونسّي بالجود معروف، ص�ف�اقس�ّي 

  بالكرم موصوف لكن

ف�اع�ت�ْب ع�ل�ى ص�رف      الذنب لألیام ال ل�ي 

 اللیالي

كنّا في نعیم مفانق ال یعدمنا ال�دق�ی�ق وال ال�ل�ح�م 

الغریض،لنا من الدبس أطنان ومن األرّز أك�وام 

،ولنا من ال�ت�م�ر ال�ف�رُض وال�ح�م�ُت وال�ك�م�ی�ُت 

والبّث، ولنا البسكویت والبقالوة وكع�ك زغ�وان 

ومخارق باجة ولنا الغ�الل أص�ن�اف ف�م�ن ت�ف�اح 

وعنب رفراف الى برتقال الوطن القب�ل�ّي   سبیبة

وتین كسرى وال�ب�ط�ی�خ ال�ق�ی�روان�ّي، ول�ن�ا م�ن 

الخضروات ما ال یحی�ط ب�ھ اإلحص�اء وال ی�أت�ي 

على جودتھ وصف، وكانت رفوف المتاجر تكتظّ 

بألوان العجائن بعضھا محلّي وبعضھا م�ن ب�الد 

الھند أو افرنجّي وكانت حلیل�ت�ي ت�ق�ّض�ي ال�ی�وم 

تدور من التنور الى القدور ال تغادر المط�ب�خ اال 

حتى كان ربیع الن�ك�ب�ة ف�ع�ّم ال�ت�ھ�ری�ب … للنوم 

واستشرى االحتكار لتمتل�ئ م�خ�ازن ال�ف�اس�دی�ن 

بتآمر مع بعض المسؤولین وأُف�ِرغ�ت ال�م�ت�اج�ر 

والدیار والتھبت األسعار وھبطت قیم�ة ال�دی�ن�ار 

ولم یبق للناس غیر الدعاء لمن یعدھم ب�ال�ف�رج 

والرخاء وھو یضمر ال�خ�ب�ث وی�ت�وّع�دب�ال�ج�وع 

،ثم زحف علین�ا ب�ن�و س�وی�دان ب�ی�ن�ھ�م   والفناء

األمرد والملتحي والمسلم والمسی�ح�ي وام�ت�ألت 

بھم األسواق والشوارع وان�ت�ش�روا ف�ي ال�م�دن 

والمزارع وكانوا كمن لھ مع األرّز دْین ی�ق�ض�ی�ھ 

أو واجب ثأر یؤدیھ فنحن ك�م�ا ت�رون ال�ی�وم ی�ا 

سادة صارت حیاتنا ھبیدا وحدجا ومع ض�ی�وف�ن�ا 

حرجا ال نملك من الطعام غیر األماني ومن لذی�ذ 

 العیش غیر تذّكر غابر األزمان

ساكن قفر وحلیف   وأصبحُت من بعد غنًى ووفرِ 

 فقر

 آوي إلى بیٍت كقیِد شبر

 خامَل قَْدر وصغیرقِدر

 قال احمد بن ذؤیب :

فأشفقنا علیھ وقمنا عنھ وانصرفنا ولسان الحال 

یقول :"لیس تخلف األوطان قدرا والتقھقر ب�ھ�ا 

 قضاء بل الساسة أصل البالء "

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

                    1 7 / 0 4 / 2 0 2 2        

ُرزا ا  

 زینب حداد/تونس
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قُص أح�ُد أج�م�ِل ف�ن�وِن ت�ج�لِّ�ی�اِت      الرَّ
وحِ والجسِد؛ خاّصةً عندما ین�ب�ُع م�ن  الرُّ
وحِ وال�خ�ی�اِل ووھ�جِ ال�ج�س�ِد  أعماِق الرُّ
وكأنَّھُ یطیُر، ویحلُِّق في الّسم�اِء؛ ش�وقً�ا 
إلى أب�ھ�ى ال�تّ�ج�لّ�ی�اِت. ت�ب�ھ�ُرن�ي رقص�ةُ 
الّسالسا، والتّانغو، والبالیھ، والّس�ام�ب�ا، 
والفالمنكو؛ ھذا ال�ّرق�ُص ال�م�دھ�ُش ف�ي 
تجلّیاِت ش�م�وِخ�ِھ وإی�ق�اع�اتِ�ِھ، وال�ك�ث�ی�ُر 
الكثیُر ِمَن الّرقِص شرقًا وغربًا، أت�وقّ�ُف 
م��ل��یًّ��ا ف��ي ان��ب��ع��اث��اِت ھ��ذا ال��نَّ��صِّ ع��ن��َد 
اقصِة السُّویدیِّة م�ن ج�ذوٍر إس�ب�ان�یّ�ٍة  الرَّ
غجریٍّة، الفنّانةُ كبرئی�ل�ة ُك�وت�ارا؛ ح�ی�ُث 
اخرِة  أنّني في إحدى لیالي ستوكھولم الزَّ
بالّرق�ِص، وف�ی�م�ا ك�ن�ُت أش�اھ�ُد ع�رًض�ا 
ل��رق��ِص ال��ف��الم��ن��ك��و ع��ل��ى مس��رحِ داِر 
الّرقِص ضمَن فعالیاِت ستوكھولم عندما 
كانْت عاصمةُ أوروبا للثقافِة، وكنُت أحَد 
أعضاِء منظِّمي وم�ع�دِّي ھ�ذِه ال�ع�روِض 
ع�ِة،  الموسیقیِّة والغنائیِّة والفنِّیِّة المت�ن�وِّ
برفقتي الشَّاعُر الّسعودي ال�ّرائ�ع أح�م�د 
كتّوعة؛ ص�اح�ُب دی�وان: "ك�رةُ ص�وٍف 
لُفَّْت على ع�ج�ٍل"، ك�نّ�ا مش�دوَدی�َن إل�ى 
فتحِ السِّتاِر، بھدوٍء افتُتَِح ستاُر المسرحِ 
اقصِة الغجریِّة كبرئیل�ة ُك�وت�ارا،  على الرَّ
ترافقُھا فرقةٌ مصریّةٌ وھ�ن�دیّ�ةٌ وراقص�ةٌ 
مصریّةٌ، كنُت قد ھیَّأُت صدیقي على أنَّ�ھُ 
سیشاھُد عرًضا ل�ل�ف�الم�ن�ك�و ل�ن ی�ن�س�اهُ 
وحِ  أبًدا، عرًضا لھُ عالقةٌ ب�ت�ج�لِّ�ی�اِت ال�رُّ
وھي في أوجِ انتعاشاتِھا. بدأْت كبرئ�ی�ل�ة 
بالّرقِص على إیقاعاِت الموسیق�ى، ك�اَن 
یُذھلُني كیفیةُ لملمِة فس�ت�انِ�ھ�ا ال�م�ت�دلّ�ى 
خ��ل��فَ��ھ��ا ورف��ِع��ِھ ف��ي ال��ھ��واِء ب��ط��ری��ق��ٍة 
إیقاعیٍّة ترافُق ح�رك�ةَ ال�ّرق�ِص، ف�ت�غ�دو 
كفَراشٍة ُمبھرٍة منبعثٍة من كنِف ال�غ�س�ِق 
في صباحٍ مكلٍَّل بأغاني ف�ی�روَز. ش�ع�ْرُت 
وكأنَّ رائحةَ الب�خ�وِر ت�ع�ب�ُق ف�ي أج�واِء 
المكاِن، انتابْتني غیرةٌ إیجابیَّةٌ مم�زوج�ةٌ 
ُم�ھُ  بالمحبِّة واإلعجاِب العم�ی�ِق ب�م�ا ت�ق�دِّ
من عروٍض رائعٍة، ترق�ى إل�ى مس�ت�وى 
الغیرِة المحفّزِة على تقدیِم أبھى ما ل�دى 
اإلنس��اِن م��ن ع��ط��اٍء م��ك��لَّ��ٍل ب��ی��ن��اب��ی��عِ 

فاِء!  الصَّ
فیما ك�ن�ُت أش�اھ�ُدھ�ا، اع�ت�رْت�ن�ي رغ�ب�ةٌ 
ُحلُمیّةٌ أْن أصعَد إل�ى ال�م�س�رحِ وأت�ح�ّوَل 
بقدرٍة ما إلى فَراشٍة وأُحطَّ على جبی�نِ�ھ�ا 
المرفرِف فوَق قمِم الج�ب�اِل. ح�ل�ْم�ُت ف�ي 
تلَك اللَّح�ظ�اِت ل�و ك�ن�ُت راقًص�ا ج�ام�ًح�ا 

أراقُصھا على إیقاعِ ال�ف�الم�ن�ك�و؛ ل�ع�لِّ�ي 
أتطّھُر قلیًال من ال�تَّ�ك�لُّ�س�اِت ال�م�ت�راك�م�ِة 
وحِ. ك�ب�رئ�ی�ل�ة ُك�وت�ارا  حوَل خاصرِة ال�رُّ
س��وس��ن��ةٌ م��ع��بّ��ق��ةٌ بش��ھ��وِة ال��م��ط��ِر ف��ي 
صباحاِت نیساَن، فرٌح منبعٌث م�ن ح�ب�ِق 
الّسماِء، إیقاٌع متناغٌم مَع بھ�ج�ِة ال�ق�ل�ِب 
والّروحِ، تُشبھُ َمرًجا م�غ�طّ�ى ب�أھ�زوج�ِة 
الُحلُِم اآلتي، ھطَل الف�رُح ع�ل�ی�ن�ا غ�ی�م�ةً 
ماطرةً على مرافِئ اللَّیِل. أمسْكُت ق�ل�م�ي 
وبدأُت أكتُب شع�ًرا م�ن وح�ي ت�واص�ل�ي 
االشتعالي م�َع ب�ھ�اِء ال�ح�ض�وِر. ف�ج�أةً، 
وج�ْدُت غ�م�ام�ةً ب�ی�ض�اَء ت�ع�ان�ُق ب�ھ�ج�ةَ 
المس�رحِ، ع�ب�َرْت س�ارة ُك�وت�ارا فض�اَء 
المسرحِ كأنَّھا حمامةٌ ترفرُف حوَل وھجِ 
االنبھاِر، شقیقتاِن متعانقتاِن مَع خ�م�ائ�ِل 

غ�ی��م�ٍة ُح�ب��ل�ى ب�ِدفِء السَّ�ن��ی�َن. ال�ت��فَ��َت 
"كتّوعة" نحوي قائًال: كنّا مست�رِخ�یَ�ی�ِن 
تحَت تماوجاِت رذاذاِت الحنیِن المتن�اث�رِة 
من أجنحِة كبرئیل�ة ف�وَق بس�م�ِة ال�لّ�ی�ِل، 
ف�دخ�لَ�ْت س��ارة ب�ع�ذوب��ٍة م�ع�بّ��ق�ٍة ب�أری��جِ 
التِّیِن، رقٌص م�ت�ع�ان�ٌق م�َع دم�عِ ال�لَّ�ی�ِل، 
ق��ِص،  ی�ط�ل�ق��اِن ص�وتً�ا ع�ل�ى إی��ق�اعِ ال�رَّ
رأسان شامخان مثَل ع�ن�ف�واِن ال�ج�ب�اِل. 
ِطرنا فرًحا وكأنَّنا نشاھُد حلًما منبعثًا من 
غماِم األساطیِر، كم كاَن العرُض مب�ھ�ًج�ا 

 للروحِ. أھًال بأشھى تجلِّیاِت اإلبداعِ.
قفَزْت ذاكرتي إل�ى ل�ق�اءاٍت س�اب�ق�ٍة م�َع 
ھ��ذِه ال��ّراقص��ِة ال��م��دھش��ِة ف��ي أدائِ��ھ��ا 
�ھ�ا  البھیجِ؛ فقد ال�ت�ق�ی�ُت ب�ك�ب�رئ�ی�ل�ة وأمِّ
"ھیلینا" وأختیھا؛ "سارة، والریس�ا"، 
أتذكَُّر كیَف استرعى انتباَھھا "ع�ودي" 
في إحدى لقاءاتِن�ا، فس�أل�ْت�ن�ي ك�ب�رئ�ی�ل�ة 
فیما إذا أعزُف على ال�ع�وِد وأغ�نِّ�ي؟ م�ا 
كنُت آنذاك أعرفُھا جیًّدا، طلبَْت منّي ف�ي 
إحدى االستراحاِت في مركِز ال�ف�الم�ن�ك�و 
��ب��اَن  ُب الشُّ الَّ��ذي تش��رُف ع��ل��ی��ِھ، وت��درِّ
قِص، أن أع�زَف ل�ھ�ا  والّشابّاِت على الرَّ
بعَض األغاني الَّتي أُجیُدھا؛ لع�لَّ�ھ�ا ت�ج�ُد 
ما یناسُب إیقاَع الفالمنكو الّ�ذي ت�رق�ُص 
علیِھ. شعْرُت باإلحراجِ قلیًال، ث�مُّ أردْف�ُت 
قائًال: أنا مجّرد ھاٍو للموسیقى والغن�اِء، 
أعزُف وأغنّي بعَض األغ�ان�ي الشَّ�ع�ب�یّ�ِة 
الفولكلوریِّة الخفیفِة، فق�الَ�ْت: أص�ًال أن�ا 
ٍ م�ن ال�م�وس�ی�ق�ى  أبحُث ع�ن ھ�ك�ذا ن�وع
والغناِء. بعَد دردشٍة ھادئٍة، اس�ت�ط�اَع�ْت 
أْن تُقنِ�َع�ن�ي ك�ي أع�زَف ل�ھ�ا م�ا ی�م�ك�ُن 
ُم ل�ھ�ا  عزفُھُ، فأمسْكُت عودي وبدأُت أق�دِّ
مقاطَع من بعِض األغاني الَّ�ت�ي أِح�بُّ�ھ�ا، 

وفیما كْنُت في غم�رِة ال�ع�زِف وال�غ�ن�اِء، 
جنْحُت نحَو األغاني ال�غ�ج�ریّ�ِة ال�ق�دی�م�ِة 
الّتي تعلَّ�م�تُ�ھ�ا م�ن خ�الِل ت�واص�ل�ي م�ع 
ع�وال��ِم ال��غ��ج��ِر، ُس��ِرْرُت ل��ھ��ذا ال��نّ��زوعِ 
ال�غ�ج�ريِّ ال�م�س�ت��وح�ى م�ن ھ�ن�اَك، م��ن 
أقص�ى الشَّ��م�اِل الشَّ��رق�يِّ م��ن خص��وب��ِة 
وحِ، نعم، غناٌء غجريٌّ ذو ح�م�ی�م�یّ�ٍة  الرُّ
�وِت  دافئٍة، یتمیّ�ُز ب�الّص�خ�ِب وع�ل�وِّ الصَّ
وذو إیقاعٍ راقٍص، وال�ف�الم�ن�ك�و ی�رت�ك�ُز 

 أصًال على اإلیقاعِ الّصاخِب السَّریعِ.
كانْت كبرئیلة تسمُع بتركیٍز م�رھ�ٍف إل�ى 
 ، موسیقاي وھ�ي ج�الس�ةٌ ع�ل�ى ك�رس�يٍّ
تُ�دن�ِدُن وتص�فِّ��ُق ع�ل�ى ال��خ�ف�ی�ِف وت��دقُّ 
أقداَمھا على األرِض ب�رت�ٍم رائ�عٍ ت�راف�ُق 
موسیقاي، وفجأةً، وجْدتُ�ھ�ا ت�ق�ُف ع�ل�ى 
قدمیھا تموُج على إیقاعِ موسیقاي م�ث�َل 
موجٍة بحریٍّة ھائج�ٍة، م�ا ك�ان�ْت ت�رت�دي 
ل��ب��اَس ال��ّرق��ِص وال ح��ذاَءھ��ا ال��خ��اّص 
بالّرقِص، رافقْتني بحدوِد خ�م�ِس دق�ائ�َق 
ا كان  تقریبًا، ثمَّ توقّفَْت حالما خرْجُت عمَّ
یناسُب إیقاَعھا، فتوقّ�ْف�ُت أن�ا أیًض�ا، ث�مَّ 
عان�ْق�تُ�ھ�ا، ش�ع�ْرُت أنّ�ن�ي أع�ان�ُق ن�داوةَ 
اللَّیِل، وأحلُِّق نحَو األعالي، ابتسَمْت ل�ي 
موجاُت البحِر، وكأنِّي ف�ي ح�ل�ٍم ش�ف�ی�ٍف 
باحِ، فرٌح من نكھِة  یتعانُق مَع نسیِم الصَّ
النَّارنجِ غمَر روحي، ھْل م�ن ال�م�ع�ق�وِل 
أن ترقَُص كبرئیلة ُك�وت�ارا ع�ل�ى إی�ق�اعِ 
أغنیاتي وموسیقاي؟! اقترَحْت ع�ل�يَّ أن 
أق�ّدَم األغ�ن�ی�تَ�ی�ن ال��لَّ�تَ�ی�ن رقَص�ْت ع�ل��ى 
إیقاِعھما في ع�رِض�ھ�ا ال�ق�ادِم، وق�ال�ت: 
إنَّھما أغنیت�اِن م�ن�اس�ب�ت�اِن ل�ل�ف�الم�ن�ك�و، 
وأستطیُع أن أرقَص على إیقاِعھما، فھْل 
تریُد أن ترافقَني في الحفلِة القادمِة الّتي 
سأقدُِّمھا ھنا في مركِز تدریبي؟ أفرَحن�ي 
اقتراُحھا؛ بل أنعَش فؤادي، واف�ْق�ُت م�ن 
ٍد؛ ألنّھا أبھ�َرْت�ن�ي، ھ�م�ْس�ُت  دوِن أيِّ تردُّ
�ع�ِر إل�ى ح�دِّ  في سّري: أن�ا ع�اش�ُق الشِّ
َل  االشتعاِل، ھْل من ال�م�ع�ق�وِل أْن أت�ح�وَّ
إلى عازِف عوٍد ترافُق م�وس�ی�ق�اي ول�و 
ُل راقصِة ف�الم�ن�ك�و ف�ي  لخمِس دقائَق أوَّ

  اسكندنافیا؟!
انشغلَْت كبرئی�ل�ة م�َع ب�ع�ِض ض�ی�وفِ�ھ�ا، 
ھا "ھیلینا" نحوي وقالَْت لي:  تقّدَمْت أمُّ
إیَّاَك لو طلبَْت "كابي" م�ن�َك أْن ت�ع�زَف 
لھا في حفلتِھا الق�ادم�ِة وال ت�أخ�ُذ ح�قَّ�َك 
منھا بالكامِل؟ ف�ق�ْل�ُت ل�ھ�ا ع�ن أيِّ ح�قٍّ 
تتح�دَّث�ی�َن؟! ف�ق�الَ�ْت: ع�ن ح�قِّ ع�زفِ�َك؟ 
رفْعُت یدي وح�ّرك�تُ�ھ�ا ب�ط�ری�ق�ٍة ت�ع�ن�ي: 
ْت رأسھ�ا  اتركینا من الفلوِس اآلَن؟! ھزَّ
قائلةً: أنَت بحیاتَِك لن تنجَح ك�م�وس�ی�ق�ي 
، فقلُت ل�ھ�ا: وَم�ْن ق�اَل ل�ِك إنّ�ن�ي  ومغنٍّ
ُر أو أحلُم أن أكوَن موسیقیًّا وم�غ�نّ�یً�ا  أفكِّ
ن��اج��ًح��ا؟! أن��ا ش��اع��ٌر وأری��ُد أْن أك��وَن 
ا م�ن�ع�ت�قً�ا م�ن ك�لِّ ال�ق�ی�وِد،  شاع�ًرا ح�ّرً
فقالَْت: حتّى في الشِّعِر لن تنجَح كشاعٍر 
ط�ال��م�ا ت�ح��م�ُل ھ�ك��ذا ت��ف�ك��ی�ٍر. ض�ح��ْك��ُت 
وھَزْزُت رأسي، ابتس�َم�ْت وھ�م�َس�ْت ل�ي 
ا یصبُّ في مرافِئ ال�ق�ص�ی�دِة. ج�اَءْت  سّرً
كبرئ�ی�ل�ة وق�الَ�ْت: ع�ن م�اذا ت�ت�ح�ّدث�ان؟ 

��ھ��ا: ن��ت��ح��ّدُث ع��ن��ِك وع��ن  ف��ق��الَ��ْت أمُّ
ع��روِض��ِك؟ ف��ق��الَ��ْت: ع��ن أيِّ ش��يٍء 
ت�ت��ح�دَّث��اِن ب��الّض�ب��ِط؟ ع��ن ال��ثّ�م��ِن الّ��ذي 
ُم�ھُ ف�ي  سی�ت�ق�اض�اهُ ص�ب�ري ل�م�ا س�ی�ق�دِّ
عرِضِك القادِم؟ أجابَْت كبرئیلة: طیّب ك�م 
تریُد أجَر عزفِِك لمدَِّة خم�ِس دق�ائ�َق ف�ي 
عرضي القادِم؟ تمعَّْنُت في بریِق عینی�ھ�ا 
وقاَمتِھا الّشامخِة شموَخ القصائِد، ق�ائ�ًال 
لھا: ال ش�يَء ی�ا ع�زی�زت�ي، ك�ف�ان�ي أن 
أتمتََّع في عرِضِك ال�ج�م�ی�ِل. ن�ظ�َرْت إل�ى 
ھا، غمزْتھا وكأنَّھا تعني أنَّھ�ا ح�قَّ�ق�ْت  أُمِّ
ما تریُدهُ، ثمَّ ف�ت�َح�ْت ی�دی�ھ�ا وع�ان�ق�ت�ن�ي 
عناقًا حمی�ًم�ا ك�أنَّ�ھُ م�ن�ب�ع�ٌث م�ن رح�اِب 
ح�ن�ی��ِن ب�ھ��ج�ِة ال�ح�رِف ووھ�جِ ان��ب�ع��اِث 
الشِّعِر، قبّْلُت خّدَھا األیسَر وأرَجح الظَّ�ّن 
أنّني قد قبَّ�ْل�ُت ج�ب�ی�نَ�ھ�ا ال�م�ت�م�اھ�ي م�َع 

  شموخِ الجباِل!
ھمَس كتّوعة إلّي وھو مذھوٌل بما یراهُ، 
عرٌض رائٌع جّدًا، إیق�اٌع م�ن�ع�ٌش. ك�ان�ْت 
كبرئیلة تمأل المسرَح فرًحا، ش�ع�ْرُت أنَّ 
قسطًا من أحزاني قد تب�دََّد، وقس�طً�ا م�ن 
غربتي عبَر شقوَق اللَّ�ی�ِل، وقس�طً�ا م�ن 
فش��ل��ي ف��ي ال��ح��ی��اِة ق��د ان��زاَح ج��ان��بً��ا، 
وراَوَدني أنَّ صدیقي أحمد كتّوع�ة ربّ�م�ا 
��ا م�ن رح��ِم ت��ج��لّ��ی��اتِ��ِھ  ی�ك��ت��ُب أیًض��ا نّصً
االنتعاشیِّة فیما یراهُ. س�أل�تُ�ھُ ب�ن�وعٍ م�ن 
الدُّعابِة، فیما إذا تستطیع "ُكوت�ارا" أن 
تُسقِطَ بحركٍة من حركاِت فستانِھا وھ�ي 
تتراقُص مثَل فَراشٍة عاشق�ٍة وزارةً م�ن 
وزاراتِنا؟ ضحَك قائًال: قُ�ْل وزارات؛ ب�ل 
�تِ�ھ�ا! ض�ح�ْك�ُت أن�ا اآلخ�ُر،  حك�وم�ةٌ ب�رمَّ
وشعْرُت بفرحٍ عمی�ٍق، ھ�امًس�ا ل�روح�ي 
المنتعشِة من بھجِة ال�ح�ض�وِر: ھ�ل م�ن 
اقصةُ الغجریّةُ  المعقوِل أن تكوَن ھذِه الرَّ
المائجة أم�ام�ي اآلَن، م�ث�َل ب�ح�ٍر ھ�ائ�جٍ 
بوھجِ العشِق، كانْت تتمایُل أم�ام�ي م�ن�ُذ 
أسابیَع، ترقُص على تماوج�اِت إی�ق�اع�َي 
؟! .. فرٌح یزداُد تأللًؤا في سماِء  الغجريِّ

وحِ!   الرُّ
.............................. 

 ستوكھولم:
 ) صیاغة أولى.2006/ 11/ 27(
 ) صیاغة نھائیَّة.2019/ 9/ 17( 

،ِة ا   را  ا را 

وحوا ِا ِ  ٌ ُِع رإ 

/ صبري یوسف 
 سویدال
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الرسم بالكلمات، لیس فنا ج�دی�دا،    
بل ھو ضارب بالقدم، اال انّ�ھ غ�ای�ة 
ل��الدی��ب ایض��ا، ول��ط��ام��ا ت��ب��اھ��ى 
المبدعون بذلك، حتى اشیر الیھ انّ�ھ 
لیس أسلوبا فق�ط ب�ل ھ�و ف�ن ق�ائ�م 
بذاتھ. وال�ح�ق�ی�ق�ة ال�م�رك�زی�ة ال�ت�ي 
صارت تحتلھا الصورة الشعریة ف�ي 
األدب الحدیث ، ص�ار م�ن ال�ج�م�ی�ل 

 .فعال االرتقاء بھذا العطاء االنساني
أن الممیّز األھم للغة الراسم�ة انّ�ھ�ا 
اكثر حیویة واك�ث�ر اش�راق�ا، واك�ث�ر 
وضوحا، وتعتمد التعبی�ر ال�م�ن�ط�ل�ق 
م��ن الص��ورة، ب��ح��ی��ث انّ��ك ت��رى 
الكلمات كأشیاء والتراكیب ك�ل�وح�ة، 
ثم ھي تنطلق بك بعد ذلك الى ع�ال�م 
المعنى. بل اّن االم�ر ی�ك�ون اح�ی�ان�ا 
اعمق من ذلك، اذ تتشكل الصور في 
عالم الفكر، فیكون ام�ام�ك ت�ألأل ف�ذ 

  . وجمیل ملّون وبّراق
اّن اللغة الراسمة وم�ا ت�رس�م�ھ م�ن 
تشكالت انّم�ا ھ�و ب�اخ�ت�ص�ار ع�ال�م 
جمیل، عالم یعّج بالج�م�ال، ال�ج�م�ال 
ف�ح��س�ب. وھ��ذا ال��ت��راك�م ال��ج�م��ال��ي 
ال�ت�ص��وی�ري ن�ج��ده ج�ل��یّ�ا ف�ي ل�غ��ة 
الشاعر العراقي الفّذ كری�م ع�ب�د هللا 
في كتاباتھ، وربما الم�ف�ت�اح األم�ھ�ر 
لقراءة لوح�ات ك�ری�م ع�ب�د هللا ھ�و 
مدخل اللغ�ة ال�راس�م�ة، اال انّ�ھ ف�ي 
نص (شرفات شاحبة من طین) یبلغ 
ال��غ��ای��ة م��ح��قّ��ق��ا ان��ج��ازا ادب��ی��ا ف��ّذا 
ومتفردا سیكون لھ أثره في ساح�ات 
األبداع. ونحن ھنا ف�ي ھ�ذا ال�م�ق�ال 
سنركز على االسلوبی�ة ال�ت�ي ح�قّ�ق 
ب�ھ�ا ھ�ذا ال��ن�ص ال��ق�درة ال��راس�م��ة 
الك�ب�ی�رة، ام�ا ال�ج�وان�ب ال�ج�م�ال�ی�ة 
االخرى لل�ن�ّص وال�ت�ي ھ�ي ك�ث�ی�رة 

 .فنتركھا لمحلّھا وألھلھا
العن�وان ف�ي ذات�ھ ل�وح�ة (ش�رف�ات 
شاح�ب�ة م�ن ط�ی�ن) وال ت�ح�ت�اج اال 
لمخیّلة حتى تبحر في تلك الش�رف�ات 

 .الطینیة الشاحبة وتعیش أجواءھا
في لوحة مرسومة من المعان�ي ف�ي 
فضاء من الدالالت یقول ك�ری�م ع�ب�د 
هللا (فراٌغ متجّرٌد إالّ مْن مخالب تعلو 

) أفقاً مت�آك�الً...). االس�ن�اد االس�م�ي
فراغ متجرد) ثم یتبعھ ب�االس�ت�ث�ن�اء، 
فبعد أن تش�ّك�ل�ت الص�ورة ل�ل�ف�راغ، 
جاء صوت االستثناء، كضربة ورفع 
ی�د ل��إل�ش��ارة إل�ى ج��ان�ب، (اال م��ن 

ال�ل�غ�ة  مخالب) انّھ ابراز لل�م�خ�ال�ب.
الراسمة تتم�ی�ز ب�األب�راز و ال�ق�درة 
عل�ى تس�ل�ی�ط الض�وء. وھ�ذا ایض�ا 

یجري على تص�دی�ر ال�ك�الم ب�ك�ل�م�ة 
(فراغ) انّھ تسلیط للضوء على ھ�ذه 
الكلمات. انھ فراغ متجرد اال ... م�ن 
مخال�ب. ال ی�ن�ت�ھ�ي ال�وص�ف ھ�ن�ا، 
وبلغة نثریة فذة، على مستوى ع�ال 
من الشاعریة، انّھا مخالب تعلو افقا 

وب�ع�د ھ�ذا ال�رس�م، وم�ا …  متآكال 
للمفردات م�ن م�رج�ع�ی�ات وع�وال�م 
معنویة تن�ق�ل ال�ذھ�ن ال�ى فض�اءات 

 .الداللة وما یرید الشاعر ایصالھ
ثم ببیان اعلى یقول (كاتماً ب�أن�ف�اِس 
ش��رف��اٍت مس��ت��وحش��ٍة ف��ي زم���ِن 
ال��خ��راب..) ف��ي ل��وح��ة تص��وی��ری��ة 
تطوری�ة ت�ف�ت�رش ال�م�ك�ان، وت�ع�ل�و 
وت�ك��ت��م االن��ف��اس، ان��ف��اس ش��رف��ات 

 .مستوحشة، في زمن الخراب
خ��ال��ی��ةٌ األش��ج��اُر س��وى ال��قُ��ب��َح  (

یتوّجُس ث�م�اِر ال�ھ�زی�م�ِة.....) وف�ي 
بیان مرآتي وانعكاسي او محاكات�ي، 
وب��ت��دوی��ر ل��ل��وح��ة م��ن وج��ھ اخ��ر، 
االشجار خالیة، ل�ی�س ھ�ن�اك س�وى 
قبح یت�وّج�س ث�م�ار ال�ھ�زی�م�ة) ف�ي 
اسلوب االبراز والتوضیح واالم�ان�ة 
الكاملة ببوح عال ومجازیة وشعریة 

 .فذة تتكامل الصورة
ومن ثم بوجھ ثالث ل�ل�وح�ة وب�ب�وح 
عال یقول او یرسم (یوشُك ھذا اللیل 
یربطُ وجھَ الصبح بفّوھٍة رعناء ...)

، حتى تصل اللغة الى مقطع مرسوم 
ب�دق�ة ع�ال��ی�ة (ت�م��ت�َم ال�ق��ط�اُر ن�ح��َو 
الغروب یحثّو عجالَت ال�ق�ل�ق)، ف�ي 
بیان حدثي، فعلي یتمتم القطار، نحو 
ال�غ�روب م�ج��ازی�ة ع�ال�ی��ة اال ان�ھ��ا 

 . بوحیة، یحّث عجالت القلق
انك ترى ب�وض�وح حض�ور االل�ف�اظ 
ال�ظ�رف�ی�ة وھ�ي م��ھ�م�ة ك�ث�ی�را ف��ي 
الرسم، انھ ترتیب المكان، ویم�ك�ن�ن�ا 
ال��ق��ول وبس��ھ��ول��ة ان ھ��ذه ال��ل��غ��ة 
مقصودة و لیست انث�ی�االت ش�ع�ری�ة 
بل تقنیة عالیة یقول كری�م ع�ب�د هللا 
(ل�ل�م�ح�ن�ِة ص�ری�ر أب�واٍب م�غ�م�ض�ة 

وراءھا تراٌث معلول .../ أقاَم الزمُن 
خیمةً ظلَّل أوتادھ�ا ال�ح�داد) ن�الح�ظ 
كلمة صریر، وابواب، ومغمض�ة، و 
وراءھا و م�ع�ل�وم. ك�ل�ھ�ا م�ف�ردات 
حس��ی���ة، ظ���اھ���رة ج���دا ال ل���ب���س 

وك�ل�م�ة وراءھ�ا ل�ھ�ا وص�ف   فیھ�ا
مكاني ظرفي بحت. إذن تعلمن�ا ل�غ�ة 
كریم عبد هللا ان اللغة الراسمة ل�غ�ة 
تعتمد الحسیات وتع�ت�م�د ال�ظ�رف�ی�ات 
وانھا لغة الت�ق�ن�ی�ات ال�ع�ال�ی�ة، ان�ھ�ا 
مدرسة تعلّمنا نموذجا ل�ف�ن ك�الم�ي 
ف�ذ. وف�ي م��ق�ط�ع یش��ھ�د ل�م��ا ق�ل�ن��ا 
ویوّضحھ اكثر یقول ك�ری�م ع�ب�د هللا 
(أقاَم ال�زم�ُن خ�ی�م�ةً ظ�لّ�َل أوت�ادھ�ا 

 الحداد).
ویستمر الرسم ح�ی�ث ی�ق�ول (اآلت�َي 
أوم��أَ ب��ال��ت��س��ّوِل ی��دقُّ مس��ام��ی��َر 
ال�ن��ع��ِش ../ ف��ي ال��ف��ت�ن��ِة ال�ھ��وج��اَء 

 یتعنّكُب رماٌد أجھشھُ وطٌن ب�ال غ�د
مْن ھنـاَك م�رَق ط�ل�ی�ق�اً ح�ج�راً  /...

محتضناً ھش�ی�م�ھُ..، ال�م�ق�ط�ع ی�ع�ّج 
باألفعال المضارعة ویعّج بالترتیبات 
المكانیة والزمانیة ویعّج بالحسیّات، 
انّھ رسم مقصود وفّذ وتلوین للفكر. 
لغة راسم�ة ت�أس�ر ال�ف�ك�ر و ت�رتّ�ب 
المعاني كأنّھا أشیاء و لیست مقاصد 

 . معنویة
الى ان تأتي المقاطع االخیرة وع�ل�ى 

ھذا ) نفس الوتیرة والرسم والترتیب
الصدى لألنین صاَر وج�ھ�اً م�ل�ف�وف�اً 
ب��ال��دھش��ِة ../ م��ب��ل��والً ب��األح��ق��اِد 
صرخاتھُ أنجبْت ح�ل�م�اً خ�دی�ج�اً .../ 
داھَم نثیُث األوبئِة أجساداً مغیّبةً تئ�زُّ 

 بــ عورِة الثورات
رائحةُ األرصفة المشویّ�ِة وص�وت�ھ�ا 
المبحوَح یشي بـ الرحیل.../ ال�ح�زُن 
معتقٌل في صدوٍر تاھْت مت�ب�ع�ث�رةً بـ 

  /....أروقِة الخذالن
غبراَء كعادتھا اندلع�ت ف�ي أوراق�ن�ا 

 ) ... ثقّبْت مكروھةً ریح أشعةَ الحلم
و نالح�ظ ج�ی�دا ال�ت�ج�س�ی�د ال�ح�س�ّي 

القوي في عبارة (رائ�ح�ةُ األرص�ف�ة 
المشویِّة وصوتھا المبحوَح یش�ي بـ 
الرحیل.../ الحزُن معتقٌل في ص�دوٍر 
تاھْت مت�ب�ع�ث�رةً بـ� أروق�ِة ال�خ�ذالن 

.../ ( 
إن كریم عب�د هللا ب�ل�غ ھ�ن�ا غ�ای�ات 
مھّمة جدا في اللغة الراسمة و ق�ّدم 
نموذجا فذا یفتخر بھ ح�قّ�ا ف�ي ھ�ذه 
اللغةـ وكما قلنا ھناك جوانب جمالیة 
عالیة و ك�ب�ی�رة ف�ي ال�ن�ّص ی�ط�ول 
الحدیث عنھا إال أنّا وكأسلوب نتبع�ھ 
نرّكز دوما على مظھر م�ن م�ظ�اھ�ر 
اإلبداع ألجل فھمھ وفھم اللغة ال�ت�ي 
ٌكتِب بھا و لقد ك�ان ن�ّص (ش�رف�ات 
شاحبة من طین) م�ن�اس�ب�ة ج�م�ال�ی�ة 
متفّردة ل�ل�غ�ة ال�راس�م�ة، ون�م�وذج�ا 

 . خصبا لھذا المظھر االبداعي
 

 نص كریم عبد هللا
 (شرفاٌت شاحبةٌ مْن طین)

 
فراٌغ متجّرٌد إالّ مْن مخالب تعلو أفقاً 

كاتماً ب�أن�ف�اِس ش�رف�اٍت  /.... متآكالً 
مس��ت��وحش��ٍة ف��ي زم��ِن ال��خ��راب.../ 
خالیةٌ األشجاُر سوى القُبَح یت�وّج�ُس 

 ........ ثماِر الھزیمةِ 
یوشُك ھذا اللیل یربطُ وج�ھَ الص�ب�ح 

تق�زُّ األج�اَج ح�وَل  ... بفّوھٍة رعناء
رقّاٍص أعرج ...../ تمتَم القطاُر نحَو 

 /...... الغروب یحثّو عجالَت القلق
مّس��ح��ْت غ��م��ام��ةٌ ن��ب��َض ال��ج��وِع 

ل�ل�م�ح�ن�ِة  /... تستسقي غاباَت الظمأ
صریر أبواٍب مغمضة وراءھا ت�راٌث 
معلول .../ أقاَم الزم�ُن خ�ی�م�ةً ظ�لّ�َل 

 ........ /....... أوتادھا الحداد
اآلتَي أومأَ بالت�س�ّوِل ی�دقُّ مس�ام�ی�َر 
ال�ن��ع��ِش ../ ف��ي ال��ف��ت�ن��ِة ال�ھ��وج��اَء 
ی�ت�ع�نّ�ك��ُب رم�اٌد أج�ھ��ش�ھُ وط�ٌن ب��ال 
غد .../ مْن ھنـــاَك مرَق طلیقاً حجراً 

 ... محتضناً ھشیمھُ 
ھ��ذا الص��دى ل��ألن��ی��ن ص��اَر وج��ھ��اً 

مبلوالً ب�األح�ق�اِد  /.. ملفوفاً بالدھشةِ 
صرخاتھُ أنجبْت ح�ل�م�اً خ�دی�ج�اً .../ 
داھَم نثیُث األوبئِة أجساداً مغیّبةً تئ�زُّ 

 بــ عورِة الثورات
رائحةُ األرصفة المشویّ�ِة وص�وت�ھ�ا 

الحزُن  /... المبحوَح یشي بــ الرحیل
معتقٌل في صدوٍر تاھْت متبعثرةً بـ�ـ�ـ 

  /.... أروقِة الخذالن
غبراَء كعادتھا إندلع�ت ف�ي أوراق�ن�ا 

 ثقّبْت مكروھ�ةً ری�ح أش�ع�ةَ ال�ح�ل�م
....... 

ا   (ط ْ  ٌت):ة  اا ا 
 

  د أنور غني الموسوي
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أك�ث�ر  األم�ة ال�ع�راق�ی�ة)( صار استخدام مصط�ل�ح    
تداوالً بین ناشطي الحركة االح�ت�ج�اج�ی�ة واألح�زاب 
السیاسیة الناشئة من رحم ثورة تش�ری�ن، ب�وص�ف�ھ 
مفھوماً یمكن أن ی�م�ث�ل الض�د ال�ن�وع�ي ل�ل�م�ن�ط�ق 

والذي یفترض وجوب  2003المكوناتي السائد منذ 
انتماء العراقیین الى مكوناٍت ذات مصال�ح م�ت�ض�ادة 
مع ضرورة تأسیس البی�وت�ات ل�ت�ن�س�ی�ق ال�م�واق�ف 

 .والدفاع عن مصالح المكّون
وما نراه الیوم من انسداد وأزمة سیاسی�ة ی�ك�اد أن 
یكون أوضح تجلٍّ للعرف المكونات�ي ال�ذي أس�س�ت�ھ 

. ف�ال ی�ك�ف�ي 2003القوى الحاكمة في العراق من�ذ 
توزیع الم�ن�اص�ب الس�ی�ادی�ة (رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 
ورئیس الوزراء ورئیس البرلمان) بین ال�م�ك�ون�ات 
الرئیسیة الثالث، وال حتى توزیع الحقائب الوزاریة 
ولجان البرلمان على أس�س م�ك�ون�ات�ی�ة، ب�ل ح�ت�ى 
الكتلة األكبر وتأسیس التحالفات السیاسیة یج�ب أن 
ت��ك��ون ع��ل��ى أس��س ال��م��ح��اص��ص��ة وال��ت��واف��ق��ی��ة 
المكوناتیة. فعدم تمثیل مختلف القوى السیاسیة من 

” ت�ھ�م�ی�ش�اً “ ف�ی�ھ�ا یُ�ع�ّد ”  حماة المذھب الش�ی�ع�ي“ 
للمكون الشیعي واختالل لتوازن المصالح السیاسیة 

والتھیئة ال�ى ”  للسلم المجتمعي“للمكونات وتھدیداً 
” التكفیریین والصدامی�ی�ن“ عودة أعداء الشعب من 

الكامنین الحتكار الحكم من جدی�د واقص�اء أغ�ل�ب�ی�ة 
الشعب العراقي ع�ن م�م�ارس�ة ح�ری�ت�ھ وش�ع�ائ�ره. 
وعلى الرغم من تجلي فشل ھذا العرف الم�ك�ون�ات�ي 
ونتائجھ الكارثیة على مجمل المجتمع العراق�ي، ب�ل 
وحتى اعتراف قادة ال�ق�وى ال�م�ك�ون�ات�ی�ة أن�ف�س�ھ�م 
بفشلھم وفشل ھذا العرف السیاسي في تحقیق بناء 
الدولة وتقدیم الخدمات األساسیة ل�ج�م�ھ�ورھ�م، إال 
أنھم ی�ت�ش�ب�ث�ون ب�ھ ویس�ت�ق�ت�ل�ون ف�ي ال�دف�اع ع�ن 
نظامھم السیاسي كلما یشعرون بأي تھدید ح�ق�ی�ق�ي 

 .على ھذا النظام ومصالحھم المتجذرة فیھ
أما مفھوم األمة العراقیة الواحدة، فعلى الرغ�م م�ن 
غموض ھذا المفھوم تاریخیاً في المجتمع ال�ع�راق�ي 
وتشابكھ مع مفاھیم ومص�ط�ل�ح�ات م�رادف�ة أخ�رى 

األم�ة ” و”  األمة العربی�ة” و”  الشعب العراقي“مثل 
، باإلضافة الى إساءة ”األمة اإلسالمیة”و” الكردیة

استخدامھ من قبل قوى سیاسیة سابقة وحالی�ة، إال 
أنھ یمكن أن یكون بدیالً حقیقیاً للع�رف ال�م�ك�ون�ات�ي 
اذا ما تم توضی�ح م�ح�ت�واه وإض�اف�ة ع�م�ق ف�ك�ري 
وثقافي لھ بما یجعلھ یعمل على إعادة ب�ن�اء ال�دول�ة 
الوطنیة الحدیثة وال�ھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة ال�ج�ام�ع�ة ف�ي 
العراق، خاصة بعد الصحوة في ال�وع�ي واالن�ت�م�اء 
الوطنیین التي أحدثتھا ثورة تشرین ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 

 .العراقي مؤخراً 
 المفھوم الحدیث لألمة واشكالیة الحالة العراقیة

تاریخیاً، كان مفھوم األمة منقس�م�اً ب�ی�ن ال�ت�ع�ری�ف 
الذي تبنتھ النزع�ت�ان ال�ق�وم�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة   –األلماني

وفیھ ینتمي األفراد ال�ى األم�ة بص�ورة  –والكردیة 
متوارثة ع�ب�ر ال�ل�غ�ة وال�ث�ق�اف�ة وال�ت�ق�ال�ی�د، وب�ی�ن 

م��ث�ل ال�ن��زع�ت�ان ال��ق�وم�ی��ة  -ال�ت�ع�ری��ف ال�ف�رنس��ي 
الذي تعمل فیھ الدول�ة ع�ل�ى  –الفرنسیة واألمریكیة 

تعزیز إرادة المجتمع ف�ي ال�ع�ی�ش ال�م�ش�ت�رك ع�ب�ر 
عملیة بناء األمة حول القیم المجتمعیة ال�م�ش�ت�رك�ة 
وباستخ�دام م�ؤس�س�ات�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 

 .والثقافیة
أما مؤخراً منذ نھایة القرن العشری�ن، ف�ق�د ُع�ّد أن 
نشوء األم�م ك�ان م�رت�ب�ط�اً ب�ال�ت�ح�ول االج�ت�م�اع�ي 
واالقتصادي والسیاسي نتیجة ثورة الحداثة، والت�ي 
كانت محطتھا األب�رز ھ�ي ال�ث�ورة ال�ف�رنس�ی�ة ف�ي 

. فقد كان ھذا النشوء مصاحب�اً ل�ل�ت�ح�ول م�ن 1789
المنظومة الثقافیة ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة ع�ل�ى أس�اس ال�ح�ك�م 
الساللي الدیني والحقوق الرعویة نحو ال�م�ن�ظ�وم�ة 
الثقافیة لل�ع�ص�ر ال�ح�دی�ث ال�م�س�ت�ن�دة إل�ى ال�ف�ك�رة 
القومیة والھویة الوطنیة األوسع ومف�اھ�ی�م ال�دول�ة 
المدنی�ة ال�دس�ت�وری�ة واالس�ت�ق�الل. ك�م�ا إن وج�ود 
أساٍس إثني عبر دمج الثقاف�ات اإلث�ن�ی�ة ال�ھ�امش�ی�ة 
حول نوى إث�ن�ی�ة ذات ث�ق�اف�ات س�ائ�دة، أو أس�اس 
ثقاف�ي ع�ب�ر ت�ع�زی�ز الس�ردی�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة ل�ل�وط�ن 
المشترك، أصبح ضرورة لبناء األم�م ال�ح�دی�ث�ة م�ن 
أجل تحقیق التجانس المجتمعي الم�ط�ل�وب لض�م�ان 
استقرار م�ج�ت�م�ع�ات ھ�ذه األم�م. ف�األم�ة ف�ي ھ�ذا 
السیاق ھي م�ف�ھ�وم ح�دی�ث ی�رت�ك�ز ع�ل�ى ال�وط�ن 
التاریخي ل�ل�م�ج�ت�م�ع، وم�رت�ب�ط ب�ال�دول�ة ال�ح�دی�ث�ة 
بحدودھا الُمعّرفة ومجتمعھا السیاسي ال�ذي ی�م�ث�ل 
المجتمع العام، وبسیادتھا التامة داخلیاً وخ�ارج�ی�اً، 
مع حقوق وواج�ب�ات م�واط�ن�ة م�ت�س�اوی�ة ق�ان�ون�ی�اً 
لجمیع المواطنین الذین یشتركون في ھویة وط�ن�ی�ة 
جامعة تتضمن ذاك�رة ت�اری�خ�ی�ة مش�ت�رك�ة وث�ق�اف�ة 

 .ورموز وطنیة
عراقیاً، بدأت أوائل اإلشارات الى األمة العراقیة في 

لألب انس�ت�اس ال�ك�رم�ل�ي ف�ي ”  لغة العرب“جریدة 
، ثم بصورة أوضح ف�ي م�ط�ال�ب االس�ت�ق�الل 1911

لمندوبي الحركة الوطنیة خالل لقائ�ھ�م م�ع ال�ح�اك�م 
البریطاني ویلسون عشیة ثورة العشرین. أم�ا ب�ع�د 
تأسیس الدولة العراقیة بقیادة الملك ف�ی�ص�ل األول، 

ع�ل�ى ال�ب�رل�م�ان ”  مجلس األم�ة“ فقد أُطلق تسمیة 
العراقي، وأصبح استخدام مصطلح األمة ال�ع�راق�ی�ة 
أكثر شیوعاً عند السیاسیین وكذلك عند األدب�اء م�ن 
المؤرخین أو الُكتّاب (مثال محمد مھدي البصیر ف�ي 

ومحم�ود  1923في ” تاریخ الثورة العراقیة“كتابھ 
ف�ي ”  مص�ی�ر الض�ع�ف�اء“ أحمد الس�ی�د ف�ي قص�ت�ھ 

). غیر إن اإلشارة إل�ى األم�ة ال�ع�راق�ی�ة ب�دأ 1922
بالخفوت ومفھومھا السیاسي صار ع�ل�ى ال�ھ�ام�ش 
منذ منتصف الثالثینات مع شیوع االفكار ال�ع�روب�ی�ة 
والیساریة وتفاقم الصراع األیدیولوجي بین�ھ�م�ا، إذ 
لم تنسجم طروحاتھما السیاسیة م�ع م�ف�ھ�وم األم�ة 
العراقیة. فالعروبیون لم یروا العراق أال ق�ط�راً م�ن 
أقطار األمة العربیة التي تسعى الى وحدتھا، ب�ی�ن�م�ا 
كان الیساریون یرون أن األی�دی�ول�وج�ی�ة ال�ق�وم�ی�ة 
تخدم القوى البرج�وازی�ة وت�ت�ع�ارض م�ع األم�م�ی�ة 

 .العالمیة
أكادیمیاً، برزت مؤخ�راً م�ق�ارب�ة ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
المصطنعة التي خلقتھا بریطانیا عبر دم�ج والی�ات 
بغداد والموصل والبصرة غیر المتراب�ط�ة س�ی�اس�ی�اً 
أو اجتماعی�اً، وال�م�خ�ت�ل�ف�ة ف�ي ال�ھ�وی�ة وال�ت�اری�خ 

ال�ت�ي غ�ال�ب�اً م�ا   –واالنتماء. غیر إن ھذه المقاربة 
یتبناھا منظّرو ن�ظ�ام ال�م�ح�اص�ص�ة ال�م�ك�ون�ات�ي أو 

تتغاضى عن مع�ط�ی�ات   –الداعون الى تقسیم العراق
عملیة التحدیث في المجتمع العراقي ق�ب�ل ت�أس�ی�س 
الدولة، وتنتھ�ي إل�ى ن�ت�ائ�ج ُم�خ�ت�زل�ة ب�ع�ی�دة ع�ن 
ال�واق�ع، وخ��اص�ة ب�ال��ن�س�ب�ة إل�ى ف�رض��ی�ات ث�ب��ات 
وتجانس الھویات ال�م�ك�ون�ات�ی�ة وإم�ك�ان�ی�ة ت�ق�س�ی�م 
العراق على أساسھا، باإلضافة إل�ى قص�ورھ�ا ع�ن 
تفسیر محطات التالقي والتعاون بین فئات المجتم�ع 
العراقي م�ث�ل ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن أو ت�ج�ل�ي ال�ھ�وی�ة 
الوطنیة الجامعة في الخمسینیات أو ث�ورة تش�ری�ن 

 .2019في 
في المقابل ترى الصیرورة التاریخیة لنشوء الدولة 
العراقیة أن المجتمع ال�ع�راق�ي ال�ق�دی�م ك�ان ق�د م�ر 
بعملیة تحدیث تدریجیة بطیئة خالل العھد العثماني، 
ثم تسارعت م�ن�ذ االح�ت�الل ال�ب�ری�ط�ان�ي وت�أس�ی�س 
الدولة العراقیة. فإقلیم العراق العثمان�ي م�ن�ذ ب�دای�ة 
القرن الثامن عشر یمك�ن ع�ّده ال�ع�م�ق ال�ج�غ�راف�ي 
والتاریخ�ي ل�ل�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة. ك�م�ا ك�ان 
المثقفون العراقیون في منتصف ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن 
فاعلین للحداثة وشكلوا ھویة عراقیة جام�ع�ة ع�ل�ى 
أساس الشراكة في ال�وط�ن واالع�ت�راف ب�ال�ح�ق�وق 
الق�وم�ی�ة ل�ل�ع�رب وال�ك�رد، م�ا أدى ال�ى ت�ھ�م�ی�ش 

 .الحساسیة تجاه النزعات الفئویة في المجتمع
األمة ال�ع�راق�ی�ة وإع�ادة ب�ن�اء ال�ذاك�رة ال�ت�اری�خ�ی�ة 

 المشتركة
تعّد الھویة الوطنیة الجامعة بالنسبة لألمة العراق�ی�ة 
المادة الرابطة بین أبناء المجتمع ال�ع�راق�ي، وال�ت�ي 
تعزز انتماءھ�م ال�ى وط�ن�ھ�م ال�ت�اری�خ�ي ودول�ت�ھ�م 
الحدیثة حیث تكون الذاكرة الت�اری�خ�ی�ة ال�م�ش�ت�رك�ة 
أحد أھم أركان ھذه الھویة. ل�ك�ن ھ�ذه ال�ذاك�رة ت�م 

التالعب بھا من قبل األنظمة السیاسیة التي تعاقب�ت 
على الحكم منذ تأسیس ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة ل�ت�دع�ی�م 
القصور في شرعیتھا الوطنیة. لذلك حالیاً، ال یوجد 
إجماع مجتمعي على سردیة وطنیة تاریخیة ی�م�ك�ن 
أن تؤسس لھویة وط�ن�ی�ة ج�ام�ع�ة أو ت�ع�م�ل ع�ل�ى 
تشكیل الوعي الوطني ال�ع�راق�ي ب�ات�ج�اه ال�ت�ع�ای�ش 
والتكامل وتدعیم الوحدة الوطنی�ة. وب�دالً ع�ن ذل�ك 

ع�ل�ى  2003یستند النظام المكوناتي الح�ال�ي ب�ع�د 
ھویات فئویة على أساس المظلومیة التي تُفاقِم م�ن 
تعارض المصالح بین مجامیع الم�ج�ت�م�ع ال�ع�راق�ي، 
فمظلومیة إقصاء الشیعة عن الحكم رغم أغل�ب�ی�ت�ھ�م 

س�ن�ة، ب�ی�ن�م�ا ت�رى  1400المجتمعیة تم�ت�د ع�ب�ر 
المظلومیة الك�ردی�ة أن�ھ�م ُح�رم�وا م�ن ح�ق�ھ�م ف�ي 
االستقالل السیاسي وقُس�روا ع�ل�ى االنض�م�ام ال�ى 
الدولة العراقیة التي قمعتھم بقسوة، ف�ي ح�ی�ن ب�دأ 
السنّة یؤسسون لمظلومیتھم على أساس تھمیشھ�م 

 .2003السیاسي بعد 
لذلك البد للقوى الوطنیة من بن�اء س�ردی�ت�ھ�ا ال�ت�ي 
تمث�ل ال�م�س�ی�رة ال�ت�اری�خ�ی�ة ل�ألم�ة ال�ع�راق�ی�ة ب�ك�ل 
شرائحھا واطیافھا التي تستند ع�ل�ى ق�راءة ب�دی�ل�ة 
للتاریخ الع�راق�ي ال�ح�دی�ث، ت�رك�ز ع�ل�ى مس�اھ�م�ة 
فاعلیات المجتمع العراقي الثقافیة والس�ی�اس�ی�ة ف�ي 
بناء دولتھم الوطنیة بدل التركیز على ال�زع�م�اء أو 

 .المظلومیات المكوناتیة
وفي ھذا السیاق یكون الكیان الوطني من زاخو الى 
الفاو للعراق العثماني، من�ذ ح�ك�م حس�ن ب�اش�ا ف�ي 

، قد شّكل األساس للدولة العراق�ی�ة وال�ع�م�ق 1704
التاریخي والجغرافي لألمة العراقیة الحدیثة، ارتب�ط 
خاللھ العراقیون من مخت�ل�ف ف�ئ�ات�ھ�م ب�ع�اص�م�ت�ھ�م 
ب�غ�داد وت�ف�اع�ل�وا م�ع ب�ع�ض�ھ�م س�ی�اس�ی�اً وث�ق�اف�ی��اً 

خ�اص�ة ف�ي  -واقتصادیاً. ل�ق�د م�ارس ال�ع�راق�ی�ون 
 –وقبل تأسیس الدولة ال�ع�راق�ی�ة  1908الفترة بعد 

الحیاة السیاسیة الح�دی�ث�ة، ف�أس�س�وا وان�ت�م�وا ال�ى 
نائباً في البرلمان  31األحزاب السیاسیة، وكان لھم 

. ون�م�ت الص�ح�اف�ة وال�ط�ب�اع�ة 1914العثماني في 
والمجالس األدبیة حی�ن�ھ�ا بش�ك�ل ك�ب�ی�ر. ك�م�ا ك�ان 
العراقیون یدیرون سبعون في الم�ائ�ة م�ن ال�خ�دم�ة 
التنفیذیة المدنیة، ویمثلون ست�ی�ن ف�ي ال�م�ائ�ة م�ن 
ضباط جیش العراق، وخمسة وتسعین ف�ي ال�م�ائ�ة 
من مراتبھ األخ�رى. ل�ذل�ك ل�م ی�ك�ن مس�ت�غ�رب�اً أن 
یحصل العراقیون على استقالل دولتھم عن�د ان�ت�ھ�اء 

اذ ك�ان�وا ی�دی�رون  1932اإلنتداب البریطان�ي ف�ي 
 .معظم مؤسسات الدولة بما فیھا الجیش العراقي

كذلك كافح العراقیون بالس�الح ف�ي ح�رك�ة ال�ج�ھ�اد 
، وب�ع�د ذل�ك 1914ضد الغزو البریطاني في نھایة 

بالسیاسة والسالح ف�ي ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن م�ن أج�ل 
تأسیس دولتھم المستقلة بما یمث�ل أھ�م ال�م�ح�ط�ات 
المضیئة في الذاكرة التاریخیة الوطنیة وفي مسیرة 
األمة العراقیة نحو التوحد واالستقالل. ف�ق�د ش�ارك 
مختلف العراقی�ون ف�ي ھ�ذا ال�ك�ف�اح: ع�رب وك�رد 
وتركمان، شیعة وسنة، مطالبین باالستقالل الك�ام�ل 

من شمالي ال�م�وص�ل ال�ى خ�ل�ی�ج “للعراق بحدوده 
(محمد مھ�دي ال�ب�ص�ی�ر، ت�اری�خ ال�ق�ض�ی�ة ”  فارس

). ی�رأس�ھ أح�د أن�ج�ال 86-84، ص1923العراقیة 
الحسی�ن م�ل�ك ال�ح�ج�از، وی�ك�ون م�ق�یّ�داً ب�م�ج�ل�س 
تشریعي وطني، إذ نجحوا في اجبار ال�ب�ری�ط�ان�ی�ی�ن 
على تحقیق م�ط�ال�ب ال�ث�ورة ف�ي ت�أس�ی�س ال�دول�ة 

 .العراقیة ولو من دون انجاز االستقالل الكامل
إن بناء ذاكرة تاریخیة مشتركة لمختلف العراق�ی�ی�ن 
بعد تأسیس الدولة ھو لیس باألمر الیسیر، فالح�ك�م 
الملكي نجح في بناء م�ؤس�س�ات ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة 
لإلدارة والحكم وفي خ�ل�ق ث�ق�اف�ة م�دن�ی�ة الح�ت�رام 
وتطبیق القوانین في حواضر العراق، إال أن�ھ فش�ل 
في تقدیم الخدمات وتح�ق�ی�ق ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 
لسكان الریف الذین كانوا أغ�ل�ب�ی�ة ال�م�ج�ت�م�ع. ك�م�ا 
فشل في تحقی�ق اس�ت�ق�الل ال�ع�راق ال�ح�ق�ی�ق�ي ع�ن 

 1941بریط�ان�ی�ا ال�ت�ي أع�ادت غ�زو ال�ع�راق ف�ي 
وأعادت الحكم الى عبد اإللھ ونوري الس�ع�ی�د ع�ل�ى 
الرغم من الرفض الشع�ب�ي ال�ع�ارم ل�ھ�م�ا. أم�ا ف�ي 
الحكم الجمھوري، فعلى الرغم من الس�ع�ي إلن�ج�از 
برنامج وطني من نتاج القوى الفاعلة في المجت�م�ع 
یضمن تحقیق العدالة االجتماعی�ة وال�م�س�اواة ب�ی�ن 

جمیع المواطنین، والشراكة في الوطن عبر األخ�وة 
الكردیة واالستقالل الناج�ز ع�ب�ر س�ی�اس�ی�ة -العربیة

الحیاد اإلیجابي، لكن ت�م�ث�ی�ل ال�م�ج�ت�م�ع الس�ی�اس�ي 
للدولة في النظام الجمھ�وري ك�ان ق�اص�راً وال�ح�ك�م 
غیر مستقر بسبب الق�ص�ور ف�ي ش�رع�ی�ة ال�ط�ب�ق�ة 

 .الحاكمة وفي تمثیلھم للمجتمع العراقي
تحدیات إحیاء األمة العراقیة في القرن الث�ان�ي ب�ع�د 

 تأسیس الدولة
لقد مّرت عملیة بناء األمة العراقیة التي نھض ب�ھ�ا 
العراقیون منذ مطلع القرن الع�ش�ری�ن ب�ال�ع�دی�د م�ن 
التعثرات نتیجة قصور تمث�ی�ل األن�ظ�م�ة الس�ی�اس�ی�ة 
المختلفة لتنوع المجتمع العراقي وتالعبھا بالذاك�رة 
ال��ت��اری��خ��ی��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ب��اإلض��اف��ة ال��ى م��ن��افس��ة 
اإلنتماءات الفئویة (طائفیة أو عرق�ی�ة) أو ال�ع�اب�رة 
للحدود (العربیة أو ال�ك�ردی�ة أو اإلس�الم�ی�ة). ل�ك�ن 
على الرغم من ذلك، ال یزال ھناك غالبیة مھمة من 

على اختالف والءاتھم وتنوع ھویات�ھ�م   –العراقیین 
لھم ارتباط وثیق بالعراق كوطن مشترك   –الفرعیة 

كما بیّنت ذلك العدید من الدراسات االستبیانی�ة ب�ع�د 
. وتحقق ھذا االرتباط على أرض الواقع عبر 2003

الفشل المتكرر لمشاریع تقسیم العراق س�واء أك�ان 
عرابوھا من داخل العراق أو خارجھ، باإلضافة الى 
انبثاق االحتجاجات الشعبیة الش�ب�اب�ی�ة ف�ي تش�ری�ن 

والتي أظھرت تصاعد م�ف�ھ�وم وط�ن�ي  2019األول 
بدیل للمحاصصة المكوناتیة یستند على بن�اء ھ�وی�ة 
وطنیة جامعة عابرة لالنت�م�اءات ال�ف�رع�ی�ة وت�ع�ت�ز 
بالعراق وطناً أصیالً للعیش المشترك. كل ھذا یمكن 
أن یمثل أساساً قوی�اً إلع�ادة اح�ی�اء م�ف�ھ�وم األم�ة 
العراقیة السیاسیة الواحدة، لكن یبقى السؤال األھ�م 
ھو: كیف یمكن البناء على ھ�ذا األس�اس م�ن أج�ل 
إعادة تشكیل األمة العراقیة م�ن دون ال�وق�وع ف�ي 

 حبائل المشككین أو المغرضین؟
أرى أن مفھوم األمة السیاسی�ة ال�واح�دة ال�ذي ب�دأ 
باالنتشار بعد ثورة تشرین یم�ك�ن أن یش�ك�ل رؤی�ة 
وطنیة حقیقیة اذا ما تم ط�رح�ھ ب�وص�ف�ھ مش�روع�اً 
وطنیاً جامعاً یستبدل كلیاً الرؤیة المكوناتیة الحال�ی�ة 
وُعرفھا السیاسي المستن�د إل�ى م�ف�ھ�وم ال�ب�ی�وت�ات 
الفئویة الضیقة ومصالحھا المتعارضة ال�ت�ي ت�ب�ق�ي 
المجتمع العراقي في حالة أزمة كما ھو الح�ال م�ن�ذ 

2003. 
إن ھذه الرؤیة ال�ج�دی�دة ل�م�ف�ھ�وم األم�ة ال�ع�راق�ی�ة 
بوصفھ مشروعاً وطنیاً جامعاً، تحتاج أن ت�ت�ض�م�ن 
جانباً سیاسیاً یسعى الى تفعیل البدیل الوطني لنظ�ام 
المحاصصة السیاسي، یشمل النظام شبھ ال�رئ�اس�ي 

رئیس ال�دول�ة ال�م�ن�ت�خ�ب م�ب�اش�رة م�ن الش�ع�ب  -
مع تشكی�ل  –وبرلمان یحكم عبر األغلبیة السیاسیة 

األحزاب والتحالف�ات ال�وط�ن�ی�ة ال�ع�اب�رة ل�ل�ف�ئ�وی�ة، 
وكذلك استبدال العرف السیاسي المكونات�ي ال�ح�ال�ي 
بنظام دستوري دیمقراطي حقیقي یستند إلى تفع�ی�ل 
النظام الفیدرالي وال�الم�رك�زي وح�ق�وق ال�م�واط�ن�ة 
المتساویة للحفاظ على التنوع ال�م�ج�ت�م�ع�ي وع�ل�ى 
وحدة العراق وتأمین الحقوق والواجبات المشترك�ة 

 .بین المواطنین
كما یحتاج المفھوم الجدید لألمة العراقیة الى جانب 
ثقافي یشمل تدعیم م�ف�ھ�وم الش�راك�ة ف�ي ال�وط�ن، 
عبر التواصل مع ال�ذاك�رة ال�ت�اری�خ�ی�ة ال�م�ش�ت�رك�ة 
والتي تم طرحھا فیما تقدم م�ن خ�الل ال�ب�ن�اء ع�ل�ى 
النجاحات فیھا وأخذ الدروس من إخفاقاتھا. عندھ�ا 
یمكن لثورة تشرین أن تكون محطة جدیدة من ھ�ذه 
المسیرة التاریخیة لت�ش�ك�ی�ل األم�ة ال�ع�راق�ی�ة. ك�م�ا 
یشمل ھذا الجانب تعزیز الثقافة والرموز ال�وط�ن�ی�ة 
واإلرث الحضاري ال�م�ت�ن�وع ل�ل�ط�ی�ف ال�م�ج�ت�م�ع�ي 
ال��ع��راق��ي وام��ت��دادات��ھ ف��ي دول ال��ج��وار. إن ھ��ذا 
المفھوم المنفتح لألمة العراق�ی�ة ی�ع�م�ل ل�ی�س ف�ق�ط 
على حمایة التنوع في المجتمع العراقي وتدع�ی�م�ھ، 
بل أیضاً على تعزیز انفتاح ال�ع�راق ع�ل�ى م�ح�ی�ط�ھ 
العربي واإلسالمي إذ یكون العراق الركن األساس�ي 
في استقرار المشرق اإلسالمي ونقطة االلتق�اء ف�ي 

 .مصالح دولھ
إن ھذا المفھوم الواسع ل�ألم�ة ال�ع�راق�ی�ة ب�ج�ان�ب�ی�ھ 
السیاسي والثقافي، ال یمكن تحقیق�ھ ع�ب�ر ب�رن�ام�ج 
لحكومة أو ألخرى، بل ھو مشروع وطني ال یم�ك�ن 
إنجازه إال عبر ت�ح�ال�ف واس�ع ل�ل�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة 
واالجتماعیة الفاعل�ة وال�م�ؤم�ن�ة ب�رؤی�ة س�ی�اس�ی�ة 
وبرنامج وطني بدیل للعرف السی�اس�ي ال�م�ك�ون�ات�ي 
الفاشل الحالي، والذي قاد العراق ویظل یق�وده م�ن 
أزمة سیاسیة إل�ى أخ�رى أك�ث�ر ت�أزم�اً، م�ع ت�ف�اق�م 
ض�ی��اع ال�ث��روات ال�وط��ن��ی�ة وال��م�ع��ان��اة اإلنس�ان��ی��ة 

 .لمجموع العراقیین

 رة 
 اا ء ات إو 

 سیدنيفراس ناجي/ 
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عن�دم�ا ن�ف�ت�ق�ُد ال�ب�س�اط�ة نص�رخ، وع�ن�دم�ا   
 یدھمنا التّعقید قد نعلُن دھَشتنا. 

ال��ف��نّ��ان ھ��و ال��وح��ی��د ال��ق��ادر أن ی��ع��بّ��ر ع��ن 
انحیازه ... ھذا ھو الفرق بین اإلنسان الع�ادي 

أن��ا لس��ُت  . ..واإلنس��ان ال��م��رھ��ف اإلحس��اس
بناقدة أدبیة أو فنّیّة إنّما أوّد أن أسلّطَ الّض�وء 
على قامة مخض�رم�ة ف�ي اإلخ�راج، ال�تّ�م�ث�ی�ل 

 .. واإلنتاج الفنّي
 

أرغب حقّاً أن أشارككم ف�ك�رت�ي ال�م�ت�واض�ع�ة 
التّي وجدتھا لدى الفنّان و المخرج السینمائ�ي 
العراقي المغترب اآلشوري عمان�وئ�ی�ل ت�وم�ي 
Emmanuel Tomi Gilgamesh           

اإلنسان الّذي مازال یرتوي من جذور التّاری�خ 
وی��غ��اُر ع��ل��ى أص��ال��ة ح��اول ال��ك��ث��ی��ر إخ��ف��اء 
مالمحھا وتشویھھا ... و ھ�و ال�ّذي ُول�د ف�ي 
الحبانیة من أصل القوشي و ت�رع�رع و نش�أ 
في بغداد لیستقّر أخ�ی�راً ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا ح�ی�ث 

أك�م��ل ف��ی��ھ��ا دراس��ت��ھ ح��اص��الً ع��ل��ى ش��ھ��ادة 
البكالوریوس في المسرح وشھادة الماجستی�ر 
في تاریخ الدراما العالمیة وشارك ف�ي ال�ع�دی�د 
م��ن األع��م��ال وال��م��س��رح��یّ��ات اإلن��ك��ل��ی��زی��ة 
والمسلسالت التلفزیونیة و بعدھ�ا ان�ت�ق�ل إل�ى 
فرنسا، الّسوید وتركیا و ھ�و ی�ج�ی�د ك�ّل ھ�ذه 

  .اللغات باإلضافة إلى السریانیّة
وبما أّن الفن رسالة ھادفة بل مرآة الّش�ع�وب، 
فقد عكس لنا الفنّان ال�ك�ب�ی�ر ع�م�ان�وئ�ی�ل ھ�ذه 
ال�م�رآة ف�ي ص�ورة ح��ق�ی��ق�یّ��ة ت�ح��م�ل ال�ّراب��ط 
التّاریخي المت�ج�ّس�د ب�ت�اری�خ ن�ی�ن�وى وت�اری�خ 

 .حضارة وادي الّرافدین
من أبرز أعمالھ فیلم "وداعاً نینوى مع ح�بّ�ي 
إل��ى األب��د" ال��ذي ی��م��ثّ��ل الّص��راع م��ا ب��ی��ن 
المشاعر الرومانسیة وفكرة الحق�ب�ة ال�ّزم�ن�یّ�ة 
التّي رسمت لدینا ن�ی�ن�وى ع�اص�م�ة ل�م�ل�ح�م�ة 
خالدة ... فھو ی�ح�م�ل رس�ال�ة إنس�ان�ی�ة ھ�اّم�ة 
ذكرھا فناننا عمانویل بقولھ "نحن العراق�ی�ون 
لدینا ھذا العشق إلى ال�ح�ی�اة، ون�ح�ل�م ب�ع�راق 

جدید و بنینوى جدیدة" وربّم�ا ق�وان�ی�ن أك�ث�ر 
إنسانیة تسودھا المحبّة و العدالة االجتم�اع�یّ�ة 

 من وجھة نظري. 
و ھذا الفیل�م "وداع�اً ن�ی�ن�وى م�ع ح�بّ�ي إل�ى 
األبد" مازال في قید العمل وب�ان�ت�ظ�ار إك�م�ال�ھ 
بسبب بعض الخالف�ات م�ع ال�ج�ھ�ة ال�م�ن�ت�ج�ة 
وتدور أحداثھ بین العراق و ل�ن�دن ب�م�ش�ارك�ة 

  .ممثلین بریطانیین
قد یكون فناننا األصیل ھ�و ن�ف�س�ھ ج�ل�ج�ام�ش 
وما ع�ان�اه م�ن رح�ل�ة م�ح�ف�وف�ة ب�ال�م�خ�اط�ر 

  لیكتشف الحیاة األبدیّة.
بل لیصّور لنا من خالل أعمال�ھ أّن ال�ح�ض�ارة 
األصیلة ال ت�م�وت و ال ت�ن�دث�ر و أّن الّش�ع�ب 
اآلشوري رغم المذابح التّي أھلكتھ، عاد بقّوة 

 ..و إصرار أكبر
ھنیئاً لنا بك األستاذ عمانوئیل تومي ون�ت�م�نّ�ى 
لك المزید من األعمال السینمائیة وال�وث�ائ�ق�یّ�ة 

  والنّجاحات المستمرة
 محبّتي وقوافل الورد من ضفاف الخابور.

  م با ان اا  اءأ 
 
 
 ندى وردا أوراَھم بقلم:  
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توطئة : إن أوجاعنا وخیباتنا الم�أزوم�ة    
ربما بقدم وعراقة ھذا ال�وط�ن ال�م�س�ت�ب�اح 

حتى المحتال  1921منُذ تأسیسھ المنحوس
(بریمر) یدفعنا لل�ب�ح�ث ع�ن ال�خ�روج م�ن 
الوحل األمریكي، أو ربما البحث ع�ن ت�ل�ك 
القّشة المنقذة باألس�ت�ع�ان�ة ف�ي أس�ت�ن�س�اخ 
بعض التجارب األقلیمیة والدولیة الن�اج�ع�ة 

 في تغییر الحال.
فثمة محض صدفة في سفرت�ي الس�ی�اح�ی�ة 

 1لدولة األم�ارات وب�ال�ذات ل�دب�ي ب�ت�أری�خ
ط��ل��ع�ت الس��ل��ط��ة ال��راب��ع��ة  2021أك�ت��وب��ر

(األعالم) وبجم�ی�ع فض�اءات�ھ�ا ال�م�ق�روءة 
والمسموعة والمرئیة وب�خ�ط�اب ح�ك�وم�ي 
موحد وبحملة أعالمیة موجھة وھادفة في 

ف�ي  EXPO 2020بدأ أعمال أكسبو دبي 
بدأ المؤتمر الموسع في أشتراك أك�ث�ر م�ن 

ع�ال�م  300دولة بمشاركة أكثر م�ن  160
أك��ادی��م��ي وب��أرق��ى درج��ات��ھ��م ال��ع��ل��م��ی��ة 
وبجنسیات مختلف�ة م�ن ج�م�ی�ع ج�غ�راف�ی�ة 
كوكبنا الجمیل ومنھم من حائز على جائ�زة 
نوبل في األقتصاد، وعقدت ال�دع�وة ت�ح�ت 

ال��ع�ق��ول وص��ن��ع   ش�ع��ار {رح��ل��ة ت��واص��ل
ال��م��س��ت��ق��ب��ل} ف��ي ص��ن��ع أس��ت��رات��ی��ج��ی��ات 
المستقبل لألقتصاد األماراتي، وال�ح�ك�وم�ة 
والدولة تھدف الولوج واألندماج في ع�ال�م 
العصرنة ال�ح�داث�وی�ة ال�رق�م�ی�ة م�ن خ�الل 
العمل الدولي الجماعي لمواجھ ال�ت�ح�دی�ات 
المشتركة بین الشعوب كافة، وتھدف دب�ي 
ك�ذل��ك ل��ل��ح��ص��ول ع�ل��ى األف��ك��ار ال��خ��الق��ة 
الواعدة المبدعة من أجل ترسیخ مست�ق�ب�ل 
مزدھر ومستدام لدولة األمارات ال�ن�اھض�ة 
وللبشریة كافة، وعلمُت أن ھ�ذا ال�م�ؤت�م�ر 
العالمي الموسع یستمر ستة أشھر، فكان�ت 
مالح�ظ�ات�ي ف�ي أس�ت�ن�س�اخ ال�ت�ج�رب�ة ف�ي 

 أصالح األقتصاد العراقي المتعثر:
دراسة موسعة في م�وض�وع األس�ت�دام�ة  -

  المالیة في األقتصاد العراقي.
  رسم عالم أفضل لتجاوز التحدیات -
یمكن أستنساخ التج�رب�ة األم�ارات�ی�ة ف�ي  -

عقد ھذا التجمع العلمي الموسع في تحقیق 
ال�ت�ن�م�ی�ة ال�م�س�ت��دام�ة ألق�ت�ص�اد ال�ع�راق��ي 

طالم�ا أص�ب�ح  2022ونسمیھ أكسبو بغداد 
العراق الیوم منفتحاً بعالق�ات دب�ل�وم�اس�ی�ة 

  وتجاریة أقلیمیاً ودولیاً.
 

 الموضوع :
إن مفھوم التنمیة المستدامة تعني تحسین  

ظروف ال�م�ع�ی�ش�ة أي ت�ح�س�ی�ن وت�ط�وی�ر 
األرض والمدن فھي ذات آبعاد أق�ت�ص�ادی�ة 
وأجتماعیة ومالیة وبیئیة ومائیة وزراعیة 
وتعلیمیة وتطویر وسائل األنت�اج ب�ط�ری�ق�ة 
علمیة مكثفة على ضوء العصرنة الرقمی�ة 

 الحداثویة .
ل��ن��أخ��ذ مص��ط��ل��ح األس��ت��دام��ة ال��م��ال��ی��ة 

Financial           Sustainability 
أو ال��ح��ك��وم��ی��ة ھ��و أح��د ال��م��ص��ط��ل��ح��ات 
المستخدمة في السیاسات المالی�ة، أو أن�ھُ 
الحالة المالیة التي تكون فیھا الدولة قادرة 
ع��ل��ى األس��ت��م��رارف��ي س��ی��اس��ات األن��ف��اق 
واألیرادات المتاحة الح�ال�ی�ة ع�ل�ى ال�م�دى 
ال�ب�ع��ی�د دون خ��ف�ض ب�رم��ج�ت��ھ�ا ال�م��ال�ی��ة 
المستقبلیة لجمیع مالءاتھ�ا، أو ال�ت�ع�رض 
ل��ألف��الس، أو ع��دم ال��وف��اء ب��أل��ت��زام��ات��ھ��ا 
المالیة المستقب�ل�ی�ة، وھ�وك�ذل�ك مص�ط�ل�ح 

بیئي یصف ك�ی�ف ت�ب�ق�ى ال�ن�ظ�م ال�ح�ی�وی�ة 
متنوعة ومنتجة مع م�رور ال�وق�ت، وم�ن 
ضمنھا األستدامة للنوع البشري التي ھ�ي 
القدرة ع�ل�ى ح�ف�ظ ن�وع�ی�ة ال�ح�ی�اة ال�ت�ي 
نعیشھا على المدى المستقبلي البعید وھ�ذا 
بدوره یعتمد على حفظ ال�ع�ال�م ال�ط�ب�ی�ع�ي، 
واألستخ�دام األم�ث�ل وال�م�س�ؤول ل�ل�م�وارد 

  الطبیعیة .
لقد أصبح مصطل�ح : األس�ت�دام�ة "واس�ع 
النطاق والمجال ویمكن تطبیقھُ تقریباً على 
كل وجھ من أوجھ الحیاة عى األرض ب�دءاً 
م�ن ال�م�س�ت��وى ال�م�ح�ل�ي أل�ى ال�م�س�ت��وى 
العالمي وعلى مدى فترات زمنیة مختل�ف�ة، 
وھ��ن��اك ف��ارق ب��ی��ن األس��ت��دام��ة ال��م��ال��ی��ة 
والتنمیة المستدامة ح�ی�ث تش�ی�ر األخ�ی�رة 
ألى تحقیق نمو أقتصادي مع مراعاة أبع�اٍد 
بیئیة تضمن الحفاظ على الموارد الطبیعیة 
وعدم أھدارھا وتزداد لتشمل مراعاة أبع�اٍد 
أجتماعیة في ت�وف�ی�ر ال�ف�رص ل�م�ح�دودي 
ال�دخ��ل، وال�ذي دف��ع ال�دول أل��ى ت�ط��ب��ی��ق 
األستدامة المالیة ھو: التداعیات الك�ارث�ی�ة 
لألزمات األقت�ص�ادی�ة ال�دوری�ة ف�ي ال�ع�ال�م 
الرأسمالي، واألرتفاع المضطرد ف�ي ح�ج�م 
التكالیف ال�م�ال�ی�ة ال�الزم�ة ل�ألن�ت�اج ع�ل�ى 
المدى البعید والمستقبلي الطویل، والتغییر 
الدیموغرافي والمناخي الذي أصاب كوكبنا 
جراء األحتباس الحراري، وزیادة الم�وارد 
األقتصادیة وأستغاللھا أستغالالً س�ی�ئ�اً م�ن 
قبل الشركات العابرة للقارات والحدود، ل�ذا 
أص��ب��ح��ت ال��ح��اج��ة م��اس��ةً ف��ي أس��تُ��خ��دام 
مصطلح األستدامة منذ ثمان�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
العشرین لیأخذ بعداً عالم�ی�اً ح�ی�ث ع�رف�ت�ھُ 
مفوضیة األمم المتحدة للبیئة والتنمیة ف�ي 

أع�ل�ن�ت أھ�م�ی�ة ال�ت�ن�م�ی�ة  1987آذار  20
 المستدامة :

لكونھا تفي بأحتیاجات ال�وق�ت ال�ح�اض�ر -1
دون المساس بقدرة األجیال ال�م�ق�ب�ل�ة ف�ي 

 تلبیة أحتیاجاتھا الخاصة .
األستدام�ة ال�م�ال�ی�ة ت�دف�ع ال�دول�ة أل�ى  -2

التوازن بین المالئة ال�م�ال�ی�ة ف�ي األن�ف�اق 
 واألیرادات .

واألستدامة المالیة تعني أمتالك الدول�ة  -3
القدرة المالیة أي أمت�الك�ھ�ا األدوات ال�ت�ي 
تعطیھا القدرة المالیة الداخلیة ف�ي أم�ت�الك 
مصادر تولید الدخل مثل األست�ث�م�ار وب�ی�ع 

 السلع والخدمات .
وباألستدامة المالیة تص�ل ال�دول�ة أل�ى  -4

الحالة الصحیة ألق�ت�ص�اد ال�دول�ة ب�وج�وب 
أمتالك میزانیتھا خمسة روافد أو مص�ادر 
على األق�ل ف�ي ت�غ�ذی�ة م�وج�ودات ال�ب�ن�ك 

 % .60المركزي للدولة بنسبة 
وباألستدامة المالیة تزداد الدولة خ�ب�رةً  -5

   في موضوع (المعرفة التسویقیة)
Marketing Know                   

لقد تدھورت أستدامة الموارد الم�ال�ی�ة ف�ي 
ومس�ت�م�رة ح�ال�ی�اً  2014العراق منذ سنة 

وھي الفترة التي تلت األزمة المالیة للع�ال�م 
وأس�ت��م�ر ظ��ھ�ور ال�ع��ج�ز ف��ي  2008ف�ي 

المیزانی�ة ح�ت�ى وص�ل�ت أل�ى رق�م ك�ارث�ي 
ملیار دوالر وُخ�ف�ض ال�رق�م  111بتجاوزه 

ملیار دوالر بعد شط�ب ال�م�ان�ح�ی�ن  37ألى 
في نادي باریس لتلك الدیون ، مم�ا دف�ع�ت 
ال��ح��ك��وم��ة أن ت��ن��ح��و ب��أت��ج��اه األس��ت��دان��ة 
الخارجیة والوق�وع ف�ي مص�ی�دة ص�ن�دوق 

النقد الدولي وشروطھ�ا ال�ظ�ال�م�ة، ول�ھ�ذه 
  الصدمة األقتصادیة من أسباب:

أھمھا األقتصاد الریعي ال�ذي دف�ع ال�ع�راق 
لألرتماء في سیاسة األستیراد م�ن ج�م�ی�ع 
األبواب ال�ع�ال�م�ی�ة، وأض�م�ح�الل أو م�وت 
الصناع�ات ال�داخ�ل�ی�ة، وفش�ل ال�دول�ة ف�ي 
السیطرة على المنافذ الحدودی�ة، وال�ف�س�اد 
األداري والمالي، وھ�ب�وط س�ع�ر ال�ب�رم�ی�ل 
النفطي، والحرب األستنزافیة المرعبة ف�ي 
نزیف دموي ومالي جراء ح�رب ال�ت�ح�ری�ر 
لألرض العراقیة، وظھور تداعیاتھا الثقیلة 
ع��ل��ى ال��وض��ع الس��ی��اس��ي واألق��ت��ص��ادي 
واألجتماعي، والمؤل�م م�ن�ھ�ا ت�راج�ع ث�ق�ة 
األسواق العالمیة بقدرة الحكومة الع�راق�ی�ة 
على الوفاء بأل�ت�زام�ات�ھ�ا وال�ت�ي أدت أل�ى 
ت�وق�ف ال�دائ��ن�ی��ن ع�ن أق�راض��ھ�ا أو رف��ع 
م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ق��روض��ھ��ا أل��ى 

 مستویاٍت عالیة ووضع شروط مشددة.
وأنتصارات ج�ی�ش�ن�ا  2017في نھایة العام 

الباسل في تح�ری�رك�ام�ل األرض ال�ع�راق�ی�ة 
-16أستعاد األقتصاد العراقي (عافیتھُ) في 

بأستعادت�ھ م�دی�ن�ة ك�رك�وك   2017أكتوبر 
المختلف علیھا ب�م�ا ف�ی�ھ�ا خ�ط ال�ت�ص�دی�ر 

بئر نفطي وجمی�ع األراض�ي  18وأكثر من 
المختلف علیھا في سھل ن�ی�ن�وى وج�م�ی�ع 
المنافذ الحدودیة ورفدت مواردھا ال�م�ال�ی�ة 
لخزینة الدولة، وجاء أرتفاع سعر البرمی�ل 

دوالر وھ�و ض�خ  64ألى   من النفط الخام
جدید لصالح الخزینة المركزیة أیضاً، ال بل 
وصل الیوم أأثر الحرب الروسیة األكرانی�ة 
إلى آكثر م�ن م�ئ�ة دوالر ل�ل�ب�رم�ی�ل وھ�ذه 
البشائر واألنتصارات عززت مكانة العراق 
بین دول العالم وأستعادت ھیبتھا وسیادتھا 
ومكانتھا األقتصادیة فالفرصة متاح�ة أم�ام 
الحكومة األتحادیة وباألستعان�ة ب�خ�ب�رائ�ن�ا 
األق��ت��ص��ادی��ی��ن ف��ي ت��ط��ب��ی��ق (األس��ت��دام��ة 
المالیة) في كونترول وضبط موازنة الب�الد 
لمحورین األنفاق واألیرادات والتي تعك�س 
مستوى نجاح السیاس�ات ال�م�ال�ی�ة ال�ع�ام�ة 
للدولة، وھي جرعة ثقة ل�ل�ق�ط�اع ال�خ�اص 
لألستثمار، واألستدامة الم�ال�ی�ة (حص�ان�ة) 
للدولة من الت�أث�ر ب�األزم�ات األق�ت�ص�ادی�ة، 
وك��ذل��ك ھ��ي ع��الج ل��ت��راج��ع األی��رادات 
الض��ری��ب��ی��ة بس��ب��ب ال��رك��ود األق��ت��ص��ادي، 
وباألستدامة المال�ی�ة ت�ت�ج�ن�ب ال�دول�ة م�ن 
األستدانة أو التخفیف منھا ، ویمكن حمایة 
األقتصاد العراقي من ھزات تذب�ذب أس�ع�ار 
البترول، ومن العجوزات ال�م�ال�ی�ة، وع�دم 
اللجوء ألى الدیون ال�داخ�ل�ی�ة وال�خ�ارج�ی�ة 

 التي ترھق األقتصاد العراقي .
الطریقة الس�ل�ی�م�ة ل�ت�ط�ب�ی�ق "األس�ت�دام�ة 

 المالیة" تكون بھذه الخطوات:
م��ع��ال��ج��ة األی��رادات ال��غ��ی��ر ن��ف��ط��ی��ة -1

وأخض�اع�ھ�ا ل�أل�س�ت��ث�م�ار وأع�ادة ال�ح�ی��اة 
 بالمتوقف منھا .

أت�ب�اع ال�ق�واع�د ال�م�ال�ی�ة ف�ي ت�ح�ق�ی�ق  -2
األستقرار األقتصادي والمالي ب�أس�ت�ن�س�اخ 
النماذج األقتصادیة المتبعة في بع�ض دول 

 العالم الغیر نفطیة .
تعزیز سیاسات ك�ف�اءة األن�ف�اق ال�ع�ام،  -3

وت��ف��ع��ی��ل ب��رام��ج األص��الح الض��ری��ب��ي 
والسیطرة على المنافذ الح�دودی�ة وج�م�ی�ع 
المطارات بما فیھا مطارات األقلیم وم�ط�ار 

 النجف.

م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ال��م��ال��ي واألداري  -4
والض��رب ب��ی��د م��ن ح��دی��د وھ��و م��ط��ل��ب 
جماھیري منذ خم�س�ةعش�ر ع�ام�اً وك�ذل�ك 

 ھي أرادة المرجعیة الدینیة.
ولتحقیق األستدامة المالیة یجب أع�ادة  -5

النظر في البنك المركزي العراقي ب�ت�ج�دی�د 
طاقمھ ورئیسھ بخبراء أق�ت�ص�ادی�ی�ن ذوي 
كفاءات مشھودة والمراقبة الش�دی�دة ع�ل�ى 
كارثة تبی�ی�ض األم�وال وم�زادات ال�ع�م�ل�ة 
الصع�ب�ة أو ح�ت�ى أل�غ�ائ�ھ�ا ن�ظ�راً ل�ت�راب�ط 
الع�ج�وزات ال�م�ال�ی�ة وم�وج�ودات ال�ع�م�ل�ة 
الصعبة وكمیات الذھب كغطاء م�ال�ي ال�ت�ي 

 ترقى ألى عصب حیاتي لمستقبل األجیال..
وت��ت��اح ف��رص واس��ع��ة ف��ي ت��أط��ی��ر  -6

األقتصاد العراقي بمصطلح األست�دام�ة ف�ي 
دعم رواد األع�م�ال والش�رك�ات الص�غ�ی�رة 
والمتوسط�ة ف�ي ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة ورف�ع 
مستویاتھا األنتاجیة ل�ت�ص�ب�ح ق�ادرة ع�ل�ى 

 تقدیم منتجاتھا ذات نوعیة أفضل.
وفي ال�خ�ت�ام / م�ن خ�الل أھ�م�ی�ة وف�وائ�د 
تطبیق "األستدامة المالیة" یمكن ل�ل�دول�ة 
الحصول على (فرصة) مبدأ األختی�ار ع�ن�د 
األستدانة ف�ي ت�غ�ط�ی�ة ال�ع�ج�ز ال�م�ال�ي ان 
تختار ما ی�ن�اس�ب�ھ�ا ب�ك�ل ح�ری�ة وبش�روط 
(میسرة) وأختیار المالئم من�ھ�ا أق�ت�ص�ادی�اً 
وف��وز ال��دول��ة ب��ث��ق��ة األس��واق ال��ع��ال��م��ی��ة 
لقدرتھا على الوفاء، ویمكن أیض�اً ل�ل�دول�ة 
العراقیة التوسع في األنفاق على المشاریع 
العامة في الركون أل�ى األس�ت�ث�م�ار ل�ف�ائ�دة 
المواطن واألجیال ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ی�ة، والس�ی�ر 
بأتجاه األستدامة حین تتبناھا الدولة تتول�د 
معاییر األبت�ك�ارات وال�ب�ح�ث ع�ن ال�ب�دائ�ل 
للحلول التقلیدیة وتقود بالتالي أل�ى ت�ط�ور 
التكنلوجیة الرقمیة المعصرن�ة ال�ح�داث�وی�ة 
وال��م��ت��ب��ع��ة ف��ي ال��ن��م��وذج األم��ارات��ي ف��ي 

ت�ح�ت  2020أستضافتھا معرض (أكسبو) 
  شعار ( تواصل العقول ).....

 مصادر البحث وبعض الھوامش
 ثروة األمم -آدم سمیث -
 رأس المال -كارل ماركس  -
 النموذج الكنزي -جون كینز  -
الق�ی�م�ة وت�وزی�ع ال�دخ�ل  -دیفید ریكاردو -

والمیزة النسبیة (حاصل على جائزة ن�وب�ل 
1984( 

................................ 
كاتب وباحث أقتصادي ع�راق�ي م�ق�ی�م ف�ي 

 السوید
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عبد الجبار نوري/
 2022نیسان  -السوید 



ربما یظن البعض أن القدماء ع�اش�وا ح�ف�اة، ول�م     
یعرفوا األحذیة، لكن خبراء األحذیة ی�ث�ب�ت�ون ع�ك�س 
ذلك. فالقدماء عرفوا األحذیة ال�م�ف�ت�وح�ة وال�م�غ�ل�ق�ة، 
وظھرت العدید من التغییرات على ن�م�اذج األح�ذی�ة، 
وخاصة عندما سار األوروبیون نحو الش�رق خ�الل 
تلك الفترة، كانت أوروب�ا م�ن�ت�ش�رة ف�ی�ھ�ا الص�ن�ادل 
المصریة واألحذیة المدببة. وصناعة أنواع األح�ذی�ة 
المختلفة القدیمة حول العال�م، تس�اع�د ال�ب�اح�ث�ی�ن ف�ي 
تحدید أنماط ال�ح�ی�اة وال�ث�ق�اف�ات وال�ت�ق�ال�ی�د واألدی�ان 

 واألزیاء والمناخ والممارسات المختلفة.
ذھ�ب ال�ی��ون�ان��ی�ون ح�ف��اة داخ�ل ال�م��ن�زل، وع�ن��دم��ا 
یغادرون المنزل لبسوا أحذیتھم، كان�ت أق�دم األح�ذی�ة 
وأكثرھا بساطة ھ�ي ال�ن�ع�ال، وع�ادةً م�ا ی�ك�ون م�ن 
الجلد، وأحیانًا من الفلین، والتي كانت تُ�رب�ط ب�ال�ق�دم 
بشریط واحد أو شریطی�ن م�ق�ی�دی�ن أو م�ث�ب�ت�ی�ن ف�ي 
ال�ج��زء ال��ع��ل�وي م��ن ال��ق��دم، وی��وض��ع ال��ع��دی�د م��ن 
األشرطة المتشابكة على طول المشط بالك�ام�ل ف�وق 
الكاحل بالصندل، والتي كانت تُ�زود أح�ی�انً�ا ب�ك�ع�ب 
وحزام عریض فوق األصابع، أو ق�ط�ع م�ن ال�ج�ل�د 
مخیط على كال الجانبین، مت�ص�ل�ة ع�ن�د مش�ط ال�ق�دم 
وتغطي جزًءا من الساق؛ كانت ھذه الص�ن�ادل تش�ب�ھ 
إلى حد ما أحذیتنا في الوقت الحاضر، وتستخدم م�ن 
قبل النساء فقط، ویتم تجھیز ال�ن�ع�ال األك�ث�ر ت�ع�ق�ی�ًدا 
على جانبي القدم وبالقرب من الكعب بح�زام خ�وص 
خاص، یمر من خاللھ حزام مقوي ب�ی�ن اإلص�ب�ع�ی�ن 
األولین، والذي یتم ربطھ فوق القدم. وی�ت�م اس�ت�ب�دال 
الزخرفة أحیانًا بالجلد، والذي تثب�ت ع�ل�ى األص�اب�ع 

 بقطعة عریضة، وفوق مشط القدم بحزام ضیق.
ویوجد نوع أخر من أحذیة یونانیة حصری�ة، تس�م�ى 
(كریب)، خاصة للرجال یت�م ت�ج�ھ�ی�ز ھ�ذه األح�ذی�ة 
بنعل سمیك، وعادة م�ا ت�ك�ون م�ث�ب�ت�ة ب�ال�م�س�ام�ی�ر، 
یس�ت��ع�م��ل�ھ��ا خ��اص�ة ال�م��ح�ارب��ی�ن، وم�ع��ظ�م��ھ�م م��ن 

 المقدونیین.
كان الرومان الذین لم یكن لدیھم عادة الم�ش�ي ح�ف�اة، 
یرتدون نعاًال بأحزمة وأحذی�ة ف�ي ال�م�ن�زل، وأث�ن�اء 
تناول الطعام یتم نزع ھذه األحذیة. أما ف�ي األم�اك�ن 
العامة كان ارتداء النعال یع�ت�ب�ر غ�ی�ر الئ�ق وع�ل�ی�ھ 
كانوا یرتدون أحذیة جلدیة عالیة، مربوطًا من األمام 
بأشرط�ة أن�ی�ق�ة، ب�م�ث�اب�ة الس�م�ة ال�م�م�ی�زة ل�أل�ص�ل 
األرس�ت�ق�راط�ي، وی�ع�ت�ب�ر ل�ون ال�ح�ذاء األح�م�ر أو 
األرجواني المقبول في ھذا النوع، واحتلت ال�م�رت�ب�ة 
الثانیة ما یسمى حذاء السین�ات�ور، ع�ل�ى م�ا ی�ب�دو ال 
یختلف عن سابقتھا؛ كانت أربع�ة أح�زم�ة م�ت�ش�اب�ك�ة 

 بالعرض، یتم لفھا حول الساق.
تعتبر األحذیة سوداء اللون وم�زی�ن�ة ب�ھ�الل فض�ي، 
عل�ى مش�ط�ھ�ا األك�ث�ر ش�ی�وًع�ا ب�ی�ن ال�رج�ال، ھ�ي 
الصنادل الجلدیة المدب�وغ�ة وال�م�ص�ن�وع�ة م�ن ج�ل�د 
الثیران، والتي ی�ت�م ت�ث�ب�ی�ت�ھ�ا ع�ل�ى ال�ك�اح�ل ب�ح�ب�ال 

متشابكة، واستخدم األثریاء ن�م�وذج ل�ل�ق�دم ال�ی�س�رى 
وأخر للیمنى، وارتدت النساء أحذی�ة ت�غ�ط�ي أص�اب�ع 
القدم أو مقدمة ال�ق�دم، وك�ان�ت أح�ذی�ة اإلن�اث أك�ث�ر 
مرونة، ویمكن تلوینھا وتزیینھا ب�زخ�ارف م�ع�دن�ی�ة، 
ویوضع قطعة من الفلین لتكون أع�ل�ى، وق�د وج�دوا 
حذاء لكل من الرجال والنساء، یست�خ�دم ل�ل�س�ف�ر ف�ي 

 الطقس السیئ وعلى الطرق الصعبة.
ذھب اإلغریق حفاة، مثلھم مثل أي شعب آخر، حتى 
الجنود ذھبوا إلى ال�ح�رب ح�ف�اة، م�ع ال�وق�ت ب�دئ�وا 
یرتدون الص�ن�ادل ال�م�ع�ل�ق�ة إذا ل�زم األم�ر، ك�ان�ت 
األحذیة األولى التي استخدموھا من نعال م�ن ال�ج�ل�د 
أو الخشب أو األلیاف النباتیة، مربوطة بأحزم�ة ف�ي 

 القدم.
في شمال الھند كانت أحذیة شائ�ع�ة ش�ب�ی�ھ�ة ب�ال�ن�ع�ال 
تسمى (جوتي)، تتمیز ھ�ذه األح�ذی�ة ب�ك�ع�ب واط�ئ 
ومصنوعة تقلیدیًا من الجلد، وتزینھا تصامیم تطریز 
متقن�ة، ی�ت�رك ال�ج�وت�ي ال�ج�زء ال�ع�ل�وي م�ن ال�ق�دم 
مكشوفًا، بینما ی�ت�م ت�غ�ط�ی�ة أص�اب�ع ال�ق�دم وال�ك�ع�ب 
 بطرف ملتوي، ال فرق بین القدم الیمنى وال�ی�س�رى،

ح�ذاء ج�وت��ي ف��ي األص��ل ط��ب�ق��ة ال�ن��خ�ب��ة وی�ل�ب��س 
واألثریاء فقط ف�ي ش�م�ال ال�ھ�ن�د، م�ث�ل ال�زام�ی�ن�دار 

والحكام والملوك والنواب والمھراجا، یت�م ال�ت�ط�ری�ز 
على أحذیتھم بخیوط ذھبیة أو فضیة إلبراز المل�وك، 
وصنعت یدویًا على ید حرفیین ذوي مھارات عالی�ة، 
حیث جمعت بین الجمال والفائدة واألل�وان ال�ن�ابض�ة 

 ع�ل�ى م�ر الس��ن�ی�ن، أص�ب�ح ح�ذاء ج�وت��ي .ب�ال�ح�ی�اة
مشھوًرا في جمیع أنح�اء ال�ھ�ن�د، وھ�و خ�ی�ار ش�ائ�ع 
ل��ل��م��ن��اس��ب��ات االح��ت��ف��ال��ی��ة م��ث��ل ح��ف��الت ال��زف��اف 
والمھرجانات، وذات نعال مس�ط�ح، ویس�ت�خ�دم ج�ل�د 
الجاموس المائي بشكل شائع لصنع الصنادل ل�ل�س�وق 

 الھندي. 
استخدام المعادن والخشب في الھ�ن�د ل�إلن�ت�اج أح�ذی�ة 

ب�ا د ا    مشت�ق�ة م�ن ب ا د و ك�ا  السنسكریتیة بادوكا، (الكلمة
القدم) ھو اسم أق�دم أح�ذی�ة ال�ھ�ن�د وأك�ث�رھ�ا  و ت ع ن ن�ي 

جاذبیة، ھو یشبھ القب�ق�اب ی�ت�ك�ون م�ن ن�ع�ل س�م�ی�ك 
بمقبض یدخل بین إصب�ع�ي ال�ق�دم ال�ك�ب�ی�ر وال�ث�ان�ي. 
ویتوفر في مجموعة متنوعة م�ن األش�ك�ال ویص�ن�ع 
من مواد مختلفة في جمی�ع أن�ح�اء ال�ھ�ن�د، ق�د ت�ك�ون 
مصنوعة على ش�ك�ل أق�دام أو ق�وال�ب ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال، وتستخدم في ص�ن�اع�ت�ھ�ا ال�خ�ش�ب أو ال�ع�اج 
وحتى الفضة، یتم تزیینا ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان بش�ك�ل 
متقن وجذاب، باإلضاف�ة ل�ت�ج�ھ�ی�ز م�ھ�ر ال�ع�روس، 
یمكن أیًضا تقدیمھا كعطاءات دینیة أو أن تك�ون ھ�ي 
نفسھا موضع تبجی�ل، ی�م�ك�ن ل�ع�ام�ة ال�ن�اس ارت�داء 
البودوكات الخشبیة البسیطة، إال أن المصنوع م�ن�ھ�ا 
من خشب الصاج ال�رائ�ع، أو خش�ب األب�ن�وس، أو 
خشب الصندل، والمطعمة بال�ع�اج أو األس�الك ت�دل 
على مكانة مرتدی�ھ�ا ال�ع�ال�ي، ال�ی�وم ی�رت�دي أح�ذی�ة 
البادوكا بشكل عام رجال الدین ذو المك�ان�ة ال�ع�ال�ی�ة، 
والقدیسین الھندوسیین والبوذیین، وت�رت�ب�ط أھ�م�ی�ت�ھ�ا 
في الھندوسیة بملحم�ة رام�ای�ان�ا، وت�ع�ن�ي ال�ب�ادوك�ا، 
أیًضا، آثار أقدام الش�خ�ص�ی�ات اإلل�ھ�ی�ة واألی�ق�ون�ات 
الدینیة األخرى التي تُعبد بھ�ذا الش�ك�ل ال�رم�زي ف�ي 

 المنازل وأیًضا في المعابد المبنیة لھذا الغرض. 
والصنادل التقلیدیة ذات ال�م�ق�اب�ض ع�ن�د ال�ھ�ن�دوس: 
غالبًا ما كان النعال م�ب�ط�ن، م�م�ا ی�ح�د م�ن مس�اح�ة 
سطح األرض، ویحمي أصغر أشكال الحیاة وأكثرھا 
تواضًعا. یمكن العثور على صنادل خشبیة ذات ن�ع�ل 
خشبي متین في باكستان، وأفغانست�ان، وغ�ربً�ا م�ث�ل 
سوریا وتركیا، على الرغم م�ن اس�ت�ب�دال ال�م�ق�اب�ض 
بأشرطة تتراوح من القم�اش ال�م�ط�رز إل�ى ح�ل�ق�ات 

 بسیطة من األلیاف الملتویة. 

وتوجد الصنادل بش�ك�ل ش�ائ�ع ب�ی�ن ش�ع�وب ال�م�ن�اخ 
الحار، حیث ت�ت�ط�ل�ب ال�رم�ال ال�ح�ارق�ة وال�م�ن�اظ�ر 
الطبیعیة الصخریة، ال�م�أھ�ول�ة ب�ال�ح�ش�رات الس�ام�ة 
والنباتات الشائكة، تطویر أبسط أشكال غطاء ال�ق�دم. 
بوجھ عام، حال المناخ الحار والجاف دون است�خ�دام 
الحذاء المغلق، وھو أمر قد یتطور في المناخ ال�ب�ارد 
والرطب. ومع ذلك، من الناحیة ال�ت�اری�خ�ی�ة، ت�وج�د 

 الصنادل حصریًا بین شعوب المناخ الحار.
یعتقد المؤرخون أن األولوی�ة ف�ي اخ�ت�راع األح�ذی�ة 
الملبدة تعود إلى الشعوب البدویة وھي أحذیة ش�ت�وی�ة 
ناعمة محبوك�ة م�ن الص�وف، ل�ق�د ك�ان�وا أول م�ن 
توصل إلى ف�ك�رة ل�ف الص�وف ال�ح�ی�وان�ي وص�ن�ع 
األحذیة منھ، األمر الذي ل�ن ی�ت�ح�ل�م�ون ب�رودة ف�ي 
الشتاء، وأیًضا یح�م�ي ال�ق�دم م�ن األش�واك الص�ل�ب�ة 
واألحجار الحادة، انتشر ھذا النوع من األح�ذی�ة ف�ي 
روسیا على نطاق واسع فقط، في النصف األول م�ن 

 القرن التاسع عشر، عندما بدأ تصنیعھا صناعیًا. 
في روسیا، كان الف�الح�ون األغ�ن�ی�اء ف�ق�ط ی�رت�دون 
األحذیة، ألنھا كانت باھظة الثمن. واعتب�رت ع�ائ�ل�ة 
بھا حذاء واحد على األقل غنیة. لقد تم االعتناء ب�ھ�ذه 
األح�ذی�ة، وھ�م ی�رت�دون األق�دم�ی�ة وی�ف�رح�ون ع�ن�د 
ال�ح�ص��ول ع��ل�ى م�ث�ل ھ�ذه ال�ھ��دی�ة ی�ع�ت��ب�ر ح�ظ��ا، 
والشخص الذي كان یرتدي حذاًء بین الف�ت�ی�ات، ك�ان 

 یُعتبر العریس الذي یحسد علیھ.
بالنسبة لألثریاء، وأكث�ر م�ن ذل�ك ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�ح�ك�ام 
الروس، تم صنع األحذیة من قبل أفضل الح�رف�ی�ی�ن، 
بدت األحذیة أنیقة للغایة لدرجة أن ب�ط�رس األك�ب�ر 
كان یرتدي أح�ذی�ة روس�ی�ة یش�ع�ر ب�ھ�ا ع�ن ط�ی�ب 
خاطر. قدم بیتر األول في ال�ج�ی�ش ال�روس�ي أح�ذی�ة 
عالیة لسالح الفرسان، مصنوع من الجلد األسود م�ع 
طبقة ناعمة، مع غطاء یغطي ال�رك�ب�ة، وف�ي أوائ�ل 
القرن العشرین في روسیا كانت ھذه األح�ذی�ة ج�زًءا 
 من الزي الرسمي ألفواج حراس الفرسان، وفرسان 
الخیول. وھي أحذیة شتویة مصن�وع�ة م�ن الص�وف 
اللباد، والمواد الخام الرئیسیة لألحذیة ال�ل�ب�اد ص�وف 
األغنام، تبدأ صناعة الحذاء ب�ع�د ج�ز الص�وف م�ن 
الحمالن، بعد غسلھ وتن�ظ�ی�ف�ھ ب�ال�ك�ام�ل م�ن ال�م�واد 
المتعلقة بھ، ثم یدخل الصوف إلى الم�اك�ی�ن�ات، ال�ت�ي 
تنظفھ، وتخففھ، یتم تمش�ی�ط الص�وف وی�ت�ح�ول إل�ى 
كتلة من الصوف الممشط، ثم یلف على ق�م�اش ع�دة 
م�رات، وب�ال��ت�ال�ي ی��ت�م ال��ح�ص�ول ع��ل�ى ك�ت��ل�ة م��ن 

 الصوف.
طور البدو من شمال إفریقیا والشرق األوسط أشكال 
نعل مبتكرة م�خ�ت�ل�ف�ة ل�ل�س�م�اح ب�ح�رك�ة أفض�ل ف�ي 
التضاریس الصحراویة، واستخدمت ق�ب�ائ�ل ال�ھ�وس�ا 
جن�وب الص�ح�راء ال�ك�ب�رى الص�ن�ادل ذات ال�ن�ع�ال 
الكبیرة التي تمتد إلى ما بعد القدم، بینما ت�م اس�ت�خ�دام 
النعال المنحنیة في أوغندا، وتم تطویر أصاب�ع ال�ق�دم 
الملفوفة في شبھ الجزیرة العربیة. وفي المناخ األكثر 
رطوبة، كانت الص�ن�ادل م�ف�ض�ل�ة بس�ب�ب ق�اب�ل�ی�ت�ھ�ا 

 للتھویة الباردة.
اعتمد األزتیك والمایا القدامى في أمریك�ا ال�وس�ط�ى  

صندًال سمیًكا بنعل سمیك مثبت عند ال�ك�ع�ب، ب�ی�ن�م�ا 
 ظل الجزء العلوي من القدم والساق مكشوفین.

والسامي قبیلة إسكندناف�ی�ة أص�ل�ی�ة م�ع�روف�ة ب�رع�ي 
الرنة شبھ الرحل، أحذیتھم مصنوعة من فرو ال�رن�ة 
مع طرف ملتف بحیث یسھ�ل رب�ط�ھ�م ب�ال�زالج�ات، 
وھو ما یسافر بھ معظم أفراد القب�ی�ل�ة. ت�ب�ق�ى األق�دام 
دافئة، وھي ضرورة في المن�اخ ش�دی�د ال�ب�رودة ف�ي 
األرض التي یسكنھا قبائل السامي. ولصن�ع ال�ح�ذاء، 
یتم استخدام جلد الجبھة للباطن، بینما ی�غ�ط�ي ال�ج�ل�د 

م��ن 

األرجل األم�ام�ی�ة والس�اق�ی�ن ال�ج�زء ال�ع�ل�وي. ی�ت�م 
است�خ�دام األوت�ار ف�ي خ�ی�اط�ة ال�ح�ذاء، وم�رت�ب�ط�ة 
بالساقین بشرائط ملون�ة، ی�ح�دد ال�ج�ن�س وال�م�ن�ط�ق�ة 
األصلیة للفرد نمط ولون الش�ری�ط. األل�وان األك�ث�ر 

 .شیوًعا ھي األزرق واألحمر
، س�ی�ط�رت أح�ذی�ة 1945من القرن العاشر إلى عام 

اللوتس على صناعة األحذیة ف�ي الص�ی�ن. ُص�ن�ع�ت 
ھذه األحذیة حصریًا للنساء الل�وات�ي ی�م�ارس�ن رب�ط 
القدمین، في البدایة ف�ق�ط م�ارس�ت ال�ع�ائ�ل�ة ال�م�ال�ك�ة 
والنبالء في البالد ھذه العملیة المؤلمة للحصول على 
أقدام أصغر، ولكن مع مرور الوق�ت، ب�دأت م�الی�ی�ن 
النساء في جمیع أنحاء الصین في اتباع ن�ف�س ال�ن�ھ�ج 
في محاولة لتقلید طبقة النخبة. سمیت األحذیة بأحذیة 
اللوتس ألنھا مصممة لتبدو وكأن�ھ�ا ب�رع�م ال�ل�وت�س. 
إنھا صغیرة ومصنوعة من الحریر أو القطن. یمك�ن 
أن یكون لألحذیة نعال مس�ط�ح�ة أو ك�ع�ب أو ن�ع�ل 
إسفین. كان الحذاء دائًم�ا غ�ن�یً�ا ب�األح�ج�ار ال�ك�ری�م�ة 

 والتطریز بما في ذلك النعل.
منذ العصور الق�دی�م�ة، وارت�دى ال�ج�ن�ود واألح�ذی�ة، 
وعادة ما تكون حمراء، ألنھا لم تر الدم في المع�ارك 
أو بثور دمویة بعد التمرین. وف�ي وق�ت الح�ق، م�ع 
األخذ الزي ال�رس�م�ي، وب�دأت األح�ذی�ة ال�ع�س�ك�ری�ة 
إلنتاج األسود. في أوروبا، أصبحت أحذیة الش�ع�ب�ی�ة 
بعد غزو جیوش السھوب في عھد ھج�رة الش�ع�وب، 
بدأوا القیام لیس فقط سالح ال�ف�رس�ان، ول�ك�ن م�رب�ي 

 الماشیة.
تاریخ ظھور أول ح�ذاء ری�اض�ي ی�رج�ع إل�ى ع�ام 

، فكان الملك ھنري الثامن ملك إنجلترا مھت�ًم�ا 1526
بممارسة األلعاب الریاضیة فأراد عمل حذاء ین�اس�ب 
اھتماماتھ ومریًحا أكثر من األحذیة العادیة، فصم�م�ھ 
اإلسكافي الملكي جونسون، وكان ال�ح�ذاء مص�ن�وًع�ا 
من الجلد الطبیعي بشكل كامل، لذا ف�إن�ھ ك�ان ث�ق�ی�ًال 

 نوًعا ما، وكان یصل حتى الركبتین.
وف��ي ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عش��ر ش��اع ص��ن��ع األح��ذی��ة 
المطاطیة ذات الرقبة العالیة وكان یطلق علیھا أحذیة 
ویلینغتون وھي م�ن أفض�ل األح�ذی�ة ل�ل�ح�م�ای�ة م�ن 
الشتاء والوحل، وقد شاع اس�ت�خ�دام�ھ�ا ب�ی�ن ال�ط�ب�ق�ة 
البریطانیة األرستق�راط�ی�ة. وف�ي ذات ال�ق�رن ب�دأت 
األح�ذی�ة ت�أخ�ذ أش�ك�االً م�خ�ت�ل�ف�ة وش�اع�ت األح�ذی��ة 
الكالسیكیة األنیقة، وأحذیة الكعب العالي التي ك�ان�ت 

 النساء تفضلھا لشكلھا الجذاب
في بدایة القرن العشرین بدأت األح�ذی�ة ت�ل�ع�ب دورا 
ھاما في خلق صورة اإلناث، نتیجة لتقصیر التنانیر، 
وكانت قادرة على أن تظھر أرج�ل�ھ�م ول�ذا ت�ت�ط�ل�ب 
صنع أحذیة أنیقة، وأصبحت صنادل اإلناث رواج�ا. 
واعتمادا على الطقس وانتشرت األحذیة المص�ن�وع�ة 
م��ن ج��ل��د ال��غ��زال وال��ح��ری��ر وزی��ن��ت ب��ال��دان��ت��ی��ال 

 والمجوھرات واألحجار الكریمة.
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الزینات الرمضانیة على واجھات ال�م�ت�اج�ر 
وشرفات المن�ازل ت�ت�راق�ص وت�رف�رف ف�ي 
أحض������ان نس������م������ات ال������ع������ص������اري 
الربیعیة..فوانیس كبیرة خشب�ی�ة وم�ع�دن�ی�ة 
مزخرفة تتدلى معلنة قدوم الشھر الك�ری�م.. 

وال�ن�ق�ل وال�ف�ول الس�ودان�ي   أجولة ال�ت�م�ر
ولفائف ق�م�ر ال�دی�ن ذات ال�ورق الش�ف�اف 
ال��الم��ع م��ت��راص��ة ع��ل��ى أب��واب ال��م��ح��ال 

 ومداخلھا تنادي اآلكلین..
 بینما یصدح في المذیاع صوت یحبھ

الناس ، وربما ال یشعر كثیر منھم بم�ج�يء 
ھالل شھر رمضان إال إذا ت�ج�اوب�ت أرج�اء 
الفضاء بصوت المطرب محمد عبد المطلب 
، تصاحبھ الموسیقا الشعبیة المعبرة للفنان 

 محمود الشریف ..
 رمضان جانا ، وفرحنا بھ..
 بعد غیابھ ، وبقى لھ زمان

 غنوا وقولوا..شھر بطولھ..
 غنوا وقولوا.. أھال رمضان
 رمضان جانا..أھال رمضان

 قولوا معانا..أھال رمضان.....
 لكأن نسمات الجو تتعطر ، وترقص

على أمواج ھذا النغ�م ال�ذي یش�ی�ع ال�ف�رح 
والبھجة في جو الم�دی�ن�ة..وك�أن�ھ�ا تض�يء 

 الصدور، وتبث اإلشراق في الوجوه..
تتن�اث�ر ع�ب�ارات ال�ت�ھ�ن�ئ�ة ب�ی�ن ال�م�ع�ارف 
وال�م��ارة ، وب��ی��ن ال��م��ش��ت��ری��ن وأص��ح��اب 

 البضاعة.. كل سنة وأنت طیب ..
 رمضان كریم..وتكون أحیانا إیذانا
 بإغالق باب المساومة والفصال...

واحد فقط..كان غارقا ف�ي ب�ح�ر داك�ن م�ن 
الھموم..ت�ح�اص�ر أف�ك�اره س�ح�اب�ة س�وداء 
تحجب عنھ نسمات ال�ع�ص�اري ، ورف�رف�ة 
الزینة المعلقة ،وصوت المطرب الذي یحبھ 
وكثیرا ماكان یشدو بألحانھ ویعزفھ�ا ع�ل�ى 

 الناي الذي یجید عزفھ..
حین نظر األس�ت�اذ ف�وزي إل�ى ال�ف�وان�ی�س 
المعلقة عند محل األسطى جابر السمكري.. 
تذكر وعده البنتھ الصغیرة سم�اح..وع�دھ�ا 
بإحضار فانوس اختارتھ سماح منذ یوم�ی�ن 

 حین خرجت معھ إلى السوق..
یومھا سأل األسطى جابر بتمتمة خافتة عن 
س��ع��ر ال��ف��ان��وس ..ك��ان الس��ع��ر ف��وق 
مقدرتھ..لكنھ اب�ت�س�م ،وال�ت�ف�ت إل�ى اب�ن�ت�ھ 

 قائال : إنھ محجوز
 لزبون یاسماح..وأوصیت العم جابر

 أن یصنع لِك فانوسا مثلھ تماما.
  ورنت في أذنیھ كلماتھا ھذا الصباح

 إیاك أن تنسى الفانوس یابابا".. "
 وقال لھا مبتسما " من عینيَّ ".....
 واآلن....العین بصیرة والید قصیرة،

والیقدر على ال�ق�درة إال ص�اح�ب ال�ق�درة.. 
 الجیب خاٍو.. وقد ابتلعت

وص��ف��ات األدوی��ة وأت��ع��اب األط��ب��اء ألم��ھ 
 المریضة ُجلَّ مرتبھ ھذا الشھر..

تتمدد السحابة السوداء في وجدان�ھ وت�ل�ف 
خ��واط��ره..ت��ن��دل��ع م��ن��ھ��ا ألس��ن��ة ت��ل��س��ع��ھ 
وتع�ن�ف�ھ..م�اذا ل�وك�ن�ت م�ث�ل زم�الئ�ك م�ن 

ال���م���درس���ی���ن ت���ت���ك���س���ب م���ن ال���دروس 
 الخصوصیة..أو حتى تعمل
 سائقا بعد الظھر..أو..أو..

وان��ح��درت دم��ع��ت��ان س��اخ��ن��ت��ان ع��ل��ى 
وج��ن��ت��ی��ھ..ل��ك��ن��ھ س��رع��ان م��ا ت��م��اس��ك 

 وجففھما..ووقف یعید حساباتھ
 متطلعا بعینیھ إلى السماء..

 ونظر إلى ساعتھ یستطلع الوقت..
 یاهللا..مازالت ساعتھ " الجوفیال"
 جدیدة المعة براقة..لم تمتد إلیھا ید

اإلصالح..وبخطوات واثقة ات�ج�ھ�ت ق�دم�اه 
إلى محل الحاج كمال مكرم الساعاتي ال�ذي 
اشتراھا منھ.. وھو رج�ل ط�ی�ب م�ت�س�ام�ح 

 الیبخس الناس أشیاءھم ویقدر ظروفھم.
 دقیقتان..وخرج األستاذ فوزي منفرج

األس��اری��ر ، الم��ع ال���ع��ی��ن��ی��ن ،مش���رق 
الوجھ..تقبض یده الیمنى عل�ى ل�ف�اف�ة م�ن 

 نقود ورقیة..
اتجھ إلى محل األسطى جابر..أشار مبتسم�ا 
إلى الفانوس..أنزلھ جابر ووضعھ في كیس 

 وناولھ إیاه قائال
كل سنة وأنت طیب..وتبادال كلمات ب�اس�م�ة 

 ولم ینس جابر أن یؤكد لھ أنھ
 شرب صنعة الفوانیس من صنایعیة

خان الخل�ی�ل�ي وال�ن�ح�اس�ی�ن ، وأن�ھ ع�م�ل 
ال��واج��ب ف��ي الس��ع��ر ل��م��ا ب��ی��ن��ھ��م��ا م��ن 

 ومحبة.  مودة
على السلم ..استقبلتھ س�م�اح..أخ�ف�ى ی�دی�ھ 

ضاحكا .." حزَّري ماذا أحضرت ل�ِك   خلفھ
 ؟"..

 صاحت في نشوة غامرة" الفانوس"
 تمام.. ومد یده إلیھا بالفانوس وبكیس

أخر بھ شموع ملون�ة..م�م�ررا ك�ف�ا ح�ان�ی�ة 
على ش�ع�رھ�ا..ط�اب�ع�ا ق�ب�ل�ة دام�ع�ة ع�ل�ى 

 جبینھا..وانطلقت كغزال صغیر
على السلم لتشارك أطفال الجیران فرحتھ�م 

 بالفوانیس.
وواصل المس�ی�ر س�ع�ی�دا راض�ی�ا ، وأل�ق�ى 
بأكیاس أخرى على طاولة السفرة..م�وزع�ا 
سعادتھ وابتساماتھ على البیت كل�ھ..ون�ظ�ر 

 من الشرفة
 إلى سماح وھي تغني وتلھو بفانوسھا

 مع البنات ، ونادى على زوجتھ أن
تشاركھ ھذه السعادة..وأق�ب�ل�ت ف�ي ب�ھ�ج�ة 

 تنظر معھ ..
 ووقعت عیناھا على معصمھ خالیا
 من ساعتھ..قالت في دھشة " أین

 ساعتك یافوزي؟"..
 ابتسم في رقة..وربت على كتفھا

بحنو غامرقائ�ال " الع�ل�ی�ك ی�اأم س�م�اح.. 
 الساعة تُعوَّض ..ولكن فرحة

سماح التُعوَّض ...انظري..ھذه االب�ت�س�ام�ة 
 تساوي الدنیا كلھا."

" ت " 
 
 
 
 
 

 میثاق كریم الركابي
  العراق -الناصریة  
 
 

 ربما أنا امرأة غیر عادیة
 وربما انا مجرد أنثى تجلس على طاولة الشعر

 تلك البالد التي عصرتنا كالزیتون علمتنا أن نحب رغم الموت
 ربما أنا مجرد خطیئة انجبتھا الحروب

 وربتھا المآسي حتى صارت "شامة" بخد عمرك
 ربما أكون غیر اعتیادیة

 لكن حواء بداخلي تثرثر رغم صمتي
 تشكو..تتذمر.. تغار.. تلعن.. تشك

 و معطف الوقار یخفي مالمحھا
 فعالم تنتظر مني السالم وأنت محض حروب بدمي..!!

 صمتك المبالغ فیھ علمني لغة التفاصیل
 وأحصد المعنى من نظرة من كل اشارة

 صمتك یمشط وقتي بالغضب
 فالنساء ال تتآلف مع السكون

 ال ترضى بغیر الجنون
 وعبء الصمت على قلبي كبیر وكثیر

 فخذ ما تبقى من عتب الشھور وأزرعھ بكتف صباحك
 فھذا القلب غیر صالح لالنتظار
 وھذه البالد غیر صالحة للحب
 وھذا الوقت غیر صالح للكتابة

 فمن غبائي حلمت أن أرش ماء الورد على قمصانك
 واتنفسك حتى تمتأل المدن بالعشق

 أن أحول الجنوب لساحات فرح تضج بالرقص
 أن امشي نحو الشعر كملكة منتصرة

 ومن غبائي وددت أن أنثر كل زھر اللیمون على سریرك
 وأغني لك حتى ال یقترب الیك الحزن

 لكنك خذلتني ألنك لم تعرفني
 وربما تحتاج ألف عام من الغیاب وآخر من الحنین كي تعرفني

 أن تحب امرأة تكتب وتكون برقیاتھا أنیسا للعشاق
 فھذا یعني أنك أصبحت سلطانا یحكم كل جھات الغرور

 وأن تھجرك امراة مخلصة
 فھذا یعني ان مملكتك باتت خاویة من الحیاة والبنفسج

 كل الصحارى ال تعادل خیبة المرأة مع عشقھا
 فھل تعلم ما معنى خیبة النساء..؟

 أن تمضغ كل مرارة الندم وتبتلعھ بروح مستسلمة
 وتھجر كل الحكایات بأثر الدمع

 فعالم تتذمر وكل ما بیینا أصبح علكة بفم الغیاب؟!
 أقدارنا بغایا تركل أحالمنا بمؤخرتھا ساخرة منا

 ووقتك المھدور أسقطني من كف االھمال
 اشبھك بالحیاة وال تشبھني بالحب

 فعلى غیابي كل الشعر والصمت ونفي االحالم
 

 قصة قصیرة:

 امس 
  

 د. نصر عبد القادر/ مصر
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 بقلم: 
  وعد حسون نصر/سوریا

 
 
 
 
 
 
نعم، كل شيء جمیل یحمل صفة األنثى، من ھنا كان لقب امرأة مفرداً ال یمكن جمعھ،    

حتى جمع التكسیر ال یش�م�ل�ك، ف�أن�ت ام�رأة واح�دة، أم، وأخ�ت آلالف ال�رج�ال، أن�ت 
الزوجة، الحبیبة، الصدیقة، أنت االبنة الحنون، وإن أرادوا وصف األشیاء الجمیلة ف�ي 
الحیاة تكون تلك الصفات بصیغة المؤنث، وك�ل�ھ�ا ت�رم�ز ل�ل�ع�ط�اء، الش�م�ع�ة ال�م�ن�ی�رة، 
الشمس الدافئة، والنجمة الساطعة، وطبعاً كلھا صفات األن�ث�ى، ح�ت�ى اآلل�ھ�ة ال�ق�دی�م�ة 

 .كانت أنثى، فھي سیّدة الخصب، سیّدة الجمال، وآلھة المطر
نعم، أنت أسطورة الشرق، أبجدیة التاریخ، صانعة الحیاة، ورمز الصبر أمنا الخن�س�اء، 
وھبك هللا كل ھذا، فكوني دائماً الشجرة الصامدة بوجھ الریح متشبث�ة ب�األرض، ك�ون�ي 
الحالمة، والمحبة، والكاتبة والشاعرة، كوني قاضیة الحق، وكوني س�الح ال�دف�اع ع�ن 
الظلم، فمن قال: للشعر جنس، وللكلمة جنس، أو لقول الحق جنس!؟ ھ�ذه ھ�ي ال�م�رأة 
في العالم أجمع، وھنا ال أرید أن أكون تقلیدیة وأصنّف بأن المرأة نصف المجت�م�ع، ب�ل 
ألن المرأة إنسان یشّكل مجتمعاً كامالً، فال یمكن أن نقف على الحیاد، أو نكون ال�ن�ص�ف 
أمام عراقیل فرضھا واقع صعب على كل جوانب الحیاة، ولعّل أھمھا ال�ج�ان�ب ال�م�ادي، 
ضمن قوقعة الحرب داخل بلدي وفي الدول المحیط�ة، ك�ذل�ك ب�ع�د وب�اء اج�ت�اح ال�ع�ال�م 
وفرض علینا حجراً، فصرنا نواجھ عدواً أشدُّ عداوة من نار الحرب، ل�ذل�ك ال ی�ف�ت�رض 
أن نقف على الحیاد، فنحن أمھات وأخوات وزوجات، علینا أن نكون ص�فّ�اً واح�داً إل�ى 
جانب الشریك لمواجھة وباء العصر ومرض البلدان النامیة (الفقر)، إذ ل�م ی�ع�د ال�رج�ل 
وحده من یقف بوجھ تقدم المرأة، بل ھناك خطر أقوى على كلیھما معاً، ال�ع�وز ال�م�ادي 
والتضّخم االقتصادي، فال بّد أن یترتّب علینا م�ع�اً رج�االً ونس�اء أن ن�ق�ف ب�وج�ھ ھ�ذه 
الضائقة التي صرفتنا عن أحالمنا، عن الحب، عن الضحكة، عن الفرح، عن اح�ت�ض�ان 
أبنائنا، عن قبلة الصباح على وجوه أطفالنا، فمن یغیب عنھ أن الفقر ظ�اھ�رة ال ی�خ�ل�و 
منھا أي مجتمع، مع التفاوت الكبیر في حجمھا وطبیعتھا والف�ئ�ات ال�م�ت�ض�ّررة م�ن�ھ�ا، 
وانخفاض الدخل للفرد أو األسرة، البّد أن تكون المرأة معیلة ومشاركة في ال�م�ج�ت�م�ع، 
فتسھم في تخفیف أعباء كثیرة عن الرجل، وخاصةً في ھذا الزمن المفعم بالقھر الن�اج�م 
عن الغالء، وضعف قوة الشراء واستغناء الكثیر منّا عن سلع تحت مسّمى (كم�ال�ی�ات)، 
وینبغي االعتراف بالدور الھام للوالد، ھذا الزوج الذي غالباً ما ی�خ�ب�ئ ض�غ�وط ال�ح�ی�اة 
ویصّدرھا لألسرة ضحكة ومحبة وأماناً، ألنھ استطاع أن یقّدم جزءاً من المطلوب رغ�م 
قھر نفسھ بضغط الظروف، فالمعاناة اآلن ال تقف عند تحّرر المرأة من سلط�ة رج�ل أو 
نظرة مجتمع أو تھمیش، معاناة الجمیع في ھذا الزمن، ق�ھ�ر وح�رم�ان ی�م�ارس ع�ل�ى 
مجتمع بكاملھ، قرارات تطول قوتنا الیومي ولقمة عیش أطفالنا، لدرجة أن الجمیع بات 
یعمل لیؤّمن المصروف یوماً بیوم. لذلك فإن وقوف المرأة مكتوفة األی�دي ع�ج�ٌز ك�ام�ل 
لنھضة المجتمع، فنحن نعاني من حصار طال كل نواحي معیشتنا، وھذا ما جعل غالبی�ة 
النساء یقفن على خط النار لمواجھة علّة العلل: العوز المادي، وبالتالي تقع الیوم ع�ل�ى 
المرأة أعباء وضغوط كثیرة، فإن كنِت معلمة سیدتي، البد أن تمتلئ ح�ق�ی�ب�ت�ك ب�أص�اب�ع 
الطباشیر ودفاتر التالمیذ وكتب األناشید، وھنا ال مكان لمیل حمرة الش�ف�اه أن ی�ج�د ل�ھ 
مخبأ في حقیبتك لتزیني بھ األنوثة التي خّصك هللا بھا، وإن كنِت طبیب�ة ف�ال�دم ال�ق�اط�ن 
على ثوبك األبیض أبعد عنك رائحة العطر، وغابت عنك القمصان المزركشة التي ت�زی�د 
فیك الجمال جماالً، وإن كنِت عاملة ال یختلف الوضع، ومع أمومتك یكتمل القھر بشق�اء 
بین المنزل والعمل، وھنا البدَّ أن تضیع األحالم، فال مجال للحلم في زمن ال�م�ادة س�ب�ب 

 .كل سعادة، وبغیابھا ضاعت األفراح منّا
طبعاً ھذا الوضع یشمل كٌل من الرجل والمرأة اللذین باتا یبحثان عن ذاتیھما بعی�داً ع�ن 
الفقر والجوع، یبحثان عن لقمة العیش لألفواه المفتوحة التي تنتظر عودتھما ل�ل�م�ن�زل 
محّملین بأطیب المآكل، فھل ھناك أشدُّ ظلماً من الفقر ألنھ یحجب الروح ع�ن ال�ع�ط�اء، 
والفكر عن الحلم، ویصبح ھّمنا الوحید السیر بكل الط�رق وراء ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش، وھ�ن�ا 
یتساوى كال الرجل والمرأة تحت سقف خطِّ الفقر مع اختالف طریقة التعبیر عنھ، ولك�ن 
تبقى معاناة المرأة مرھونة بقدرة ھذا المجتمع على النھوض بنسائھ ضّد الجھل، وضّد 
قیود فرضتھا البیئة، للوصول إلى حیاة كریمة تكّملھا المرأة إل�ى ج�ان�ب ال�رج�ل س�واء 
كانت ربة منزل، معلمة أو طبیبة أو عاملة، ألنھا نصف المجتمع، وال یمكن لمجتمع أن 

 .ینھض بنصف واحد فقط
 

ا ا ما اق ا  
   اّع ..وال ارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بقلم: منال الحسن/ھولندا

 
م�اراث�ون�ا ف�ي األع�م�ال ال�درام�ی�ة وال�ت�رف�ی�ھ�ی�ة  ،في كل ع�ام یش�ھ�د ش�ھ�ر رمض�ان    

والمسابقات المتنوعة التي تتنافس فیھا القنوات الفضائیة من أجل شّد المشاھد الذي یجد 
نفسھ بعد اإلفطار أمام خیارات عدیدة تتواصل تباعا , وھي بعمومھا ت�ھ�دف إل�ى ت�وف�ی�ر 
أجواء ھانئة للصائم بعد أن ینھي یومھ ویجلس أمام الشاشة التي یحاول فیھا الكثی�ر م�ن 
الناس االبتعاد في ھذه األیام عن السیاسة وھمومھا وتناقضاتھا, فیشاھد ب�رام�ج خ�ف�ی�ف�ة 
مسلیة مفیدة, وھذا ما تسعى إلیھ جمیع القنوات, ولكن سعیھا النبیل ھذا یواجھ في الكثیر 
من األعمال بإخفاقات ومالحظات فنیة وفكریة وإعالمیة, وال نرید ھنا أن نتھم إدارة قن�اة 
ما بقصدیة في رسائل بعض برامجھا التي قد تفھم على أنھا تذھب إلى بّث نعرات مع�ی�ن�ة 
أو تسئ إلى قیم ل�ھ�ا م�ك�ان�ت�ھ�ا ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع, وم�ا ی�ح�دث م�ن إخ�ف�اق ف�ھ�و ألس�ب�اب 

التسّرع في أداء األعمال سواء منھا الدرامیة أم الت�رف�ی�ھ�ی�ة أو ب�رام�ج ال�ت�س�ل�ی�ة   أولھا
المتنوعة ومنھا برامج الكامیرا الخفیّة ال�ت�ي ص�ارت ھ�ي األش�ھ�ر واألك�ث�ر رواج�ا ب�ی�ن 
البرامج األخرى, أما األسباب األخرى فتكمن في غیاب الحرفیّة والخبرة والعمق ال�ف�ك�ري 
للقائمین على بعض األعمال التي سرعان ما تتضح مالمح عدم نجاحھا ونفور ال�م�ش�اھ�د 

 . منھا
المنافسة والتسابق ومحاولة إرضاء المشاھد في شھر رمضان الكری�م, ھ�و ھ�دف ن�ب�ی�ل 
حتما, وھو ینطلق من نوایا سلیمة الغرض منھا تحقیق التفوق واإلمساك بأكبر ع�دد م�ن 
المشاھدین الذین یتفاعلون مع برنامج معین أو مسلسل محدد, وھذه النوایا المخلص�ة ال 
تكفي في إنجاح المنجز الذي علیھ أن ینافس برامج وقن�وات ل�ھ�ا خ�ب�رت�ھ�ا وب�اع�ھ�ا ف�ي 
االنتاج الدرامي والترفیھي أیضا, إضافة إلى سوق النجوم وسعي ال�م�ش�اھ�د ل�م�ت�اب�ع�ت�ھ�م 

الوقوف الط�وی�ل وال�ت�أن�ي  -من القنوات العراقیة تحدیدا -أینما حلّوا, وھذا األمر یستدعي
والدراسة المبكرة لألعمال التي تنوي الظھور بھا والتنافس فیھا مع كبریات الم�ؤس�س�ات 

شأن المشاھد العربي یبحث عن م�ا   اإلعالمیة في العالم العربي , فالمشاھد العراقي شأنھ
یجد فیھ فائدة أكبر ومتعة أوفر في أي قناة یختارھا, وفي الغالب ت�ت�ف�وق ف�ي ھ�ذا األم�ر 
القنوات الكبرى المعروفة, وھي تبتكر الجدید في كل عام, بینما تذھب الكثیر من الق�ن�وات 

إلى تقل�ی�د ال�ب�رام�ج ال�م�ع�روف�ة, ول�ك�ن  -وخصوصا في برامج الكامیرا الخفیة  -المحلیة 
بخبرة قلیلة وضحالة رؤیة, لتسقط ھذه البرامج ویصدر أمر بإیقاف عرضھا منذ حلقاتھ�ا 
األولى لتجاوزھا الضوابط اإلعالمیة, إضافة إلى خدشھا للذوق العام, وھذا األمر نالح�ظ�ھ 
في كل عام, ألن التخطیط لفكرة البرنامج, رغم أنھا تقلید ساذج, غیر علمي وغیر دق�ی�ق, 

 .. وكذلك ھناك عشوائیة وضحالة في اختیار الضیوف
أما على صعید المسابقات والجوائز التي تأتي من خالل البرام�ج ال�م�ب�اش�رة, ف�أن أغ�ل�ب 
أسئلتھا مكررة معادة متاحة, كما أن المقّدمین والمقّدمات یفت�ع�ل�ون خ�ف�ة ال�دم وال�م�زاح 
الذي یخرج في الكثیر من األحیان عن حدوده لیغدو تفاھة واضحة تمارس ع�ل�ى ال�ھ�واء 
وأمام المشاھدین الذین ال یرتضون مثل ھذه السلوكیات, لذلك تبدو ھذه البرامج مرت�ج�ل�ة 

 . والعلمیة في أدائھا  بعیدة عن الموضوعیة
االن�ت�اج ال�درام�ي   أما على صعید األعمال الدرامیة المحلیة, فالوقفة تطول وتتشعب, ألن

العراقي مع األسف یمّر بأزمة حقیقیة, وال ھویة فیھ, واألس�ب�اب ع�دی�دة أول�ھ�ا م�ح�اول�ة 
تقلید األعمال الناجحة وخصوصا المدبلجة منھا, وھذا التقلید یفقد العمل الدرامي ھ�وی�ت�ھ 

معھ المشاھد العراقي , وثاني ھذه األسباب غیاب القدرة   وتعاملھ مع الواقع الذي یتفاعل
على بناء الشخصیات بناء علمیا دقیقا ینسجم مع البیئة المحلیة وی�أخ�ذ م�ن�ھ�ا ن�م�وذج�ھ 
المطلوب, إضافة إلى عدم الخبرة في صناعة الحدث ونمّوه درامیا فیبدو ملفقا غیر مقن�ع 
وال مبرر لھ ...وال أرید ھنا الخوض في تفاصیل إخفاقات كل عمل , ول�ك�ن�ن�ي أش�ی�ر إل�ى 
ضرورة عدم التسّرع واستشارة المختصین والتأني في إنجاز أي ع�م�ل, ال ال�ل�ھ�اث ف�ي 
وقت قریب من الشھر الفضیل من أجل عرض أي عمل مھما كان مس�ت�واه ال�ف�ن�ي, ف�ھ�ذا 
التراجع ال ینعكس على القنوات التي تقدم أعماال متواضعة حسب, بل ینعكس على تاری�خ 

 .. الفن والدراما العراقیة الرصینة



ب�ع�د اع�ت�ق�ال اخ�ي ح�اذق م�ب�اش��رة،     
ذھبت الى م�ح�ل ع�م�ل�ي ف�ي مس�ت�ش�ف�ى 
بعقوبة المركزي الذي ی�ب�ع�د ع�ن ب�ی�ت�ن�ا 
ساعة ب�الس�ی�ارة، وط�ل�ب�ت اج�ازة ل�م�دة 
ثالثة ایام، ثم توجھت الى كراج النھض�ة 
واستقلیت الحافلة الكبیرة المتوجھة ال�ى 
السلیمانیة وكان برفق�ت�ي اخ�ي ق�ح�ط�ان 

  والذي عاد ادراجھ الى بغداد.
في السلیمانیة التقیت ب�أخ�ي م�ام�وس�ت�ا  

كمال الذي كان یقود محلیة الس�ل�ی�م�ان�ی�ة 
م�ن ب�ی�ت س�ري وف�ي ظ�روف ق�اس�ی�ة، 
أخبرتھ باعتقال حاذق، فاھت�ز ب�دن�ھ م�ن 
ھ���ول الص���دم���ة، وراح ی���رت���ب ل���ي 
مستلزمات التحاقي بحركة األنصار. ب�دأ 
الخوف یساورني كلما دنت السیارة م�ن 
سیطرة التفتیش، الوجوه القاسیة ك�ان�ت 
ت�ن�ظ�ر إل�ي ب��ع�ی�ن��ی�ن م�م��ل�وءة ب��ال�ری�ب��ة 

 والتوجس.
شعرت بطول المساف�ة رغ�م قص�رھ�ا،   

كما ان دوران ع�ج�الت الس�ی�ارة ب�ات�ت 
ثقیلة. كانت لحظات ص�ع�ب�ة، وت�ف�ك�ی�ري 
تركز في الخالص من جحیم الدكتاتوریة 
وایض�ا ف��ي ص��ورة ام�ي ال�ت��ي ت�خ��ی�ل��ت 
حزنھا المفرط وھي تفقد ف�ل�ذات ك�ب�دھ�ا 
في صباح واح�د، أح�دھ�م�ا وق�ع ب�أی�دي 
الوح�وش الض�اری�ة واآلخ�ر م�ازال ف�ي 

 عالم مجھول.
في سی�ط�رة ع�رب�د، ی�ت�ق�دم ال�ع�س�ك�ري  

ب�ات�ج��اه س��ی�ارة االج�رة، وی�ل��ق�ي ن�ظ��رة 
سریعة على المرأة ال�م�ت�ج�ل�ب�ب�ة ب�ع�ب�اءة 
سوداء تجلس في المقعد الخلفي وال�ت�ي 
كانت تتصرف وكأننا ال ن�ع�رف ب�ع�ض�ن�ا. 

   سألني العسكري:
 ھویتك -

قدمت لھ دفتر الخدمة. تمعن فیھ ق�ل�ی�ال، 
 ثم قال العسكري

 شنو ھذا.. لیش الخط بھالشكل.. -
م�ال ال��دف�ت��ر ب��ح�رك��ة م�ن ی��ده ال�ی��م��ن��ى 
وب�م�س��اع�دة اص��ب�ع��ھ الص�غ��ی�ر م��ن ی��ده 
الیسرى یمسك ح�اف�ة الص�ف�ح�ة ل�ك�ي ال 

 تنطوي.
أجبتھ بطریقة واثقة وبنبرة فیھ�ا ش�يء  

 من اللطافة:
… جان خطیھ مو حلو، علساس یعدلھ -

 راد یكحلھا عماھا.
  وتابعت حدیثي:  
باوع بالصفحة الثانیة مرت�ب وواض�ح  -

وم��ك��ت��وب ب��أن��ي م��ؤج��ل م��ن ال��خ��دم��ة 
 العسكریة لمدة سنة.

وقال وھو یمد یده من خالل النافذة ال�ى  
داخل السیارة ل�ی�ع�ط�ی�ن�ي دف�ت�ر ال�خ�دم�ة 
وھو یرنو الى ال�ط�ری�ق دون ان ی�ن�ظ�ر 

  الى وجھي:
 وین رایح. -
 رایح ال دربندخان. -
 اتفضل مع السالمة. -
 شكراً. -
ت��ح��رك��ت الس��ی��ارة ق��ل��ی��ال ث��م ت��وق��ف��ت،  

واست�ق�ل�ی�ت س�ی�ارة أخ�رى، الن�دك�روزر 
یقودھا شاب في الثالثینیات م�ن ع�م�ره. 
بینما ظل�ت ال�م�رأة ف�ي س�ی�ارة األج�رة، 
والتي الحقاً التق�ی�ت ب�ھ�ا ح�ال وص�ول�ي 
ال�ى ال�ق�ری�ة، ب�ع��د مس�اف�ة قص�ی�رة م��ن 
انطالقھا، انعطفت السیارة وخرجت ع�ن 

ط��ری��ق الس��ری��ع، دل��ف��ت ال��ى ال��ی��س��ار، 
لتنطلق باتجاه الجبال ال�ع�ال�ی�ة م�خ�ت�رق�ة 
ط�ری��ق ال��ح��ص��ى، ح��ی�ث ھ��ن��اك م��ع��اق��ل 

 األنصار.
توقفت السیارة لبرھة. ترج�ل الس�ائ�ق   

م�ن��ھ��ا وأخ��ذ ی��ت��ظ��اھ��ر وك��أن��ھ ی��ف��ح��ص 
المحرك، بینما كنت اقوم بتبدیل مالبس�ي 
القدیمة بالسروال الكردي الذي یتن�اس�ب 
مع البی�ئ�ة ال�ج�ب�ل�ی�ة، وب�ع�دھ�ا ان�ط�ل�ق�ت 
الس��ی��ارة ب��ات��ج��اه اح��م��د آوى. م��ازال 
الخوف من التعرض إلى ك�م�ی�ن ق�ائ�م�اً، 
فالق�وى ال�م�وال�ی�ة ل�ل�ن�ظ�ام ت�ن�ت�ش�ر ف�ي 
المنطقة وربایا الجی�ش ت�ت�م�ت�رس ف�وق 

  القمم.
حال وص�ول�ي ال�ى ق�ری�ة اح�م�د آوى،   

وق��ع ن��ظ��ري ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��ن 
المسلحین، وشعرت في ل�ح�ظ�ت�ھ�ا ان�ن�ي 
أُنتشلت من بئر كال�ح ب�ع�د ان اس�ت�غ�رق 
انقاذي وقتاً ط�وی�ال، وان�ي ب�ح�اج�ة إل�ى 

 ھواء ألمأل رئتي.
االحداث المؤلم�ة ت�ب�ق�ى راس�ی�ة ع�ل�ى   

مرافئ الخالیا المتعبة، تھزھا ریاح األلم 
مع تقادم ال�زم�ن. ك�ان ال�ل�ی�ل ق�د كس�اه 
السواد في ج�ب�ال ك�رج�ال ال�ق�ری�ب�ة م�ن 
القریة، التي كانت تتمتع بطبیعة خ�الب�ة، 
وفي ودی�ان�ھ�ا ت�ك�ث�ر األش�ج�ار ال�ك�ث�ی�ف�ة 
والمثمرة، كالت�ی�ن، وال�رم�ان، وت�ن�ب�ع�ث 
م�ن��ھ��ا روائ�ح ط��ی��ب��ة ت��زی��ل ع�ن��ا غ��ب��ار 
العزلة، وتنعش في ذاتن�ا ح�ی�اة رب�ی�ع�ی�ة 
صافیة، أما الشالالت ال�رائ�ع�ة ف�ت�ن�س�اب 
بمائھا باتجاه الودیان. رغم ھذا ال�رخ�اء 
التي أوج�دت�ھ ال�ط�ب�ی�ع�ة إال أن�ھ�ا ك�ان�ت 
عاجزة عن أبعاد تلك الذك�ری�ات األل�ی�م�ة 

 التي ظلت راسخة في الرأس.
ال یمكنني نسیان تلك اللیل�ة وأن�ا أغ�ط   

في نوم عمیق في غرفة الفصی�ل. ك�ادت 
أن تتحول الى فاجعة. كان الضوء داخ�ل 
الغرفة داكناً، لقد ت�ع�رض أح�د أنص�ارن�ا 
الى اصابة بلیغة بشظیة اخترقت رأس�ھ، 
وذلك م�ن ج�راء ان�ف�ج�ار ق�ذی�ف�ة ھ�اون 
انطلقت من الربیئة المط�ل�ة ع�ل�ى اح�م�د 
آوى ووقعت بال�ق�رب م�ن�ھ وھ�و ی�ق�ط�ع 
المسافة من بتالیون السابع باتجاه م�ق�ر 
القاطع، قد تدھورت حالتھ بشدة في تل�ك 
اللی�ل�ة. وف�ي ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ة ك�ن�ت اح�ل�م 
ب�ك��اب�وس م��رع�ب أی��ق�ظ��ن�ي ع��ل�ى أث��ره 
النصیر ابو حاتم من النوم. ل�م أدرك او 
ام��ی��ز ح��رك��ات األنص��ار داخ��ل غ��رف��ة 
الفصیل واصواتھم المتداخلة. كن�ت ب�ی�ن 
النوم والیقظة. وف�ي ال�خ�ارج ال تس�م�ع 

 سوى حفیف الریح.
 ….خطیة شلون تخربط -
رأیت النصیرة سھام، تخیلتھا وال�دت�ي،  

ت���راءى إل���ى ذھ���ن���ي، ت���ل���ك ال���ل���ی���ل���ة 
المشؤومة، عندما اقتحم األمن م�ن�زل�ن�ا، 
ودون شعور سحبت الس�الح م�ن ت�ح�ت 
ال��وس��ادة. أدرك اب��و ح��ات��م ال��م��وق��ف 
بس�رع��ة، وض��غ��ط ب�ق��وة ع��ل��ى الس��الح 

 لیھبط على ساقي. قال:
انت صاحي. رفیقن�ا ت�خ�رب�ط.. ی�ح�ت�اج  -

 الى مساعدة طبیة.

بعد مرور تسعة شھور في مقر كرج�ال، 
جثمت بقایا الثلوج المتناث�رة ع�ل�ى ق�م�م 
وس�ف��وح ال�ج��ب��ال الش��م��اء ون��زوالً ال��ى 
الودیان المتروكة م�ع ص�م�ت�ھ�ا األزل�ي. 
أیقظني الحرس بتأني ألخ�ذ م�ك�ان�ي ف�ي 
الحراسة، بعد ان داھم�ن�ي ح�ل�م م�خ�ی�ف 
وكئیب. أثناء نوب�ة ال�ح�راس�ة ان�ت�اب�ت�ن�ي 
مش�اع��ر م�م��زوج��ة ب�ال��ح��زن وال��ت��ف��اؤل 
ش��اردا ب��أح��الم��ي ف��ي زم��ھ��ری��ر ال��ل��ی��ل 
بصمت مطبق تتفق مع الحذر الم�ط�ل�وب 

 أثناء المناوبة في حلكة اللیل.
في الجبل بعد مكوث�ي ھ�ن�اك ب�ع�ی�داً ع�ن 
ب��غ��داد، ودفء األھ��ل، وف��ي الص��ب��اح 
والقلق یحفر صدري، كنت شارد الذھن، 
متأمال ذلك الحلم، الذي اجتاحن�ي كس�ی�ل 
جارف دون سابق إن�ذار، وف�ج�أة وض�ع 
 ابو لینا یده الیمنى على كتفي. وسألني:

 اشبیك، اشوفك شارد. -
كنت نمشي ونت�ب�ادل أط�راف ال�ح�دی�ث،  

حكیت لھ عن ذلك الحلم المرعب، ك�ی�ف 
تعرض منزلنا ال�ى قص�ف ب�الص�واری�خ، 
أدى الى ان�ھ�ی�ار ك�ام�ل ل�ھ وت�ح�ول ال�ى 
كومة تراب، ولم ینج م�ن ال�ع�ائ�ل�ة أح�د. 
كنت أروي لھ احداث الحلم ب�ال�ت�ف�ص�ی�ل. 
عاد ابو لینا أدراجھ دون ان ینبس ببن�ت 

 شفة عما كان یجول في خاطره.
كان الثلج ینھمر منذ منتصف اللیل حت�ى 
الفجر. توقف قلیال، وكأن السم�اء ت�ق�دم 
لنا ھبة وفرصة لكنس ال�ث�ل�ج ال�م�ت�راك�م 
امام الغرف المبنیة من الحجر وال�ط�ی�ن. 
بعد ان انتھینا من الفطور صباحاً، تجمع 
األنصار من أجل جلب الحطب. ت�وج�ھ�ن�ا 
نحو القمة الجبلیة، ال�م�ق�اب�ل�ة ل�م�ق�رات�ن�ا 
حیث األشجار الكثیفة م�وش�اة ب�ق�ط�رات 
الندى المعلقة بأغصان األشجار كعناق�ی�د 

 العنب.
قمنا بقطع بعض األش�ج�ار. وع�دن�ا ال�ى 
غرفة الفصیل ألخذ قس�ط�اً م�ن ال�راح�ة. 
كثافة الثلوج غطت قم�م ال�ج�ب�ال ب�أك�وام 
اخ��رى، واألش��ج��ار ال��م��ت��ن��اث��رة ع��ل��ى 
منحدراتھ�ا ت�ح�ول�ت ال�ى ب�ی�اض ن�اص�ع 
اخ��ت��ف��ت ف��ي غ��م��رة ال��ث��ل��وج ال��غ��زی��رة. 
وخ�رج�ن�ا ج�م�ی��ع�اً م��ن غ�رف ال�ق�اع��ات 
المبنیة على شكل غ�رف م�ت�ب�اع�دة ع�ن 
بعضھا ألس�ب�اب عس�ك�ری�ة ال�ى ال�ھ�واء 
الطلق، حیث ال�ب�ی�اض غ�ط�ى الص�خ�ور 

 الصماء في الجبل.
نعم خرجنا لكي نرى سقوط الث�ل�ج، وأن 
نستغل ھذه اللحظات في ال�ق�ی�ام ب�ب�ع�ض 
النشاطات الترفیھیة، حیث ق�م�ن�ا ب�رم�ي 
أحدنا ل�ألخ�ر ب�ك�رات ث�ل�ج�ی�ة، نص�ن�ع�ھ�ا 
بأیدینا ال�ب�اردة. ك�ان�ت ل�ح�ظ�ات ج�م�ی�ل�ة 
وممتعة. وجوه تضيء بسعادة عظ�ی�م�ة. 
كان قلبي یتملكھ احساس الفرح العمیق. 
 الجمیع تغمرھم لحظات الوجد والنشوة.

رمیت الكرة الثلجی�ة ب�ات�ج�اه ال�ن�ص�ی�رة  
سوزان، وارسلت لھا ضحكة االنت�ص�ار، 
ألنني نجحت بإصابت�ھ�ا. ان�زل�ق�ت ق�دم�ي 
الیسرى، ففقدت توازني، ووق�ع�ت ع�ل�ى 
االرض ضاحكاً، مسترسالً بنظراتي إل�ى 
سوزان، ملمحا ل�ھ�ا ب�أن س�ق�وط�ي ھ�و 
عقاب إلصابتي لھا. ن�ظ�رت إل�ى ب�ح�زن 
وكانت على وشك البكاء. في بادئ االمر 
اعتقدت انھا تمزح الن الضربة ل�م ت�ك�ن 
قاسیة. عندما دنوت إلیھا، وإذا بعیون�ھ�ا 
اغ��رورق��ت ب��ال��دم��وع وان��ھ��م��رت ع��ل��ى 

 خدیھا.
وبعد الغداء افترقنا جمیع�اً. ط�ل�ب م�ن�ي  

دكتور س�االر ان اض�ع ال�ی�ش�م�اغ ع�ل�ى 
رأسي، وان اذھب الى غرفة القاطع. ل�م 
أكن أعلم شیئا، بل لم أفكر قط سبب ھ�ذا 
االھتمام، وال سیما ك�ان تص�رف دك�ت�ور 
ساالر طبیعیا جداً. كنت أخمن بأن ھ�ن�اك 
مھمة سوف یتم تكلیفي بھ�ا، ط�ال�م�ا ت�م 
استدعائي بطریق�ة رس�م�ی�ة، وال س�ی�م�ا 
كانت ھناك توجھات إلرسال البعض إل�ى 
الداخل. وأنا أسیر بخط�ى س�ری�ع�ة ن�ح�و 
غرفة القاطع، وصلت الى ف�ن�اء ال�ب�اب، 
ت�وق��ف��ت ل��وھ��ل��ة ون��زع��ت ال��ح��ذاء دون 
مش��ق��ة وط��رق��ت ال��ب��اب وق��ل��ت بص��وت 

 واضح:
 ھذا انا سالم -
 جاءني الرد مباشرة  
 تفضل بالدخول رفیق. -
دخلت الى الغرفة وألقیت التحیة، كانت   

قیادة القاطع مجتمع�ة، وم�ا ان ج�ل�س�ت 
حتى قام أمر القاطع بسرد طویل لتاری�خ 
الحزب، ونضاالتھ وما قدمھ من ك�واك�ب 
الشھداء عبر تاریخھ النضالي ال�ط�وی�ل. 
شعرت ان خیوط افكاري سوف تنق�ط�ع، 
و كشریط سینمائ�ي م�رت أم�ام ن�اظ�ري 
وجوه الرف�اق، ون�ظ�رات�ھ�م ل�ي، وب�ك�اء 
سوزان حد االلم یوم أمس، وانا كنت في 
ح�ی��ن�ھ��ا ف��ي نش��وة ال�ت��الح�م، ب�رش��ق��ات 
ب��ع��ض��ن��ا ال��ب��ع��ض ب��ال��م��رات ال��ث��ل��ج��ی��ة، 
والسعادة ترتسم على وج�ھ�ي، وص�م�ت 
ابو لینا عن البوح بحقیقة ما حدث وھ�و 
یصغي الى ذلك ال�ح�ل�م ال�ك�ئ�ی�ب، ب�ح�ی�ث 
خامرني الشك یمكن لھ ان یقفز من ھ�ذا 
الجوف المغلق، مغط�اة ب�ج�دار م�ل�م�س. 
وفي ھذه اللحظة تالشت ك�ل ت�وق�ع�ات�ي، 
شيء ما جعلني في دوامة الشك ف�ي أن 
ما سیأتي من اخبار أشد سوًء من كارثة 
حلمي قبل اللیلة الماض�ی�ة. ك�ن�ت أمس�ك 

 نفسي بقوة.. 
 

وأخیرا أفصح أبو سرباز مسؤول ق�ی�ادة 
 150القاطع: ان نظام البعث قام بإعدام 

إنسان، ومن ض�م�ن�ھ�م اخ�ي ح�اذق ف�ي 
 27/01/1985تاریخ 

22  

Wednesday 
  AL iraqia No. 820 
20 Apr 22 • Year 17 

   ا   

 كفاح الزھاوي/السوید

 



23 

Wednesday 
 AL-iraqia  No. 820 

20 Apr 22 • Year 17 

 اج 

 
 
 
 

 
 قصة

أحمد غانم عبد الجلیل / 
 األردن

 
طعنتُھ بعصبیة شرسة، طعنةٌ إثر أخ�رى،      

صار تحت وطأة قدمّي المتدافعتین م�ع أق�دام 
أخرى، ت�رف�س أحش�اءه ال�م�ح�ت�رق�ة، ف�ت�اتً�ا 
متفحمة ال معالم لھا، لم نشعر بلسع�ات ش�رر 
االنار المخترق أذیال ثیابنا، نطفئ�ھ بض�رب�ات 
أیادینا المتوالیة لدى ركضنا المشتت، ن�ب�ح�ث 
عن فریسة أخرى نتقافر الصطیادھ�ا ب�ح�رق�ة 
أكبر، صوت الخط�ی�ب ال�زاع�ق ی�زم�ج�ر ف�ي 
آذاننا، وجھھ الممتقع یصب ب�راك�ی�ن غض�ب�ھ 
في انتف�اض ص�دورن�ا ووج�وھ�ن�ا ال�م�ح�م�رة 
المع�روق�ة وأك�ف�ن�ا ال�م�ل�وث�ة، ف�ي أص�وات�ن�ا 
المبحوحة متخبطة الھتافات وس�ط الش�وارع 
الممتدة أمامنا بمتاجرھا المغلقة، لم یبَق َعل�م 
لم تنلھ حرائقنا الملتھمة أنجمھا المرصوص�ة 
ضمن محیطھا األرزق وخطوط�ھ�ا، أح�م�رھ�ا 
وأبیضھا، عدسات الفضائیات تصور فیضاننا 
المسترسل من ساحة إلى أخرى، قوات ح�ف�ظ 
األمن سدوٌد تحوط�ن�ا ع�ن�د م�ف�ارق ال�ط�رق، 
یقیمون المتاریس أمام الدوائ�ر، ح�م�ل�ق�ات�ھ�م 

 .تغور في لھیب نظراتنا الحانقة على الطغیان
أنھكُت، تالشت قواي وم�ن م�ع�ي، ان�زوی�ت  

إلى فرٍع ضیق، وم�ن ف�رِع إل�ى آخ�ر ص�رت 
أجر خطواتي المتعبة، وصلت الدار الصغ�ی�رة 
المتواریة بین ركام أح�د األح�ی�اء ال�م�ق�ذوف�ة 
على ھامش المدینة الكبیرة، ألول م�رة م�ن�ذ 
فترة طویل�ة ال أح�اول ال�ت�خ�ف�ي ع�ن أن�ظ�ار 
صاحب الدار، وإن لم ألمح ل�ھ أث�ًرا، ص�وت�ھ 
األجش یدوي في أذن�ي، ی�ط�ال�ب�ن�ي ب�اإلی�ج�ار 
المتأخر، مھ�دًدا وم�ت�وع�دا، وال أدخ�ل ع�ل�ى 
أطفالي ذابلي الوجوه، المترق�ب�ی�ن دوًم�ا ل�م�ا 
یمكن أن تحملھ یداي، بوج�ٍھ ب�ط�ن�ت زف�رات 
قھر البطالة الطویلة تخضناتھ، بع�د إف�اض�ت�ي 
وم�ئ��ات غ��ی��ري ع��ن ال�ع��م�ل، أو یس�م��ع��ون 
ص��راخ��ي ف��ي وج��ھ أم��ھ��م ال��ن��ادب��ة ح��ظ��ھ��ا 
باستمرار، تمددت على السریر في است�رخ�اء 
تشعب بین جنبات جسدى المجھد، ت�غ�ام�رن�ي 
لذة قائد عاد متوًجا بأب�ھ�ى االن�ت�ص�ارات م�ن 
ج�ب��ھ�ة ال�ق��ت�ال، وال�ت��ل�ف��از الص��غ�ی��ر، ك��ث�ی��ر 
العطالت، ف�ي الص�ال�ة ال�خ�ال�ی�ة م�ن األث�اث 
تقریبًا یوالي نقل أخبار البالد ال�ف�وارة ن�ف�طً�ا 

 .ونارا
 
 

 فراس حج محمد/ فلسطین

  ر

    

]1[ 
 عشتاُر تقتُل شھریار

 والقصیدة لم تجد شاعراً بجوارھا
والعاشُق المھزوُم لملم حلمھ الموضوَع في سلّة 

 للمھمالتْ 
ورّمم الصوَت المرّدَم حاول أن یرى شیئاً قدیماً في 

 المنامْ 
  عشتاُر آلھة مّدنسة تَْعِرُف نفسھا

ُف جیّداً عّشاقھا القتلى على باب "سقْر"  تُعَرِّ
شربت صباحاً كأس الحكایة من یِد المتحلّقین حول 

 ولیمة الكفرةْ 
 وخانت في اللیالي شھرزادْ 

  وعند الصبح لم تطلع على المأل السفلّي خوف العارْ 
  وضاجعت قھراً وسلباً شھریارْ 

 ورمتھ للتنّین یأكل منسأتھْ 
 عشتاُر تعرف أّن القصائَد خالداتْ 

 لذلك أبقت على وجھ البسیطة شاعریِن وعاشقینِ 
 وحكایةَ امرأٍة خؤونْ 

 
]2[ 

 یا امرأة األساطیر الفقیرة المحنیّة الظھر
ثّمة امرأة واقعیّة ھنا واقعة ھناَك في "حبَّي 

 المكسور"
 مثَل الِمنْفضة

 تراقُب فعلِك بي
 فال تخرجي من أطِر الغوایة واستكنّي

 والغیابْ   ال تعبري السرد الملّوَث بالشتیمة والشماتةِ 
  فالحكایة سوداء والوقت أسوُد أسودْ 

 یا امرأة األساطیر جئِت قبل آالف السنینْ 
 وصّدقنا الصراع على امرأتین جمیلتین

 خطأ العصر أنِّك كنت أسطورةْ 
 والخطأ الوحید لنا جمیعاً أنّنا نلھث خلف عّد أصابعكْ 

 ولم نقتلِك منذ اللحظة األولى
  یا امرأة األساطیر استعّدي للرحیل

 فوحد وحدك آثمةْ 
 ولملمي عن شفاه البائسین حكایتكْ 
 وال تبقي من األثر القدیم سراب ظلكْ 

 
]3[ 

 أشعر بالحنینِ 
 الوقُت یوجعني
 وقلبھا ال یرقُّ 

  أعرف أنّھا تكرھني
 فقد قالت مراراً: "أكرھك"

 كنت أظنّھا تمزحْ 
 لكنّھا كانت تقول وتفضحْ 

 ُصنعت في مھد عشتاَر وراوغتني
 أكلتني، دمي، لغتي

 وھا أنا الیوم وحید ال امرأة تصّب العطَر في شفتي
 َوردي وأغنیتي

 

 لسُت على موعٍد مع األملِ 

 وَمراُر تریاقي یخبُرني

  أنَّ طعَم العمِر آیٌل إلى حسرةٍ 

 ولیس لھ من خیاٍر آخرَ 

 

  لذلك سطّرُت یقینَي ھذا

 في رفوِف أفكاري

  وتأّھبُت كي أفاجَئ المفاجأةَ 

 ومّزقُت أثواَب الخیبةِ 

 ال شيَء بعد الیومِ 

 سیغتاُل دھشتي

 ولن یثیَر شھیّةَ أسفي

 أيُّ خذالنٌ 

 وأّما عن الّدموعِ 

 فلقد نبشتُھا من قعِرالجفونِ 

 وجمعتُھا جمیًعا

  في طوِق وداعٍ 

 زیّنُت بھ عنَق الّذكریاتِ 

 

 وعلى ھامِش قلبي

 كتبتُ 

 ( توقّْف ھنا )

 فالعواطفُ 

 خرجْت ولن تعودَ 

 والقلُب في إجازةٍ 

 ممھورٍة بختمِ 

 (عاطٌل عن الخْفِق )

 في زمِن الّضبابِ 

 حیث الّالوفاءُ 

  أقرُب من أيِّ سرابِ 

 و اإلنسانیّةُ في أوِج انعتاقِھا

ح��تّ��ى ع��ن م��ح��اس��ِن األس��وِد 

 والكالِب والحمیرِ 

 و شیمِة العصرِ 

 توأمِة الحرباءِ 

 والبعوضِ 

  في اقتباِس النّورِ 

 

 لیس عليَّ حرجٌ 

  من مقاصدي

 وعلیَك مغبّةُ ماتفھمُ 

ْن مفاصَل الّرفضِ   فمرِّ

 لدیِك بزیِت االنفتاحِ 

 وھّذْب أذنیكَ 

  بآداِب اإلصغاءِ 

 

 مھما أبدْت لَك الّرؤیةُ من سوادٍ 

 ال تكن سوداويَّ الّرؤیةِ 

 ھجیَن المبدأِ 

 عقلِك في  كي التؤطِّرَ 

 آلٍة حاسبةٍ 

 تضرُب علیھا الكلماتِ 

 وتجمُع الُجَملَ 

 وتفّرُق العباراتِ 

 المعانيَ   فتقسمُ 

 وتكسُر ظَھَر النّوایا

 فتحمُل أصفاَر بأِسكَ 

 تربیًعا وتكعیبًا

 وتمیُت قلبَكَ 

 حیًّا في روٍح جدباءَ 

 

 فھیّا نحِضر ُ البیاضَ 

 من عقِر داِره

ُر صحراَء النّفسِ   ونخضِّ

 بواحٍة من جمیِل أفكاِرهِ 

 ونبدأُ رحلةَ الّسالمِ 

 بخطوِة االبتسامِ 

 أخباِرهِ   على نھجِ 

  ز اّب
 
 
 
 

 نرجس عمران/سوریا 
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م��ا ن��ل��ح��ظ��ھ م��ن ن��م��و ش��ع��ري   
وتص�اع�د ف��ي نس�غ ال�ق�ص��ی�دة ف��ي 
األعوام التي شھدت تطور ت�ق�ن�ی�ات 
االتصال والثورة إل�ك�ت�رون�ی�ة ال�ت�ي 
غیرت السبل الت�ق�ل�ی�دی�ة ل�ل�ت�واص�ل 
الحضاري الشاسع مع ال�ق�ارىء أو 
المتلقي، حتى أصبح الجنس األدب�ي 
متاحا للجمیع، لكل من یستطیع ف�ك 
شفرة الكالم، أو ب�ت�ع�ب�ی�ر أدق م�ن 
یفقھ لغة المؤلف، أو الكاتب، فلیس 
ھنالك من عناء للبحث عن متطلبات 
األدب بأشكالھا التقلیدیة، ال�ق�ص�ی�دة 
ب��ف��روع��ھ��ا ال��م��ع��روف��ة، ال��ق��ص��ة 
القصیرة، ال�ق�ص�ة ال�ق�ص�ی�رة ج�دا، 
الروایة، المقال، النقد األدبي، ولكن 
ال��ق��ص��ی��دة ال��ح��رة ت��ب��ق��ى ال��الع��ب 
الرئیس في حركة اإلبداع والتشكی�ل 
الشعري، وم�ن ن�ال ال�ع�ن�ای�ة ب�ھ�ذا 
الجانب، حت�ى ارت�ق�ت ال�ل�غ�ة ال�ت�ي 
تحاكي أحاسیس الجمھور م�ن ق�ب�ل 
المرأة التي تبنت مش�روع ت�وص�ی�ل 
موھبتھا بلغة سلیمة مزینة ب�ج�م�ال 
المرأة ذاتھا، عالوة ع�ل�ى الس�م�ات 
التي تزین روحھا حتى جعل ل�غ�ت�ھ�ا 
وخطابھا وإبداعھ�ا ع�وام�ل ج�ذب، 
وشد لبصیرة ال�م�ت�ل�ق�ي ل�ذل�ك ت�راه 
یبحث بین تضاریس ال�ق�ص�ی�دة ع�ن 
فكرة تتوائم م�ع أف�ك�اره وج�ن�وح�ھ 
نحو مدیات الجمال والحب وال�ح�ی�اة 
واألش��ی��اء ال��ح��س��ن��ة ف��ي ذاك��رت��ھ، 
وش��اع��رت��ن��ا (رون��اك ب��اب��ان) ق��د 
اختزلت ھذه المعادلة وجاءت لتلبي 
میول جمة وتراكیب معقدة موروث�ة 
ومكبوتة، ولم تذھب بعیدا من خالل 
لغتھا ال�م�ب�اش�رة ف�ي م�ج�م�وع�ت�ھ�ا 

 الشعریة الواعدة...
  (كالطیر)..

 طرت بجناحي ..
  الى من سحرني وجذبني ..

  دون أن أحس بنفسي،
  كیف وصلت إلیھ ..

  كنت أرغب أن القى بنفسي
 على صدره ..)

ھذه الرؤى المدھشة التي رسم�ت�ھ�ا 
شاعرتنا (روناك بابان) ب�ف�رش�ات�ھ�ا 
الساحرة الملونة الزاھی�ة ال�ع�ط�رة، 
انطلقت ل�ت�ش�غ�ل ال�م�ی�دان ب�م�ھ�ارة 
وف�روس��ی��ة م��ح��س�وب��ة ألن ھ��ن��ال��ك 

أج��وب��ة أخ��رى س��ت��ك��م��ل ال��ل��وح��ة 
ویرتقي تشیید ال�ق�ص�ی�دة بص�راح�ة 
شاعرة قد حلقت بعیدا عن النمط�ی�ة 
واالستھالك الخبري الجام�د.. ح�ت�ى 

  تكمل من قصیدة (كالطیر)...
  وأطبع قبلة على شفتیھ

 ملیئة بعطر الحب ..
 ثم احسست بشوقھ لقبلة ..

  فجأة أقترب مني،
  بكل ھدوء ،

 طبع قبلة قرب شفتي ..
  دون أن أعارض أو مجرد

  أن أقول ال ..
  وكأنني ، طلبت منھ

 وبرغبتي ..
  قبلني، وفعالً كنت محتاجة

  واشتقتھا...)  لقبلة
تصدرت مجموعة الشاعرة األن�ی�ق�ة 
روناك بابان (قبلة طائر) اك�ث�ر م�ن 
ستین ع�ن�وان�ا، وق�د ت�ف�اوت�ت ھ�ذه 
العن�اوی�ن ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن جس�د 
القصیدة وفحواھا، وفلسفة كتابتھا، 
وتحدید نم�ط ال�ن�ص، إذ ن�رى ف�ی�ھ 
تداخال بین ال�ذات�ي وال�م�وض�وع�ي، 
فھي تكتب لنفسھا وتوثق بذاكرت�ھ�ا 
الندیة صورا شتى لمجت�م�ع م�ت�ع�دد 
االتجاھات والمیول وقد تعاقبت ف�ي 
حیاتھ فصوال من التنوع، إذ ل�ع�ب�ت 
ف��ی���ھ ال���م���ت���غ���ی���رات الس���ی���اس���ی���ة 
واالجتماعیة واالق�ت�ص�ادی�ة، أدوارا 
الیمكن تجاوزھا في رحلة ال�ك�ات�ب، 
اإلنسان، الذي محور الكتابة بش�ك�ل 
عفوي تلقائي لرسم صورا واضح�ة 
ال��م��ع��ال��م ل��م��راح��ل ت��داع��ي ھ��ذه 
ال��م��ت��غ��ی��رات، وھ��ذه ھ��ي رس��ال��ة 
الشاعرة التي ثارت، وت�أث�رت ب�ك�ل 
ھذه العوام�ل ل�ت�ص�ن�ع م�ن�ھ�ا م�آث�ر 
أدبیة، وقد ارتقت ف�ی�ھ�ا الش�اع�ری�ة 
الذاتیة لتحكي لنا أفكارھا وطموحھا 
وآم��ال��ھ��ا، وھ��و ان��ع��ك��اس ب��دی��ھ��ي 
وواضح لمؤثرات اجتماعیة وثقافیة 
وبیئیة، وقد لع�ب (ال�م�ف�ع�ول ف�ی�ھ) 
ظ��رف ال��زم��ان وال��م��ك��ان أدوارا 
حكیمة في بلورة موھبتھا وت�ط�وی�ر 
مراحل بناءھا وقد تجسد ذلك ب�ھ�ذه 
ال��ت��ق��ن��ی��ة ال��ت��ي اع��ت��م��دت��ھ��ا وھ��ي 
المباشرة بت�أث�ی�ث ال�ن�ص الش�ع�ري 
بادواتھا البسیطة والتي ابتعدت عن 

ال�ت�رم�ی�ز وال�ت�أوی�ل، رغ�م أن ھ�ذا 
اإلتجاه قد ی�ف�ك�ك ج�م�ال�ی�ة وت�ق�ن�ی�ة 
القصیدة، لكن الشاعرة (ب�اب�ان) ق�د 
وفرت للمتلقي ادواتھا ألم�ت�واض�ع�ة 
من م�ت�ن (ال�ع�رب�ی�ة) ال�ت�ي ل�ی�س�ت 
لغتھا، األم، وھذا یحسب لھا ول�ك�ل 
من تناولھا من غیر الناط�ق�ی�ن ب�ھ�ا 
من أدیبات وأدباء م�دی�ن�ة ك�رك�وك، 
ال��ك��رد، وال��ت��رك��م��ان، وال��ك��ل��دو 
آش�وری��ی��ن ال��م��دی�ن��ة ال��ت��ي وزع��ت 

أدبي وث�ق�اف�ي   عنایتھا لتبدع بانتاج

زاخر بالنمو واالبتكار، وفي لغات�ھ�ا 
المتناغمة الجمیلة غ�ی�ر أن ال�دارج 
في معظم قصائد الش�اع�رة رون�اك، 
ھو عتبة النص التي وظفتھا تمھیدا 
لسبر أغوار النص الشع�ري، ح�ت�ى 
وفرت للمتلق�ي فس�ح�ة ك�ب�ی�رة م�ن 
ال��ت��أم��ل واإلس��ت��دراك وال��ت��ح��ل��ی��ل 
والمكاشفة، نقرأ من قصیدة (مظ�ل�ة 

  مطریة)...
  تحت المظلة المطریة،

  وحدي أسیر،
  للذھاب إلى مدرستي ..

 یوم ھطلت امطارغزیرة ..
  فاجأني صدیق،

  فإذا بھ المسني،
  تحت مظلتي،

 كان برداً قارساً ..
  قال ال تؤاخذیني،

  صدیقتي العزیزة، 
 الیوم بارد جداً ..!

  لم أجد أحداً،
  أعز وأطیب وأجمل

 منك في ھذه اللحظة الحاسمة ..
  فھل تسمحي لي بوجودي تحت

  مظلتك الصغیرة لتحمیني من
  المطر ..؟

  فقلت وھل لي خیار آخر ..؟)..
 

في ھذه اللوحة اج�ت�م�ع�ت ع�ن�اص�ر 
القص الشعري بمفاھیمھا البسی�ط�ة 
وقد استطاعت الشاعرة ان تنقل لن�ا 
مقتضیات الح�دث بش�ك�ل�ھ ال�ج�م�ی�ل 

م�ع ال�ل�غ��ة   ال�ب�س�ی�ط ح�ت�ى ت��ن�اغ�م
والحوار الھادىء الم�م�ت�ع وت�ق�ن�ی�ة 
الس��ی��ن��اری��و ال��ذي زی��ن ال��ق��ص��ی��دة 
بوصف جمیل، إذ توخت م�ن خ�الل 
ت�أط��ی��رھ��ا ل�ھ��ذه ال��ل��وح�ة أن ت��ج��د 
المتلقي وقد توغل بین ادراجھ لیجد 
بین الس�ط�ور أدوات ت�ع�ی�ن�ھ ع�ل�ى 
استلھام الصورة الشع�ری�ة ب�ج�م�ی�ع 

  تشكیالتھا.
 وھنا في نص آخر نقرأ :

 (أعیش في العش)
  أعیش في العش مع عصفورتي

 الكناري ..
  في السماء،  عیناي تحدقان

 وحیدة بین الجدران..
  ال أرغب الغزل مع عصفورتي ..

  ھي أسیرة في القفص،
  وأنا أسیرة أفكاري ..). 

 
مایمیز أف�ك�ار ش�اع�رت�ن�ا الس�ی�دة   

(روناك بابان) وفي معظم قصائدھ�ا 
ھو استثمار عدستھا الصافیة ال�ت�ي 
تلتقط لنا ص�ورا ج�م�ی�ل�ة وم�دھش�ة 
فھي لم تك�ت�ف�ي ب�اش�غ�ال ال�م�ت�ل�ق�ي 
بحروفھا الندیة المباشرة بل دع�ت�ن�ا 
لمرافقتھا بجول�ة وھ�ي تس�ت�ك�ش�ف 
سمات الط�ب�ی�ع�ة وم�ا درج ع�ل�ی�ھ�ا 
وسحرھا الخالب، (المطر، ال�ب�ل�ب�ل، 
القمر، الحقول، الزھور، االش�ج�ار، 
ال��ع��ص��ف��ور، الش��م��س، الص��ب��اح، 
ال���ج���ب���ال، األن���ھ���ار، ال���ج���داول، 

 الفراشات....

 ت  ةرة اا 
 (ط ) ن ا كروم  

 / العراق كتابة: فھد عنتر الدوخي 
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كما أطلق علیھ المھندس والكاتب العلمي عبد الحفیظ العمري من   
 1500لـو تخیلت أنك تقلص�ت ع�ن ذي ق�ب�ل ح�وال�ي .. بالد الیمن

 ! ملیون مرة
ثم دخلت غرفة الجلوس، فإن م�ا ت�راه ح�ول�ك ل�ن ی�ك�ون ك�راس�ي 

  ومناضد وحاسبات وال حتى العائلة!!
لكـن سترى ذرات وج�زی�ئ�ات وب�روت�ی�ن وخ�الی�ا ب�االن�ك�م�اش إل�ى 

التي یت�ك�ون م�ن�ھ�ا ك�ل  -مقیاس النانـو .. أنت ال ترى الذرات فقط 
بل أنت تكون بالحقیقة قادر على تحریكھا ویمكن أن تبن�ي  -شيء 

كل أنواع ال�م�ادة م�ن األدویـ�ِة ال�ج�دی�دِة إل�ى رق�اق�اِت ال�ح�اس�ب�ات 
السریعة جًدا .. مما یجعل األشیاء الجدیدة على ھذا النطاق الضیق 

 .. جًدا
یدعى " تكنولوجیا ال�ن�ان�و" وھ�و أح�د أك�ث�ر ال�م�ن�اط�ق ال�م�ث�ی�رة 

 . والمتسارعة في العلم والتقنیة
إن الشيء الممیز بتقنیة النانو حیث تتصرف ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�واد 
بشكل مختلف جًدا في عالم الذرات والجزیئات مثال ذلك : (النحاس 

بینما الذھب الذي ھ�و غ�ی�ر  -المعدني الشفاف على مقیاس النانو 
نشط عادة یصبح نشط جًدا كیمیائیًا وكذلك الكربون الذي ھو ناعم 

 جًدا في حدوثھ یشكل (جرافایت) یصبح صلب جًدا.
 

 ؟ "Nano"ماذا تعني كلمة نانو
 " ھي كلمة یونانیة تعني "قزم" أو "المصغر

 1959وأن تاریخھا حیث ظھرت ھذه التقنیة للمرة االولى في عام 
على لسان الفیزیائي ری�ت�ش�ارد ف�ای�ن�م�ان ف�ي م�ع�ھ�د ك�ال�ی�ف�ورن�ی�ا 
للتكنولوجیا في خطاب مشھور وصرح "أن ھناك مجال واسع ف�ي 
القاع" حیث وصف للعلماء كیفیة التحكم في ال�ذرات وال�ج�زی�ئ�ات 
الفردیة والسیطرة علیھا لیأتي بعد بمدة من ال�زم�ن ال�ب�روف�ی�س�ور 

 . نوریو تانیجوتشي في استكشافات للمعالجة الفائقة الدقة مصطلح
 
 " تكنولوجیا النانو"

تعتبر تقنیة النانو من التقنیات التابعة لعلم ھندسة المواد، وتتص�ل 
ھذه التقنیات مع مختلف العلوم مثل الفیزیاء، الھندسة الكیمیائیة، 
ھندسة الطب الحیاتي، والھندسة المیكانیكیة، وھو علم متخصص 
ببحث المواد وإنتاجھا في المست�وى ال�ذري الص�غ�ی�ر ج�ًدا. ح�ی�ث 
تعتبر ھذه التقنیة ثورة علمیة ھائلة ال تقل عن الثورة الص�ن�اع�ی�ة 
التي نقلت اإلنسان إلى عصر اآلالت أو ث�ورة ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا ال�ت�ي 
نقلت اإلنسان إلى عصر الفضاء واالتصاالت واإلنترنت، وال�ت�ط�ور 
الشامل في مخ�ت�ل�ف ال�م�ج�االت وك�ل ف�روع ال�ع�ل�وم, ف�م�ا ت�ق�دم�ھ 
تكنولوجیا النانو ھو القدرة على صنع كل ما یتخیلھ اإلنسان بكلفة 
أقل و جودة أعلى وھذه القدرة ستكون مفتاح التقدم العل�م�ي ال�ذي 
سیغیر معالم الحیاة على نحو قد ال یس�ت�ط�ی�ع اإلنس�ان تص�ور ك�ل 

 . أبعاده الیوم
 

 !ھل تعتبر تقنیة النانو كابوًسا؟
حیث یجادل نقاد تكنولوجیا النانو أن البشر یجب أن ال یتدخلوا في 
العوالِم التي ال یفھمونھا، لكن اذا اخذنا تلك الحجة إل�ى خ�ات�م�ت�ھ�ا 

ال أدویة،  -المنطقیة، نحن لن یكون عندنا اختراعات على اإلطالق 
ونحن مازلنا نعیش في الع�ص�ر  -وال نقـل، وال زراعـة، وال تعلیـم 

"ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا  الحجري، أن المسألة الحقیقیة على أي حال ھي أن
النانو" أعظم من أي مخاطر كامنة مرافقة معھا وبالتالي س�ت�ق�رر 

 !مستقبلنا.. أیصبح معھا حلًما أم كابوًسا؟
 

 : تقنیة النانو في الطب
حتى الیوم، فإن األم�راض ال�م�خ�ت�ل�ف�ة م�ث�ل الس�ك�ري والس�رط�ان 
وم��رض الش��ل��ل ال��رع��اش وم��رض ال��زھ��ای��م��ر وأم��راض ال��ق��ل��ب 
واألوعیة الدمویة والتصلب المت�ع�دد وك�ذل�ك أن�واع م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 
األمراض االلتھابیة أو الم�ع�دی�ة ال�خ�ط�ی�رة (م�ث�ل ف�ی�روس ن�ق�ص 
المناعة الب�ش�ری�ة) تش�ك�ل ع�دًدا ك�ب�ی�ًرا م�ن األم�راض ال�خ�ط�ی�رة 

 .والمعقدة التي تشكل مشكلة كبیرة للبشریة
الطب النانوي ھو تطبیق لتقنیة النانو الذي یعمل في مجال الصحة 
والطب، الطب النانوي یستخدم مواد النانو، وأج�ھ�زة االس�ت�ش�ع�ار 
النانویة اإللكترونیة، في المستقبل، سوف یستفید طب ال�ن�ان�و م�ن 

المجال الطبي لتطبیق علم ال�ن�ان�و ل�ھ …تكنولوجیا النانو الجزیئیة
العدید من الفوائد المتوقعة ویحتمل أن تكون قیمة لجمیع األجناس 

 .البشریة
أصبح تسلسل الجینات أكثر كفاءة مع اختراع أجھزة ال�ن�ان�و م�ث�ل 
جزیئات الذھب النانویة، ویمكن استخدام ھذه الجسیمات الذھ�ب�ی�ة 
عند وضع عالمات على ش�رائ�ح قص�ی�رة م�ن ال�ح�م�ض ال�ن�ووي 

 ".للكشف عن التسلسل الجیني في عینة
 

 : تقنیة النانو في الكیمیاء
عندما نجمع بین تكنولوجیا النانو وعلم الكیمیاء فإننا نحصل على 
شيء یدعى كیمیاء النانو وھي تقنیة الدراسة والعمل على أصغ�ر 
اجزاٍء من الذرة بھدف ھندسة مواد صغیرة بصغر النانو وی�م�ك�ن 

 : تلخیص فوائدھا عبر النقاط التالیة
إنتاج حواسب أقوى وأسرع وأصغر في الحجم وتستھلك مقداًرا   -

 أقل من الطاقة
إنتاج تشخیص طبي أكثر فعالیة وسرعة ، وتطویر مختبر على - 

  رقاقة
تساعد الجسیمات النانویة على ھضم األدویة في جسم اإلنس�ان - 

ویعتمد علیھا في إنتاج أدویة العالج الكیمیائي لخالیا معین�ة م�ث�ل 
  خالیا السرطان

تحسین كفاءة استھالك الوقود في السیارات إلى جانب المساعدة  -
  في مقاومة التآكل

تستطیع ألیاف النانو تحسین مقاومة الق�م�اش ل�ل�ب�ق�ع وال�ت�ل�وث  -
 والمیاه والنیران، دون زیادة وزن القماش أو سماكتھ أو صالبتھ

 20إل�ى  15أجھزة تصفیة للم�ی�اه ال�ت�ي ال ی�ت�ج�اوز ع�رض�ھ�ا  -
  نانومتر، یمكن إزالة جزیئات صغیرة بصغر النانو

األنابیب النانویة الكربونیة مفیدة في جوانب عدیدة م�ث�ل إن�ت�اج  -
   معدات أكثر متانة وأخف وزنًا

برمجة مجموعة متنوعة من اج�ھ�زة االس�ت�ش�ع�ار ال�ك�ی�م�ی�ائ�ی�ة  -
  القادرة على تحدید مادة كیمیائیة معینة بدقة كبیرة

البالستیك الموجود في زجاجات الشرب یحتوي على لدائ�ن م�ن  -
  النانو لمنع تسلل األوكسجین إلیھا

معظم واقیات الشمس تصنع الیوم من جسیمات النانو فھي فعالة  -
للغایة في امتصاص الض�وء ح�ت�ى ف�ي مس�ت�وی�ات األش�ع�ة ف�وق 

  البنفسجیة الخطیرة
 

 : تقنیة النانو في الزراعة
كما تقدمت الطالبة اسراء محمد وحید من جامعة بابل/ كلیة العلوم 
للبنات/ قسم الكیمیاء ببحِث علمي والذي أش�رف ع�ل�ی�ھ ال�دك�ت�ور 

وك�ان " داخل ناصر طھ عن أھمیة "تق�ن�ی�ة ال�ن�ان�و ف�ي ال�زراع�ة
خالصتھ حیث یصف بطریقة بسیطة وسریعة لتكوین ن�ان�و فض�ة 
صدیقة للبیئة باستخدام مستخلص نبات السعد مع م�ح�ل�ول م�ائ�ي 
من نترات الفضة بتركیزین مختلفین ثم تطبیقھ على نبات اللھان�ة 
لنحصل على نتائج واضحة في فرق النمو ثم إجراء مسح ط�ی�ف�ي 

المرئیة لنانو الفضة الناتج من  -باستخدام األشعة فوق البنفسجیة 
نترات الفضة مع مستخلص (نبات السعد) اعطى ذروة امتص�اص 

وتعمل .. ن طیف االشعة داللة على تكوین النانو) م (480nmعند
تطبیقات النانو على تحسین إنتاج الغذاء بالكامل بدًءا من عم�ل�ی�ة 
اإلنتاج وانتھاء بالتعبئة ومعالجة النفایات، كما أن لھا اثًرا ك�ب�ی�ًرا 

 . في تحسین الكفاءة اإلنتاجیة للمساحة المزروعة

" من از" 
 
 
 
 

 حنان النشمي 
 23.3.2022 

   ز  ة
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نوئیل جمیل
 نینوى/العراق 

 ھذا زمن قصیدة
 مثخنة بالجراح

 كلمة تؤرخ
 لفصول الحزن
 تنبش بأزمیلھا

 ھجعة اللیل
 بآخر الھزیع

 نحن نستوطن قصیدة
 نبحث فیھا

 عن تعویذة األیام
 نشعل

 بین جنباتھا
 عناد الكلمات

 نرتشف
 خمرة اآلھات

 لتعصف
 بنا ثورة العراة

 نحن في واحة شعر
 نُباع ونُشترى

 في سوق النخاسة
 نمزج حروفنا
 بمثاقیل الذھب

 ونعلقھا
 في رقبة بقرة حلوب

 ونرتمي
 في حضرة األخطبوط

 نغلف أردیتنا
 بصفائح العلقم

 ما زلنا نفھرس شفاھنا
 على مزاج المتخمین

 نغطي اجسادنا
 بورقة توت خضراء

 التكفینا لسد
 ثغرة عوراء

 نحن في بورصة شعر
 مؤشراتنا تھبط

 وأسھم السنتنا تعلو
 ھلموا نعبث
 باألبجدیات

 فلنا عمر
 ككل األعمار

 یابى أن
 یحترق بالنار
 اِذن فلنـُشـّید

 للوطن الدار .
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یتفق معظم القراء مع ھنري جیمس  
عل�ى إن ج�زی�رة ال�ك�ن�ز ف�ری�دة م�ن 
نوعھا, ویتفقون أیضاً ع�ل�ى أن ھ�ذا 
النوع یخت�ل�ف ت�م�ام�اً ع�ن أي ن�وع 
سعى أو رغب جیمس أن یكتب ف�ی�ھ, 
أما كیف یجب النظر إلى الكتاب فھ�و 
أمر مشكوك فیھ أكث�ر, أُتُ�ھ�م روب�ی�ن 
وود و فرانسوا تروفوي بأنھما حمال 
م�ح��م��ل ال��ج�د ب��ع��ض أف�الم ال��ف��ری��د 
ھیتشكوك, ویثیر س�ت�ی�ف�ن�س�ون ك�م�ا 
یبدو مشكلة ن�ق�دی�ة م�م�اث�ل�ة, أن�ا ال 
أع�رف إن ن�اق��داً ُع�نِّ��ف ألن�ھ أدخ��ل 
جزیرة الكنزفي مناقشة أدب�ی�ة وق�ی�ل 
لھ : ل�ن�ت�رك ج�ون س�ی�ل�ف�ر وس�اق�ھ 
الخشبیة إلى أطفالنا وطفولتن�ا, أھ�ذا 
كل ما یلزم قولھ حتى لو كانت س�اق�ھ 
خشبیة؟, ال یمكن فصل إیفاء ج�زی�رة 
الكنز بالمطالب الجمالیة عن الك�م�ال 
الذي بھ حقق ستی�ف�ن�س�ون غ�رض�ھ, 
وھو الكتاب�ة ف�ي ج�ن�س خ�اص م�ن 
الفن التعبیري, حیث أستمرت قص�ت�ھ 
عبر أج�ی�ال ع�دی�دة, ت�ج�ذب ال�قُ�ّراء 
ویُ�ق�دم�ون ع�ل�ی�ھ�ا ط�وع�اً, وِص�ف��ت 
الروایة كأفضل كتاب ُكتِ�َب ل�ل�ص�غ�ار 
في أي وقت, وقدم ستیفنسون شرح�اً 
واضحاً ووافیاً لألسباب التي حدت بھ 
إلى كتابة ج�زی�رة ال�ك�ن�ز, وھ�و أم�ر 
غیر معروف عند معظم الكتاب, كت�ب 

وھي  1894عنھا في األیدلر آب عام 
مجلة نصف شھ�ری�ة ی�ق�ول ف�ی�ھ�ا : 
أردتھا قصة للصغار, فال لزوم ل�ع�ل�م 
النفس, وال للكتاب�ة ال�رف�ی�ع�ة, ت�وف�ر 
بقربي صبي لیكون وسی�ل�ة أخ�ت�ب�ار, 
أقصیت النساء, ولم أقدر على ق�ی�ادة 

وھذا ماكنت علی�ھ  -سفینة بشراعین 
, ل�ك�ن أع�ت�ق�دت أن�ن�ي -الھیسبانیوال 

أستطیع قیادة سفینة من نوع سكونة 
دون أن أعرض نفس�ي ل�ل�خ�ج�ل, ث�م 
خ�ط�ر ب�ب�ال�ي ل�ون�ك ج�ون س�ی�ل�ف��ر, 

 وتوسمت فیھ خزیناً من التسلیة .
 
وف��ي ال��م��ق��ال��ة ن��ف��س��ھ��ا یص��ف    

س��ت��ی��ف��ن��س��ون ظ��روف��ھ الش��خ��ص��ی��ة 
وأحوالھ الحیاتیة عندما كتب القصة, 
ویذكر أیضاً مراجعھ األدبی�ة وم�ن�ھ�م 
ربین�س�ون ك�روزو, أدغ�ار اآلن ب�و, 
واشنطون ایرفینك, وكینكلس�ي, وك�ل 
ما یلزم أضافتھ ھو إن جزیرة ال�ك�ن�ز 
ظھرت أول مرة بشكل یختل�ف ق�ل�ی�الً 

 1881كمسلسل بین تشرین ال�ث�ان�ي 
وُذك��ر أن  1882وك��ان��ون ال��ث��ان��ي 

مؤلفھ�ا ھ�و ال�رب�ان ج�ورج ن�ورث, 
ومن الجدیر بالذكر أن�ھ ھ�ن�اك ظ�ھ�ر 
أیض��اً ك��ت��اب رديء ب��أس��م الس��ھ��م 
األسود, وتؤكد المقارنة بین األث�ن�ی�ن 
أن نجاح جزیرة الك�ن�ز الی�ع�ود ف�ق�ط 
إلى أنھا قصة جیدة, لم ت�ك�ن ج�زی�رة 
ال��ك��ن��ز ف��ي ال��ح��ق��ی��ق��ة أول ك��ت��ب 

ستیفنسون, لكن لسب�ب وج�ی�ھ ك�ت�ب 
عنھا كما لو أنھ�ا ك�ذل�ك, ك�ان�ت أول 
كتاب لھ یصبح من خ�الل�ھ مش�ھ�وراً 
ومحبوباً, وإذا نظرنا إلى الروایة في 
ضوء جمیع أع�م�ال�ھ, ن�ج�دھ�ا ت�ؤذن 
بخروجھ عن تكلف أعمالھ الساب�ق�ة, 
ف��ي ج��زی��رة ال��ك��ن��ز ی��ب��ل��غ ع��م��ل 

 -س��ت��ی��ف��ن��س��ون ألول م��رة ال��رش��د 
بالمعنى الذي تستعمل بھ الكلمة م�ن 

لتعني عمالً رصین�اً  -لدّن النقاد دوماً 
ومقنعاً للكبار, لكن بمفارقة ط�ری�ف�ة, 
بلغ عملھ أول الرشد ح�ی�ن أس�ت�ط�اع 
أسترجاع وجھة ن�ظ�ر ط�ف�ل, وب�ھ�ذه 
العملیة ح�ّل الس�ح�ر األص�ی�ل م�ح�ل 
السحر المتكلف ألعمالھ األولى, ألول 
مرة نرى ستیفنسون الذي ك�ت�ب م�ن 
بعد روایة المختطف وحدیقة أش�ع�ار 
لطفل, لكن لیس من الواض�ح م�ا إذا 
كنا في جزیرة ال�ك�ن�ز نس�ت�ط�ی�ع ب�ع�د 
رؤی��ة ال��ب��وادر األول��ى ل��م��ح��اوالت 
ستیفنسون ال�الح�ق�ة ال�ت�ي وص�ف�ھ�ا 
السید لسلي ف�ی�دل�ر ب�أن�ھ�ا تس�ت�ث�م�ر 
بعمق أكبر معنى ح�ك�ای�ت�ھ ال�رم�زی�ة 
الشاملة, بینما تحافظ كقصص مثیرة 
على تركیبھا وجذبھا للجمھ�ورح�ی�ث 

 أرادھا كما قال قصة للصغار .
 

في نظر ستیفنسون كم�ا ھ�و واض�ح 
قص���ة الص���غ���ار ف���رع م���ن األدب 
الرومانسي, الذي یتمیز غالباً بأب�ع�اد 
عناصر معینة, یوضح س�ت�ی�ف�ن�س�ون 
عناصر التعقید الخ�اص�ة ب�ال�ب�ال�غ�ی�ن 
التي یبعدھا عن المض�م�ون ال�ظ�اھ�ر 
للحكایة, ویبق�ى ل�ل�ت�ح�ق�ی�ق ال�ن�ق�دي 
العناصر ال�م�س�ت�ب�ع�دة م�ن ال�م�ع�ن�ى 
المستتر, ومن ثم ال�م�ت�ض�م�ن�ة ف�ی�ھ, 
نقطة واحدة بشكل خاص : لماذا كان 
التأثیر العاطف�ي ل�ل�ك�ن�ز ض�ئ�ی�الً ف�ي 

 القصة؟ .
تكشف ل�ن�ا ج�زی�رة ال�ك�ن�ز ب�وض�وح 
سبب أقبال القراء الدائم عل�ی�ھ�ا ھ�ي 
م��ھ��ارة س��ت��ی��ف��ن��س��ون ف��ي الس��رد 
القصصي, أوض�ح ھ�ذا بش�ك�ل ج�ی�د 

دیفید دیجز في دراستھ الرائ�ع�ة ع�ن 
ستیفن�س�ون, ح�ی�ث إن ب�ی�ل�ي ب�ون�ز 
ال�رب��ان ال��ع�ج��وز م��ج��رد أداة ف��ن��ی��ة 
الغیر, یأتي من عالم ما قبل الق�ص�ة, 
تقود شخص�ی�ت�ھ وأف�ع�ال�ھ إل�ى ق�ل�ب 
القصة وتمدنا ذكریات أیامھ في ن�زل 
االدمیرال بینبو بعناصر عالم ما ب�ع�د 
القصة, حی�ن یس�ت�ع�ی�د ج�ی�م ال�ب�ال�غ 
ذكریات الماض�ي, وب�ال�ط�ب�ع ی�ج�ل�ب 
بیلي بونز معھ نغمة من الشذوذ إل�ى 
عالم جیم الطبیعي, ویمد جیم ومن ثم 
القارئ بوسی�ل�ة ل�ل�دخ�ول ف�ي ع�ال�م 
المغامرة الخالبة, غیر أن بیلي بون�ز 
ی��ق���دم أیض���اً ن���م���وذج���اً ل���م���ھ���ارة 
ستیفنسون ح�ی�ن یص�ب�ح أداة لس�رد 
القصة, وتتلخص وظیفة بیلي ب�ون�ز 

 -رم�ز الش�ر  -في ربط عالم فلین�ت 
بعالم االدمیرال بین�ب�و وی�ج�ل�ب م�ع�ھ 
الخطر وال�ری�ب�ة وال�غ�م�وض, ل�ك�ن�ھ 
أیضاً یجلب الحیویة واإلثارة ویوم�ئ 
مسبقاً إلى غموض معن�ى الش�ر ف�ي 
القصة, لو تأملنا قل�ی�ال ف�ي ال�روای�ة 
نراھا على أنھا خلیط بین ال�م�ع�ای�ی�ر 
الخیالیة واألخالقیة التي شغ�ل�ت ب�ال 
ستیفنسون بأشكال مھمة أكثر ط�ی�ل�ة 
حیاتھ األدبیة, والمط�ل�وب م�ن�ا ع�ن�د 
قراءة جزیرة الكنز األن�ت�ب�اه إل�ى أن 
بونز لیس شخصیة مقیتة كلیاً, ع�ل�ى 
الرغم من فظاظتھ وخبث�ھ وم�اض�ی�ھ 
اللصوص�ي, ی�خ�اف�ھ ج�ی�م أق�ل م�م�ا 
یخافھ أكثر الن�اس, ح�ت�ى أن�ھ أث�ن�اء 
مرض بونز األخیر أحس نحوه بث�ق�ة 
حم�ی�م�ة, ل�ك�ن ت�ق�وم ع�الق�ات ج�ی�م 
األجتماعیة في القصة ع�ل�ى الص�ل�ة 
بینھ وبین سلسلة من المربین, وم�ن 
الصعب أن ال نعتبر بی�ل�ي ب�ون�ز أول 
مرشح لھذا ال�دور ول�و أن�ھ م�رش�ح 
ھزیل مضحك, ماھو أذاً شعورن�ا ف�ي 
نھایة جزیرة الكنز؟ ھ�ل أُب�ق�يَّ ع�ل�ى 
تقالید الرومانسیة ال�ن�ظ�رة, ھ�ل ن�ال 
األخیار الثواب واألشرار العقاب, ھل 
حلَّ ھروب سیلفر مشكلة فنیة, ح�ی�ث 
ینسجم ھ�روب�ھ م�ع دوره ال�غ�ام�ض 

 طوال القصة .
 

لكن ما الكنز؟, ربما یقول البعض أنھ 
مجرد عنصر ضروري لل�ح�ب�ك�ة, وال 
أثر أخالقي لھ, یسعى للحصول علی�ھ 
األخ�ی�ار واألش�رارع��ل�ى ح��ٍد س��واء, 
ربما یشعر آخرون ك�م�ا یش�ع�ر ج�ی�م 
بأنھ ملوث بالدم المسفوح من أج�ل�ھ 
ومدنس بشر فلینت الذي دفنھ ھن�اك, 
من ناحیة ثانیة ربما یشع�ر ال�ب�ع�ض 
اآلخر أنھ ذھب, لیس كذھب الت�ج�ارة 
وال كذھب روایات بلزاك, في مخ�ی�ل�ة 
الصغیر البريء القرصان رمز للوغد 
وھذا ذھب قراصنة, أنا ش�خ�ص�ی�اً ال 
أعتقد أن للذھب داللة رمزیة واسعة, 

أنھ رمز للجشع أكثر م�م�ا ھ�و ح�ل�م 
حالم, داللتھ العاطفیة ضئی�ل�ة ی�خ�ل�و 
تقریباً من األثارة الحسیة ال�داخ�ل�ی�ة, 
ف�ي ال�غ�ال�ب ال�ظ�ف�ر ب��ال�ك�ن�ز إخ��ذال 
للتوق�ع�ات ال�ع�ال�ی�ة, ع�ل�ى أی�ة ح�ال 
تنتھي الروایة بنغ�م�ة ح�زی�ن�ة ( ل�ن 
أعود ثانیة لھذه الجزیرة الملعونة ), 
ی��ج��ع��ل��ن��ي ھ��ذا أش��ع��ر أن ل��ل��روای��ة 
مضموناً خط�ی�راً, وی�ت�م�ث�ل ھ�ذا ف�ي 
العالقة بین سیلفر وجیم, وأن ھ�ن�اك 
عناصر حقیقیة خلقت ھ�ذه ال�ع�الق�ة, 
أي أن ھ�ن�اك ع�ن�اص�ر ل�ھ�ا دالل�ت�ھ�ا 

 الشخصیة بالنسبة لستیفنسون .
یخلو الفوز بالكنز من الثقل العاطفي, 
قد یُ�ج�م�ع ق�راء ك�ث�ی�رون ع�ل�ى أن 
طاھ�ي ال�ب�ح�ر األس�م ال�ذي أخ�ت�اره 
للروایة ستیفنس�ون أوالً أفض�ل م�ن 
االسم الذي أختاره في النھایة, ح�ی�ث 
توصل بالبدیھیة وال�ح�دس إل�ى أن�ھ 
الیستطیع التوف�ی�ق ب�ی�ن ن�م�وذج�ی�ن 
أصلیین قویین كطاھي ال�ب�ح�ر وك�ن�ز 
مدفون, ربما كان عزوف ستیفنسون 
عن كنز جزیرة الكنز عالقة بالتوازن 
الذي حصل في حی�ات�ھ أن�ذاك, ح�ی�ث 
كانت عالقت�ھ ب�أب�ی�ھ ص�ع�ب�ة بس�ب�ب 
العاطفة والخالف الق�وي, ل�ك�ن ب�ع�د 
الزواج من امرأة ت�ح�ن�و ع�ل�ی�ھ ك�أم 
وجد إلى حّد ما حالً لھذه ال�م�ش�ك�ل�ة, 
شارك أبوه بحماسة في روایتھ كذل�ك 
شارك الص�ب�ي ل�وی�د اوزب�ورن اب�ن 
زوجتھ, وھو أول ك�ت�اب ح�ق�ق ف�ی�ھ 
طموحاتھ كؤلف, ومع ذلك في نھای�ة 
الروایة نجد ت�ل�ك ال�ن�غ�م�ة ال�ح�زی�ن�ة 
ال�غ��ری��ب�ة, وھ��ذا ش��يء الذع وغ��ی��ر 
مناسب ف�ي قص�ة أرادھ�ا أن ت�ك�ون 

 للصغار, أذن أین النھایة السعیدة؟ .
أنا ال أدعي أن في جزیرة الكن�ز ق�وة 
عاطفیة تضاھي تلك التي نجدھا ف�ي 
حكایة ستیفنسون الكئ�ی�ب�ة ال�ك�ال�ح�ة 
المغزى والتي أسماھا بیت أیلد, لك�ن 
قیاساً على ما لـ ج�زی�رة ال�ك�ن�ز م�ن 
م�ن�زل�ة ی�م�ك��ن ال�ق�ول أن�ھ�ا ت�ح�ق��ق 
الغرض الذي تن�ش�ده ك�ل ال�روای�ات, 
أي أنھا تزود القارئ ب�ف�ھ�م ت�خ�ی�ل�ي 
لطبیعة البش�ر وتض�ع�ھ ف�ي ظ�روف 
مثالیة لممارسة ذلك الفھ�م, ت�دح�ض 
ھذه ال�روای�ة ل�وح�دھ�ا وج�ھ�ة ن�ظ�ر 
التزال شائعة, تدعي وجھة نظر ھ�ذه 
إن ستیفنسون لم یكن ك�ات�ب�اً م�ب�دع�اً 
إنما كان كاتب مقالة نجح بی�ن ح�ی�ن 
وآخر بتزیین قصص خفیفة بلمس�ات 
ممیزة, إذا أخذت ج�زی�رة ال�ك�ن�ز ف�ي 
سیاق فن ستیفنسون المتطور یم�ك�ن 
اعتبارھا مسودة تمھیدیة لموضوعھ 
الرئیسي : وھو الموضوع نف�س�ھ أو 
التأمل الذي یطرحھ ستیفن�س�ون م�ن 
خ�الل ك�ل�م�ات یض�ع�ھ�ا ع�ل�ى لس��ان 

  دكتور جیكل ومستر ھاید .

: ة او ا ط  ن  ترو   اءة 

 سالم التمیمي/العراق
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 في مقھى البحرِ 

 : تسألني النادلةُ الشقراء

- Where are you from sir 

- I am from Iraq   

 !أووووه ... زھا حدید ؟

  ھي ال تعرُف من بالدي

 , سوى النفط والنھرین

  حدائق حمورابي المعلقة

 , وزھا حدید

 تلك الساحرة التي في موج البحرِ 

 أذابْت إمضاَء رئیِسھم

 فأنبتْت على قمیِص القوقاِز الجدیدِ 

  . زھرة رخاٍم فاتنة

 .. نعم آنستي

 كالنا ال یعرُف كیف استدرجتْ 

 سفَن السماء إلى كوكبنا 

  لتغني مراثي النجوم اآلفلة

 ودماء النیازِك على مخالب اآلفاقِ 

 . ثم تمنح الكامیرات شھوة التفرسِ 

 المخاتِلةُ الممسوسةُ باألقمارِ 

 تُلبُسھا أثواَب البحرِ 

 أو تُجلُسھا على الطرقات

 تلقُن األرصفةَ وصایا البروق السریّة

 لم یُقیّضوا لھا 

 أن تضَع حجراً على حجرٍ 

 في بالدنا

 . فرحلْت دون زھرٍة أو إمضاء

 

 كّل األشیاِء مرسومة باألنغامِ 

  حولكَ 

 وأنَت مشغوٌل بأجراِس الموجِ 

 بینما النادلةُ تحاوُل أن تغیّر

 : بوصلة الحوار

 أنتم محظوظون سیدي -

You have a sea of black gold 

 نعم آنستي -

 محظوظون نحن

 وحظنا بلوِن نفطنا

 . ولون قھوتِك ھذه بال عینیكِ 

 

 األذریاُت حماماٌت من جبِل النّارِ 

 أو نورساٌت من قزوین

 یحلقنَّ كلَّ مساءٍ 

 لیتجولنَّ مع وسامِة البولیفار

 بسیقاٍن عاریةٍ 

 , وصدوٍر عامرٍة بالھیجان

 یقرأَن فصوَل البحرِ 

 . ویقترحَن على المراكِب آیةَ االنتظار

 

 ال تدري ما الذي ستفعلھ اآلنَ 

 تحاوُل أن تسرَق ألقاً 

 لعیني حبیبتِكَ 

 من نافورِة الضوِء في شارعِ نظامي

 , أو (نزامي) مثلما ینطقھ األذریون

 لكن تدري ما الذي ال تفعلھ

 , فأنَت عاطٌل عن الرتابِة والضجرِ 

 تُصیُخ إلى عطِر الماِء األبیضَ 

  وضوٍء ال یُناقُض ضوَءهُ 

 یُحدثَُك عن الشاعِر الكنجوي

 وھو یھمُس لمعشوقتِھِ 

 أن تترفَق بفراشِة روحھِ 

 كي ال تحترق بناِرھا

 فتسیُل من الحیاطینِ 

 ألحاٌن قوقازیةٌ مدببة

 ألھمْت ولیم شكسبیر ذات جنونٍ 

 أن یُذكي أحراَش العشقِ 

 في حدیقِة رومیو وجولیت

 فتشعُر بأنَك فصٌل طویلٌ 

 . من الملحمة

 

 بال عسٍس أو مخبرین

 القصُر الرئاسيُّ في باكو

 , وبموظٍف وحیدٍ 

 العشُب النابُت في أغاني اللیل

 ال یحتاُج إلى ناطور

 تكفیِھ نجمةٌ ناعسةٌ 

 . لتُبعثَر ضوَعھُ بین القصائدِ 

 .. وأنا ھناكَ 

 أفكُر مع نفسي

 ماذا لو كان حیدر علییف

 قد تزوَج نخلةً من سواِد العراق

 فأنجبْت لنا رئیساً یُجیُد ھندسة الجمال

 .. ال یھمُّ 

 إن كان سیوّرُث كّل ساللتھ

 الحكمَ 

 , لو كانوا مثلھ

 .. فمنذ قرونٍ 

 لم نحظَ سوى بعابٍث أو جالد

 حتى زعیمنا الفقیر

 لم یُتقَن محبتنا جیداً 

  وألن قلبَھ

 أكبُر من رأِسِھ بكثیر

 أحبنا بطریقِة الفقراء

 فضیّعنا

 . حیَن عفا عّما سلِفَ 

 

 زة   از 
 
 
 
 
 
 
 

  الشاعر ثامر سعید/ بغداد   

 أه ال
 
 
 
 
 
 

  غاده حسن یوسف المقابلة /األردن
  

أین ھؤالء الذین عاھدوا هللا على حفظ حقوق المرأة والم�س�اع�دة 

 في أداء واجباتھا؟

عندما سعیت إلى تلك المرأة وخطبتھا مرارا وتكرارا مع رفض�ھ�ا 

المستمر .لكنھا وافقت بعدما وعدتھا بتحقیق أحالمھا واس�ع�ادھ�ا 

وإن تجعلھا المرأة األولى واألخیرة في حیاتك ، م�اذا ج�رى أی�ن 

تلك األحالم التي رسمتھا على لوحة خی�ال�ھ�ا ال�م�ت�واض�ع ؟ ب�أن 

تعمل ألجلھا المستحیل ، ان تكون أنت سبب س�ع�ادت�ھ�ا وص�دی�ق�ا 

 .زوجا حنونا یتلطف بأمرھا  قریبا منھا

اآلن انت تغیرت وغیرت كل العھود والمواثی�ق واب�رم�ت ص�ف�ق�ة 

خاسرة لصالحك فقط .ھي انتظرت بعد الزواج ان ت�ك�ون ص�ادق�ا 

معھا وجادا بأن تكون ذلك الزوج المثالي الذي ك�ان�ت وم�ا زال�ت 

 . تحلم بھ

لكن ھي انصدمت بعد الزواج بأنھا وجدت ذلك الزوج م�ن أش�ب�اه 

 . الرجال

ماذا تفعل ؟ بعدما اطحت بھا في عالم غریب عنھا لیس ع�ال�م�ھ�ا 

 . وال ھو حلمھا .ھي فقط أرادت السعادة

أن ترسم السعادة في بیتھا وعلى وجھ زوجھا لكنھا تتفاج�ئ ب�أن 

ذلك الرجل ھو من خدعھا أظھر لھا الحب واالحترام وتودد الی�ھ�ا 

 . دون أن یظھر بشخصھ الحقیقي

ماذا ستفعلین ؟ یا سیدة تحطمت أحالمھا على تلك الصخرة ال�ت�ي 

. بل وحطمت القارب   تقف عائق في تقدم حیاة المرأة ومستقبلھا

 .الذي تسعي لھ من أجل النجاة

 

ال علیك یا سیدتي اخرجي من تلك الصدمة واكسري تلك الصخرة 

بقوة وابحري بقارب النج�اة إل�ى الض�ف�ة األخ�رى م�ن ال�ن�ھ�ر ؛ 

الحریھ ، المستقبل،وان تكون شخص یستطیع أن یكون كم�ا أراد 

،قبل وقوعك في القید القاسي الذي نزع منك بقوة كل الم�ش�اع�ر؛ 

  .المجد، الحب، والعاطفة

بل أصبحت اآلن أقوى في تحدي الح�ی�اة وإن ت�ك�ون ام�رأة ح�رة 

  .بذاتھا واألخریات

 صخرة كسرت قارب النجاة

 وحطمتھا امرأة ترید الحیاة

 اقامت بیتاً على طریق المیاه

 استقر و حط المنزل مرساه

 لكن یا سیدتي ارتدي طوق النجاه

  وابحري عائدةٌ إلى بر االمان
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حینما یختزل العال�م س�ل�وك�ھ ال�م�ح�ت�ق�ر ت�ن�ب�ت ف�ي 
مسامات النھار الكثیر من ال�ظ�ن�ون، ھ�ذا ال�ق�م�يء 
یزرع شكوكھ عند مفاص�ل اآلخ�ری�ن، ی�ح�ت�اج إل�ى 
أنزیمات كث�ی�رة ح�ت�ى ت�خ�ت�م�ر ع�ن�ده األخ�الق، ال 
یتورع عن أي تصرف یجع�ل�ھ یش�ع�ر ب�ال�ق�وة، ل�ذا 
فھو دائم التشنج، الرئة ال�م�ك�ت�ظ�ة ب�ال�ن�ی�ك�وت�ی�ن ال 
تعرف طعم الھواء النقي، انف�ع�االت�ھ ال�م�زی�ف�ة ل�ھ�ا 
جذور فساد یرعاھا مسؤول فاسد مثلھ .. لما ب�ك�ى 
عبد هللا آخر ملوك الطوائف عل�ى م�ل�ك�ھ، ل�م ی�ع�زِه 
أحد، بسبب عدم استیعابھ الصدمة ف�ب�ق�ي ی�ب�ك�ي .. 
تفاقم األح�داث ال ت�أت�ي م�ن ف�راغ، ی�ل�وك ان�ح�دار 
الھزیمة بعدما یعبر إلى ضفة النھر األخ�رى، ل�ك�ن 
المعضلة تتفاقم لما یسنده من تظن أن الخالص ھو 
من یصنعھ، ھذه الُھزالة توسع رقعة ال�ف�ت�ق ال�ذي 
ھو أصال عصي على الخیاطة ف�ی�ت�م�ادى ب�ال ت�ردد 
ألن الوازع الذي بنینا علیھ األمل ھو سبب ال�ق�ن�وط 
ال تكفي الحسرة وال ُحس�ن ال�ن�ی�ة، الب�د م�ن ف�ع�ل 
ی�وق��ف األع��م�ال ال��ت�ي ت�ج��ل�ب ال��ن�ح��س م��ن دون 
مقدمات، ھذا العالق بین شھادتھ الجامعیة ورغبت�ھ 
المنحرفة قائم على مستوى واھن من التبجح ب�أن�ھ 
من الكائنات البشریة، العوق األخالقي ال یمن�ع أب�و 
نواس من التحلیق بفضاء الشعر، ویق�ع�د ال�ج�اح�ظ 
عن الكف عن بخلھ، ترى ما یجمع بینھما؟ عالم�ان 
من البوح لكنھما یختلف�ان ف�ي ال�ت�أث�ی�ر، ل�ك�ن ھ�ذا 
النزق یحاول أن یوجد شھادة جامعیة ب�ال�غ�ش ب�ع�د 

(مادة العینیة) من ی�ج�م�ع ب�ی�ن  أن أنبرت لھ أستاذة
الغباء والطموح یعثر على فاصلتین، األول�ى ش�رخ 
واألخرى أذیة المحیطین بھ، كحام�ل رای�ة م�م�زق�ة 
یظن أنھا أحسن ال�رای�ات .. ف�ي ح�ك�م�ھ ال�داخ�ل�ي 
قناعة لكن األحكام المحیطة لھا وجھة نظر أخ�رى، 
فالتخرس األلسن، حق�ی�ب�ت�ھ ال�دب�ل�وم�اس�ی�ة ت�ح�وي 
خرافة الشكل المحترم لكنھ أبعد ما یكون ع�ن ذل�ك 
ھو ھیج�ان ق�م�ام�ة ال ت�ن�د ع�ن�ھ�ا س�وى ال�روائ�ح 
العطنة، لذا تبق�ى رئ�ة ال�م�دخ�ن بش�راھ�ة م�أزوم�ة 
بالنیكوتین، وخالصة وجع مخ�ف�ي ال ی�ت�وق�ع�ھ ألن 

 حضوره یجيء بال موعد وعواقبھ وخیمة
**** 

التماھي في البقاء بمكان واح�د، ل�ی�س دل�ی�ال ع�ل�ى 
البقاء، بل ھو إصرار على القباح�ة أح�ی�ان�اً، وم�رة 
أخرى التشبث بتعلقات م�ا ی�وج�د ب�ھ ال�م�وض�ع ..

تتمترس خ�ل�ف زاوی�ة (أي زاوی�ة) م�ح�اول�ة ف�ي 
اكتشاف األبعاد النفسیة المتأصلة في ال�ذات، بُ�ع�داً 
یتجسد في الفراغ الطافي بین المرئي وال�الم�رئ�ي، 
ع��ال��م��ان م��ت��وازی��ان، ان��ھ��م��ار ع��ال��ق ف��ي ذاك��رة 
معطوبة، لتسید موقف یخشاه الع�ارف�ون وی�ت�ك�ال�ب 
علیھ الحمقى في ل�ب�وس االن�ف�ع�ال، ل�ت�ص�ی�ر ح�ی�اة 
المحیطین بھم تشنجا یترتب علیھ اكتظاظ باألزمات 
المتوالدة عبر مخاض عسیر، قص�ص م�ن ت�وج�س 
وخیفة من مجھول ِعبر إیجاد لوائ�ح م�زع�ج�ة م�ن 

 أوامر صارمة ال یفھم منھا سوى التبعثر ..
خواطر تج�ول ك�م�ا األرق�ام ال�م�ت�راس�ل�ة ف�ي ذھ�ن 
مكدود من تعب ال یت�وق�ف، ان�ف�ع�ال�ی�ات�ھ ال�م�ت�ك�ررة 
تعكس ماٍض مربوط بحاالت استثنائیة، أو ت�ع�ب�ی�راً 
عن أسلوب مھاجم لیغطي وجھ�اً ك�ال�ح�اً ل�م ی�ع�رف 
صفة التوادد ..الشيء الوحی�د ال�ذي ت�ب�ح�ث ع�ن�ھ، 
استعدادا لجزء محتمل السقوط م�ن ص�در م�ن�خ�ور 
من الشك، ال یمكن تحدید ضرره، رجل ال یستجی�ب 
لعمل مج�د، رب�م�ا ی�ك�ون ش�ی�ئ�اً نس�اه ف�ي زح�م�ة 
أیامھ ..ربما علق في رنة ھاتًف، یح�وي ذك�ری�ات، 
أرقاما، رسائل، ترافق سعیھ في الب�ح�ث ع�ن خ�ب�ر 
جید یعید الطمأنینة إلى نفسھ المھدورة في مجرات 
مشاكلھ المعلقة ..یرسل نسخة من جھوریة أف�ك�اره 
العائمة خ�ل�ف ض�ب�اب ن�ھ�ائ�ی�ات ال�ت�راك�م ال�ت�ي ال 

 تحصى، بناء یرید لھ البقاء رغم التذمر الخانق ..
في آخر الشارع ك�ل�م ح�االت�ھ ال�ط�ارئ�ة ع�ن أم�ور 
غامضة، عشق األلوان لم یح�دد ان�ب�ع�اث�ات�ھ�ا داخ�ل 
روحھ المأزومة، قد یترنم بأغن�ی�ة ع�اف�ھ�ا ال�ل�ح�ن، 
إحباط جول�ة م�ن ال�ت�ردد، س�ی�ق�ل�ب ط�اول�ة ال�ن�رد 
لیحصل على زھر مكتمل .. یبحث في رك�ام م�م�ی�ز 
ألمور غیر ممیزة، ال ت�ق�ن�ع اآلخ�ری�ن ل�ك�ن�ھ�ا ف�ي 
أحسن أحوالھا استیاء وتخلي عن م�ع�رف�ة مس�ب�ق�ة 
بعدم اإلصغاء إال لنف�س�ھ الض�اج�ة ب�الش�ك�وى، ل�ذا 
یستجدي نصیح�ة م�ج�ان�ی�ة ع�لّ�ھ ی�ح�ظ�ى ب�ف�رص�ة 

 سعیدة ..
**** 

المسافة بین ال�ج�دار وال�م�ك�ان ال�ذي ن�ج�ل�س ف�ی�ھ 
یحتاج عشرة خطوات ألصل إلیھ ح�ت�ى أب�دل ن�وب�ة 
الحراسة، المكان بن�ای�ة دائ�رة ح�ك�وم�ی�ة م�ت�روك�ة 

تمترسنا فیھا بعد أن تقدمنا لیال نحو شاخص للعدو 
ك�ان یض�ع ف�ی�ھ ق�ن�اص�اً، األرض ال�ت�راب�ی�ة ھش�ة، 
الشجیرات المزروعة بعنایة ال تغطي أجسادنا حی�ن 

 الوثوب .. 
حجي عمران ذل�ك ال�رج�ل ذو ال�م�الم�ح ال�ق�اس�ی�ة 
واللحیة البیضاء، یقول تركت بسطی�ت�ي ف�ي س�وق 
الدیوانیة حتى التحق بالحشد.. یس�ت�ط�رد: ل�م ت�ك�ن 
الفكرة مكتملة، لكنھا كانت ھبة عصفت داخلي م�ن 
دون تردد .. یشعل لفافة التبغ .. أت�رك�ھ .. أمض�ي 
نحو برج المراقبة، األرض تبدو متموجة م�ن ھ�ذا 
الشاھق .. أوراق النباتات تھتز .. المس�اء ی�ق�ت�رب 
مع عتمتھ األزلیة ..  یقولون ت�ك�ری�ت ك�ان�ت ق�ری�ة 
رجل یدعى سطیح، حاولت فھم معنى كلمة س�ط�ی�ح 
إلى أن ظفرت بكتاب قدیم ی�ت�ح�دث ع�ن ذل�ك .. ل�م 
یكن إنساناً مكتمال .. ھیئتھ مس�ط�ح�ة .. ك�ائ�ن ب�ال 
عظام .. تتحدث الروایة .. لكنھ یتمتع بذھن م�ت�ق�د، 
یتنبىء باألح�داث، ح�ی�ن�م�ا ج�اءت�ھ ال�ب�ش�ارة أل�ق�ى 
جسده من السطح .. أزت رص�اص�ة ق�رب رأس�ي، 
ان��ت��ب��ھ��ت، رأی��ت ش��ب��ح��اً أس��وداً ی��ت��دح��رج ب��ی��ن 
الشجیرات، صرخ ح�ج�ي ع�م�ران ال ت�ت�راج�ع أن�ا 
خلفك أحمیك .. الجسد المتحرك أمامي كان م�دول�ب�ا 
ال یمشي على قدمیھ بل یدور مثلما الكرة، ص�وب�ت 
البندقیة نحوه، أطل�ق�ت رص�اص�ت�ی�ن ع�ل�ی�ھ ت�وق�ف 
كأنم�ا أص�ی�ب إص�اب�ة ب�ال�غ�ة، ص�وت أن�ی�ن�ھ ی�م�أل 
الف�ض�اء، ی�رج�ع م�ت�دح�رج�اً إل�ى ال�وراء ..ص�وت 
عمران لم یكف عن التكبی�ر، رائ�ح�ة ال�ل�ی�ل ت�ك�س�و 
الفضاء الواسع، ی�ع�اود ال�رج�وع ص�اح�ب ال�ج�س�م 
المسطح لیلقي نفسھ باتجاه الجدار .. لتنیر الع�ت�م�ة 
شعلة نار جراء انفجار جسده، بینما یب�ق�ى جس�دي 
معلقاً على برج الحراس�ة، وت�ك�ب�ی�رات ع�م�ران ل�م 
تتوقف رغم ال�رم�ي ال�م�س�ت�م�ر ..ت�ب�ع�ت�ھ األجس�اد 
المسطحة، أشتد أزی�ز ال�رص�اص وان�ف�ج�ار ق�ن�اب�ل 
الھاون، اختلطت األصوات، لكن أن�ی�ن�اً م�دوی�اً ظ�ل 
یرتفع كأنھ یأتي من دھلیز یغور في ج�وف أرض�ي 
ب�ع�ی�د، س�الل�ة م�ن ف�زع ال�ب�ش��ارة ت�ح�م�ل م�الم��ح 

 مشوھة، عالمات تنبئ عن وجع ال یستكین.
**** 

مقبض الباب یحوي أصابعي الت�ي ح�اول�ت س�ح�ب�ھ 
ف��ي الش��ت��اء ال��م��اض��ي، م��ا زال م��ف��ت��وح��ا ع��ل��ى 
مصراعیھ، رغم تغیر الفصل ل�ی�ص�ب�ح ال�ج�و ح�ارا 
یغزو دبق الحشرات، بصماتي تحم�ل أث�ر ال�ط�الء، 
البارحة تذكرت النجمة التي كنا نرصدھا م�ن وراء 
الزجاج البارد، الیوم أختفت، ال أراھا ف�ي م�ك�ان�ھ�ا 
المعھود، حاولت إرجاع الرت�اج، ل�ك�ن ال�ق�ف�ل ص�دأ 
من اإلھمال وسقف األمنیات تق�ل�ص ح�ت�ى ص�ارت 
بقایانا حجر ینزف ..فصول تتقلب، أص�اب�ع ت�ح�وي 
رعشة مقبض، باب لم یغادر ناقوس ذاك�رة ت�ق�رع 
بال توقف، ك�ل األب�واب م�وص�دة إال ب�اب�ن�ا األزل�ي 

ال�ل�ی�ل�ة أغ�ادر أط�ل�ب م�ن�ك  -مخلوع الضلف�ت�ی�ن ..
الصفح .. أبرأ ذمتي .. ی�دك ل�م ت�م�ل م�ن ال�ت�ل�وی�ح 
بالمندیل الورقي، نظرات ل�م ت�ت�ع�ب م�ن ال�ت�ح�دی�ق 

 الطویل نحو مدیات ألوان مزخرفة ..
**** 

اللیل دثار الرغبة، ما تحملھ الفكرة ھو أن ت�ك�ون�ي 
ب�ی�ن ذراع�ي الس�اع�ة، أنص�ت ل�دق�ات الس�اع�ة .. 
تك..تك.. تك .. ما بین الدقیقة واألخرى عالم یحل�ق 
في سماوات ال قرار لھا، إسم�ك ی�ت�ردد ف�ي ھ�دوء 
الصمت، البارحة أیقظتني سیدة المنزل لتقول أراك 
قلق في نومك.. ربما أحالمك مزعجة .. لم أج�د م�ا 
أجیبھا بھ .. ألن طیفك كان یجسد وعیاً مبھ�م�اً ف�ي 
تجاویف السكوت، ربما لو أفصحت لھا عن حقی�ق�ة 
ما أعانیھ العتبرتھ خیانة، ترى م�ن ی�م�س�ك خ�ی�ط 
الوفاء..؟!.الشارع الم�س�ت�دی�ر ن�ح�و األج�م�ة ال�ت�ي 
عبرناھا معاً قبل أسبوع یكتظ اآلن بالمتظاھری�ن .. 
الالفتات تطالب بحقوق مفقودة .. أنا وأن�ِت ن�ف�ت�ق�د 
أبس�ط م��ق�وم��ات ال��ت�ظ��اھ�ر ألن حض��ورن�ا ال�الف��ت 
جریمة ال تغتفر، ال أحد یفكر بالحب ف�ي وط�ن ف�ق�د 
مقومات التواصل عبر ھامش حیاتي ال یعیر أھمی�ة 
سوى للكراھیة والعنف، ما زال ضجیج المحت�ج�ی�ن 
یملء الفضاء، خوفِك الغری�زي ج�ع�ل�ن�ا ن�ب�ت�ع�د ع�ن 

المكان، إرتعاشة شفتیك تفضح، اصطك�اك أس�ن�ان�ك 
لتخرج كلماتك مبھمة، ل�ن�ب�ت�ع�د م�ن ھ�ن�ا، ل�ن�غ�ادر 
بسرعة العیون ترصدنا واألكف ت�ل�وح ب�غ�ض�ب، ال 
ندري ھل ھم یریدون تحقیق مطالبھم، أم ھناك م�ن 
یرید وأد الحب في صدورن�ا .. ت�ع�ال .. أرج�وك ال 
تقترب منھم .. الشوارع الخالیة تن�ادی�ن�ا .. ال أح�د 
فیھا یحمل لنا ضغینة .. ھناك قرب إش�ارة ال�م�رور 
ع��رب��ات ت��ح��م��ل ال��م��ص��اب��ی��ن م��ن ھ��ذا ال��ت��ج��م��ع 
المتضارب، ال ندري من یحارب من ؟ال�ك�ل یص�رخ 
بغضب، ونحن بینھم بذرة لم یحن وق�ت ق�ط�اف�اھ�ا، 

 لذا أخاف أن تدوسنا األقدام ..
**** 

التفاصیل الصغیرة تترك انطباعا ع�م�ی�ق�ا .. أت�ذك�ر 
الصمت الذي انتابنا ح�ی�ن ع�م�ت ال�م�دی�ن�ة ف�وض�ى 
األحداث ... رائحة البخور ال�ت�ي ع�ل�ق�ت ب�م�البس�ن�ا 
تحوي سحب األمل ... من الصعب تح�دی�د ال�ط�ق�س 
الذي مارستھ مشاھد الصور الشخصیة .. لیس من 
الضروري جلب التكنولوجیا نح�و ش�ب�اك ال�ب�ص�ی�رة 
النافذة ..ألن اللقطات تقترب من النظر إل�ى ف�ق�اع�ة 
العقل .. زوایا المزار المقدس تشارك معنا م�ظ�اھ�ر 
االحتفال بقدوم المن�اس�ب�ة ال�ح�زی�ن�ة ب�ال ت�وق�ف .. 
یقولون قبل ربع قرن انھارت نظم كثیرة ... ت�ق�دح 
شرارة الذكریات ..لما خرجت من المعسكر المقی�ت 
حت�ى اب�ت�ع�د ع�ن أھ�وال�ھ ... ك�ن�ت ت�ن�ب�ض�ی�ن ف�ي 
خاصرتي ... شعور مطلق ... عرفت حینھا ال یمكن 
تعویض األلم .. واألضرار النفسیة .. بسبب فقدانِك 

 عند حاجز حضیرة اإلعدام ..
**** 

سائر إلى الزوال بال مئذنة؟، بعد أن تجاوز الن�خ�ل�ة 
السادسة فكر بالجلوس تحت أعذاقھا الذابل�ة ی�دور 
داخلھ حوار ال یتوقف .. تحت أي س�ق�ف س�ی�ح�ی�ن 
موعد الزوال؟، الجوامع ال تفقھ الوقت ألنھا أب�ن�ی�ة 
من حجر، لكن المؤذن یداري جمرة المواقیت ألنھا 
جزء من ع�م�ل�ھ، ال�ع�ام ال�ف�ائ�ت ك�ان ف�ي ال�ع�م�رة 
والسنة یزحف على ركبتیھ، لم تكن اعذاق ن�خ�الت�ھ 
ترمي رطبا، عانى من الخشف الذي ترك ال�ن�ض�وج 
وبقى معلقا على رأس نخالتھ .. لكنھا تبقى سامق�ة 
تالعب سعفاتھا الشمس، ما بین نخالت�ھ وال�م�ئ�ذن�ة 
صلة روحیة تتعل�ق ب�ظ�ل�ھ�م�ا ال�ذي ی�ت�وارى ع�ن�د 
الزوال فیتھجد بماء الوضوء لیحسب نفسھ ع�الم�ة 
مضیئة في مواعید الص�الة ..ك�ت�ب ال�ب�ارح�ة قص�ة 
عشق غیر مألوفة تحصل بین جرید السعف ول�ب�ن�ة 
بناء المسجد كالھما یوازي الشمس كأنھا ب�وص�ل�ة 

یكتظ في مج�رى ال�ن�ھ�ار، … تحدد مسار األشیاء
ألق االستغفار، وینعت البقیة بالفجور، لكن الضیاء 

 یسع الجمیع .. 
**** 

إدراك كنھ األشیاء ال یحتاج إل�ى ك�ب�ی�ر م�ع�رف�ة .. 
الحرارة تعني ھناك نارا متقدة .. سحب قدمی�ھ اإى 
الخلف لیصیر موقعھما تحت األریكة الخشبیة الت�ي 
جلس علیھا من فترة امتدت ث�الث س�اع�ات، وھ�و 
یتمشدق .. بلغة طوباوی�ة، ی�ف�س�ر األش�ی�اء ب�ن�م�ط 
الثرثرة لیوھم اآلخرین أن�ھ ی�ف�ھ�م ح�رك�ة ال�دوران 
المطلوبة، صار عالمة فارقة ف�ي ال�ب�الھ�ة، حص�ل 
على لقب یغریھ .. م�ن ی�رت�زق ال�م�واق�ف یص�ب�ح 
أكذوبة، عالمة من السخریة، ادعاء باطل، ی�زح�ف 
على ركبتیھ نحو الظل المنحسر .. الجھد الذي بذلھ 
یعادل مسیر فراسخ، تمتد ماب�ی�ن ال�رغ�ب�ة وال�ح�ل�م 
كالھما مؤرقان، ال�ل�ی�ل ی�وازي ال�وس�ادة، ال�ن�ج�وم 
لعبة الم�ح�ب�ی�ن، وھ�و ی�ع�ك�ف ع�ل�ى رس�م خ�رائ�ط 
صماء .. یا نخلة الدار اللیلة سیوقد شمع ال�غ�ی�اب، 
ستكون أول شمعة للذي یطلي مسامع الجالس ع�ن 
خرافة المكوث طویال على كرس�ي م�م�دود وت�ح�ت�ھ 
قدمیھ .. القاعة المزخرفة بصور ال�رواد ت�ح�ت�س�ي 
عرق الغرف المعتمة على موائد السمار .. ھاج�س 
یراقب الباب الموارب لعل أحدھم یلتق�ط ل�ھ ص�ورة 
وھو على المنصة .. یفرك صلعت�ھ..رب�م�ا س�ی�ح�ی�ن 
موعد وصول إحدى الفضائیات .. یسمع الك�ث�ی�ر .. 
ربما الجماعة یرشدوه إل�ى ت�وأم�ان ف�ق�دا ب�وص�ل�ة 
الطریق .. اإلخفاق یحجب ال�رؤی�ة، ل�م ی�ت�ع�ل�م م�ن 

طریق المرآة، كیف تنعكس الصورة فصار ی�ت�خ�ب�ط 
 …في الحجرة المنزویة عند نھایة الدرج 

**** 
حینما تلقي بعض فضالت طعام�ك إل�ى ال�ق�ط ال�ذي 
یموء عند الباب، یحسبھ وجبة ك�ام�ل�ة ق�دم�ت ل�ھ، 
عندك یكون األمر مجرد فتات، ھذا ھو ال�ف�رق ف�ي 
الشعور الجارح لكونھ عنصرا من الالمباالة ..یأت�ي 
الضوء منسابا عند آخر نقطة في الج�دار ال�م�ط�ل�ي 
بلون بصلي لیستلقي على خاصرة األریكة المقابل�ة 
للباب الموارب دائما ..سم�ح ألص�اب�ع�ھ أن ت�الم�س 
شعرھا الطویل، ھمس لھا، أتعلمین كم أح�ت�اج م�ن 
الوقت حتى أكتشف أنك حقیقة أواجھھا .. م�ا ب�ی�ن 
الجدار والباب ثمة أمل ینبض، یحرك م�واء ال�ق�ط�ط 
التي ما انفكت ترصد طعامنا، لذا احت�ج�ت أن أق�ول 
لك سیدتي عالمن�ا ی�ت�وزع ب�ی�ن ال�ف�ت�ات والش�ع�ور 
ب�ال�ج��وع، ول�ِك أن ت��ت�ص�وري ح�ج��م ھ�ذا ال�ف��راغ 
المتشعب یغزو فراشنا أب�واب�ن�ا الص�دئ�ة أرص�ف�ت�ن�ا 
المغلقة بأحكام من رجال یتمظھرون بال�ت�دی�ن .. ال 
تكشفي سرنا، فمراد القوم ذبح أحالمنا العتیقة ف�ي 

 النفاذ نحو بصیص الضوء ..
**** 

تحلم كما األشجار بالظل .. ال الشمس تغطي س�ف�ح 
أغصان مودت�ك .. وال األی�ك�ة ال�ت�ي اح�ت�م�ی�ت ب�ھ�ا 
ح�م��ل��ت وج��ع�ك الس��ري ..أی��ھ��ا ال�ق��ادم م��ن رح��م 
العتمة .. أتتك خیول الفجر .. تنبئ س�ن�اب�ك روح�ك 
بالرحیل .. تعجل ریثما یدور قرص البدر في ساحة 
الس��م��اء .. ودع زادك ف��ي خ��واب��ی��ھ .. ف��الس��ف��ر 
ط��وی��ل ..ھ��ن��اك ت��دور ال��رح��ى ت��ن��ت��ظ��ر م��ج��ی��ئ��ك، 
عنفوانك، لتزحف الروابي نحو وجھتك وتص�رخ : 
من اآلتي مع الحشد الجمیل ..سلیل الغضب أم�ا آن 
لثم�رك أن ی�ی�ن�ع .. ل�ت�زف ال�ب�ش�رى ل�ل�ج�م�ی�ع .. 
الخواصر التي أرھقھا االنتظار تحكي معاناة الن�ھ�ر 
حین حًل الیباب .. وجوه لیست من وجوه أھ�ل�ن�ا .. 
استباحت شرف الن�خ�ی�ل .. أی�ا اب�ن الص�م�ص�ام ال 
تفطر في شفق الغروب .. فزادك في خوابیھ ینتظ�ر 
أن تلَم الشمل لینضج ف�ي ال�ق�دور ..أن�ت م�ن ی�رد 
الصاع صاعین ألبن الزنا .. أن�ت م�ن نس�ل ال�ف�ق�ار 

 ولدت .. وأنت ابن حشد األكرمین ..
**** 

تشرق الشمس كل یوم في ب�الدي، وم�ائ�دة ال�ف�رح 
محجوبة عن الفقراء، اكتظ�اظ ال�ظ�ن، ع�الم�ة م�ن 
عالمات االنحسار، ھناك ح�ی�ث أب�ن�اء اإلم�ام ع�ل�ي 
یبثون الرجاء، دم�اء ت�راق وأرواح ت�زھ�ق ..ع�لَّ 
احمرار الشفق یندب ماء دجلة حی�ن خض�ب�ھ أن�ی�ن 
شباب (سبایكر ).. بال وداع مض�ت ال�ج�م�وع، ب�ال 
أكفان تلقتھم األرض، لیس سوى نبرة عید ی�ت�ك�رر 
یصدح من مآذن الدغارة، هللا أك�ب�ر، وع�ل�ى وھ�ج 
طریق الشامیة ینزف الشك، وت�ت�وج�ع األم�ھ�ات .. 
هللا أكبر ..عند حافة النھر ُصبغت المس�اءات ب�ل�ون 
الحناء، حیث كان ینتظر ول�دي ھ�الل زف�اف�ھ ع�ن�د 
موعد أجازتھ، قبل أن یلتحق بمقر عم�ل�ھ ق�ال: ل�ن 
أتأخر ھذه المرة، لقد طال أمد خط�وب�ت�ي واش�ت�ق�ت 
لعروستي .. كنت أحلم أن أرى نسلھ، أن یكون ل�ي 
حفید من صلبھ، أشتري ل�ھ ال�ح�ل�وى وال�ھ�دای�ا .. 
شوق أمھ یمتد حتى نخلة ال�دار، ح�ی�ث تض�ع أالن 
شموع وداعھ وھي تبكي بصمت ، وت�ردد بص�وت 
موجوعردتك ما ردت دنی�ا والم�ال .. ردت�ك ت�ع�دل 
حملي لو م�ال :.. دم�وع�ن�ا ال ت�ك�ف�ي .. وح�زن�ن�ا 
سرمد .. یناغي السعفات ال�م�ائ�ل�ة .. ت�ح�ت ل�ھ�ی�ب 
شوقنا المفزوع من ل�ھ�ج�ة ال�وداع ..أواس�د ال�دك�ة 
التي جلس علیھا .. آخر مرة قبل أن یودعنا .. أشم 
عطر أنفاسھ .. بُني تعال .. لم أعد أطی�ق ف�راق�ك .. 
م�ا زال�ت ع�روس�ك ت�ط�ل�ي راح�ت�ی�ھ�ا ب�ال�ح�ن�اء .. 
وغرفتك التي جھزناھا .. تحتفظ بعب�ق�ك .. م�ا زال 
السریر حیث وضعتھ بعیداً عن الشباك بالقرب م�ن 
جھاز التبرید .. ولقد طلینا الب�اب ب�ل�ون زھ�ري .. 
أعرف جیداً ك�م ت�ح�ب ھ�ذا ال�ل�ون ..أخ�اف ال�ب�ك�اء 
بصوت مسموع .. ح�ت�ى ال تس�م�ع أم�ك نش�ی�ج�ي 
وتبقى اللیل بطولھ تنتظر عودتك ال�ب�ارح�ة زرع�ت 
والدتك .. نبتة من زھ�رة ت�ح�م�ل ورود ح�م�راء .. 
قالت : حینما یعود سیفرح لرؤیتھا .. لم ی�ع�د ب�اب 
غرفتك یئز .. فقد دھنت�ھ . . ی�م�ك�ن�ك أن ت�رى ذل�ك 
بنفسك .. تعال ستجدنا نشعل البخور كل لیلة ح�ت�ى 
ندفع عنك الحسد .. طقطقة الحرمل تف�زع ال�ج�ن .. 
تعودنا على ذلك ُمذ كنا صغاراً .. القمر في المح�اق 
غ�داً س��ی�ظ�ھ��ر ال�ھ��الل .. ل��ذا س�اب��ق�ي ب��اب ال��دار 

 مفتوحة .. أنتظرك ولدي ھالل .. فال تغیب ..
 3.............................نلتقیكم في الجزء / 

           اا 
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 الفرُح مؤجلٌ  

 وقیامة مؤجلة

 ونوتات مؤجلة

 حتى السجائر بین جحیم أفواھنا

 اآلن نرك لماذا تعطل الكالم فوق صنادیق الوقت

لماذا لم نر بوضوح ھ�ذه ال�ح�رب ال�ت�ي اك�ل�ت خش�ب 

 عمرنا

 لماذا نموت اذا كان كل شيء قابل للحیاة ,,,,,,

**** 

 الخبز یزداد جوعا كاألطفال

 الذین یولدون بنصف عمر

 ال شيء حقیقي

الشي واضح تماما غیر ھذا المجاعة المرسومة عل�ى 

 المساجد جداریات

 كي تكون عراقیا علیك ان تأكل خبزك الیابس كل لیلة

 وان ال تحلم بالمطر

 والتضاجع الغیوم البیضاء

 كل شيء یحدث تلقائیا حتى موتنا مثال!

***** 

 االبواب

 مغلقة

 والمفتاح بید لص قدیم ....

 من یعید لي الوطن الضال

ویسوق ھذه االغنام من االحالم لترعى ف�وق ض�ف�اف 

 القصیدة

 نحن شعب نناضل دائما كي نموت ؟!!

***** 

 على االقل

اعطونا فسحة من االمل كي نصادق الصباح للحظات

 صار الفجر شوكة

 بفم القمر

 وصرنا ال ننام اال وقوفا ھكذا یفعل النخل

 حین تزكمھ المصائب ویستتر بوجعھ المستدیم

 لماذا خلق هللا جھنم من اجلنا  اآلن عرفت

 فقد تركنا باب الوطن مفتوحا لذئاب المرحلة ......

***** 

 الموت ناعم في بلدي

 ففي كل صباح نحمل نعشا مجھول القضیة

 ومازالت الغیوم غیر صالحة للمطر..

 مازلنا ننام على بقیة نوم

 ونطعم اطفالنا روث االفاعي

 ال احد یمنحنا االبدیة في الرشد

 ال أحد یغطینا بغطاء الحریة

 فالموت بارد في حقول الیاسمین

بیعُ   قد أینعت َوَرَد الرَّ

 فھل حقا جاء الربیع؟

 فمرَحباً بُوُروِدِه،

 وبنُوِر طالتھ 

 رغم أني أشك أن یكون

 ھذا ھو الربیُع البھیجٍ !

 ، ونَْور في السماء قد ظھر

 والشمس أطلت بُحسنِھا 

 َمنظَِرِھا الزاھِي في العال 

 وریاٌح طیِب نَسیِمِھ، 

 والشجر و الغصن و زنابق الحقل 

 صارت أنیِق ملبسِھا

 بزي ٌالزمان تعرفھا 

 نشید الطیور یحددھا

 خریر المیاه في الجداول یغازلھا

 ھي األحجار والرمال مع الریح ترسمھا

 في صوٌر فاقت جمال لوحات الذھب

 تضارعھا

 إذا افتخَر الزماُن،

 بمن غیرھا یقارعھا 

  فریٌد في كل مالمحھُ وحیدٌ 

 نشیطٌ سریٌع في كسر حواجزھا

 فصل الفصول قد توج أمیرھا

 سعیٌد غریٌب في كثرة نوادرهِ 

 البس الطیر ثوب الجمال و عزتُھا

 زنابق الحقل توجت بإكلیل مجدُھا

 و تزینت الحقول بالخضرة

 و رؤوس المجد تعانقھا 

 كرة االرض  وقرون الثور رفعت

 وأرخت الحسناوات الدالل

 وارتفعت عبارات الھوي

 و ذكریات المحبیین من الجوي

 عندما عبرت بینھم نسمات الربیع

 المتنكرة

 في زي االشباح ترقص عالنیة

 زمان لیس زمان من لیس لھم

 دواء من فاتھم الحبیب و قد رحل

 ظلت تداعبھم أحالمھم 

    في الحب و الجوي
 

َُّا 
 
 
 
 
 
 
 

 سامح أدور سعدهللا
 مصر 

 أاب
 ا    

 
 
 

 

 
 

 حیدر حاشوش العقابي/ العراق
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إسماعیل   كان طفال عندما داعبھ الخدیوي   
الحظ   عندھا  بنثر جنیھات ذھبیة أمام عینیھ !

تعلق نظره بالسماء، فأتجھَ بصره للذھب، 
فإبتسم الخدیوي ونصح جدتھ بتكرار اصطحابھ 
للقصر، لیتعلق قلب الفتى بالقصر وزعیمھ 

 ویقول فیھ بعد سنوات:
 أأخون إسماعیل في أبنائھ
 وقد ولدت بباب إسماعیال

 
أمیر الشعراء أحمد شوفي الفارس األول في 

الذي أعاَد الشعر العربي   میدان القوافي والبیان
  إلى رونقھ وجدد حیویتھ.

 
وقد  1870/ أكتوبر/ 16ولَد أحمد شوقي في

ھیأت لھ الظروف أن یتربى في قصر الخدیوي، 
فقد كانت جدتھ المھ تعمل وصیفة في قصر 
الخدیوي إسماعیل، فعرف حیاة الترف والراحة، 
وظھرت اولى عالمات نبوغھ عنَد التحاقھ 
بمدرسة المبتدیان االبتدائیة، كان األول على 
زمالئھ مما جعلھ یحصل على إعفاء من 
المصاریف المدرسیة، بعدھا التحق بمدرسة 
الحقوق واختار شوقي ان یلتحق في قسم 
الترجمة الذي أنشئ بھا حدیثاً وھناك لمحتھ 
عیون استاذه محمد البسیوني مدرس البالغة 
الذي الحظ ان ھذا الطالب الخجول یكتب الشعر 
على استحیاء ویخجل من قراءة قصائده وبحكم 
ان البسیوني شاعر وبخبراتھ في قراءة االشعار 
فقد رآى في شوقي مشروع شاعر كبیر فشجعھ 
واكسبھ ثقھ كبیرة في نفسھ، وذھب بھ الى 
الخدیوي واثنى على موھبتھ مما جعل الخدیوي 
توفیق یولیھ عنایة خاصة ومنحة كبیرة فور 
تخرجھ ، فقد سافَر على نفقة الخدیوي الى 
فرنسا الستكمال دراستھ وھناك اطلع على األدب 

  الفرنسي والشعر بصفة خاصة.
 

 (داخل القصر)
فتِحت ابواب القصر لشوقي مرة أخرى عندما 
توفي الخدیوي توفیق بعد عودتھ من فرنسا 
وجلس على العرش ابنھ عباس حلمي الثاني 
الذي رحب بشوقي وقام بتعیینھ بقلم الترجمة 
وتوثقت عالقة شوقي بھ وخصوصاً ان الخدیوي 
كان بحاجة قویة الى من یقف بجانبھ في 
صراعھ ضد اإلنكلیز فظلت اشعاره تدور في ھذا 

  .الفلك
  (رحلة االندلس)

جاءت الحرب العالمیة االولى بكوارثھا 
ومؤثراتھا على حیاة شوقي ، فقد قام اإلنكلیز 
بخلع الخدیوي عباس حلمي الثاني وتنصیب 
عمھ السلطان حسین كامل بدالً منھ ، ھاجم 
شوقي االحتالل البریطاني فطلبوا منھ مغادرة 
مصر لیختار شوقي الرحیل مع اسرتھ إلى 
اسبانیا حیث اقام في منزل بمدینة برشلونة یطل 
على البحر ورغم انھ تعلم االسبانیة وشغل وقتھ 
باالطالع على مظاھر الحضارة اإلسالمیة في 
االندلس وروائع االدب لكن قلبھ ظل متعلقاً 
بالحنین واالشتیاق واالمل في العودة إلى 

  مصر .
وطـني لو شغلت بالخلد عنھ نازعتني إلیھ في 

 الخلد نفسي
وھـفا بالفؤاد في سلسبیل ظمأ للسواد مـن (عین 

 شمس)
 

شھد هللا لم یغب عن جـفوني شخصھ ساعة ولم 
 یخل حسي

یا فؤادي لكل أمر قرار فیھ یبدو وینجلي بعد 
  لبس.

 
  (أمیر الشعراء)

عاَد إلى مصر وھي في أوج صراعھا مع 
لم تجف،  1919المحتل، ودماء شھداء ثورة 

وفي ھذه المرحلة نرى في شعره كل مایحملھ 
من عاطفة قویة وإحساس صادق أمالً نحو 
الحریة واالستقالل الذي ینادي بھما الشعب، وقد 
وجھ شوقي شعره نحو الناس والمشاركة في اي 
مناسبة وطنیة لیصبح شاعر الشعب ومعبراً عن 

  آمالھ وطموحاتھ ..
  یقولون عن مصر بالد عجائب

  نعم ظھرت في أرض مصر العجائب
 تقّدم فیھا القائلون لشبھة 

  ونیلت بسجن األبریاء المناصب
وأخر فیھا كل أھل لرفعة وقدم فھمي وحده 

 واألقارب 
فیالورد ھذا الحكم وهللا مطلق ومن مطلق 

  األحكام تأتي المصائب
وقیصر مغلوب وإن قیل   ولم یبق إال أنت فینا

  غالب.

ألفا وخمسمائة  23شوقي ما یزید على  كتب 
بایعھ شعراء العرب كافة  1927بیت، وفي سنة 

"أمیراً للشعراء" في حفل كبیر أقیم بدار االوبرا 
في القاھرة حضره ممثلون عن كل الدول 

  العربیة ، وقد أعلن حافظ إبراھیم ذلك بقولھ :
 

  بالبل وادي النیل بالشرق اسجعي
  بشعر أمیر الدولتین ورجعي

  أعیدي على االسماع ما غردت بھ
  براعة شوقي في ابتداء ومقطع

  امیر القوافي قد اتیت مبایعاً وھذي
  وفود الشرق قد بایعت معي.

 
وفى نھایة حیاتھ كتَب أحمد شوقى مسرحیات 

 مثل   عظیمة للمسرح الشعري،
"مصرع كلیوباترا" و "قمبیز" و "مجنون 

 لیلى"  و "على بك الكبیر".
  

وتوفي أحمد شوقي بعد وفاة صدیقھ شاعر النیل 
(إبراھیم حافظ) بشھرین ، وكان قد فُجع بنبأ 

  وفاة صدیقھ ورفیق دربھ ورثاه بقصیدة :
 

 قَد ُكنُت أوثُِر أَن تَقوَل ِرثائي
 یا ُمنِصَف الَموتى ِمَن األَحیاءِ 
 لَِكن َسبَقَت َوُكلُّ طوِل َسالَمةٍ 

  قََدٌر َوُكلُّ َمنِیٍَّة بِقَضاِء.
 

وقال لسكرتیره (إني أنعي نفسي، وأشعر أن 
شمس حیاتي آذنت بالمغیب) وبالفعل لم یمر 
سوى شھرین على وفاة شاعر النیل حتى لحق 

  بھ شوقي .
 

وقبل وفاتھ بأیام عاد إلى داره (كرمة ابن ھانئ) 
بالجیزة فلما دخلھا وقف بالحدیقة قال لسكرتیره 

  (تُرى كم قبراً تسع ھذه الدار) ؟؟
 فلما رأى دھشة السكرتیر أردف یقول :

التخف فلیس الموت بالمصیبة العظمى، وقد  
یكون منجاة من حسد حاسد او حقد حاقد، والقبر 
أبقى من ھذه الدار، وھو الیشغل غیر عشرة 
أمتار، أما ھي فقد شغلت خمسة آالف متر، فلو 

فما …  بنیت في مكانھا قبور التسعت لخمسامئة 
أعظم طمعنا في دار الفناء وقناعتنا في دار 

 البقاء ! ..

 

 رند علي/ العراق

  أ ااء و ار
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