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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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أب�ری�ل  27الیوم وبعد العاشرة ص�ب�اح�اً األرب�ع�اء 
رحل عنا فنان الشعب الع�راق�ي ف�ي  2022نیسان 

المھجر الھولندي تاركا إرث�ا غ�ن�اس�ی�ق�ی�ا ب�م�ئ�ات 
األعمال الغنائیة والموسیقیة.. رحل عن�ا الص�دی�ق 
والرفیق وتلك الشخصیة ن�اث�رة ال�وف�اء وال�ط�ی�ب 
ورائع الخصال لنجابھ خسارة ثقیلة ف�اج�ع�ة ول�ق�د 
نعتھ منظمات وج�م�ع�ی�ات وش�خ�ص�ی�ات وس�ج�ل�ت 
مراثیھا في وداعھ نضع بین ایدیكن وایدیكم بعضا 
من أول تلك التعزیات في صدیق شعوب الم�ن�ط�ق�ة 
وابن الفراتی�ن وال�م�داف�ع األم�ی�ن ح�ق�وق ت�ق�ری�ر 
المصیر لكل المجموعات القومیة والدی�ن�ی�ة وض�د 
أشكال االستیطان واالستعمار واالستغالل ولطالم�ا 
أنشد ثوار فلسطین أإنیاتھ وأل�ح�ان�ھ وم�ث�ل�ھ�م ف�ي 
بلدان المنطقة.. وداعا أبا ندیم صدیق�ا رف�ی�ق�ا أخ�ا 
وفیا ونبقى عل�ى ع�ھ�دن�ا ل�ن�ط�رز م�آث�ر ال�م�ح�ب�ة 
واإلخاء والعدل والمساواة كما ع�م�ل�ت م�ن أج�ل�ھ 

 .طوال أكثر من نصف قرن
 
رحل فقید الفن وحركة التن�وی�ر وال�ت�ق�دم، رح�ل   

رائد من رواد موسیقا الشعب وج�م�اھ�ی�ره، رح�ل 
ذیاك التي قدم (صفقات) األكف البصري وموسیقا 
الخلیج والیامال وأع�م�اق ال�ب�ح�ر ول�ؤل�ؤه، رح�ل 
باكرا بعد أن قاوم المرض اللعین وصارعھ طوی�ال 

 .بال كلل وال ملل
رحل حمید ووجھھ الضحوك الباسم، رحل الط�ی�ب 
الذي تلتقي قلبھ الوفي حین یشرق ع�ل�ی�ك ش�م�س 
محبة وحنین ودفء أح�اس�ی�س ل�ط�ال�م�ا أزھ�رت 
بساتین عشق للبصرة وحدائق ورود وجنان عل�ى 
األرض ھ��ي ن��ب��ع األنس��ن��ة وآف��اق ت��ق��دم��ھ��ا إل��ى 
االنعتاق والتحرر، رحل قبل أن نكمل المشوار معاً 
حیث اآلالف ال�م�ؤل�ف�ة ق�ل�وب�ھ�ا ت�ع�زف أل�ح�ان�ھ، 
موسیقا محبة، موسیقا طرب شعب�ی�ة ت�ھ�در أق�دام 

الناس ثائرة مذ كانت فرقة الطری�ق ع�ب�ر مس�ی�رة 
 ..عقود وعقود

الیوم یترج�ل ال�ف�ارس، ف�ارس ال�ل�ح�ن وال�ك�ل�م�ة 
وترنیمة حناجر المحلقیین بسماء الثورة من أج�ل 
الناس والطیبة والوفاء وم�ن أج�ل ال�ع�ی�ش ال�ح�ر 

 الكریم
حمید البصري یكفینیا اسمھ عنوانا یدرأ بأض�وائ�ھ 
التیھ ویعید من ضالل فعنوانھ الوطن والن�اس ب�ال 
حدود، بال عوائق وال أسالك شائكة مما اصط�ن�ع�ھ 

 ..الطغاة
حمید الب�ص�ري ب�ی�در ال�ح�ی�اة ب�خ�ی�رات�ھ�ا ون�ع�ی�م 
إب��داع��ات��ھ وأل��ق م��ا أع��ط��ى وق��دم ط��وال ع��ق��ود 

 ..وعقود
رحل لكنھ یترك منجزه الذي وصل أقاصي األرض 
التي وصلھا أي عراقي أصیل ویبقى ضمیرا للكمة 
وللجملة اللحنیة التي ینھل منھا ج�ی�ل ج�دی�د ك�ان 
یحفّھ ویحیط بھ بوصفھ النبع الصافي كما ال�ف�رات 

 زالال
رحل ولكنھ یترك أیضا خ�ی�ر خ�ل�ف ل�خ�ی�ر س�ل�ف 
فرقتھ عائلتھ رفیقة دربھ الصامدة ال�ق�وی�ة األب�ی�ة 

 الشامخة فنانة الشعب شوقیة
وقامات إبداع زرعھا وھا ھي جموع الف�ن وأل�ق�ھ 
وأھ��ل الض��م��ی��ر ال��ح��ي ال��م��ل��ت��زم قض��ای��ا ال��ن��اس 
یحصدون منھا بوصفھا ق�ام�ات ت�ع�ط�ي وت�واص�ل 

 :الدرب
ندیم ورعد وسامر وب�ی�در وأور زم�ع�ھ�م ش�ب�ی�ب�ة 

 إبداع تتألق بألوان ثرة من نبعھ
فقید الوطن والناس الفنان حمید ال�ب�ص�ري ب�ی�ن�ن�ا 
بكل الخصال السامیة التي تعددون منھا وفیھا وال 
تنتھون فھو كأبدیتھ التي ولجھا باكرا بحر م�ح�ب�ة 
وھو النغم المرافق ل�ك�ل ص�وت إنس�ان�ي ی�ن�ط�ل�ق 

 ..بتعبیر عن أحاسیس اإلنسانیة
أنعاه إلیكم صدیق�ي األع�ز ال�ذي أخص�ھ ال�ل�ح�ظ�ةَ 
بكلمة وداع أبدأ بھا ول�ك�ن�ن�ي ل�م وال ی�ب�دو أن�ن�ي 
أنتھي منھا أنھ الص�دی�ق ال�ذي ع�اش م�ع�ي ول�ن 
یغادر فلطالما كان الدرس وال�م�وع�ظ�ة ال�ح�ی�ك�م�ة 
بلطفھ وطیب أساریره وخصالھ.. أنعاه إلیك�م ب�أل�م 

 فاجعة تطعنیي في القلب
ال یا صدیقي كان لنا موعد لقاء فلماذا ھذا الرحیل 

 !قبیل أن نحتفي باللقاء
عھدي لك أن أتابع وأن تظھر رسائلك وما ك�ت�ب�ت 
من تجاریب فھي باقیة حیة بین أیدي الناس الذین 

 كتبت لھم
لن تموت ومنج�زك ح�اض�ر ب�ق�ل�وب م�الی�ی�ن م�ن 
یعشق ولن تموت وبعدك من زرع�ت م�ن ق�ام�ات 

 بجانب والدتھم البطلة الصامدة فنانة الشعب
لكم أحبتي العمر والسالمة وعزاؤنا واحد في فقید 
الشعب والحركة الدیدموقراطیة الی�س�اری�ة وق�وى 

 التنویر والتقدم واألنسنة
وداعا صدیقي أخي ورفیقي، وداعا فن�ان الش�ع�ب 

 حمید البصري.
 

 صدیقك ورفیقك 
 تیسیر عبد الجبار اآللوسي

ا  إ  يا  رر اا ن ا 
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 وفاة الشاعر العراقي
 زھیر بھنام بردي 

 
ق��دم وزی��ر ال��ث��ق��اف��ة والس��ی��اح��ة    

واآلثار حسن ناظم، الثالثاء، تعازی�ھ 
إلى األوساط األدبیة والثقافیة لرحی�ل 
الشاعر زھیر بھنام بردى في ب�غ�داد 

   .إثر أزمة صحیة
وقال الوزیر في برقیة التعزیة، الت�ي 
تلقتھ وكالة النبأ، انھ "نقدم تع�ازی�ن�ا 
إلى األوساط األدبیة والثقافیة برحی�ل 
رم��ز م��ن رم��وز ث��ق��اف��ة ال��ت��ع��ای��ش 
والسالم، والصوت ال�م�ع�ب�ر األص�ی�ل 
عن لون من ألوان األدب العراقي أال 
وھو الش�اع�ر زھ�ی�ر ب�ھ�ن�ام ب�ردى، 
وندعو هللا أن یتغمده بواسع رحم�ت�ھ 
وی��ل��ھ��م ذوی��ھ وم��ح��ب��ی��ھ الص��ب��ر 

   ."الجمیل
والراحل من موالید محافظة ن�ی�ن�وى 

   .1951قضاء الحمدانیة (بخدیدا) 
وھو عضو ات�ح�اد األدب�اء وال�ك�ت�اب 
الس�ری��ان، وعض��و ھ��ی��أت��ھ اإلداری��ة 
لعدة دورات، وعضو ات�ح�اد األدب�اء 

 والكتاب في العراق.
ومدیر المكتب الثقافي السریاني في  

االتحاد العام، وعضو ات�ح�اد األدب�اء 
   والكتاب العرب

فاز بجائزة الشعر في مسابقة م�ج�ل�ة 
كم�ا ف�از  1975الفكر المسیحي عام 

بجائزة شمشا لمسابقة موقع عنكاوة 
   .2009في الشعر

وح�از ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��اج��ي ن��ع��م��ان 
   .2019اللبنانیة عام 

من أبرز مجموعاتھ الش�ع�ری�ة (غ�داً 
ی�ك�ون ال�وق��ت ق��د ف��ات) /إص��دارات 

   1996الموصل  -مجلة نون
و(نشی�د ال�ج�س�د ف�ي ال�ی�وم ال�ث�ال�ث 

و(ع�راء  2014عشر) / دار ت�م�وز 
في حقائب السفر) / وزارة ال�ث�ق�اف�ة 

، و(حض�ارة بص�ی�غ�ة 2015العراقیة 
جس��د)/ م��ن��ش��ورات االت��ح��اد ال��ع��ام 

  2019لألدباء والكتاب في العراق 
ك�م��ا ص��درت ل��ھ األع�م��ال ال��ك�ام��ل��ة 

 -دار أم�ل ال�ج�دی�دة“/  المجلّد األول” 
 .2020دمشق 

كما ك�ت�ب ل�ألط�ف�ال: (ال�ط�ری�ق إل�ى 
 )الشمس

 و(كرتي المدورة)، (الشمس)
 

 ب تااالتحاد العام لألدباء والك
 المركز العام -في العراق 

الشاعر القدیر زھیر بھنام بردى ف�ي 
  ..ذمة الخلود

ینعى االتحاد العام ل�ألدب�اء وال�ك�تّ�اب 
في ال�ع�راق الش�اع�ر ال�ق�دی�ر زھ�ی�ر 
بھن�ام ب�ردى/ ن�ائ�ب األم�ی�ن ال�ع�ام، 
رئیس المكتب ال�ث�ق�اف�ي الس�ری�ان�ي، 
الذي فارق الحیاة فجر یوم ال�ث�الث�اء 

في بغداد إثر أزمة  2022نیسان  26
  ..صحیة مفاجئة

الرحمة لروحھ الطاھرة، والم�واس�اة 
لعائلتھ الكریمة، ولألھل وال�م�ح�بّ�ی�ن 

 .الصبر والسلوان
.............  

وداعاً أیھا ال�ودی�ع األل�ی�ف ال�م�ب�دع 
الكبیر، لقد فقدت ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�راق�ی�ة 
الیوم رمزا كبیرا من رم�وزھ�ا، ك�م�ا 

 ..خسر االتحاد قطبا مھما من أقطابھ
المجد لروحك التي ستظ�ل م�رف�رف�ة  

في رحاب الوطن، ویم�ام�ات ال�ع�زاء 
لكل البالد التي ل�م ت�ك�فَّ ی�وم�ا ع�ن 

أی��ھ��ا   خ��دم��ت��ھ��ا ووص��ف ج��م��ال��ھ��ا
الشاعر واالس�م ال�وط�ن�ي ال�راس�خ، 

  .والبصمة التي ال تتكرر
 

 ادباء العراق 
 ینعون الشاعر زھیر بردى

ن��ع��ى ادب��اء ال��ع��راق ال��راح��ل ع��ل��ى 
صفحاتھم الش�خ�ص�ی�ة ع�ل�ي م�واق�ع 
التواصل االجتم�اع�ي  ف�ور االع�الن 
عن رحیلھ، لما یشكلھ من مكانة ف�ي 

 .المجتمع االدبي العراقي
 

 ذكریات عن الشاعر 
 الراحل زھیر بردى

 
 د. خزعل الماجدي

حین أعود بالذاكرة ال�ى س�ب�ع�ی�ن�ی�ات 
وثمانینیات الق�رن ال�م�اض�ي، أت�ذك�ر 
كوكبة نوعیة من األص�دق�اء األدب�اء 
اآلشوریین والكلدان والسریان الذین 
كانوا ی�ت�آزرون م�ع�ن�ا ف�ي م�ح�اول�ة 
لصنع ثقافة جدیدة نوعی�ة ، ی�وم�ھ�ا 
كان اتحاد األدباء ھو مسرح لقاءاتنا 
الیومی�ة وك�ن�ا ن�ت�ب�ادل ف�ی�ھ األف�ك�ار 
والتجارب والمشاریع، وك�ان زھ�ی�ر 
بھنام بردى واحداً من ألمع المثقفی�ن 
والشعراء الذین ع�رف�ت�ھ�م ف�ي ھ�ذه 
النخبة الط�ی�ب�ة، وت�ط�ورت ت�ج�ارب�ن�ا 
الشعریة معاً وكانت تجربتھ م�م�ی�زة، 
لكني فوجئت بتطور تجرب�ت�ھ ن�وع�ی�اً 
حین زارني قبل عامی�ن ف�ي م�ن�زل�ي 
بھولن�دا م�ت�ج�ش�م�اً ع�ن�اء ال�وص�ول 
وحین اھداني اض�م�ام�ة ج�دی�دة م�ن 
مجامیعھ الرائعة، دھشت من تط�وره 
ونصوصھ واعتبرتھا منعطف�اً ك�ب�ی�راً 
في أعمالھ، لكني لمحت تعباً ی�راف�ق�ھ 
وأس��ًى م��ری��راً ف��ي ح��دی��ث��ھ بس��ب��ب 
مایحصل في البالد وت�ف�رق أب�ن�ائ�ھ�ا 

  المبدعین وتشتتھم.
الیوم رحَل الشاعر العراق�ي األص�ی�ل 
زھیر بھنام بردى وترك وراءه أث�راً 
طیباً لن تنس�اه األج�ی�ال، رح�ل دون 
تلویحة وداع ، ھ�ك�ذا ف�ج�أة ص�دم�ن�ا 
الخبر في وكاالت األنباء وجعلن�ا ف�ي 

ل��روح��ھ ال��رح��م��ة  ... ح��زن م��ع��ت��م
والطمأن�ی�ن�ة، ول�ن�ا ص�ف�ح�ات ذك�راه 

  . العطرة

ش�غ�ل زھ�ی��رب�ردى م�وق�ع��ھ ك��ع�ض��و 
المجلس المركزي والمكتب التنفی�ذي 
ونائب األمی�ن ال�ع�ام ل�الت�ح�اد ال�ع�ام 
ل�ألدب�اء وال�ك�ت�اب ف�ي ال�ع�راق ع��ن 
الثقافة السریانیة، ورئی�س ال�م�ك�ت�ب 
الثق�اف�ي الس�ری�ان�ي، أص�در ب�ح�دود 
عشرین مجموع�ة ش�ع�ری�ة، وص�در 
عن شعره كتابان، شارك في ال�ع�دی�د 
م��ن ال��م��ؤت��م��رات وال��م��ھ��رج��ان��ات 
والملتقی�ات داخ�ل وخ�ارج ال�ع�راق، 
ك��ت��ب ع��ن إب��داع��ھ الش��ع��ري ن��ق��اد 
عراقیون وعرب، حاز ع�ل�ى ال�ع�دی�د 
من ال�ج�وائ�ز ال�ع�راق�ی�ة وال�ع�رب�ی�ة، 
ت���رج���م���ت قص���ائ���ده إل���ى ل���غ���ات 
عدیدة....وكانت لھ كت�اب�ات ف�ي أدب 

 الطفل. 
وھذه ع�ن�اوی�ن ب�ع�ض م�ج�م�وع�ات�ھ 

  :الشعریة
غ�دا ی�ك��ون ق��د ف��ات/م�ن��ش��ورات   -1

 1996مكتب نینوى 
مصحات للحب والخرافات/مك�ت�ب  -2

 2000نینوى 
ظل أنیق لشكلي /وزارة ال�ث�ق�اف�ة   -3

2000 
عشر قطرات من دم�ع الش�م�س/  -4

ال�م�رك�ز ال�ث�ق�اف�ي اآلش�وري دھ��وك 
2005 

الجسد أمامي وأحفادي ف�ان�وس/  -5
دار الینابیع س�وری�ا/م�ن م�ن�ش�ورات 

 2009موقع عنكاوة
نصوص تشبھ عینیك/م�ن�ش�ورات   -6

ال����ن����ش����اط ال����م����درس����ي(ت����رب����ی����ة 
 2010نینوى)

المكان الى األبد مدی�ری�ة ال�ع�ام�ة   -7
 للثقافة والفنون السریانیة في اربیل

نشید الج�س�د ف�ي ال�ی�وم ال�ث�ال�ث   -8
 .عشر دار تموز في دمشق

      
                     

 اً ً  ودا  اس اأ د
           و ا  ز دى

 موفق ساوا                                                                                    
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 لم أعتِن بك كثیرا     
 حین كنت أحمل نعَشك

 وكنت أھمُس بخجل
 اسف یا شاكر

 أعرف أنّك منشغٌل بحفل توقیع دیوان الموت
  اسف و أبلّغك
  السماء أیضا

 كانت ترتكُب ھذا اإلثم
 وتتجاسُر مثلنا

 ترفُع معنا تابوتك
 وترّدد نّصا لك

 تعّجبُت وأنت معي أیضا كنت تسّمیھا ظلما
  السماء السابعة

 فمتى أصبحت السماء شاعرة؟
 حقّا لم أعتِن كثیرا ً

  وأنا أحمل نعشك
 ألنّك كنَت تحت أنقاِض نّص أسود یرتعُش بین یدیك

  وأنا أسمعھ بدماثة جّمة یكسر ُالضوء
  لتكوَن دافئا وأنت في الموت الذي ال تجیده كثیرا فلماذا احبّك؟

 وكان أقرب من أمرأة تعشقھا الیك
٠٠٠٠ 

 أخبرك ال تقلق
 او تضجر

 لم أستطع النوم غداً 
 قبل أّول أمس

 الھاتُف یكتّب داخراوا
  والمقبرةُ تقرأ نشرةَ أخبار الغیم

  في عینك الثالثة وترّدد جّدتي صعدْت الى الشجرة
  بخجٍل واضح

 ورأیتك یا شاكر وأنت میّت تثمُل في محراِب النص
٠٠٠٠٠٠ 

  ال لن تغیب كثیرا
 كما وعدت الفراشات البیضاء وقد صبغت بأحمر شفتیك

نصوصاً من أبجدیّة تفّكك ُزیت زیتون خ�ی�ط ص�غ�ی�ر م�ن ق�ارب 
 كانت تزخرفھ شمخي بحلیب حلمتیھا

وتمأل مندیل راھب بلحیٍة كثیفة كلیل شھوة زرق�اء وت�ك�س�ر ف�ي 
  حائط بال مرآة

عظام انو تنزل بید الھة عمیاء یقودھ�ا م�الئ�ك�ة خ�رس وج�دت�ك 
تصعُد الى الشجرة ومعك بئروتحمل الفانوس وقبل صیاح الدیكة 
تقرع ناقوَس كنیسة (مرحانا )ف�ی�ت�ّدف�ق ال�ھ�ة الس�م�اء ونس�م�ع 
صوتا ینھُض من بیوتات الطین واجداد البنفسج في اص�ح�اح�ات 

  الورد وقمح األبدیّة في عیني طفل یبكي لقطعة خبز یابسة
 ال یا خلي

  العسُل سیزعلُ 
وضوُء المرایا یلطُم خّد الحیطان والموسیقى في ال نسق تومُض 
في أطراس األصابع والغیم یصطاُد الھواء وی�رك�ُض ف�ي مص�حٍّ 
عقلي الى فردوس یشتھي أنثى تناُم في سریِر الھ ث�م�ل ی�ح�رُس 
باَب األبدیة وآدم یرسُم لوحة نّصك االخ�ی�ر ف�ي م�ذب�ح ی�ب�ت�س�ُم 
لدوحة ماء فصح ویرتّل من فرشاة لوثر ایشووفي فم حمام ینزُل 
الى سوق الغزل ویغزل في جسدك میم المرب�ع�ة ون�ج�وم س�اح�ة 

   التحریروكرستال لیل جمعیّة اشور بانیبال
 

  ال یا شاكر
  حّذرتك من أن تذھبَ 

إلى عتمٍة مكسورة القیافات وحّذرتك من أناق�ة ال�ع�ب�ث وأس�م�ال 
الحیاة السوداء قلت لك كْن سعیدا كما كنت ف�ي م�ل�ب�ورن أو ف�ي 
شطّ العرب وأنَت تعانُق السیّاب أو أطالل نینوى التي كنت ت�ح�ّب 
وأضحك كثیرا وأنا أسمُع العصافیر تتجّمع في الل�ی�ل ف�ي ن�ق�اب�ة 

 المعلّمین أیسر ضلع الحدباء لتسرق ابتسامتك قمحا لعشاء لذیذ

 ال یا صاحبي االنیق وشعرك ثلج
 ال تنثر الرماد على الثریّات

 وال تحلم أكثر من قبلة في شفة أمرأة
 تمشي فوق دال دمك

 ال یا اخي تعال
 ال تترك سیرتك بال عنوان

 وتھّز نخلةَ بالدك
 تساقط مردوخ في جرن خوص

 ال تطحن حظّك االسودبجیم الجمر
  وال تأخذ رغیفا معك

 او نبیذا كي ترضع من حلمة السماء
أرسل لعزیزتك واوالدك بھجت وإحسان ومالذ وم�ی�دی�ن وف�ال�ی�ا 
ونادیة وافرودیت ویودیت ولحوائي الجمیلة العین�ی�ن ط�ی�راً م�ن 

 أحداق الشمس
 وسبعةَ أضالع منك

 تكوي تجاعید ألواح متحف شمعھ یذوي بكاء
  كلّما صعدْت مع جّدتك

  لتطبخان السماء
 لجنیّات یشھقَن في سریر كلكامش نكایة بانكیدو

 یا صاحبي األغر
 أحّس أن القمَر من فرط البكاء صعَد الغیم لیرضَع منھ الضوء

  وأّن القبر
 دخل انذار جمال وأحسن ھندامھ الستقبالك

والطحین الذي عجنتھ جّداتنا نقشھ نقاط اسمك الثالث في شی�ن�ك 
   الشھد

وأنّك تمشي في الجنازة وبصحبة ادم الشھید و ت�وق�ظ ال�ق�ص�ائ�د 
 التي لبسْت ثوب السواد

تشیّیعك كمجانین یحلبون ثدي الزیت ویمضخون زب�ی�َب ال�ن�ب�ی�ذ 
 بالقرنفل وماء الفصح وترتیلة موران

وأنت تحمُل قالئد اف�رودی�ت وت�رش�ُف ال�م�ل�َح وال�زب�د ال�ب�ح�ري 
والعذروات في الواح جغرافیتك السعیدة وتحمُل حرائ�ق ن�ی�ن�وى 
معك في حقیبة الموت التي یقوم بتعبئتھا المالئكة قل لھ�م أن ال 
یھملون الواین االحمر الذي ك�ن�ت ت�ح�ّب ع�ل�ى ظ�ھ�ر ك�ن�غ�ر او 
عربةتكتك بریّة أیّھا الرائي أحمْل مردیّا وأبحْر ف�ي ب�ح�ر ب�م�اٍء 

  مقّدس وأذھْب الى
فردوس وبترتیلة من بوق الخلیفة وضوء أمرأة م�رق�ت أم�ام�ك 
في الزوراء او ساحة القبلة أذھْب الى عشبة س�ت�رت�دی�ك وتض�ُع 
فوق رأسك تاجا من عیون الثلج ودانتیل ثوب غجریّة ب�اس�م ال�ھ 
أذھْب الى حیث الشعراء القلةالقامة مھرجان اكیتو او المربد او 
الجواھري و المتنبي خذ قرطاساً من شفاه جنیّات ن�ام�وا ون�ح�ال 
وخبزا ونرامسین خذ ج�ّدت�ك ل�ی�ت�دفّ�ق لس�ان�ك بس�م�ك�ث واول�ب 

 واالبجدیّات كلّھا
 یاشاكر یا راما ورابي ورب الشعر وراء العرق

 أیّھا الشاھق في االعالي
أشھْق أمام انخیدونا وضع في فمھا نصوصك لتشھ�ق ف�ي ف�م�ك 
في قبلة تستغرق قرناوتب�ن�ي ش�ال�ی�ھ�ات ل�ل�ح�ّب ون�واف�ذ تض�اء 

 بمناقیر الشواھین والكنارى والعصافیر
وتنانیرا تطیُر بالیدین ومیاھا تسبح في عین النوارس وصلصاال 
في مذبح الخلق یبتكُر السماء الس�اب�ع�ة ال�ت�ي ك�ن�ت ت�رغ�ب أن 

 تصعدَ 
من نون النور وتفّاحھ حّواء وناي الحّب وفم النواقیس ون�ح�ی�ب 
الغیم ونوستولوجیا الخلق الى تاء الموت والت�ان�ی�ث ال�م�ت�ح�ّرك�ة 
وواصدقاء الكرادة وأخوة جمعیة اشور بانیبال واصحاحات اإللھ 
مردوخ والمخلوقات الغریبة التي تجلُس ت�ح�ت ق�رص الش�م�س 
وتمضخ الحلویّات والرماد وماء الفصح وصوت الدیك�ة وخ�م�رة 
سیدوري ومیامر االلھة ونق�ش�ات ق�م�ی�ص ال�ت�راب وال�ع�ّراف�ات 
وكتب التنجیم وكّراسات الخلدونیّة في مدرسة التغلبیّة وتفّ�اح�ات 
الضوء ورعشة األس�رة ب�ع�د م�ن�ت�ص�ف ت�ھ�ی�ج ح�روف ال�غ�زل 
والتراب الذي یحضُن البلح المتساقط في عیني صلصالھ ال�ط�ري 

كتجاعید جّدتك ومسامیر صندوق عتیق ف�ي س�رداب ی�ع�ب�ر م�ن 
 سّرة الظالم الى عصافیر ناحت فوقھ قبل أن یموت الضوء

٠٠٠٠ 
 أمس في المقبرة
  كنت كنقار خشب

 اسأل النابوت عن موتك
 ولماذا أخذك الى ھناك؟

 وأین وصلت َ؟
 كان العنب مذعورا

من قنینة نبیذ في نّصك اإللھي عن أصابع نرام س�ی�ن ف�ي خ�ب�ز 
 الحطب بید جنیة تعدو بین فخذي انكیدو الھائلتین

 عن عزاء أقامھ متحف الطحین وھو یفّكر بالزیتون
عن احد یخرُج من خرافة ساللة تماثیل عصیّ�ة ع�ل�ى ب�وح ح�ي 
سعید یجمع صراخ طفل البرد قرب مصّح ع�ق�ل�ي ل�ری�اف�ة ج�دار 

 تمثال علیھ الفتات النعي
عن التفاح الذي سقط قرب دمع�ة ل�ف�ال�ی�ا ال�ت�ي اخ�ت�ك ب�ال�ح�ی�اة 
كلھاحین تموت وتحلم ان تعود لتقب�ل�ك ع�ن ال�ت�م�ر ال�ذي ت�ح�ب 
وعصفورك االزرق الذي لم یغردون ذھبت بعیدا وعن ال�ح�م�ام�ة 
التي كانت تجلب لك قطعا من الغیم المثلج لتغمسھ ف�ي س�خ�ون�ة 
نبیذك اللیلي عن مصابیح الشارع التي كنت تث�رث�ر م�ع�ھ�ا ح�ی�ن 
نخرج من حدائق نقابة المعلمین في بخدیدا ون�ح�ن نش�م ال�ك�ب�ة 
والشوباتي وال�ب�س�وس�ت�ا ع�ن أوالدك ال�ذی�ن ك�ان�وا ی�م�س�ك�ون 
الحمامات من شباك القمر ویطلقونھا حین نع�ود ب�ع�د م�ن�ت�ص�ف 
الصعلكة عن التراب وھو ینقش مع متحف االفق س�ح�ب�ا ت�م�ط�ر 

 بالزغارید وانت ترتعش بنص جدید
٠٠٠٠٠ 

امس في المقبرة كنت اقود خ�الئ�ق اش�ور وال�ھ�ة اوروك ق�ل�ت 
الجرب ان احكي معك اتأمل جداریات ولقى ولماسو كن�ت ت�ن�ظ�ر 
إلیھم وترتل ارخل بثر ارسل كان انلیل معي یكتب والخالئق ف�ي 
طقس جنون والموت قبیح باسمالھ السوداء وكطفل أم�ام ال�م�اء 
في یوتوبیا نصوص صلصال كنت اقود س�ح�ن�ت�ي ال�ی�ك وامس�ك 
بقالئد افرودیت واصرخ یا ق�ب�ورا س�ع�ی�دة تس�رق ك�الم ش�اع�ر 
وقبیحة كجنیات تعول اغسلي یا كینونة جسد شاعربحاء ال�ح�ی�اة 
سیلقمك رطبا ونحال وتفاحا ھا أنا اقود االن الحروف كلھا لتق�ب�م 
طقوس الجنون في ح�ف�ل ت�وق�ی�ع ال�م�وت واق�ود ال�وردل�ت�اب�ی�ن 
الترانیم التي تدمع كل لیلة وھو یجلب ثریاتھ ومسودات ع�ی�ن�ی�ھ 

  وتقاویم ایام تأتي بمعجزات كانت تنھض من رماد البالد
واقود عائلة الحب واكتب رحیلك في معجم االلھة ومن ص�ن�دوق 
جدتك اجلب مسامیره التراب واحدق في وجھك في عتمة ج�ث�ت�ك 
ازركشفي قمیص حین ت�م�وت م�ن ی�واری�ك اط�م�ئ�ن ال�م�ف�ت�ون 
بالفاتنات واریناك على أتم م�وت وان�اق�ة وخ�ل�ف�ك ك�ان�ت ت�ب�ك�ي 
نصوص ادم وترانیم بخدیدا ویرتعش الشجر من ال�ح�زن أت�دري 
یا شكروكا المغرور باسمھ ونقاطھ الثالث حتى جثتك كانت تكتب 
وتحدق فیك باعجاب وجلبت لك م�رآة م�ار م�ی�خ�ائ�ی�ل وال�ح�ی�اة 
وصخب سوق الغزل في صباحات الجمعة وعطر السعال الدی�ك�ي 
اعرف انك اخذت اكثر من أیام وانك منذ فن وشعر وس�ون�ات�ا ل�م 
تحلق لحیتك ومنذ أربعین حوال وانا الی�ح�ی�ا ع�ی�س�ى ال�ح�ي وی�ا 
عراق الحي اتممنا قداس موتك في كنیسة مار یوحنا التي ك�ن�ت 
تنظر إلى فخ�ام�ة ب�اب�ھ�ا ال�خ�ش�ب�ي وان�ت ت�زی�ل ص�ل�ص�ال اور 
وسومرواشور من یدیك الموحلتین وتسرب كمان كنت تفعل م�ن 
قاع ضریحك في قارب ك�ل�ك�ام�ش جس�دك ال�ى أوالدك واخ�وت�ك 

 الشعراء.

امس جئت الى المقبرة العثر على م�وت�ك واج�م�اع م�ا 
تبقى من نقاط حروف اسم�ك ال�ت�ي ق�ادت ت�م�ردا ع�ل�ى 
القبر وخ�رج�ت ل�رج�م ال�م�وت وث�ق�ة ح�روف م�ك�دس�ة 
وبعض ضوءمازال ی�ذھ�ب إل�ى ب�ت�ھ�وف�ن وی�ع�زف ف�ي 
مطحنة شفتیك سمفونیات لم تقلھا الم�وس�ی�ق�ى اال ب�ع�د 

 .موت شاعر أخضر اللون یسود في عین الحب

 في قصیدة رثاء 
 )22شباط  09في “ العراقیة االسترالیة”(نشرْت 

  ُ ،دى  ز 
  ، دة  

 !! ا  ز  
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  ا COVID-19 ت ل ص
 

 وزارة الصحة التابعة للحكومة األسترالیة
 

، حتى لو كانت خفیفة، یجب أن تخضع للفحص في أقرب وقت ممكن. یمكن أن تساعدك معرفة م�ا COVID-19إذا كنت تعاني من أعراض 

 في تجنب نشر الفیروس إلى أصدقائك وعائلتك ومجتمعك. COVID-19إذا كنت مصاباً بـ 

 . یمكن استخدام الفحص بسرعة وبشكل خاص في منزلك.COVID-19یمكنك استخدام الفحص السریع لمعرفة ما إذا كنت مصاباً ب 

 یمكنك شراء الفحص السریع في العدید من األماكن بما في ذلك الصیدلیات ومحالت السوبر ماركت.

 تتوفر الفحوص السریعة المجانیة من الصیدلیات إذا كان لدیك إحدى بطاقات التخفیض التالیة:

 Pensioner Concession* بطاقة 

 Commonwealth Senior Health Care* بطاقة 

 Health Care* بطاقة 

 ، أوLow Income Health Care* بطاقة 

 * بطاقات دائرة شؤون المحاربین القدماء الذھبیة أو البیضاء أو البرتقالیة.
 

فحوص سریعة مجانیة من الصیدلیات الم�ش�ارك�ة ع�ل�ى  10یمكن ألي شخص یحمل إحدى بطاقات التخفیض ھذه الحصول على ما یصل إلى 

 فحوص سریعة مجانیة شھریاً. 5أشھر، بحد أقصى  3مدار 

 یمكن العثور على مجموعة من المعلومات المترجمة حول الفحوص السریعة على موقع وزارة الصحة االلكتروني، بما في ذلك:

 * أین تجد الفحوص السریعة

 * كیفیة استخدامھا

 * كیف تقرأ النتائج، 

 ماذا تفعل إذا كانت نتیجة الفحص إیجابیة على الفحص السریع.*

  لغة. وھي مكتوبة بلغة سھلة الفھم وتتضمن صوراً. 63متوفرة بما یصل إلى   الموارد

 یمكنك مشاركتھا مع عائلتك ومجتمعك.

 the Nationalوتشعر بالقلق بشأن أع�راض�ك، اتص�ل ب�خ�ط  COVID-19لمعرفة المزید عن الفحوص السریعة، أو إذا كنت مصاباً بـ 

Coronavirus Hotline  إذا كنت بحاجة إلى مترجم. یمكنك أیضاً زیارة  8، واضغط 1800 020 080علىwww.health.gov.au 
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 فراس حج محمد/ فلسطین
23/7/1978- 30/7/1973 

  أو  دد واا  

ما بین الموعد والموعد ذكرى، وما بین التاریخین شراكة، وما بین المولدین ت�ع�ان�ق وات�ف�اق، ف�الس�الم س�الم   
الروح، ال سالم الحروف، والنبض نبض القلب ال جنوح الذكریات في مشاعر معلبة، شعور بزقزقة العصافیر مع 
كل إشراقة فجر، تصنع أسبابھا، لتتعلق بالمطلق ولتسافر على أجنحة الخیال الراقص، معلنا تحقق المعجزات في 
یوم تقبض فیھ األماني على جمر الحلم لنكون مقاومین العبث والعدم، وحجارة الطریق فلنكسرھا، أو لنتجاوزھا، 
فال درب بال حواجز، وال حیاة بال مشقة، وال لیل بال ریح عاتیة، وال بد أن ینبلج الصباح أخضر زاھیا لیعل�ن أن�ھ 

   یتنفس بحلم جدید ومیالد جدید.
ا ج�زن�سنوات تضاف إلى أعمارنا لیس لمجرد التراكم الكمي الزمني، بل لنتعمق الحیاة، وندرك أن فوات األوان من الخ�س�ران ال�م�ب�ی�ن، ف�ل�م ی�رح�م�ن�ا ع�

اح وقصورنا إذا لم ندافع عن آخر حصون القلب الممتقع بالذكرى الجارحة، ستلومنا كل ذرة من ذرات ھذا الكون ال�ت�ي ش�اھ�دت وش�ھ�دت ت�ع�اس�ة األرو
وب�ل�ة  رضاوتكلّس القلوب، وقد ران علیھا الران وتبلدت األحاسیس، وما نفع أن تكون مرھفة شفافة وقد ارتمت من فرط حنینھا مقتولة ترجو الھدى وال

 ی�ن،الریق من عطش ال ینتھي؟ من بعد أن تراجعت لتكون في ثالجة الموتى، ال لشيء إال لبعض ریح عاقر، لم نحسن التعامل م�ع�ھ�ا ف�ك�ن�ا م�ن ال�خ�اس�ر
أب�د ال�دھ�ر  تظلوالقائمین في أحزاننا والسابحین في معارج الحنین برحلة ال تتوقف وال یبدو سكونھا ممكنا، فالزمن یمدھا بناره، وینفخ فیھا من روحھ ل

 مشعة بالوجع المقیم.
ص�اح�ب�ھ، ت�ل كل یوم یكبر فینا الحزن ویتمدد بحجم طاقة الكون غیر المتناھیة، فال ھو یعلن استسالمھ، وال القلب یعلن انسحابھ، فكل منا حریص ع�ل�ى ق�

ع�م�را  ح�ب�ھلیتركھ حرفا نازفا مع كل نفَس، فكیف لحزن أن یھزم إنسانا عرفھ ورباه "كما یربي أحدكم فلوه"، خبره واختبره، وكان من خالیاه، لق�د ص�ا
كریات في الذمدیدا ناتئا بالجروح والقروح، فصار خبیرا بالحرب التي لن تتوقف لحظة، فھل لھذا الحزن أن یھزم إنسانا تصادق والحرب واللظى واشتعال 

 كل دقة قلب؟
ھ، ك�ان�الحزن مھزوم وھازم، والقلب مقتول وقاتل، واللیل شارح أساریر التعب الغریب المنشورة في كبد السماء الالھبة، ال�ح�زن م�ھ�زوم، م�ت�ص�دع�ة أر
ى ل�رؤمتشققة جدرانھ، والقلب مھزوم مشقوق إلى نصفین وبعض شظایا، ال ینوح وال یبوح، ال ینام وال یصیح، ال یعرف إال من الذك�رى ب�ع�ض أش�ب�اه ا

 المنذورة للریح، فسبح بحمد خوائك وكن للیل سطرا من جنون.
ط دائرة ال محیالروح ستحیا من جدید، في عام جدید، على حزن جدید، لتكتب من األلوان أقتمھا، ومن اآلیات أشدھا إیالما لإلثم المھین، ستظل تدور على 

واحد یتردد  فَستتعب من التكرار، مھما كان الحكم الصادر بحقھا، لیس لدیھا استعداد أن تنكص عن عقبیھا لتسبح في فلك جدید، فالروح لم یعد فیھا إال ن
  ذاكرا من الحروف أربعة، ومن الكالم جملة واحدة مھداة المرأة مصوغة من رحیق الورد: أحبك، فكل عام وأنت الحب.

و 
 

 
 
 

 
 من آالِء األوِل من آیارْ 

*** 
 أّنً المنجَل ألقى باألشواِك لیفسَح دربًا لألزھارْ 

*** 
 وأطاحْت مطرقةُ الخیِر بأصنام األشرارْ 

*** 
 فإذا الصحراُء بساتینٌ 

 وإذا اللیُل نھارْ 
*** 

 یا كلَّ العماِل اتحدوا " واقتلعوا آِخَر مسمارْ  "
*** 

 شدَّ یَد األحراِر الى قیٍد وجدارْ 
 

 یحیى السماوي
 استرالیا -أدیلید 
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مع ظھور النظام الرأسمال�ي وم�ع ب�دای�ة ال�ث�ورة     
الصناعیة ف�ي ب�ری�ط�ان�ی�ا، ظ�ھ�ر الص�راع ال�ط�ب�ق�ي 
الحتمي بین العمال والرأسمالیین منذ القرن ال�ت�اس�ع 

نتنناول تأریخ الطبقة العاملة ع�ال�م�ی�اً   عشر وعندما
ووطنیاً سوف نجد مدى البؤس والظل�م واإلض�ط�ھ�اد 
واإلستغالل التي عاشتھ جماھیر العمال وكیف ُسلب�ت 
قوة عملھم وكیف دارت نتائج األزمات ال�رأس�م�ال�ی�ة 
على رؤوس ھذه الطبقة ولیس على العمال ف�ق�ط ب�ل 
على شعوب العالم . إن تأریخ النضال العمال�ي ح�اف�ل 
بالمالحم البطولیة وكیف قدمت الطبقة الع�ام�ل�ة آالف 
الضحایا قرباناً للصراع الطبق�ي وال�ن�ض�ال ال�ث�وري. 
ولھذا بدأت الخطوات النضالیة األولى م�ن أول ُس�ل�م 

تحقیق الحق�وق وال�دف�اع ع�ن�ھ�ا وم�ن   النضال ألجل
أجل الحفاظ على آدم�ی�ة اإلنس�ان وم�ن أج�ل ت�وف�ی�ر 
أبسط وسائل العیش والمعیشة. فالطبقة العام�ل�ة ھ�ي 
القوة المنتجة للخ�ی�رات ال�م�ادی�ة وھ�ي الس�ب�ب ف�ي 
تطور النظام الرأسمالي وتطور المجت�م�ع�ات. وع�ل�ى 
مدى مئات السنین، لم تتوقف الطبق�ة ال�ع�ام�ل�ة ع�ن�د 
المطالب االقتصادیة وال�ن�ق�اب�ی�ة ب�ل ت�ع�دى ذل�ك إل�ى 
النضال السیاسي حیث مارست ك�ل وس�ائ�ل ال�ن�ض�ال 
م�ن إض�راب�ات وإع�ت�ص�ام�ات وت�ظ�اھ�رات ووث�ب�ات 

بعد أن وعت وأمتلكت ال�وع�ي ال�ع�ل�م�ي   وإنتفاضات
 وبعد ظھور أحزابھا الطلیعیة.

ولمعرف�ة ال�ت�س�ل�س�ل ال�ت�أری�خ�ي وال�ذي ك�ان ح�اف�ل 
بالنضال وظھور عید العمال الع�ال�م�ي ك�رم�ز ل�وح�دة 
الطبقة العاملة ورم�ز ل�ل�ن�ض�ال ال�م�س�ت�م�ر إلن�ت�زاع 
الحقوق وتكوین النقابات العمالیة وت�ن�ظ�ی�م نض�ال�ھ�ا 

 .  التأریخي
وبأختصار كانت بدایة عید العمال من القرن ال�ت�اس�ع 

وقبل   1856-أبرل-نیسان  21عشر في أسترالیا في 
ذلك التأریخ ظھ�رت ظ�روف س�اع�دت ع�ل�ى ت�ج�م�ع 

وتعتبر الب�دای�ة م�ع ال�ث�ورة الص�ن�اع�ی�ة ف�ي   العمال
بریطانیا وبالتالي حّول األنتاج الصناعي في المصانع 

 الكبیرة حیاة الشغیلة إلى جحیم .
س��اع��ة  16-10ك�ان ی�وم ال�ع��م��ل ی��ت�راوح ب�ی��ن -2

 وأسبوع العمل وصل إلى ستة أیام
كان إستخدام األطفال في المعامل والمص�ان�ع دون -3

 أي أعتبار لصغر سنھم مقابل أجور في حدھا األدنى
ك�ان�ت أج�واء ال�ع�م�ل ت�ف�ت�ق�د ل�ألم�ن الص�ن�اع�ي  -4

والصحي فضالً عن إن�ت�ش�ار اآلف�ات واألوب�ئ�ة ب�ی�ن 
 العمال خاصة األظفال منھم .

أدت ال��ظ��روف أع��اله إل��ى ظ��ھ��ور ح��رك��ة ال( -5
س��اع��ات ع��م��ل ی��وم��ی��اً )وھ��ي أح��دى ال��ح��رك��ات 8

االجتماعیة ت�ھ�دف إل�ى ت�ن�ظ�ی�م ی�وم ال�ع�م�ل وم�ن�ع 
 التجاوزات واإلنتھاكات .

أول من طالب بتنظیم یوم العمل ھو أحد مؤس�س�ي -6
 1858-1771األشتراكیة الظوباویة (روبرت أوی�ن)

س�اع�ات ن�وم 8س�اع�ات ع�م�ل و  6حیث قدم شعار 
س��اع��ات راح��ة وت��رف��ی��ھ. وم��ن خ��الل ال��ن��ض��ال 8و

المستمر منحت النساء واألطفال في إن�ج�ل�ت�را م�ی�زة 
س�اع�ة 12م وف�رنس�ا 1847ساعات یومی�اً ع�ام 10

 م.1848یومیاً بعد ثورة 
رابطة العمال الدولیة (األم�م�ی�ة األول�ى ) ت�ب�ن�ت  -7

ساعات ف�ي ال�ع�ام 8مطالب العمال بتحدید یوم العمل 
م ُمعلنة ان الحد القانوني لیوم العمل ھو ش�رط 1866

أساسي وبدون توفیره ست�ف�ش�ل ج�م�ی�ع ال�م�ح�اوالت 
 لتحسین ظروف الطبقة العاملة وتحریرھا .

رأى كارل ماركس من خالل كت�اب�ھ (رأس ال�م�ال) -8

أن ذلك ذو أھمیة حیویة لصحة العمال (یقصد تنظ�ی�م 
: ان األنتاج الرأسمالي  1867یوم العمل) وكتب عام 

یتسبب من خالل تمدید یوم العمل ، لیس ف�ي ت�دھ�ور 
س�ل�ب�ی�ة ال�ظ�روف   قوة العمل ال�ب�ش�ري ع�ن ط�ری�ق

المعنویة والمادیة الطبیعیة للنمو وال�ن�ش�اط ف�ح�س�ب 
وإنما یتسبب أیضاً في إس�ت�ن�ف�اذ وم�وت ھ�ذه ال�ق�وة 

 العاملة نفسھا .
م قرراتحاد النقاب�ات ال�ع�م�ال�ی�ة ف�ي 1884في عام -9

أن   ش�ی��ك��اغ��و ف��ي ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة األم��ری��ك��ی��ة
ساعات عمل تشكل یوم عمل قانون�ي اع�ت�ب�اراً م�ن 8
وصاعداً مع الدعوة بتوحید ال�ق�وان�ی�ن  1886مایو 1

 التي تتوافق مع ھذا القرار .
ت�م�ت  1886م�ای�و ع�ام -وفي األول م�ن آی�ار -10

ال��دع��وة إل��ى اع��الن األض��راب ل��ت��ن��ف��ی��ذ ال��ق��رار 
ولكن قیادة (فرسان العمل ) بقی�ادة ت�ی�رن�ی�س   أعاله

ف.باوولي رفضت النداء باإلنضمام لحركة اإلض�راب 
ول��ك��ن ال��ع��دی��د م��ن ال��ق��ی��ادات وج��م��ع��ی��ات ف��رس��ان 

ال��م��ح��ل��ی��ة إنض��م��ت إل��ى ال��ن��داء ف��ي   ال��ع��م��ل
وم�ی�ل�ووك�ي وق�اد أل�ب�رت   وس�ی�ن�س�ی�ن�ات�ي  شیكاغو

بارسونز رئیس ال�ف�رس�ان ف�ي ش�ی�ك�اغ�و وزوج�ت�ھ 
 80لوسي بارسونز وطفالھما مظاھرة م�ك�ون�ة م�ن 

ألف عامل في شارع میشغ�ن بش�ی�ك�اغ�و وف�ي األی�م 
القلیلة التالیة إنضم ألیھم م�ن ج�م�ی�ع أن�ح�اء ال�ب�الد 

ألف عامل مؤكدة ع�ل�ى م�ط�ال�ی�ب�ھ�ا 400-350مابین 
وشعار تخفیض ساع�ات ال�ع�م�ل ول�م ت�واف�ق ع�ل�ی�ھ 

 السلطات وأصحاب المعامل .
تحدث محرر ص�ح�ی�ف�ة ال�ع�م�ل  1886مایو 3في -11

) في أح�د ال�ج�ت�م�اع�ات 1887-1855أوغست بایز (
إلى ستة آالف عامل لقد حاول المندسین بین ال�ع�م�ال 
إفساد وكسر األض�راب ول�ك�ن ال�ع�م�ال تص�دوا ل�ھ�م 
وتدخلت الشرطة وأطلقت النار فقتلت أربعة أشخاص 

 وأصابت كثیرین آخرین. 
وفي الرابع من مایو خرجت مسیرة إحتجاجی�ة ع�ل�ى 
قتل المتظاھرین ثم أنفجرت قنبلة ألقاھ�ا م�ج�ھ�ول�ون 
في ساحة ھایماركت على تجمع الشرطة فقتل ثمانی�ة 

آخرین ب�ج�روح ف�ھ�اج�م�ت  77من الشرطة وأصابت 
الشرطة الحشود وقتلت ع�دداً م�ن ال�ع�م�ال وأص�ی�ب 

بجروح وألقي القبض ع�ل�ى ع�دد م�ن  200أكثر من 
األشخاص وكان منھم قادة األض�راب م�ن�ھ�م س�ب�ای�ز 

وت�م�ت م�ح�اك�م�ة   وبارسونز بتھم�ة أح�داث ال�ع�ن�ف
أربعة منھم والحكم علیھم باألعدام وھم أبریاء حی�ث 
ظھرت برائت�م ع�ل�ى ی�د أح�د رج�ال الش�رط�ة ال�ذي 

أعترف بأن ت�ف�ج�ی�ر ال�ق�ن�ب�ل�ة ك�ان م�ن ق�ب�ل رج�ال 
 الشرطة .

في األج�ت�م�اع ال�ذي ع�ق�ده االت�ح�اد األم�ری�ك�ي  -12
ك�ان�ون األول -لل�ع�م�ال ف�ي س�ان�ت ل�وی�س دیس�م�ب�ر

-م حیث تقرر فیھ أعتبار األول م�ن آی�ار  1888عام
م یكون في ھذا الیوم الی�ج�ب ان ی�ع�م�ل  1890مایو 

 ساعات عمل. 8فیھ العمال األمریكیین أكثر من 
بعد ذلك أقرت جمعیة العمال الدولیة (األممیة الثانیة) 

أق�رت  1889حیث كان أجتماعھا ف�ي ب�اری�س ع�ام 
آی�ار ی�ك�ون ی�وم�اً -وأعلنت ب�أن األول م�ن م�ای�س 

إلطالق المظاھرات واألحتجاجات ومن ھنا بدأ تق�ل�ی�د 
 العمال عید العمال العالمي .

لم یتوقف نضال الحركة ال�ع�م�ال�ی�ة ف�ي أم�ری�ك�ا  -13
م حیث ھجم الجیش األمریكي 1894وبلغ ذروتھ عام 

وقتل عدد من العم�ال ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن م�م�اش�ك�ل ذل�ك 
ضغطاً على الرئی�س األم�ری�ك�ي (غ�روف�ر ك�ی�ف�الن�د) 
ودفعھ للتصالح مع حزب العمال وتشریع قانون ع�ی�د 

 في البالد .  العمال وإعالنھ عطلة رسمیة
والیوم تحتفل الطبقة العاملة وشغیلة ال�ف�ك�ر ب�ال�ی�وم 
العالمي للع�م�ال وال�ت�ي ت�ع�ت�ب�ر م�ن�اس�ب�ة ل�ل�ت�ظ�اھ�ر 
واإلحتجاج والمطالبة بالحقوق في وق�ت تش�ت�د ف�ی�ھ 
األزمات وخلق أجواء الحروب والتھدیدات ب�الس�الح 
النووي والعودة للحرب الباردة والتسابق على ص�ن�ع 
س�الح اإلب��ادة ال��ج�م�اع��ی�ة ك�م��ا تس�ت��ف�ح��ل األزم��ات 
االق�ت��ص�ادی��ة وإتس��اع ال��ت�ض��خ�م وإرت�ف��اع األس��ع��ار 
وخصوصاً م�ن�ت�ج�ات ال�ط�اق�ة. ك�م�ا ت�زداد ال�ب�ط�ال�ة 

 وإرتفاع خط الفقر .
إن الطبقة الرأسمالیة الیوم لیست رأسمال�ی�ة األم�س 
فأنھا تطورت بشكل واسع النطاق بعد إتساع س�ل�ط�ة 
اللیبرالیة الجدیدة وإمت�الك ال�ت�ك�ن�ل�وج�ی�ا ال�م�ت�ق�دم�ة 
واألسلحة الفتاكة ك�م�ا أن ش�رك�ات�ھ�ا وم�ن�ظ�وم�ت�ھ�ا 
االقتصادیة تعدت الحدود فأصبحت التجارة ال�ع�ال�م�ی�ة 
بید الشركات متعددة الجنسیات ھمھا زیادة إس�ت�غ�الل 
الشعوب من خالل نظام العولم�ة وت�ط�ور االتص�االت 
اإللیكترونیة وتعدد األنظمة الرق�م�ی�ة وال�ت�ع�ام�ل م�ن 
خالل سرعة االتصاالت . وبالمقابل العمل على س�ل�ب 
مكتسبات العمال والكادحین وتضییق النظام الخ�دم�ي 
والصحي واإلجتماعي والتعلیم المجان�ي . وف�ي ھ�ذا 
الیوم تستذكر المنظمات األممیة ال�ح�ق�وق�ی�ة م�ع�ظ�ل�ة 
البطالة على مستوى ال�دول ح�ی�ث تش�ی�ر ت�ق�دی�رات 
منظمة العمل الدولیة إلى أن المتوقع تص�ل ال�ب�ط�ال�ة 

م�ل�ی�ون ش�خ�ص ف�ي ھ�ذا ال�ع�ام  205العالمیة إل�ى 
 3.4م وان إجمالي ق�وة ال�ع�م�ل ح�ول ال�ع�ال�م 2022

ملیار نسمة وأن نسبة البطالة تزداد صعوداً إلى أكثر 
م . ومن خالل 2019% عام 5.5%من متوسط6من 

مایحصل من توحش النظام الرأسمالي وتداعیات ھذا 
النظام في إفقار الشعوب والعودة إلى الھی�م�ن�ة ع�ب�ر 
شبكات إقتصادیة مھمتھا اإلست�ی�الء ع�ل�ى ال�ث�روات 

 االقتصادیة للبلدان األخرى.
مما یدعو القوى الدیمقراطی�ة وال�م�دن�ی�ة إل�ى وح�دة 
العمل والنضال . ورداً على سلب مكت�س�ب�ات ال�ع�م�ال 
سوف تعود الطبقة العاملة العالمیة إلى التوحد ورف�ع 
شعارھا التأریخي (یاعمال العالم أتح�دوا) م�ن ج�دی�د 
وبقوة .فالعالم وشعوبھ یواجھ العدی�د م�ن ال�م�ش�اك�ل 
ومنھا التغیر المناخي وتلوث البیئة وجف�اف األن�ھ�ار 
وزیادة التصحر وتقلص الثروات ال�م�ع�دن�ی�ة وفض�الً 
ع�ن ك��ل ذل��ك ھ��و ال��ح��روب ك�م��ا ی��ح�دث اآلن ف��ي 

 أوكرانیا.

ل اا  رآ  ول ا 

 صبحي مبارك/ سیدني
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المواقف ال�ُم�س�بَ�ق�ة  "الكاتب"أسوأ شيء ھو أن یتبنى    
 .عند الكتابة عن شيء ما

أث�ن�اء ال�ك�ت�اب�ة  "ال�ت�ح�ل�ی�ل"أسوأ ش�يٍء ع�ن�د ال�ق�ی�ام بـ� 
م�ع " ، و تبنّي ُمقاربات على شاكلة"الھََوس العاطفي"ھو

أنا وأخي على ابن "، و"عدّو عدّوي صدیقي"، و"أو ِضد
 .. "أن�ا وأخ�ي واب�ن ع�ّم�ي ع�ل�ى ال�غ�ری�ب"و  .."عّمي

 ."ِحب و احجي، وإكره و احجي"و
 :مثالً 

أعلَن الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین أن بالده لن تقب�ل  -
غ�ی��ر "ب�ب�ی�ع ص�ادرات ال�غ�از إل�ى م��ن وص�ف�ھ�ا ب�ال�دول 

 .إال بالعملة المحلیة (الروبل) "الصدیقة
ھذا یعني أن روسیا ق�د ق�ّررت م�ن خ�الل ھ�ذا اإلج�راء  -

اإلنتق�ال إل�ى م�رح�ل�ة الض�غ�وط ال�م�ض�ادة ع�ل�ى ال�ب�ل�دان 
األوروبیة تحدیدا، في محاولة لتخف�ی�ف ت�أث�ی�ر ال�ع�ق�وب�ات 
القاسیة المتخذة ضدھا، وفي ذات الوقت دعم قیمة العمل�ة 

الت�ي ت�ع�رض�ت ل�ت�راج�ع غ�ی�ر مس�ب�وق  (الروبل )المحلیة
 .نتیجة ھذه العقوبات

أن روس�ی�ا ت�درك ن�ق�اط ض�ع�ف  ..وھذا قد ی�ع�ن�ي أیض�اً  -
ال�ت�ي  "الھستی�ری�ا"البلدان الغربیة حیال عنصر الطاقة، و

یمكن أن یتسبب بھا حدوث ركود اقتصادي تاریخي فی�ھ�ا، 
مما سیدفع صنّاع القرار فیھا إلى ال�ع�ودة إل�ى ال�ت�ف�اوض 

 .معھا، منعا لمزیٍد من التدھور
في األجل القصیر بمثابة فرصة  "التدابیر"قد تكون ھذه  -

و ع�ل�ى  .تاریخیة لوقف ربط االقتص�اد ال�وط�ن�ي ب�ال�دوالر
المدى القصیر، فإّن من المفترض أن ی�ؤدي ھ�ذا ال�ق�رار 
إل��ى زی��ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ة ال��روس��ی��ة، ألن 

على الغاز الروسي لن یكون ل�دی�ھ�م "الُمدمنین"المشترین
وعلى وفق ذلك، فإن زیادة مع�ی�ن�ة ف�ي ق�ی�م�ة  ..خیار آخر

الروبل ستكون م�م�ك�ن�ة ت�م�ام�ا، وھ�و م�ا ب�دأ ی�ب�رز ف�ور 
اإلعالن عن ھذه الخطوة، رغم اس�ت�ب�ع�اد أن ی�ع�ود س�ع�ر 

 .2022 شباط/الروبل إلى مستویات أوائل فبرایر
قصیرة األجل، ق�د ت�ك�ون م�ت�ع�ددة  "التدابیر"ولكن ھذه  -

األبعاد في تأثیرات�ھ�ا ع�ل�ى ال�م�دى ال�ط�وی�ل، ف�ق�د یص�ب�ح 
المشترون غیر الراضین عن التغییرات في شروط الع�ق�ود 

بالتحّول، إلى ت�ح�ّول  "رغبتھم"أكثر إصرارا على ترجمة 
دین بدیلین لواردات الطاقة الروسیة "فعلي"  .بإتّجاه مورِّ

وفي الوقت ذاتھ، قد تكون ھ�ذه ال�خ�ط�وة ال�روس�ی�ة غ�ی�ر 
المسبوقة بمثابة ذریعة للبلدان األخرى التي تُص�دِّر أیض�اً 
موارد الطاقة لآلخرین لكي ت�ت�ف�اوض م�ع ال�ُم�س�ت�وِردی�ن 

 .بشأن األسعار، وآلیات الدفع بعمالتھا الوطنیة
 ُمھلةً لغایة"الدول غیر الصدیقة "منَح الرئیس الروسي -

لتحویل المدفوعات م�ق�اب�ل ال�غ�از   2022آذار /مارس 31
ثّم عاد الكرملین وأعلن الح�ق�اً أن ع�م�ل�ی�ة  ..   إلى الروبل

االنتقال إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي ستست�غ�رق 
،  2022-4-1وقتا طویال، وأن اآللیة الجدیدة لن تبدأ في 

 .كما أُعلن سابقا
إلى اآلن، ھذا صحیح، وصحیح جّداً، ب�ل أنّ�ن�ي ق�د ن�ق�ل�ُت 

ُم�وال�ی�ن ل�روس�ی�ا ف�ي  "ُم�ح�لّ�ل�ی�ن"جزءاً كبیراً منھ ع�ن 
 ."الغرب"موقفھا الراھن من 

ف�ي اإلع�الن  "اإلستعجال"غیر أّن ھذا ال یجب أن یعني  -
 "م�ی�الد" الدوالر والیورو، وال�ت�ھ�ل�ی�ل لـ�  "انھیار"عن 

ب�ت�ق�وی�ض س�ری�ع  "الت�ب�ش�ی�ر"نظام مالي عالمي جدید، و
ب�اع�ت�ب�اره ع�م�ل�ة  )لسیطرة الدوالر على االقتصاد العالمي

م�ن�ذ م�ن�ت�ص�ف ال�ق�رن  (التسویات المالیة الدولیة الرئیسة
الص�ی�ن�ي، أو  "الیوان"وال یجب أن یعني صعود   ..20الـ

ك�ع�م�الت تس�وی�ات م�ال�یّ�ة  (أو ك�الھ�م�ا )الروبل ال�روس�ي
وھ�و س�ی�ن�دِح�ر ق�ری�ب�اً،  )دولیة، بمجرد أن یندحر الدوالر

 "ض�رب�ة ال�ُم�ع�لِّ�م"أم�اَم (!!وقریباً جّداً، ألنّھُ یترنّح اآلن 
كما أنّھُ ال یجب أن یعني اإلستعج�ال ب�اإلح�ت�ف�ال  ..البوتینیّة

ال�ھ�ن�دی�ة ع�ل�ى  -ال�روس�ی�ة-بانتصار اإلمبریالیة الصین�ی�ة 
ألن ذل�ك ُك�لّ�ھ  ..األوروبیّة-الیابانیة -اإلمبریالیة األمریكیة 

سیتوقّف على مدى قدرة روسیا على إن�ف�اذ ق�رارھ�ا ب�ھ�ذا 
ح�ی�ال قض�ای�ا  "ج�م�وح�ن�ا ال�ع�اط�ف�ي"الصدد، ولیس على 

 .ُمعقّدة وحّساسة وخطیرة كھذه
ومن خالل قراءة الكثیر من التحلیالت والدراسات (ومن�ھ�ا 
لكتّاب روس موالون لسیاسات الرئیس ال�روس�ي)، ی�م�ك�ن 
استنتاج أن القرار الروسي ح�ول تس�دی�د ق�ی�م�ة ص�ادرات 
النفط والغاز الروسیّان الى أوروبا بالروب�ل ل�ن ت�ك�ون ل�ھ 
آثار كبیرة، وحاسمة، سواء ع�ل�ى ق�ّوة وھ�ی�م�ن�ة ال�دوالر 

 .كعملة دولیة، أوعلى مقدرات سوق النفط العالمیة
ویتضح ذلك من خالل االستثناء "الروسي" ف�ي ح�ی�ث�ی�ات 

 :ھذا القرار، والوارد في أمرین
أن ھذا القرار ال یسري على العقود ال�م�ب�رم�ة ب�ی�ن  :األول

روسیا ودول أخرى خالل الفترة الماضیة، وھو م�ا ی�ع�ن�ي 
 .أن العقود طویلة األجل لن تخضع لقرار الرئیس الروسي

ھو أن ھذا ال�ق�رار س�وف یس�ري ع�ل�ى ص�ادرات  :الثاني
، ول�ن   (Gazprom)"غ�ازب�روم"الشركة ال�ح�ك�وم�ی�ة 

 (Novatek) "نوف�ات�ی�ك "ینطبق على صادرات شركة 
باعتبارھا شركة خاضعة للقطاع الخ�اص، واالس�ت�ث�ن�اءات 
بقدر ما ھي تضعف قرار بوتین، فھي ك�ذل�ك ت�ف�ت�ح ال�ب�اب 

  .لروسیا للخروج من ورطة عدم القدرة على التنفیذ
وحسب أرقام قاع�دة ب�ی�ان�ات ال�ب�ن�ك ال�دول�ي، ف�ق�د ب�ل�غ�ت 

م�ل�ی�ار دوالر  481صادرات السل�ع وال�خ�دم�ات ل�روس�ی�ا 
 2019م��ل��ی��ار دوالر ع��ل��ى ال�ت��وال��ي ف��ي ع��ام��ي  378و
، كما بلغت واردات السلع والخدمات خالل ال�ف�ت�رة 2020و

م�ل�ی�ار  305ملیار دوالر و 352نفسھا على التوالي أیضا 
دوالر، وبما یعني أن روسیا كان لدیھا فائض ت�ج�اري م�ع 

 .العالم
أّما صادرات روسی�ا م�ن ال�ن�ف�ط وال�غ�از(حس�ب ال�ب�ی�ان�ات 

 165نحو  2021الرسمیة الروسیة) فقد بلغت بنھایة عام 
% 50ملیار دوالر. وإذا ما افترضنا أن أوروبا تستوع�ب 

من صادرات روسیا من ال�ن�ف�ط وال�غ�از، ف�م�ع�ن�ى ذل�ك أن 
تعامالت الروبل للصادرات من النفط والغاز س�وف ت�ك�ون 

مل�ی�ار  100ملیار دوالر، أو في أحسن األحوال  85بحدود 
دوالر، ألن الق�رار ُم�ل�ِزم ف�ق�ط ل�ل�دول ال�ت�ي ت�ؤی�د ف�رض 

 العقوبات االقتصادیة على روسیا.
ومن ھنا، لن یكون لقرار الرئیس الروسي في حالة ن�ج�اح 
تطبیقھ سوى أثر محدود، و"معنوي"، یتلّخص في مجرد 
النجاح في فرض سیاسة جدیدة لـ "كسر ھ�ی�ب�ة" أم�ی�رك�ا 
التي تحقّقھا(بدرجة رئیسة كما تعتق�د روس�ی�ا) م�ن خ�الل 

 سیطرة عملتھا على النظام المالي العالمي.
لكن في ظل العقوبات االق�ت�ص�ادی�ة ال�م�ف�روض�ة م�ن ق�ب�ل 
أمیركا وأوروبا، فإن األوضاع مختلفة، وخاصة إذا عجلت 
أمیركا بإبرام اتفاقھا مع إیران، والذي سیمكنھا في األج�ل 

ملیون برمیل یومیا لسوق النف�ط،  2القصیر من ضخ نحو 
% من حصة روسی�ا ال�ت�ص�دی�ری�ة 40وھو ما یعني قرابة 

 من النفط.
وقد تنجح أمیركا في الضغ�ط ع�ل�ى الس�ع�ودی�ة واإلم�ارات 
لضخ كمیات إضافیة، مما یع�ن�ي أن إفش�ال خ�ط�ة ب�وت�ی�ن 
بالضغط على أمیركا وأوروبا من خالل ورقة الطاقة بشك�ل 

 .عام ھو أمٌر وارٌد بنسبة كبیرة
، اس�ت�م��رار "اس�ت�رات�ی��ج�یّ�اً "إّن م�ن مص��ل�ح�ة روس�ی�ا  -
األوروبیین على ن�ف�ط�ھ�ا وغ�ازھ�ا، ول�ی�س م�ن  "إدمان"

 ."اإلدمان"مصلحتھا دفع أوروبا للتخلّص سریعاً من ھذا 
ح�تّ�ى م�ن ال�م�خ�ت�ّص�ی�ن ب�إدارة  )كما أنّھُ لیس بوسعِ أح�دٍ 

على نحو )أن یُسّوَق لنا  (األدوات الُمعقّدة للسیاسة النقدیّة
التي ستعمل ع�ل�ى  "اآللیة"، تلَك (مھني و واضح وُمقنِع 
السید ب�وت�ی�ن وال�ت�ي  "أطروحة"وفقھا، وستنَجح أیضاً، 

فإذا لم یكن ل�دی�ك�م  ..اشتروا غازنا ونفطنا بالروبل :مفادھا
 ..اشتروا الروبل من الب�ن�ك ال�م�رك�زي ال�روس�ي  ..روبل

وخذوا ھذا الروبل، وسّددوا ب�ھ ق�ی�م�ة ع�ق�ود ت�ج�ھ�ی�زك�م 
 !!!الموقّعة معنا أصالً بالیورو والدوالر

 "األعداء"قد یكون ھذا اإلجراء الروسي ناجحاً في إرباك 
 "حم�اق�ة"في األجل القصیر، ولكنّھُ قد یكوُن أیضاً مجّرد 

ب�ارع�اً،  "ت�ك�ت�ی�ك�ا"اقتصادیة ص�رف�ة، ول�ی�س  -سیاسیة 
ی�ؤّس��س لس��ت�رات��ی�ج��ی�ة ق�ادرة ع��ل�ى ت�ق��وی�ض ال�ھ��ی�م��ن��ة 

 .اإلقتصادیة األمریكیة على المدى البعید
كھذه قد تكون صحیحة وُمجدی�ة و ُم�ن�تِ�ج�ة  "ُمقاربة"إّن 

ول�ك�ن�ھ�ا  .. (كالصین والھ�ن�د وإی�ران) "صدیقة"مع ُدول 
ُمست�ح�ی�ل�ة وض�اّرة وُم�ن�ِھ�ك�ة اذا اس�ت�خ�دم�ت ل�م�واج�ھ�ة 

، أكثر تقّدما وقُدرة من اإلق�ت�ص�اد "عدّوة"اقتصادات دول 
 .الروسي بكثیر

ل�ل�ت�ف�ك�ی�ر  "ال�غ�رب"إّن روسیا بإجراءاتھا ھذه، قد دفعت 
على نحٍو ج�ّدي ف�ي ال�ب�ح�ث ع�ن وس�ائ�ل ل�ل�خ�الص م�ن 

وھكذا ف�ب�دالً  .الُمفرطة لمصادر الطاقة الروسیة "تبعیتھ"
ھذه التبعیة، ف�ھ�ي ق�د  "تعمیق"من أن تعمل روسیا على 

 ."تفكیكھا"عملت على 
بتشكی�ل  ، و بشكل سریع، "الغرب"وفي مواجھة ذلك قام 

أمیركیة مشتركة للبحث في إمكانیة ایج�اد  -لجنة أوروبیة 
بدائل ألوروبا في مجال الط�اق�ة ل�ال�س�ت�غ�ن�اء ع�ن مص�ادر 

وبالفعل اتخذت الوالیات ال�م�ت�ح�دة ق�رارا  .الطاقة الروسیة
ملیار متر مكع�ب م�ن  15یتضمن قیامھا بمد أوروبا بنحو 

، وھو ما یعني الع�م�ل ع�ل�ى 2022الغاز المسال خالل عام 
تخفیف وطأة األزمة على أوروبا، وفي الوقت نفسھ ی�ق�ل�ل 

 .من قیمة وخطورة الخطوة التي اتخذھا بوتین
وقد یكون من ن�ت�ائ�ج ھ�ذا ال�ق�رار األم�ری�ك�ي إع�الن دول 
البلطیق قرارھا بوقف استیراد الغاز الطبیعي من روسیا ، 
مّما یفرُض مزیداً من القیود على صادرات الغاز ال�روس�ي 

 .إلى أوروبا، ولیس العكس
ثّم جاء قرار الوالیات المتّحدة بضخ ملیون برم�ی�ل ی�وم�ی�اً 
من مخزونات اإلحتیاطي النفطي في الس�وق، ل�ل�ت�ع�وی�ض 
عن عجز روسیا في اإلیفاء بالتزاماتھا، وھو القرار ال�ذي 
یُتوقّع أن تتّخذهُ دول أخرى منتج�ة ل�ل�ن�ف�ط وال�غ�از خ�ارج 

، ومنھا بل�دان ت�ق�ع ف�ي أوروب�ا "أوبك بلس"، و"أوبك"
 .ذاتھا

 
علّمتنا السلوكیات الدكتاتوریة الكث�ی�ر م�ن وخالل التاریخ، 

ال�دك�ت�ات�وری�ة،  "ال�زع�ام�ات"الدروس والِعبَر، ومنھا أّن 
�ل اس�ت�خ�دام اس�ل�وِب الص�دم�ة وت�روی�ع  "األع�داء"تُفضِّ

وإرباكھم في األجل القصیر، وأنّھا على استع�داد ل�ل�م�ض�ي 
قدماً فیما تعتقد أنّھُ یحقُّق لھا ھذا الھ�دف، دون أن ت�ول�ي 
أّي اھتماٍم یُذَكر لم�ص�ال�ح ش�ع�وب�ھ�ا وب�ل�دان�ھ�ا ف�ي األج�ل 

 "المصیر الشخ�ص�يّ "بل أنّھا تتجاھُل حتّى ذلك  ..الطویل
، أن (أو م�اش�اب�ھ�ھ�ا)البائس، الذي یمكن لحماق�ات�ھ�ا ھ�ذه

 .فیھ "الزعامات"ترمي بتلك 

 از  وا  و او  واور
)(اا وا دت اات ا  ٌ 

 د.عماد عبد اللطیف/العراقأ.
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یقولون أن الشیاطین تسك�ن ف�ي    
التفاصیل، وقد أثبتت أحداث بدایات 
القرن الماضي أن ت�ل�ك الش�ی�اط�ی�ن 
صنعت مجموعة إشكالیات في قل�ب 
الشرق األوسط على أنقاض الدولة 
العثمانیة، لتتركھا لال�س�ت�ث�م�ار ف�ي 
المستقبل ال لسواد ع�ی�ون ش�ع�وب 
المنطقة، بل ل�م�ص�ال�ح اق�ت�ص�ادی�ة 
وسیاسیة طویلة األمد ترتزق من�ھ�ا 
تلك الش�ی�اط�ی�ن وس�دن�ة م�م�ال�ك�ھ�ا 
ودول��ھ��ا م��ن ح��روب وص��راع��ات 
أش�ار ال�ی��ھ�ا أح�د ال�دب�ل�وم��اس�ی�ی��ن 
األمریكیین في حفل توقیع ات�ف�اق�ی�ة 

م حینما قال للموقعین 1923لوزان 
أنكم توقعون على بحور من الدماء 

 بین شعوب ھذه الكیانات والدول!
تلك اإلتفاقیة التي أنتجت م�م�ال�ك    

وإم��ارات وج��م��ھ��وری��ات وم��ل��وك 
وأمراء ورؤس�اء ق�ادة ل�ی�س ل�ھ�م 
م�ث��ی�ل إال ف��ي ص��ف�ائ��ح ب��ری�ط��ان�ی��ا 
وشركائھا الذین ی�ك�ت�ن�زون أس�رار 
ال��ع��ال��م وح��ك��وم��ات��ھ، وف��ي خض��م 
ص��ن��اع��ة ت��ل��ك ال��دول ت��م إدغ��ام 
فلسطی�ن وك�ردس�ت�ان ف�ي ك�ی�ان�ات 

س��ی��اس��ی��ة مص��ن��ع��ة م��ن رك���ام 
الم�ؤام�رات وال�م�ص�ال�ح ال�دول�ی�ة، 
لتفرض واقعا في فلس�ط�ی�ن ت�ح�ول 

ح�روب   فیم�ا ب�ع�د مص�ن�ع إلن�ت�اج
ال�ت��ح��ری�ر ال��ت�ي ش��ن�ت��ھ��ا األن��ظ��م��ة 
السیاسیة حفاظا عل�ى ب�ق�ائ�ھ�ا ف�ي 
السلطة المحمیة بأج�ھ�زة ال�دع�ای�ة 
ووسائل االعالم وأئمة المنابر وم�ا 
فعلتھ بمالی�ی�ن ال�ب�ش�ر ب�ت�خ�دی�رھ�ا 
وتسطیح عقولھا باإلثارة والتھیی�ج 
والعبث بمفاتیح الغرائ�ز وتس�ی�ی�س 
األدی��ان وإش��اع��ة ف��ك��رة ال��ج��ھ��اد 
ل�م�ق��ات�ل��ة ال��ك�ف�ار، وإل�غ��اء ال��ع�ق��ل 
والحكمة في حل اإلشكال، ك�ل ذل�ك 
ال لشيء إال ألبعاد طوابیر ال�ج�ی�اع 
والمحرومین وإلغاء اآلخرین وقمع 
ال��م��ع��ارض��ی��ن واح��ت��ك��ار ال��م��ال 
والسیاسة والدین، وكذا الح�ال ف�ي 
كردستان التي قسموھا على أربع�ة 
كیانات، ح�اول�ت ت�ل�ك ال�دول إذاب�ة 
شعبھا في كیاناتھا القومیة ت�ع�ری�ب�اً 
وتتریكاً وت�ف�ریس�اً، وك�م�ا ل�م�ل�م�وا 
الیھود من كل اصقاع الدنیا ف�ع�ل�ت 
تلك الكی�ان�ات ف�ي ك�ردس�ت�ان ت�ارة 
بحرب إبادة وأخرى بتھجیر وثالث�ة 

 بإذابتھم في قومیة تلك البلدان.
والیوم وبعد أكثر من سبعین عاما   

على ضیاع فلسطین التي م�ا ت�زال 
راقص��ة ب��ال جس��د، ت��ن��ت��ھ��ك��ھ��ا 
ال��م���زای���دات وأع���راف ال���م���الل���ي 
وس��الط��ی��ن ال��ظ��الم وع��ق��ود م��ن 

تھمیش ال�ع�ق�ل واغ�ت�ی�ال ال�ح�ك�م�ة 
والحكماء ومسخ المواطنة واعتماد 
العواطف والغ�رائ�ز ون�وازع الش�ر 
وال��ح��رب إلدام��ة ك��رس��ي ال��ح��ك��م، 
الیوم وبعد ما ی�ق�رب م�ن أرب�ع�ی�ن 
عاما على توقیع ات�ف�اق�ی�ات الس�الم 
واإلعتراف المتبادل بینھا وبین ك�ل 
م��ن مص��ر واألردن وف��ل��س��ط��ی��ن 
وانتشار سفاراتھا وقنصلیاتھ�ا م�ن 
موریتانیا حتى ال�م�ن�ام�ة، وام�ت�داد 
مصال�ح�ھ�ا ال�ت�ج�اری�ة والس�ی�اح�ی�ة 
والص��ن��اع��ی��ة واإلس��ت��خ��ب��اری��ة م��ن 
الرباط إلى طرابلس الغرب وتونس 
وص���وال إل���ى س���وری���ا ول���ب���ن���ان 
وال��خ��ل��ی��ج، وج��والت ح��زب هللا 
وحماس وفتح وب�ق�ی�ة ال�م�ن�ظ�م�ات 
المكوكیة معھا في تل أبیب أو على 
الحدود سواء للمص�ال�ح ال�ح�ی�ات�ی�ة 
للسكان أو لمستق�ب�ل ال�وط�ن ال�ذي 
ت��أخ��ر ق��ی��ام��ھ ب��م��زای��دات اإلع��الم 
ال���ب���ائ���س وخ���ط���اب ال���م���زای���دات 
وعنتریاتھ الفارغة، ورغم ذل�ك م�ا 
تزال شماعة إسرئی�ل أھ�م أس�ل�ح�ة 
ال��دول ال��رادی���ك��ال���ی��ة واألح���زاب 
الشمولیة في الشعارات والمزایدات 
الساذجة والبلھاء عن العالقات م�ع 
إسرائیل التي أصبحت تھمة ب�ائس�ة 
لكل من یفضح نظامھ�م ال�م�ت�خ�ل�ف 
وعقلیتھم الج�وف�اء ال�ت�ي أوص�ل�ت 
شعوبھم إلى ھذا المنحدر ال�خ�ط�ی�ر 

 من التقھقر والضیاع.

إزاء ھذا الكم الھائل من استغفال    
الرأي العام یتساءل المرء ھل ك�ان 
زعماء مصر وھم قادة أع�ظ�م دول 
العرب وأكثرھا تضحیات م�ن أج�ل 
فلسطی�ن، ب�ل وأك�ث�ر ق�ادة ال�ع�رب 
نضاال من أجلھا، خ�ون�ة وع�م�الء، 
وذات التس�اؤل ع�ن م�ل�وك االردن 
وال��م��غ��رب وال��ب��ح��ری��ن واالم��ارات 
والسودان وقادة ف�ل�س�ط�ی�ن یس�ارا 
ویمینا، وحتى ی�ھ�دی�ن�ا رب ال�ع�ب�اد 
ونخرج من دوامة النفاق السیاس�ي 
واالزدواج��ی��ة، س��ت��ب��ق��ى االس��ئ��ل��ة 
تتناسل كلم�ا ع�ل�ق�ت دول�ة فش�ل�ھ�ا 
على شماعات اسرائیل ك�م�ا ت�ف�ع�ل 
الیوم ایران، وجریمتھا ف�ي قص�ف 
ارب�ی�ل ع�اص�م��ة اق�ل��ی�م ك��ردس�ت��ان 
العراق بص�واری�خ�ھ�ا ال�ب�ال�ی�س�ت�ی�ة 
لتعمیة العی�ون ع�ن رؤی�ة ح�ق�ی�ق�ة 
سیاساتھا الف�اش�ل�ة ف�ي ك�ل ال�دول 
التي تحاول جع�ل�ھ�ا م�ج�االً ح�ی�وی�اً 

 لمشاریعھا الفاشلة.
ك��ردس��ت��ان وع��اص��م��ت��ھ��ا ال��ت��ي    

تحولت إلى جزیرة ل�ألم�ن والس�الم 
واالزدھار في ب�ح�ر م�ن ال�ف�وض�ى 
واإلرھاب لیست بحاجة الى ع�الق�ة 
أو تطبیع مع إسرائیل ال ف�ي ارب�ی�ل 
عاصمتھا وال ف�ي ب�غ�داد ع�اص�م�ة 
العراق االتحادي، لسبب بسیط ھ�و 
أننا لم ن�ن�ج�ح ف�ي إق�ام�ة ع�الق�ات 
طبیعیة فیما بیننا كما ی�ن�ب�غ�ي، ف�م�ا 
زلنا متنازعین نكیل لب�ع�ض�ن�ا اك�ث�ر 
التھم قساوة، ب�ل ان م�ا ق�ت�ل م�ن�ا 
بأیدینا في احت�راب�ن�ا م�ن�ذ ت�أس�ی�س 
مملكتنا وح�ت�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا ی�ف�وق 
أضعاف ما ق�ت�ل�ت�ھ�م إس�رائ�ی�ل ف�ي 

 حروبھا معنا!؟
حقاً ان�ن�ا أح�وج م�ا ن�ك�ون إل�ى    

التطبیع فیم�ا ب�ی�ن�ن�ا ق�ب�ل ال�ت�ف�ك�ی�ر 
 بالتطبیع مع إسرائیل!
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 أربیل كفاح محمود كریم/    

الوطن بات، في ن�ظ�ر ك�ث�ی�ری�ن، أش�ب�ھ ب�ك�ھ�ف   
مظلم، ال ندري ماذا ینتظرنا كلما حاولنا ال�ت�ع�ّم�ق 
لداخلھ أكثر، باردة أضحت جدرانھ، حزینة سماؤه 
فقد غادرتھا الطیور، أشجاره بالرغم من ب�ق�ائ�ھ�ا 
شامخة لكنھا ھّشة من داخ�ل�ھ�ا ی�ابس�ة، ل�م ت�ع�د 
تطَرب لتغرید الدوري علیھا، ت�خ�ش�ى أن تص�ب�ح 
وقوداً في المدافئ، جداول مائھ الع�ذب ب�ات�ت ف�ي 
أفواه البعض علقماً بطعم الملوحة. لم یعد الوط�ن 
مالذاً نشتھیھ، بل أضحى س�ج�ن�اً ألح�الم�ن�ا، ق�ت�ل 
طموح�ات�ن�ا، ب�رده عّش�ش ف�ي ن�ف�وس�ن�ا، ص�لّ�ب 
مشاعرنا، فلم نعد نتعّرف ل�غ�ة ال�ح�ب ألن ال�ب�رد 
كعدّو ال یرسل حباً. الظالم الدامس الساكن منازلھ 
وشوارعھ حجب عن عیوننا ألوان الفرح، لم ی�ع�د 
الوطن یتسع لنا، ألحالمنا، لطموحاتنا ولضحك�ات 
أطفالنا، بات، في حاالت غیر قلیلة، یشبھ م�ق�ب�رة 
تُدفن فیھا كل آمالنا بطیب العیش، فكیف لتلمیذ أن 
یھوى صفّھ إذا كانت مقاع�ده ُم�ك�ّس�رة وج�دران�ھ 
باردة وزجاجھ شاحب یخفي الشمس من ورائ�ھ؟ 

ومع ضغوط الحیاة عادت عصا الُمدّرس معھ إل�ى 
الصف.. ال للتأنیب والتعلیم بل لردِّ جزء من ق�ھ�ر 
مدفون خلّفتھ بضع قطع ن�ق�دی�ة ك�ت�ع�وی�ض آخ�ر 
الشھر، لذلك تشعر مع كل صفعة وكأن بین المعلّم 
والتلمیذ ثأراً. وكیف للعامل أن ی�ن�ت�ظ�ر الص�ب�اح 

فیخرج مبتسماً إلى عملھ إذا كانت آالت ال�م�ع�م�ل 
واقفة بسبب فقدان الكھرباء؟! فأصبح ھذا العامل 
ھو اآللة، وكل الج�ھ�د ال�ذي ی�ب�ذل�ھ ال ی�ت�ق�اض�ى 

 مقابلھ سوى أجر بسیط ال یكفي لحاجاتھ!!
بالتأكید، ھذا األلم الیوم�ي ف�ي م�واج�ھ�ة ال�ح�ی�اة 
یشعر بھ ویتعّرض لھ ویعانیھ المعل�م وال�ج�ام�ع�ي 
ورّب األسرة والسیدة والمربّیة واألم، ألن ع�بء 
الحیاة نسف من تفكیرنا مقّومات وطن، مسؤولوه 
سلبوا منّا ُحبَّھُ فغدا حضن�ھ ھ�اوی�ة س�ق�ط�ت ب�ھ�ا 
أحالمنا وبعض مبادئنا وأخالقنا، وبتنا نخش�ى أن 
نسقط جمیعنا، فإن سقطنا فسوف یسقط ال�وط�ن، 
ألن األخالق عماد الوطن وبھا تنھض األم�م، ف�ال 
تدعوا األوط�ان تس�ق�ط ب�ال�ج�وع وال�ذل وال�ق�ھ�ر 
والبرد، فلم یبَق لوطني سوى األخ�الق ل�ی�ن�ھ�ض 
م�ن ج�دی�د، ب�ع�د أن ش�ّح�ت م�ن ن�ف�وس�ن�ا ف�ك�رة 
المواطنة والوطنیة والشعارات، فالجوع كافر.. ال 
تدعونا نجوع فنكفر، وعندئٍذ ق�د ن�ن�س�ى اإلی�م�ان 

 بالوطن.

وط 
 !!..ذا   

 
وعد حسون نصر/ 

  سوریا
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 الحذاء، والعصا، والطاقیة:
فالمارد "الغول" والد زوجة نعمان یعط�ی�ھ    

حذاء وعصا سحریة وط�اق�ی�ة إخ�ف�اء، وك�ل 
ھذه تفعل الفعل المنوط بھا. في ھذه الح�ك�ای�ة 
یسمي القاص الشخص بالمارد وم�رة أخ�رى 

 بالغول.
ان الحلم بتحویل المعادن إل�ى ذھ�ب ق�دی�م    

بقدم التاریخ، وال�ق�ص�ة الش�ع�ب�ی�ة الس�ودان�ی�ة 
ال�ت�ي ی�ذك�رھ�ا  ) 1( "رح�م�ة رب ال�ع�ال�م�ی�ن"

  الدكتور عزالدین اسماعیل تذكر ذلك.
(وھناك حكایة بعنوان "الملك وابن أخ�ی�ھ"   

فیھا ث�الث أش�ی�اء ھ�ي ال�ف�أس، وال�ن�اي،  ) 2
 وطاقیة االخفاء.

*** 
 )3(النص العراقي"الشیخ الساحر"

((كان ھناك صائغ اسمھ نعمان یعیش م�ع    
أمھ. في یوم ما أتاه شیوخ وقور وسلم عل�ی�ھ، 
فدعاه نعمان للجلوس، وأثناء الدیث عرف بھ 

وفي   تاجرا جاء إلى المدینة، فدعاه إلى بیتھ،
البیت تطرقا في الحدیث إلى تحویل ال�م�ع�دن 
إلى ذھب، وطلب ق�درا وض�ع�ھ ع�ل�ى ال�ن�ار 
ورمى بھ قطعة من الحدی�د، ت�رك�ھ�ا إل�ى أن 
أحمرت، أخرج من جیبھ علبة صغیرة وأخ�ذ 
منھا ذرة من مسحوق كی�م�ی�ائ�ي وذره ع�ل�ى 
الحدیدة فتحولت إلى ذھب. فقدمھا ھدی�ة إل�ى 

  نعمان فسر بھا.
مكث الشیخ عدة أی�ام وف�ي ك�ل ی�وم ی�ح�ول 
قطعة حدید إلى ذھب ویعطیھ�ا إل�ى ن�ع�م�ان. 
حیث نفذت المادة ال�ت�ي ت�ح�ول ال�ح�دی�د إل�ى 
ذھب وطلب الشیخ من نعمان أن یرافق�ھ ف�ي 
البحر لیصال إلى العشبة التي تحول الم�ع�ادن 
إلى ذھب، وافق نعمان وغادرا المدینة، على 
ظھر سفینة وبعد ف�ت�رة وص�ال إل�ى ج�زی�رة 

قربھا، ون�زال، وس�ارا ح�ت�ى   فرست السفینة
وصال الجبل وطلب الش�ی�خ م�ن ن�ع�م�ان ان 
یصعد الجبل لكي یأتي ب�ال�ع�ش�ب�ة وأم�ر أح�د 
أتباعھ، فإذا بمارد أسود من الجن ی�ق�ف أم�اه 
وھو یقول: لبیك ل�ب�ی�ك ان�ا ع�ب�د ب�ی�ن ی�دی�ك 
فأطلب آمرا ب�م�ا ت�ري. ف�ط�ل�ب الش�ی�خ م�ن 
المارد بأن یطیر بصدیقھ إلى أعل�ى ال�ج�ب�ل، 
فحملھ وطار بھ إلى أعلى الجبل، فطلب م�ن�ھ 
الشیخ أن یرسل لھ العشبة إال ان نعمان ك�ان 

 قد تعب فتركھ الشیخ وعاد إلى أھلھ.
حار نعمان وسار على سطح الجبل ف�وج�د    

شجرة عالیة نام على أغص�ان�ھ�ا، واس�ت�ی�ق�ظ 
على أص�وات ال�ط�ی�ور، وأخ�ذ یس�ی�ر ح�ت�ى 
وصل إلى بحر وأخذ یسبح فیھ ح�ت�ى وص�ل 
إلى الیابسة، فوجد قصرا عظیما ف�ی�ھ�ا، رأى 
فتاة جمیلة، نادت علیھ وسألت�ھ ك�ی�ف وص�ل 
إلى ھذه الجزیرة فقص علیھا حكایتھ، فأخذتھ 
إلى داخل القصر ونادت على أختیھ�ا، وأك�ال 
وش��رب��ا س��وی��ة فس��أل��ھ��ا ع��ن م��ك��ان الش��ی��خ 
الساحر، فأرینھ قصرا بعیدا وقلن ل�ھ س�ت�ج�د 
ھناك كلبا قذرا مصاب بالجرب، فاقتلھ، واذا 
مات مات الشیخ. ف�ف�ع�ل ن�ع�م�ان ذل�ك وق�ت�ل 
الكلب الذي ی�م�وت ب�م�وت�ھ الس�اح�ر، ف�دخ�ل 

قصرة وانتزع منھ ال�خ�ات�م الس�ح�ري، وع�اد 
إلى البنات. وإذا بغیمة سوداء ترعد وت�ب�رق، 
قالن لنعمان ال تخف فھذا والدنا، اخت�ف�ي ك�ي 

 ال یراك ونحن نتوسل لھ.
وعندما نزل المارد ق�ال ان�ي أش�م رائ�ح�ة    

انسان، فقالت لھ ابن�ت�ھ: ان�ھ رج�ل مس�ك�ی�ن، 
فقبل المارد وخرج نعمان من مخب�ئ�ھ وق�ص 
ح�ك��ای��ت��ھ ع��ل�ى ال��م��ارد ف��رد ع��ل��ی��ھ ال��م��ارد 
سأساعدك ولكن أمري ب�ی�د م�ل�ك ال�ج�زی�رة، 
فخذ ھذا الخاتم والت�ف�اح�ة وس�ر إل�ى الش�رق 
فیصادفك كبشان، كبش أبیض وك�ب�ش أس�ود 
فاطعم التفاحة للكبش االبیض الذي سیحم�ل�ك 
إلى قصر الملك العظیم واذا وص�ل�ت ل�ھ أره 

  الخاتم وھو سیتدبر امرك.
فعل ھذا نعمان، قال لھ الملك ان نص�ب�ك ف�ي 
جوزة ولن تموت ح�ت�ى ت�ھ�ل�ك ال�ج�وزة، ث�م 
أعطاه ریشھ وطلب منھ ان یفرك�ھ�ا س�ت�أت�ی�ھ 
اح�دى ال��ف�ت�ی��ات ال��ث�الث ف��ت�زوج�ھ��ا وع��اش 
سعیدا، وامر الكبش األبیض بأن یعید نع�م�ان 
إلى قصر المارد، فزوجھ ال�م�ارد م�ن اح�دى 
بناتھ وطلب منھ ان یزوره وابن�ت�ھ ك�ل س�ن�ة 
مرة واحدة، ثم عاد إلى أھلھ. وع�ن�د زی�ارت�ھ 
ب��ع��د ع��ام اھ��دى ل��ھ ال��م��ارد ح��ذاء وعص��ا 
وطاقیة، الحذاء لیحم�ل�ھ ف�وق ال�ب�ر وال�ب�ح�ر 
ویصلھ إلى المكان الذي یرید، وال�ع�ص�ا ف�إن 
ضربة خفیفیة تقضي على األعداء، والطاقیة 
فان لبسھا تخفیھ عن االنظار. واستفاد م�ن�ھ�ا 

  في عودتھ إلى أھلھ.)).
*** 

 الباب الذي یفتح بتردید "طلّسم" معین: -
ھي كل�م�ة الس�ر ف�ي ح�ك�ای�ة "ع�ل�ي ب�اب�ا    

واألربعین حرامي"، وفي ألف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة. 
یستخدمھا "علي بابا" ل�ف�ت�ح ب�واب�ة ال�م�غ�ارة 

 التي خبّأ األربعون حرامي الكنوز فیھا.
إال ان بعض الق�ص�ص الش�ع�ب�ي اس�ت�خ�دم    

أكثر من "طلسم"، منھا ما استخدم�ھ ال�ق�اص 
الشعب�ي ف�ي ح�ك�ای�ة "أم�ك الش�م�س وأب�وك 

، إذ ان الفتاة "فاطمة" ال تفتح فم�ھ�ا )4(القمر"
وتجیب زوجھا إال ع�ن�دم�ا تس�م�ع م�ن�ھ ھ�ذه 
العبارة " أمك الشمس وأبوك القمر وخ�االت�ك 
الكواك�ب". وك�ذل�ك م�ن�ھ�ا "ال�ط�ل�س�م" ال�ت�ي 

 استخدم في ھذا النص.
 

*** 
 )5(النص القطري"الشاطر حسن"

((شاب أسم�ھ حس�ن، ال�ت�ق�ى ف�ي ی�وم م�ا    
بعجوز تسألھ المساعدة، وھي أن یصعد فوق 
تلك الشجرة ویجد فیھا فتحة یدخل م�ن�ھ�ا، إذ 
یجد قصرا فیھ ثالث غرف، وفي كل غ�رف�ة 
صندوق یجلس علیھ كلب، والك�الب ال�ث�الث�ة 
أحدھما بلون أبیض، واآلخر أسود، والث�ال�ث 
أحمر. والصندوق االول فیھ ذھب، وال�ث�ان�ي 
فیھ فضة، وفي الثالث فلوس، فال ت�خ�ف م�ن 
الكالب، فقط احملھا بھدوء ون�زل�ھ�ا وخ�ذ م�ا 
تشاء أما أنا فأرید الصندوق الذي بحجم ك�ف 
ید االنسان الزجاجي. عمل حس�ن م�ا أرادت 
العجوز، وعندما ح�اول ال�ن�زول م�ن أع�ل�ى 
الشجرة قالت لھ أرمي الص�ن�دوق ال�زج�اج�ي 
فقال لھا ال حتى أنزل فأخذت تسبھ وتشت�م�ھ، 
قال لھا أذھبي حتى ان�زل وذھ�ب�ت ال�ع�ج�وز 
ونزل حسن، وعاد إلى مدینتھ وبنى لھ قصرا 
كبیرا، ودعى أصدقائھ وشرب م�ع�ھ�م ح�ت�ى 

نضبت أموالھ، ف�ق�ال س�أف�ت�ح ھ�ذاالص�ن�دوق 
الزجاجي، فضربھ لكي یفتحھ فانتصب أمامھ 
الكلب األبیض حار الصندوق االبی�ض وھ�و 
یقول: شبیك لبیك ما ت�ط�ل�ب�ھ ب�ی�ن ی�دی�ك.زز 
تعجب حسن، وطلب م�ن�ھ ص�ن�دوق ال�ذھ�ب 
الذي یحرسة وبرمشة عی�ن رأى الص�ن�دوق 
أمامھ، وكان في كل مرة ھ�ك�ذا ی�ف�ع�ل ك�ل�م�ا 
نضبت فلوسھ، وكان عند ملك المدی�ن�ة ب�ن�ت 
جمیلة فأحبتھ وأحبھا وفي كل لیلة یرسل أحد 
الكالب لیأتي بھا وی�ت�س�ام�رون، وش�اھ�دت�ھ�ا 
زوجة أبیھا وأخ�ب�رت وال�دھ�ا ول�م یص�دق، 
فأرسلت على الخامة وطلبت منھ�ا أن تض�ع 
الحب في خمار البنت وعند خروجھا سیتناثر 
ال�ح��ب ف��ي ال��ط�ری��ق، وف��ي الص��ب�اح ذھ��ب 
الحرس مقتفین أثر الحب حت�ى وص�ل�وا إل�ى 
قصر حسن وألقوا القبض عل�ی�ھ وج�اؤوا ب�ھ 
إلى ال�م�ل�ك، ف�ح�ك�م ع�ل�ی�ھ ب�الس�ج�ن، إال ان 
زوجتھ طلبت منھ ان یقتل�ھ�م�ا س�وی�ة، وظ�ل 
حسن في السج�ن وم�ن ش�ب�اك الس�ج�ن رأى 
شابا وطلب منھ أن یذھب إل�ى داره وی�أت�ی�ھ 
بالصندوق الزجاجي مقابل خاتم أع�ط�اه ل�ھ، 
ففععل الشاب ذلك، وفي كل لیلة یخرج حسن 
من السجن بواسطة كالب الصنادی�ق وی�ع�ود 
للسجن، وحكمت علیھ الم�ح�اك�م�ة ب�االع�دام، 
وفي یوم االعدام ضرب حسن ض�رب�ة ع�ل�ى 
الصندوق فخرج ال�ك�ل�ب األب�ی�ض، وض�رب 
ضربتین فخ�رج ال�ك�ل�ب األس�ود ، وض�رب 
ثالث ضربات فخرج الكلب األحمر، ف�خ�اف 
الملك وحاشی�ت�ھ، ف�ط�ل�ب حس�ن م�ن ال�ك�ل�ب 
األبیض أن یذھب ویقف قرب ال�م�ل�ك، وم�ن 
الكلب األسود أن یقف ق�رب زوج�ة ال�م�ل�ك، 
ومن الكلب األحمر أن یق�ف ق�رب الس�ی�اف، 
وقال حسن للملك: أنا أحب بنتك وھي تحبني 

     أرید الزواج منھا، فقبل الملك ذلك.)).
*** 

وذك�رت قص��ة"الش�واك" ف��ي م��وض��وع��ة    
الغیالن ال�ط�ائ�رة ال�ت�ي ی�ردد ك�ب�ی�رھ�م ھ�ذه 
العبارة لفتح باب قصرھم: "سد المسدود بحر 
الممدود خاتم سلیمان بن داود". وفي قصة " 
الشیخ الساحر" أیضا في موضوعة "الحذاء، 

 والعصا، والطاقیة".
*** 

  العصا السحریة: -
في ھذه الحك�ای�ة ت�ق�وم ال�ع�ص�ا الس�ح�ری�ة    

بتقیید الغولة الشریرة ب�ع�د أن ط�ل�ب�ت م�ن�ھ�ا 
  الفتاة الصغیرة ذلك لتھرب مع أخیھا.

*** 
 )6(النص العراقي"العصا السحریة"

((كان في قدیم الزمان راع عجوز ی�ع�ی�ش    
 وقطیع من االغنام. -ولد وبنت  -مع ولدیھ 

وفي أحد األیام، وبینما ھم یرعون قطیعھم    
في الغابة ط�ل�ب ال�ط�ف�الن م�ن وال�دھ�م�ا أن 
یسمح لھما باللعب داخل الغابة، فواف�ق ع�ل�ى 
ذلك. وبینما ھما یتجوالن فیھا، فإذا بھما أم�ام 
طائر صغیر جمیل المنظ�ر ی�ط�ی�ر وی�ھ�ب�ط، 
فظناه عاجزاً عن الطیران، ولحقا ب�ھ، ل�ك�ن�ھ 
كان یطیر حینما یقتربان منھ، ویھبط حی�ن�م�ا 
یبتعدان. وھكذا استمرت مطاردتھما ساع�ات 
حتى غابت الشمس، فلم یتمك�ن�ا م�ن م�ع�رف�ة 
الطریق الذي یوصلھما إل�ى ك�وخ وال�دھ�م�ا، 
فصعدا احدى األشجار وكم كانت ف�رح�ت�ھ�م�ا 
عندما رأیا نوراً ی�ن�ب�ع�ث م�ن ك�وخ، ف�ت�اب�ع�ا 

سیرھما حتى وصال ذلك الكوخ. طرقا الكوخ 
فإستقبلتھما عجوز كبیرة السن أحسن استقبال 
وأطعمتھما. وھیأت ل�ھ�م�ا ال�ف�راش ال�وث�ی�ر. 
وعند الصباح طلب�ا م�ن�ھ�ا أن ت�دل�ھ�م�ا ع�ل�ى 
والدھما. رفضت العجوز ذلك ب�ح�ج�ة ان�ھ�م�ا 
اجتازا خط السحر ولیس باستطاعتھما العودة 
مرة أخرى، حیث أن السحرة تبحث ع�ن�ھ�م�ا 
وأن الطائر الذي لح�ق�ا ب�ھ ك�ان رس�والً م�ن 
السحرة جاء لیأتي بھم�ا. ول�ھ�ذا ف�ق�د ط�ل�ب�ت 
منھما أن یعیشا معھا لیساع�داھ�ا ف�ي ش�ؤون 

وافق األخوان ع�ل�ى ذل�ك ب�م�ض�ض،  البیت.
ولكنھا أوصت الفتاة أال تفتح القبو ال�داخ�ل�ي، 
وأوصتھما أال یخرجا لیالً خوفاً علی�ھ�م�ا م�ن 

 السحرة.
وھكذا استمرا ب�ھ�م�ا ال�ح�ال. وف�ي أح�دى    

اللیالي، سمع الولدان أن الباب تف�ت�ح. ن�ھ�ض 
الصبي بھدوء م�ن ف�راش�ة، ف�رأى ال�ع�ج�وز 
تخرج من الكوخ، وتتجھ نحو أح�د ال�ودی�ان. 
فتبعھا، وھناك رآھا تخلع مالبس�ھ�ا ف�إذا ب�ھ�ا 
غولة بشعة المنظر. ب�ع�د ذل�ك ات�ج�ھ�ت إل�ى 
مدخل الوادي واذا بغول كبیر یستقبلھ�ا وھ�و 
یقول: حبیبتي ھل ھناك طعام؟ ف�ردت ق�ائ�ل�ة 
لھ: كال یا حبیبي ان�ھ�م�ا ص�غ�ی�ران وع�ن�دم�ا 

 یكبران سوف تتناولھما وجبھ دسمة وشھیة.
عاد الولد إلى الكوخ ق�ب�ل ع�ودة ال�ع�ج�وز    

وأخبر أختھ بذلك و أمرھا أال تقول أي شيء 
حتى یجدا لھما طریقة ت�خ�ل�ص�ھ�م�ا م�ن ھ�ذه 

 الغولة.
وفي یوم ما سمعت الفتاة ص�وت ال�ع�ج�وز    

وھي تحدث شخصاً ما تسألھ أن یجلب الدواء 
لزوجھا المریض. نظرت الفتاة من فتحة باب 
الغرفة، فرأت الع�ج�وز وھ�ي ت�ح�دث عص�ا 
صغیرة كانت ممسكة بھا، فعرفت ال�ف�ت�اة أن 
ھذه العصا ھي عصا سحریة وأخبرت أخاھا 

وفي أحد األیام ط�ل�ب�ت ال�ع�ج�وز م�ن  بذلك. 
الولد أن یأتي لھا بالماء لتستحم وأمرت الفتاة 

 أن تدلك لھا جسمھا.
وبعد أن انتھت الفتاة من عملھا، استطاعت    

أن تسرق مفتاح باب الغ�رف�ة. أس�رع�ت إل�ى 
الغرفة، وفتحت بابھا، وأخرجت منھا العص�ا 
السحریة وأمرتھا أن تقی�د ال�ع�ج�وز، وھ�ك�ذا 
تخلصت منھا، ثم فتحت الق�ب�و ف�رأت�ھ م�ل�يء 
بالعظام البشریة. بعد ذلك جمعت وأخوھا كل 
ما موجود م�ن آث�اث ث�م�ی�ن�ة وح�ل�ي ذھ�ب�ی�ة 
وآلليء ودرر. وطلبا من العصا السحریة أن 
توصلھما إلى والدھما. وكان لھ�م�ا م�ا أرادا، 
خرج مارد كبیر ونقلھما إل�ى وال�دھ�م�ا ال�ذي 
أنھكھ البكاء والحزن علیھما. بعد ذلك اشتریا 
لھما قصراً كبیراً، وعندما كب�ر ال�ول�د ت�زوج 
بنت السلطان. أما ال�ف�ت�اة ف�ق�د ت�زوج�ھ�ا أح�د 

 األمراء.))
*** 

 الدرابة، وقطعة طین: -
 ھذه العناصر تفعل فعل عظیم للبطل.   
((في حكایة "حسن یا نایم" ت�ع�ط�ي ام�رأة    

إلى "جفیال" ھذه المواد غیر الح�ی�ة، وك�ان�ت 
مسحورة، فاستغلھا جفیل في أن ی�درأ خ�ط�ر 
الغول عن نفس�ھ وع�ن ج�ف�ی�ل�ة ح�ی�ن خ�رج 
الغول في أثرھما. فالدرابة جدران�ھ�ا ع�ال�ی�ة. 
والطینة بحرا لجبا. وكلھا كانت تسد الطریق 

 )7(بین الغول وبین الفارین.)). 
..................................... 

 الھوامش:
 .205ص –القصص الشعبي في السودان )1(
 .790ص -) حكایات شعبیة 2(
 .60ص -الحكایة واالنسان  )3(
 .304ص -حكیات شعبیة  )4(
 .34ص -قصص وحكایات شعبیة  )5(
 . 76ص -الحكایة واالنسان  )6(
 .109ص -القصص الشعبي في السودان  )7(

 ت) ب-  تا أم 
      (ا ا ا /3ح - 7الفصل           

 داود سلمان الشویلي/العراق
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 * ھل تبحث أنَت عن نقطتَك أیضاً؟

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

  قاَل لي حرفي:

 أصحیٌح أنَّك كلّما ضعَت وجدْتَك القصیدة؟

 قلُت: نعم.

 قاَل: فإْن لم تجدَك القصیدةُ فَمن یجدك؟

 قلُت: أنت! نعم أنت!

 قاَل الحرف: ال

 فأنا أبحُث عن روحي،

 روحي التي َسّمیتُھا نقطتي.

 فھل تبحُث أنَت عن نقطتَِك أیضاً؟

 

 * قطار التیھ

*********** 

  قاَل لي حرفي:

 لماذا تركُب أبداً القطاَر الذي ال یصل؟

 قلُت: ال أدري. وال أدري أنّھُ ال یصل.

 قاَل: كیَف ال تدري وقد أنفقَت سبعین عاماً 

 في قطاٍر مرَّ بمحطِّة الطفولِة تائھاً 

 وبمحطِّة الّشباِب تائھاً 

 والكھولِة تائھاً 

 حتّى وصَل أخیراً إلى محطِّة الضیاع؟

 

 * قّشة الحلم

*********** 

  قاَل لي حرفي:

؟ َمن َعّرفَك بي؟  َمن َدلَّك َعليَّ

 قلُت: كنُت غریقاً 

 فأبصرتَُك قّشةً تمّسكُت بھا.

 قال: فھل نفعتك؟

 قلُت: حیَن أبصرتَُك كنُت نائماً أحلم

 ولم أفْق ِمن حلمي بعد

 ألعرَف ماذا حدث

  وماذا لم یحدث

 وماذا بقي ِمن الحكایة!

 

 * حین عبرنا البحر

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

  قاَل لي حرفي:

 ماذا حدَث بعَد أن عبرنا البحر؟

 قلُت: أردُت أن أرقَص رقصةَ الطوطم

 وأركَب غیمةَ الّسریر.

 قاَل: وھل فعلت؟

 قلُت: نعم وال.

 نعم ألنّني رقصت

 وال ألنّني سقطُت من غیمِة الّسریر

 حتّى كدُت أكون من الھالكین

 فتداركْتني مثل قبلة النّجاة

 رحمةُ َمن وسعْت رحمتھ العالمین.

 

 *ھل في حقیبتَِك شمس؟

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

 قاَل لي حرفي:

 ھل في حقیبتَِك شمس؟

 قلُت: نعم.

 قاَل :ستحرقُك!

 قلُت: بل أحرقْتني

 حتّى تحّولُت یوماً إلى قصیدٍة ال تنتھي

 ویوماً إلى دمعٍة ال تنتھي

 ویوماً إلى رماد،

 أعني تحّولُت إلى تمثاٍل من الّرماد.

  ِ  ؟

 
 
 
 

 
 أدیب كمال الدینشعر : 

 أدیالید -أسترالیا 

:  ا 

.. و 

 شعر : 
د. نصر عبد القادر   

 مصر
 

 "على قدِر أھل العزِم تأتي العزائُم "
 وتأتي على قدِر الكروش الوالئمُ 

 ُدعینا، فلبَّینا..وتلَك مثوبةٌ ..
 لھا عنَد ربِّ العرِش أجٌر معظَّمُ 

 كأنَّ الخواَن الفخَم لوحةُ ُمبدعٍ ..
 بكلِّ جمیٍل ..ساحر اللوِن تُرَسمُ 

 أمْن جنِة الفردْوِس فاحْت روائحٌ 
 تردُّ بقایا الروحِ..أم نحُن نحلُُم ؟

 تكاُد تنادینا إلیھا الحمائُم ..
 وتھتُف من فوِق الصحوِن اللحائمُ 
 وھذا أوزٌّ في الصواني مزغَّطٌ ..
..ھذي البرائمُ   وھذي قصاُع الفتِّ
 ودیٌك مھیٌب في الصدارة شامٌخ..

مُ   محاطٌ بأتباعٍ..عزیٌز مكرَّ
 وذاَك رقاٌق سقسقوهُ بزبدٍة ..

..   دعوا نُصَح أھِل الطبِّ
 یاقوِم واھجموا

ا المحاشي كیَف للشعر وصفُھا..  وأمَّ
 ولسُت بَمْن یوَحى إلیِھ ویُلَھمُ 

 وحملَقَِت األحداُق شوقًا ونشوةً ..
 وقد رقصت فوَق الرءوِس العمائمُ 

َرِت األكماُم عن كل ساعٍد..  وُشمِّ
دْت عنَد النزاِل الصوارمُ   كما ُجرِّ

 ودقَّت طبوُل اللھِط واشتدَّ وقعُھا..
 كأنَّ غًدا عصَر المجاعِة قادمُ 

 تدوُر تروٌس من حدیٍد قواضُم..
 وتطحُن أضراٌس حداٌد قوارمُ 

 وتھوي مَن الجوِّ النسوُر وترتقي..
 وتھوي إلى قاعِ الحلوِق الغنائمُ 
 وتلَك ُمشاةٌ في الزوایا تسلَّلت ..

 وراحت من الخیر العمیِم تُلَملِمُ 
 وجاءوا لنا بالحلِو.. والحلُو كاملٌ 

 أأجمُل من ھذا تكوُن الخواتُم..؟
 ونادى مناٍد للِعشاِء ..فلم یقُمْ 

 ُشَخْیٌص..فكُل القوِم بالبْنجِ نائُم ..!
 ولّما تساندنا..وقمنا وكلُّنا ..

 ُكسوٌف وإحراٌج.. وقلنا نُسلِّمُ 
 وقعنا على األعتاِب ..نُكمُل نوَمنا..

 تُردُد أصداَء الغطیِط الساللُم !
            

 
 

 الشاعر السوري 
  قصي عطیة

 
)1(  

 كاَن یمكُن أْن أحبِّك بطریقٍة مختلفِة..
كاَن یمكُن أْن أكوَن أقلَّ ھ�دوءاً.. وأق�لَّ 
لھفةً.. وأكثَر اتّزاناً.. لكّن بریَق عینی�ِك 
جرجرني إلى أبعِد نقطٍة في الال منط�ِق 
والال اعتدال... ووجدُت نفس�ي ب�ع�َدھ�ا 

 غیَر قادٍر على إخفاِء مشاعري..
مش�ی�ُت م�ت�ع�ثّ�راً ب�خ�ط�وات�ي ف�ي ذل�َك 
ج.ِ. وكن�ُت واث�ق�اً ب�أنّ�ي  الطریِق الُمتعرِّ

 سألتقي بِك خلَف ُمنعطٍَف ما...
 

 )2(  
 ھناَك حیُث التقینا..

اكتفى كلٌّ م�نّ�ا ب�اخ�ت�الِس ال�نّ�ظ�ر م�ن 
بعید.. وحی�َن ح�اول�ُت االق�ت�راَب أك�ث�َر 
.. وكاَد الق�ل�ُب أْن  رفرَف النبُض واشتدَّ

 یقَف بعدھا..
تسّمرُت في مكاني، وبقیِت أنِت جالسةً 
وراَء ذلَك المكتِب مرتج�ف�ةَ األص�اب�ِع.. 
سریعةَ الت�ن�ف�ِس.. ت�ن�ظ�ری�َن م�ن ت�ل�َك 
النّافذِة إلى الّسیاراِت ال�ت�ي ت�ع�ب�ُر ذل�َك 

 الطریَق الفرعَي نحَو مركِز المدینة..
 

 )3( 
ھو یوٌم للذك�رى... ھ�و ی�وٌم الل�ت�ق�اط  

نجٍم ھوى في لیل�ٍة م�ق�م�رة.. ھ�و ی�وٌم 
الش�ت��داد ال��ح��ن��ی�ن.. وان��ب��الج الش��وق 

 المتخثر...
التقیتِك... وما أدركُت ماذا ی�خ�ب�ئ ذل�ك 
اللقاء من كوارَث وخیباٍت في طیّ�ات�ھ.. 

 ولكنّنا التقینا..
مرح�ب�اً ب�إحس�اٍس أوش�ك�ت أن أنس�ى 
طعَمھ ولونَھ ورائحتَھ.. مرحباً ب�أوق�اٍت 
من االنتظار والّسھر واألرق... مرح�ب�اً 
ب��أم ك��ل��ث��وم ال��ت��ي ص��دح��ت ف��ي ذل��ك 
المساء... (أغدا تش�رق أض�واؤك ف�ي 

   2021لیل عیوني؟!).  ..... 
 

..ِإ ِ رٌب 
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* (فت�ن�ھ) و (مس�رور) ج�روان ح�دی�ث�ا ال�والدة 
أبیضان ببیاض الحلیب وبعمر واحد حتى یصعب 
التمیز بین م�ن ھ�و ال�ذك�ر"ال�ج�رو" وم�ن ھ�ي 
األن�ث�ى"ال�ج�روة"،ك�ان�ا ی�ن�ع�م�ان ب�ع�ی�ش رغ�ی��د 
برعایة (صابر) و (م�زی�ون�ھ) الش�اب والش�اب�ة 
القرویین اللذی�ن أس�س�ا ل�ھ�م�ا عش�اً ج�دی�داً ب�ع�د 
أشھر من زواجھما وانفصالھما عن عائ�ل�ت�ی�ھ�م�ا 
األم حیث أبتن�ى ل�ھ�م أھ�ل ال�ق�ری�ة ف�ي (ع�ون�ھ) 
كوخا جدیدا على ضفة النھر متصدرا بستانا م�ن 
النخیل الممتدة أشجاره صف�وف�ا م�ن�ت�ظ�م�ة ع�ل�ى 
شكل مستطیالت تحد أل�واح ال�رز ال�ذي تش�ت�ھ�ر 
بزراعتھ قریتھم  (الھارمیة) وقد شجع�ھ�م ع�ل�ى 
تأسیس بیت جدید حصولھم ع�ل�ى ق�ط�ع�ة أرض 

  .زراعیة على وجھ بعد ثورة تموز
ف��ت��ن��ھ" و"مس��رور" أب��ن��اء "وردان" و" "

موزه" اللذان یعیشان في كنف ع�ائ�ل�ة (ص�اب�ر) 
أباً عن جد ولعدة أجیال م�ت�وال�ی�ة ل�ل�ع�ائ�ل�ة. ف�انَّ 
ل��ع��ائ��ل��ة (مس��رور) وع��ائ��ل��ة (ص��اب��ر) ت��اری��خ 

  !!مشترك
فتنھ" و"مسرور" ممتل�ئ�ان ب�ھ�ج�ة وس�روراً "

ومتعة في اللعب والمرح والشبع الت�ام وك�أنَّ�ھ�م�ا 
یشاركان أھل القریة فرحھم وابتھاجھم ورف�ی�ف 
رایاتھم الحمراء التي أخذ یزداد ظھورھا في ك�ل 
مكان لت�ح�ل م�ح�ل ب�ی�ارِق ال�ق�ب�ائ�ل وال�ع�ش�ائ�رو 
(الساده) .كانا فرحین ومسرورین وھما ی�ق�ع�ی�ان 
أو یتوسدان باب الكوخ ویراقبان مشاھ�د ال�غ�زل 
ومظاھر النشوة والحب والحمیمیة بین (ص�اب�ر) 
و(مزیونھ) التي م�ا أْن ت�خ�م�د ج�ذوة ح�رارت�ھ�ا 
حتى تتجدد ثانیة بین العریسین، یحاوالن ت�ق�ل�ی�د 
س�ی�دی��ھ�م��ا ب��ح�رك��ات ال��ل�م��س وال��ل�ح�س والش��م 
والتمرغ ف�ي ال�م�رج األخض�ر ال�ب�ھ�ی�ج ال�م�م�ت�د 

مرحلة العري   بجانب الدار یتسحبان حینما تبدء
الممھدة لأللتحام بین الشاب�ی�ن ع�ب�ر أش�ارة م�ن 
(مزیونھ) عندما تنھض الغالق باب الكوخ ق�ب�ل 

 .الغیبوبة الكبرى
مزیونھ تراقب حركة الجروین الرشیقة الحمیمة 

وھ��م�ا ع�ل��ى أب��واب   الش�ب�ق��ة الس��اخ�ن�ة ال�ودود
م�رح�ل�ة ال�ن�ض�ج ف�ق�د ق�ارب ع�م�راھ�م�ا الش�ھ�ر 

 .السادس أو السابع
كانا یتمرغان في الحقل محتضنا أح�دھ�م�ا اآلخ�ر 
مثیران أصوات�اً ن�اع�م�ةً ك�أن�ھ�ا ك�رك�رات أط�ف�ال 
صغار یمرحون، تتذكر أیام ط�ف�ول�ت�ھ�ا وص�ب�اھ�ا 
ومرحھا ولعبھا مع أبن عمھا وحب�ی�ب�ھ�ا ح�ی�ن�م�ا 
ك�ان�ا ص�غ��ارا م�م�ا ی��ؤج�ج داخ�ل�ھ��ا ن�ار الش��وق 
لحبیبھا صابر انَّھا ال ترید اْن تنھي لع�ب�ة ال�ح�ب 
بینھما أبداً فتكاد ال تحتم�ل س�اع�ات غ�ی�اب�ھ ف�ي 

 .العمل
فتنھ" و"مسرور" ی�ت�ق�اف�زان ح�ول م�زی�ون�ة "

عندما تعم�ل ف�ي ب�اح�ة ال�دار أو ت�ذھ�ب ل�غ�س�ل 
األواني في النھر من على (الش�ری�ع�ھ) ی�ت�وددان 
لھا ویلحسان أصابع قدمیھا المخضبتین بالحن�اء 
كأنَّھما یلتذان بم�ل�م�س ن�ع�وم�ت�ھ�م�ا، وح�ج�ل�ی�ھ�ا 
الفضیین وبریقھما المثیر، یجھدان في م�ح�اول�ة 
ال�ق�ف�ز ل�ی�ت�م��ك�ن�ا م��ن ت�ط�وی��ق رق�ب�ت��ھ�ا ووض��ع 
منخریھما بین نھدیھا النافرین وعطرھما اللیل�ي 

 .المنعش
لم تكن مزیونھ تنھرھما والتبخل علیھما بالخ�ب�ز 
أو ببعض األسماك وبقایا بعض الطی�ور ال�م�ائ�ی�ة 
التي كان یصطاد منھا صابر الكثیر ح�ی�ث ی�وج�د 
منھا الكثیر في الھور المشاع ال�ق�ری�ب م�ن�ھ�م�ا، 
،األسماك كانت تلعب بین أقدامھما أثت�اء ال�ع�م�ل 

  .في الحقل
شب الجروان على أصوات ال�ھ�الھ�ل واألع�راس 

وفائض الع�زائ�م وال�والئ�م ش�ب�ھ ال�ی�وم�ی�ةك�ان�ت 
القری�ة ت�ع�ی�ش أع�راس�اً وأف�راح�اً دائ�م�ةً، ط�غ�ى 
الفرح على الناس على حین غ�رة ب�ع�د عش�رات 
السنین من الحزن وال�ب�ؤس وال�ح�رم�ان، ك�ان�ت 
روح التضامن والحمیمیة في أروع أشكالھا بین 
الناس ،نحاكي حالة أحتضان المن�ج�ل ل�ل�م�ط�رق�ة 
في الرایات الحمراء التي كانت ت�رف�رف ف�ي ك�ل 
مكان من القریة والمدینة. یتم�ث�الن ن�ف�س�ی�ھ�م�ا، 
متحــدین فــي نوبــة عشـــق حمیــم (مزیونــ�ھ) 

 .و(صابر) في عناقھما الذي الینقطع
أخذا یالحظان ظھور انتفاخ في ب�ط�ن س�ی�دت�ھ�م�ا 
(مزیونھ) وثقل في حركتھا مع مزیٍد من ال�ب�ش�ر 

 .والمرح واألمل ظاھرا بیناً على محیاھا
ال أعرف ما ھذا األن�ت�ف�اخ ف�ي ب�ط�ن س�ی�دت�ي ...

 .ولكنھا مسرورة على أیّة حال
بدأ مسرور یشم رائحة مثیرة م�ن جس�م (ف�ت�ن�ھ) 
وھما یدخالن ربیعھما األول، رائ�ح�ة ل�م ی�أل�ف�ھ�ا 
من قبل، تثیر لدیھ أحساساً ب�ال�رعش�ِة وال�ن�ش�وِة 
ودفقاً غیر مس�ب�وق ف�ي ع�واط�ف�ھ وف�ي ب�ع�ض 
أعضائھ وكأنھ یكتش�ف ش�ی�ئ�ا ج�دی�داً ف�ي جس�م 
(فتنھ)خصوصاً وانَّھ الحظ تب�دالً ف�ي مش�اع�رھ�ا 

 .وسلوكیاتھا وعواطفھا وتوددھا لھ
رافق كل ھذا ظھورمجامیعِ من الكالب بمخ�ت�ل�ف 
األعمار واأللوان متوددة ومتم�ل�ق�ة مس�ت�ع�رض�ة 
مواھبھا وقدراتھا أمام ناظري (فتنھ) وع�ارض�ة 
خدماتھا لھا سعیا منھالكسب ودھاوقد بلغ الك�رم 
ببعضھ�ا اْن ی�ات�ي ب�ال�ع�ظ�ام أو ب�ق�ای�ا األس�م�اك 

 .لیضعھ أمامھا
ماھذا الذي یجري یا (فتونھ) مال�ذي ج�ذب ال�ی�ك 
الكالب المتطفلة ھذه وم�اھ�ذا ال�ك�رم ال�م�ف�اج�يء 

 الذي نزل علیھا؟؟
تنبح (فتنھ) بغنج تدوس بقدمیھا ك�ل م�اق�دم  ....

الیھا من الكالِب الغریبِة، تضحك ضحك�ة ع�ارٍف 
 -:للسِر وكأنَّھا تجیبھ

انَّ الذي جذبھم الیھا ھو نفس ماجعلھ یُ�ج�ن ف�ي 
حبھا واأللتصاق بھا والغیرة علی�ھ�ا ك�ل�م�ا ازداد 
نفاذ رائحتھا األن�ث�وی�ة ال�ج�اذب�ة ال�ت�ي ب�دت ل�ك 
غریبة ألول وھلة، التبتئس والت�ق�ل�ق ی�اح�ب�ی�ب�ي 
دعھم یتحرق�ون غ�ی�رةً ووج�داً وك�م�دا ف�أن�ا ل�ك 

 .وحدك ولیكونوا شھوداً یوم ُعرسنا العظیم
لثمھا (مسرور) ب�ق�ب�ل�ة ش�وق م�ت�ل�ذذا ب�ط�ع�م  _

رضابھا اللذیذ ال�ذي أج�ج ل�دی�ھ ن�ی�ران وف�وران 
اْن ینفجر، یس�أل�ھ�ا ول�م الی�ت�م  بركانھ الذي یكاد

عرسنا اآلن یاحبیبتي فقد طال غ�زل�ن�ا ول�م أُع�د 
 أحتمل المزید؟؟؟

مھال.....فنحن لسنا (صابر) و(مزیونھ) لھم في -
  كل یوم

*اكثر من عرس بعد فصل غ�زل قص�ی�ر ف�ن�ح�ن 
  معشر الكالب تمتد فترة غزلنا

*اكثر من خمسة الى ستة أشھر ولنا ف�ي ال�ع�ام 
موسمین للعرس فقط ولكن حم�ل�ن�ا الی�زی�د ع�ل�ى 
تسعة أسابیع بینم�ا ح�م�ل�ھ�م تس�ع�ة أش�ھ�ر وق�د 

ب�والدة ع�دة ج�راء ف�ي ك�ل م�رة   عوضتنا أُمن�ا
في ك�ل   بینما قلما تلد أنثى أسیادنا أكثر من طفل

مرٍة،فلك اْن تتصور لو كانت لنا أم�ك�ان�ی�ة والدة 
ھذا العدد من الجراء كل تس�ع�ة أس�اب�ی�ع ل�م�ألن�ا 

 .!!!!األرض كالبا
ھز ((مسرور)) ذنبھ ورأس�ھ اع�ج�اب�ا ب�رج�اح�ة 
عقل ودرایة حبیب�ت�ھ (ف�ت�ون�ھ) وغ�اب ف�ي ح�ل�م 
وأطیاف وتخی�الت ی�وم ال�ع�رس ال�م�وع�ود ألول 
مرة في حیاتھ، مك�ش�راً أن�ی�اب�ھ م�ھ�دداً عش�رات 
الكالب التي تحوم حول حبیبتھ بال�وی�ل وال�ث�ب�ور 

 .اْن ھي حاولت األقتراب منھا
لم یتقدمھ أحُد من س�رب ال�ك�الب ل�ی�ك�ون خ�ل�ف

(فتنھ) مباشرة متشمما ومتشبعا بعبق ع�ط�رھ�ا، 
وھي تتنقل من مكان آلخر تتمدد في ظل ش�ج�رة 
أو قرب ساقیة ماء بارد حتى ح�ان م�وع�د ال�ی�وم 
الموعود فالتحما ببعضھما وكأن أیاٍد خفیة تلوي 
ذنبیھما على بعضھما لیغیبا في عالم من النشوة 
والسحر واللذة والمتعة التي تطول لعدة س�اع�ات 
،وألول مرة في حیاتھما ل�م یش�ھ�دا م�ث�ل�ھ�ا م�ن 
قبل،غاب عن عینیھما كل شيء حتى بعد اْن ھدأ 

اث�ن�اءه ك�أن   وقع األن�ف�ج�ار األك�ب�ر ال�ذي أحس�ا
األرض اھ��ت��زت وال��ط��ی��ور ط��ارت ،األش��ج��ار 

م��ن ح��ول��ھ��م��ا ق��ب��ی��ل ف��ك   وال��زھ��ور رقص��ت
التحامھما األول بنجاح ،الذي لم یحدث أكثر م�ن 
مرتین ولیومین م�ت�ت�ال�ی�ی�ن وب�ع�دھ�م�ا أص�ب�ح�ت

 .(فتنھ) تنفر من كل محاولة من ھذا القبیل
ب��دت (ف��ت�ن��ھ) ب�ع��د ف��ت�رة ت��م�اث��ل س��ی�دت��ھ��ا  ....

(مزیونھ)،بدا ع�ل�ی�ھ�ا أن�ت�ف�اخ ال�ب�ط�ن و ث�ق�ل�ت 
ح�رك��ات�ھ��ا،ك��ث�رة ط��ل�ب��ات�ھ��ا ،ت�ن��وع��ت ش��ھ��ی�ت��ھ��ا 
وتضخم�ت أث�داؤھ�ا ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ ازدادت 
جماال وتألقا وتعلق�ا ب�ح�ب�ی�ب�ھ�ا ال�ذي ت�ف�ھ�م س�ر 
تغیرھا ونزقھا وغرابة بعض تصرفاتھا ب�ع�د أن 
، اس��ت��م��ع ل��درس ف��ي ت��ج��رب��ة ال��ح��م��ل م��ن 

استفسر منھا عن س�ر ال�ت�ب�دالت ف�ي   حین   أمھ
 .سلوك حبیبتھ بعد عرسھما

راق��ب (مس��رور) و(ف��ت��ن��ھ) ح��ی��رة واس��ت��غ��راب 
التغیرات التي بدت تظھر في القریة حیث أخ�ذت 
األعالم الحم�راء ت�خ�ت�ف�ي ش�ی�ئ�ا فش�ی�ئ�ا وخ�ف�ت 
صوت الھالھل وأص�وات ال�دراب�ك وال�غ�ن�اء، ل�م 

سھرات الس�م�ر وال�ح�ب وال�ع�ش�ق ب�ی�ن   یشھدا
سیدیّھما كعادتھما، مرت أیام ل�م ی�ت�واج�د ف�ی�ھ�ا 
(صابر) في ال�دار واْن ق�دم خ�ل�س�ة ی�ب�دو ح�ذرا 

 .مترقبا الیخلع بندقیتھ من كتفھ
عتد فجر أحد األیام دارت معركة حامیة الوطیس 
بین (صابر) وقوة مسلحة كبیرة أتت من المدینة 
صحبة سید (مزبان) األقطاعي المعروف لم تنتِھ 
اال بعد اْن تناث�رت ج�ث�ث ص�اب�ر ووال�ده وج�ث�ث 

 .أخرى من القوة المھاجمة
قررت (م�زی�ون�ھ) ال�رح�ی�ل م�ن ال�ق�ری�ة م�ك�ل�ل�ة 
بالسواد ،مصطحبة والدة زوجھ�ا وط�ف�ل�ی�ھ�ادون 
اْن تنسى اصطحاب (مسرور) و(ف�ت�ن�ھ) ال�ل�ذی�ن 
بلغا عامھما الرابع م�ن ال�ع�م�ر وم�ع�ھ�م�ا ب�ق�ای�ا 
جرائھما وأحفادھما ممن ل�م ی�ت�ب�ن�اھ�م أح�ُد م�ن 
الق�ری�ة أو م�ن خ�ارج�ھ�ا، ل�ت�ح�ط ال�رح�ال ع�ل�ى 
مشارف المدینة في كوخ صغیر تأوي إلیھ مساًء 
بعد عودتھا من العمل في البناء إلعال�ة أط�ف�ال�ھ�ا 
وجدتھم التي ھدھا الحزن والمرض، حص�ل ھ�ذا 

أْن   بعد اْن بصقت بوج�ھ (م�زب�ان) ال�ذي ح�اول
ی��ع��رض خ��دم��ات��ھ واغ��راءات��ھ ع��ل��ی��ھ��ا ب��ع��د 

حبیبھا طامعا اْن یضمھا إلى ج�واری�ھ   استشھاد
وخدمھ في قصره.أخذ الج�وع ی�أخ�ذ م�اخ�ذه م�ن 
(فتنة) و(مسرور) وجرائھ�م�ا ف�ق�ررا اْن ی�دخ�ال 
شوارع المدینة وأزقتھا عسى اْن یوفرا قوتھ�م�ا 
وقوت جرائھما من فضالت سكان المدی�ن�ة،ع�ل�ى 

إنھما أخذا یف�ق�دان ج�راءھ�م�ا واح�دا   الرغم من
أو دھس�ا أو ال�ھ�روب ال�ى   بعد اآلخر أم�ا ق�ت�ال

جھات مجھولة ،بعضھم حظى بع�ش�ی�ق ث�ري أو 
 ...القصور  عشیقة ثریة في أحد

أخذت ((فتنھ)) تزوغ الى أماكن مجھولة ب�ع�ی�داً 
عن ((مسرور)) الذي یعود الى الكوخ خائبا بع�د 
طول تفن�ی�ش وت�رق�ب وان�ت�ظ�ار ع�ودت�ھ�ا، ی�ج�د

(( مزی�ون�ھ)) ف�ي ح�ال�ة م�ن ال�ق�ل�ق ل�غ�ی�اب�ھ�م�ا 
الیعرف بأي شيء یعتذر وبم�اذا ی�ب�رر ت�رك�ھ�م�ا 

 للدار وغیاب (فتنھ).
یظل یترقبھا مقعیا طوال اللیل على ظھر ال�ك�وخ 
،تظھر أحیاناً ع�ن�د ال�ف�ج�ر م�ت�ع�ب�ة ظ�اھ�ر ع�ل�ى 

محییاھا األنكسار، بیاض شعرھا أخذ یتحول ال�ى 
بقع رمادی�ة أو س�وداء ، ت�رف�ض األج�اب�ة ع�ن 
تساؤالتھ وعن روائح كالب غ�ری�ب�ة ع�ال�ق�ة ف�ي 

 .فروة جسدھا
قرر اْن یضع حداً ل�ھ�ذا االس�ت�ھ�ت�ار وال�الم�ب�االة 
التي طغت على تصرفات حبیبتھ في ض�ح�ى أح�د 
األیام لم یجد فیھ(فتنھ) في أل�دار او ل�ج�وار ق�رر 
اْن یتتبعھ�ا ع�ب�ر ح�اس�ة ش�م�ھ ال�ت�ي الت�خ�ط�يء 
رائحتھا ورائحة الكلب الغریب الذي عل�ق�ت ب�ھ�ا 
أرتد من الشرق الن الرائحة بدأت تخب�و وت�خ�ف 
فاستدار صوب الغرب، وبالفعل أخذت ا ل�رائ�ح�ة 
تزداد أكثر فأكثر كلما تقدم باتج�اه ال�غ�رب ح�ی�ث 
كلما أقترب من سوق المدین�ة وب�األخ�ص س�وق 

في مركزھا، بلغت الرائحة المزدوج�ة   القصابین
أشدھا بالقرب من عرص�ة م�ھ�ج�ورة ق�ب�ال�ة أح�د 

 .القصابین في طرف السوق
توقف قلیال لیسترد أنفاس�ھ وی�روي ض�م�أه م�ن 
بركة ماء وسط الش�ارع ح�ی�ث ب�ل�غ ب�ھ ال�ع�ط�ش 
والتعب واالغضب أشده ،بعد اْن تاكد لھ وجودھ�ا 
م�ع عش��ی�ق��ھ��ا ف�ي ھ��ذه ال��خ�رب��ة، ش��ح�ذ ف��ك��ره 

 !!وأسلحتھ استعداداً لمعركة حاسمھ
نط عل�ى ح�ائ�ط ال�خ�رب�ة ف�الح�ظ�ھ�م�ا ف�ي وض�ع 
فاضح (فتنة) والوضیع (بَكوع) ھذا الذي طردتھ 
القریة بعد أن ثبتت سرق�ت�ھ واك�ل�ھ ف�راخ دج�اج 
أسیاده وجیرانھم فھرب الى المدینة ت�خ�ل�ص�ام�ن 

  .قرار أعدامھ الصادر من قبل سكان القریة
ھكذا ت�خ�ون�ی�ن�ي، م�ن أج�ل فض�ل�ة ع�ظ�ام ی�ا ...

  !!!(فتونھ) ومع (بَكوع) الغیره
*اآلن حس��اب��ھ وس��ی��ك��ون ل��ي م��ع��ك حس��اب 
آخ��ر.أحس��ت (ف��ت��ن��ھ) بش��م رائ��ح��ة (مس��رور) 
فانسلت من حضن (بَكوع) ھاربة الت�ل�وي ع�ل�ى 
شيء في حین قفز (بََكوع) م�ت�وج�ھ�ا ال�ى دك�ان 
القصاب محاوال األح�ت�م�اء م�ن (مس�رور) ال�ذي 
أطلق عواًء كالرعدأرعب كل من كان في السوق 
، وقد تمكن من االمساك ب (ب�َك�وع) ع�ن�د ب�اب 
المحل غارسا أنیابھ في رقبتھ ح�ت�ى ال�ت�ق�ی�ا م�ع 
بعضھما فتدف�ق دم�ھ م�ی�زاب�ا م�ع ص�وت ن�ج�دة 
ورعب مخنوقة، فاقدا القدرة على الرؤی�ة ح�ی�ث 
غرز مسرور مخالب قدمیھ األمامین في عینی�ن�ھ 

 فادماھا وفصلھما عن محجریھما!!!
 وسط ذھول الناس والمتسوقین .......

* ع��اج��ل ال��ق��ص��اب (مس��رور) بض��رب��ة ق��وی��ة 
بساطوره على رأسھ منتصرا لك�ل�ب�ھ ف�ت�ن�اث�ر دم 
رأسھ على وجوه المت�ج�م�ھ�ری�ن دون اْن ی�ن�زع 
أنیابھ عن رقب�ة (ب�َك�وع)، أب�ع�د ع�م�ال ال�ب�ل�دی�ة 
الكلبین جثتین ھامدتین والق�ی�اھ�م�ا ف�ي ال�خ�رب�ة 
دون اْن ی��ع��رف اح��ُد س��ر ص��راع��ھ��م��اال��دم��وي 

 الممیت.
یئست مزیونھ من عودة (مسرور) أق�ف�ل�ت ب�اب 

ل�ی�وم ع�م�ل   كوخھا وأخلدت ل�ل�ن�وم، اس�ت�ع�داداً 
 جدید.

**************** 
 * ایضاح لبعض المصطلحات الواردة في ألقصة

عمل جماع�ي ن�ط�وع�ي ی�ق�وم ب�ھ اھ�ل  -* عونھ
القریة ن الفالحی�ن ل�م�س�اع�دة وم�ع�اون�ة ال�ف�الح 
ال�ذي ی�ت��خ�ل��ف ف��ي ال��ع�م��ل وزراع��ة ارض��ھ او 
حصادھا الي سبب كان كالكبر او الم�رض او اي 
ام�رط�اريء اخ�ر وھ��ي ب�ق�ای�ا م��ن ارث ال�ع�م��ل 
التضامني للمشاعیة البدائیة وھي بالضد ت�م�ام�ا 
من (الحشر) او اعمال الس�خ�رة االخ�رى س�واء 
ج���اءت م���ن االق���ط���اع او م���ن الس���ل���ط���ات 

 الدیكنانوریة.
مكان على جف التھر مخصص للعبور  -الشریعھ

او غس��ل االوان��ي وال��م��الب��س م��ن ق��ب��ل نس��اء 
الفالحین وغالبا مایكون امام ك�ل ب�ی�ت ش�ری�ع�ھ 

 خاصة.
نوع ن زراع�ة (الش�ل�ب) ال�ع�ن�ب�ر وال�ذي  -شتال

ی��ن��ت��ج ع��ن��ھ احس��ن ان��واع ال��ع��ن��ب��ر یس��م��ى 
(عنبرشتال) وھناك نوع الصلخي لمأل الفراغ�ات 
التي الینمو فیھا الزرع الي سب�ب م�ن االس�ب�اب 

 وتسمى ھذه العملیة ب(الترجیع).
ع��م��ل��ی��ة ازال��ة ال��ن��ب��ات��ات الض��ارة  -ال��ت��خ��وف��ر

والمتطفلة علـى الــواح الشــلب م�ث�ل (الـ�دنـ�ان) 
و(السجل)..الخ ھذه العملیة التي اصبح�ت ت�ن�ج�ز 
بواسطة م�ادة ك�ی�م�ی�اوی�ة خ�اص�ة تس�م�ى (دوه 

 الدنان) وھي مادة سامھ...

 ة   
 قصة قصیرة     
 
  

 لالدیب حمید الحریزي/العراق      



16  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 821 

 04 May  22 • Year 17 

من قصیدة لشاعٍر  [ !! َمْن یشتري منّا العَفَنْ 
 أجھل إسمھ،وصلتني عبر الواتس أب

 
ُر أْن أنأى بنفسي عن الس�ی�اس�ة  غیر مرة أُقرِّ
وشؤونھا في بالدي، وعّما وصلت إلی�ھ م�ن 
حضیض، بفعل الُزمر الحاكم�ة. ف�ق�د َع�فَّ�ن�وا 
السیاسة وأفقدوھا كل معانیھا. ك�ن�ُت س�اب�ق�اً 
أرى فیھا ج�زءاً م�ن ال�ث�ق�اف�ة، ل�ك�ن آخ�َري 

ھ�ذا ھ�و م�وق�ٌف " یُطنطُن اآلن ب�داخ�ل�ي أَنْ 
فأجدني ُمنزلِقاً إل�ی�ھ�ا م�رةً  .. "سیاسيٌّ أَیضاً 

إذا ل�م تس�ت�ط�ع إزال�ة " أخرى! ُمعلالً النفس
 "! العَفَن، فال أَقلَّ من إدانتھ وھجائھ

ً قُ�ّح�اً ، ھ�داه هللا  یتھمني صدیٌق، كان رفی�ق�ا
فأصبح یتوه ھیاماً بالرأسمالیة وال�ل�ی�ب�رال�ی�ة 
الجدیدة!، ی�ت�ھ�م�ن�ي ب�أن�ن�ي ال أزال یس�اری�اً 
م��ت��ط��رف��اً، ع��اج��زاً ع��ن مس��ای��رة ال��واق��ع! 
فالرأسمالیة قد إنتصرت على النطاق العالمي 
بأسره، وما عليَّ إالّ أَن أف�ت�ح ع�ی�نَ�يَّ ألرى 

 إیجابیاتھا ...كذا
من جانبي أقوُل لھ : أنَت ُم�ِح�قٌّ ی�ا ھ�ذا ف�ي 
توصیفك، الذي ترید بھ َشتمي! ما زلُت أك�ره 

م�ن   زمن الح�رب�اء ھ�ذا، ال�ذي ج�ع�َل ك�ث�رةً 
ُن ب�ل�ون ال�ب�ت�رو دوالر وت�ط�رُب  الناس تتل�وَّ
ل�رن�ی�ن ال�ل�ی�رة، ط�ب�ع�اً ال ال�ل�ی��رة الس�وری��ة 

التركیة، ومن باٍب أولى لیس اللبنانیة !!   وال
ف�ھ�ل ف�ي ص�درك  !!"اللیرة ال�رش�ادی�ة"إنما

متسٌع للتعای�ش م�ع یس�اری�ت�ي  "المتسامح"
المتطرفة، دون أْن تشمئزَّ م�ن�ھ�ا وم�ن�ي ؟!! 

 .. أرجو ذلك
****** 

أعوُد بعد اإلستطراد إلى ما إبتدأُت بھ، ف�م�ن�ذ 
اإلنتخ�اب�ات ال�ع�ام�ة ف�ي أك�ت�وب�ر ال�م�اض�ي، 

السیاسي في العراق لم یتحرك م�ن   والوضع
ةٌ على  نقطة الصفر ألن الطغمة الحاكمة ُمصرَّ

ِك بالسلطة حتى الموت   !!التمسُّ
مافیاٌت من ال�ل�ص�وص واألغ�ب�ی�اء وال�قَ�تَ�لَ�ِة 
والمشعوذین التافھین ، تتولّى الع�بَ�َث ب�ج�ث�ة 
وط�ٍن، ك��اَن إح��ت��م��االً فص�ار ع��ل��ى أی��دی��ھ��م 
ُمحاالً..لصوٌص من كل الطوائف والق�وم�ی�ات 

 إستولوا ع�ل�ى ب�الٍد ال یس�ت�ح�ق�ون�ھ�ا، ل�وال
 "!اآلیات"و "الیانكي"

أتى ھؤالء ال�زع�ران ف�خ�رب�وا ك�ل ش�يٍء .. 
اإلقتصاد والجامعات والمدارس وم�ؤس�س�ات 
العالج واإلستشفاء، نھبوا األرض، ما فوقھ�ا 
وما تحتھا، ھمَّشوا الثقافة وحولوا البالد إلى 
مباءة ومزبلة .. لم یكتفوا بذل�ك، ب�ل خ�ّرب�وا 
حتى القیم اإلجتماعیة واإلنسانیة ال�خ�ی�رة .. 
ك��ال��ت��س��ام��ح واإلخ��الص، الص��دق، ال��وف��اء، 

 النزاھة واألمانة ..إلخ
 

 في العنوان
أع��رُف مس��ب��ق��اً أن ع��دداً م��ن األص��دق��اء 
والدیمقرطیین واللیبرالی�ی�ن س�ی�ق�وُل ع�ن�دم�ا 

، طُھران�ي " : یرى العنوان ھذا موقٌف عدميٌّ
لكن تعالوا معي  " وغیر عملي سیاسیاً ...كذا

ون�ح�اول  "ال"لنفحص العنوان، م�ا ب�ع�د الـ�
 تفكیكھ في عدة وج�وه، ن�ت�وك�أ ف�ی�ھ�ا ع�ل�ى

 لغویة، أبستمولوجیة وسیاس�ی�ة "عكازات"
.. 
 

 لغویاً وأبستمولوجیاً 
المفاضلة بین السيء واألسوأ ، ت�غ�دو غ�ی�ر 

ب�اط�ل�ة ألن�ھ�ا   ، ب�ل-حسب ما أرى  -مجدیة 
 ن�ف�س�ھ، أي "األص�ل" تجري بین إثنین من

، في حین أنَّ المفاضلة أو المقارنة "السوء"
التفاضلیة یجب أن تجري بین السيء والجید 

 !"األصل" أو الَحِسن، مما الینتمي إلى نفس
عل�ی�ھ  .."األشیاء تتمایز بأضدادھا " ذلك أنَّ 

بین الس�يء  "تمایز تفاضلي" ال تصحُّ إقامة
واألسوأ ! فإذا كانت المقارنة ال تنفي م�ا ھ�و 

، سیبدو السيء في ھذه "األصل" موجود في
الحال، بوعي أو م�ن دون�ھ، ج�ی�داً وحس�ن�اً! 

ُغ القبول بھ، ولو باإلیحاء دون  وھو أمٌر یُسوِّ
 !! التصریح المباشر

 !إذاً ما القصُد من المفاضلة بینھما ؟
إذا إستبعدنا الق�ص�دی�ة ، س�ی�ك�ون ال�غ�رُض، 
الُمَمّوه، منھا إبعاد الشعور بالذنب ب�إق�ت�راِف 

، تُ�ولِّ�ُد اإلحس�اَس ب�ال�رض�ا  "أق�ل" خطی�ئ�ة
ل��ت��ف��ادي ال��ن��دم وَج��ل��د ال��ذات..! ل��ك��ن ھ��ذه 

ن�رض�ى ]  المفاضلة تستبطُن مقول�ةً م�ف�ادھ�ا
بالسيء تَفادیأً لما ھو أس�وأ !!] أو م�ا َدَرَج 

ر" علیھ المثل الشعبي المعروف بمعنى  - یدوِّ
 "-بطی�خ أح�م�ر -بالخ... َحْب رگي  -یفتش 

معذرة من القراء إلستخدام ھذا الَمثل، فبعض 
األمثال الشعبیة رغم كونھا فاقعة أحیاناً ، إالّ 
أنھا ُمتخمةٌ ب�ب�الغ�ة ال�م�ع�ن�ى ، ب�ع�ی�داً ع�ن 

ق�د   التزویق اللفظي ومح�س�ن�ات ال�ق�ول، ب�ل
تكون أكثر قدرة عل�ى ال�ت�ع�ب�ی�ر، ف�ي ح�االت 
معینة، مّما تعجز عنھ الصیاغات ال�ف�ص�ی�ح�ة 

 ! والمتزنة
 

 سیاسیاً 
ال�ت�ج�ری�د إل�ى  "تھویم�ات" دعونا ننتقل من

 . الواقع العملي الحالي في العراق
دون إتھام أو ُمعایرة، بل تقری�راً وت�وص�ی�ف�اً. 
ھناك من القوى والش�خ�ص�ی�ات الس�ی�اس�ی�ة، 
ممن یدعي اإلستقاللی�ة ، ل�ك�ن�ھ دخ�ل ل�ع�ب�ة 

ب�اإلن�ح�ی�از  "الس�يء واألس�وأ" الخی�ار ب�ی�ن
اإلط��ار " ل��ت��ف��ض��ی��ل طَ��َرٍف ض��د اآلخ��ر:

 *! وس�ی�ده "التیار" ومالكھ ! أو "التنسیقي
وبھذا یكون قد غادر ما كان یدع�ی�ھ..! وف�ي 

ن�ف�س�ھ،  "ال�ف�خ" أحسن الفرضیات وقع ف�ي
وإدارة بوش اإلبن   الذي أوقعت السي آي إي

أو باألحرى  -قوى في المعارضة، إذ خیرتھم 
إما أْن تقبلوا بإجتیاحنا ل�ل�ع�راق أو  -إبتّزتھم 

أْن تقبلوا بنظام صدام ..! فمن لیس معنا ھ�و 
وھو الفخ عینھ، یستخدم حالیاً  -ضدنا عملیاً 

في الحرب الدائرة بأوكرانیا، باإلصطفاف إما 
 مع بوتین وحسابات ح�رب�ھ، أو م�ع ال�ن�ات�و

وبرنامجھ/ مشروعھ! ف�ي ح�ی�ن أنَّ ال�ح�س 
الوطني واإلنساني السلیم ی�ق�ض�ي ب�ال�وق�وف 
ضد الحرب ومشعلیھا، وضد ص�ق�ور ال�ن�ات�و 
وخط�ط ت�م�دده ش�رق�اً! ألن ال�ح�روَب ت�ف�ت�ك 
بالناس من كال الجانبین، وغالبیتھم العظ�م�ى 
من النساء واألطفال والشیوخ، ناھ�ی�ك�م ع�ن 
الخراب ال�م�ادي م�ن ب�ن�ًى ت�ح�ت�ی�ة وھ�ی�اك�ل 
إرت��ك��ازی��ة، إض��اف��ة إل��ى ال��خ��راب ال��روح��ي 

 والصدمات النفسیة ..إلخ
دعونا اآلن نتساءل: ماذا قّدم ك�ال ال�ط�رف�ی�ن 

 ، منذ"التیار"و "اإلطار"المتصارعین اآلن

أي م�ن�ذ تس�یَّ�دوا ال�م�ش�ھ�د  !"العھد الجدید"
ح�ت��ى  2003الس�ی�اس��ي ف��ي ال��ع�راق، ب��ع�د 

 !الیوم؟
ال�ذي ق�ام  -لم یكتفوا بإسقاط النظام السابق 

وح��ل  -ب�ھ ال�م��ح�ت��ل وح��ل�ف��اؤه ول��ی�س ھ�م!
الجیش .. بل ألغوا الدولة، ككیاٍن ینظم بشكل 
ما أمور المجتمع، بكل القصور الكبیر، ال�ذي 
إعتوره في ظل نظام البعث الب�ائ�د. وھ�ذا م�ا 
أفضى إلى حدوث فراٍغ أمن�ٍي وإن�ف�الت ع�ام 
وفوضى، َدفَعت الناَس إلى اللجوء إلى ِص�یَ�ٍغ 
�ُن ج�زءاً  ما قبل الدولة، كي تَجَد فیھا ما ی�ؤمِّ
من حاجاتھا لإلستقرار واألمن بعد ال�ح�روب 
ال��ع��ب��ث��ی��ة ال��خ��اس��رة .. وال��ح��ص��ار ال��دول��ي 

یعد ھناك من مرجٍع یُحتَكُم   القاتل ..إلخ إذ لم
إلیھ سوى العشائر والمیلیشیات ال�م�س�ل�ح�ة، 
بكل تالوی�ن�ھ�ا ال�م�ذھ�ب�ی�ة وال�ق�وم�ی�ة، ال�ت�ي 

 ! تكاثرت كالفطر
.................................... 

إلستعراض تفصیليٍّ لما قاما   ال نجد ضرورة
بھ، وم�ا زاال ح�ت�ى الس�اع�ة، م�ن م�وب�ق�اٍت 
وجرائم (فساد تحاصصي، نھب لل�م�ال ال�ع�ام 
قلَّ نظیره ، می�ل�ی�ش�ی�ات مس�ل�ح�ة ب�ح�روب�ھ�ا 
الطائفیة وترھیبھا لل�ن�اس، إخ�ت�راق أج�ھ�زة 
ال��دول��ة م��ن وزارات وس��ف��ارات وال��ج��ی��ش 
وقوات األمن والشرطة ومؤسساتھا، وح�ت�ى 
القضاء واإلعالم ..) وما ل�م ی�ق�وم�ا ب�ھ م�ن 

كان یُفترض القیاُم، فقد بات كل ذلك   خدمات
معروفاً لدى العامة، لدى القاصي والدان�ي ال 

 ... حاجة لتكراره اآلن
ال�م�ق�ارن�ة  !"ُمس�وغ"علیھ سنكتفي بتفكیك 

 ."التیار"و "اإلطار" التفاضلیة بین
نزعُم أنَّ م�ا ی�ج�م�ُع ب�ی�ن�ھ�م�ا أك�ث�ر م�م�ا (1

فكالھما طائفي یعتمد الم�ح�اص�ص�ة  یفرقھما.
أداة ل�ل�ھ�ی�م��ن�ة ع�ل�ى ال�دول�ة وم�م��ت�ل�ك�ات�ھ��ا 

 والمجتمع وال�م�ال ال�ع�ام، ال�ذي ی�ع�ت�ب�ران�ھ
وب�ال�ت�ال�ي ی�ج�وز  !"سائباً، لیس ل�ھ م�ال�ك"

 - "!شرعاً " اإلستحواذ علیھ، ویصبح حالالً 
 الُخمس " بعد أْن یتم دفع -في عرفھما طبعاً 

مع ربیبھ بھ�اء  "السید" وھو ما قام بھ !!"
الرئیس السابق ل�ل�ج�ن�ة ال�م�ال�ی�ة  -األعرجي 

إذ  -ورئیس ل�ج�ن�ة ال�ن�زاھ�ة ف�ي ال�ب�رل�م�ان
إحتجزه لمدة إسبوعین، بعد أْن أزكَم األن�وَف 
فساُده والثروات الحرام التي راكمھا .. بعدھا 
أُعلن عن إطالق سراحھ والعفو عنھ بإجباره 
على اإلعتراف علناً بفساده ..إلخ لیب�ع�د ع�ن 
نفسھ التھمة ویحمي م�م�ث�ل�ی�ھ م�ن ال�ت�ھ�م�ة 

مما یذّكُر ب�م�ا ق�ام ب�ھ ول�ي ال�ع�ھ�د   نفسھا،
السعودي محمد بن س�ل�م�ان م�ع إب�ن ع�م�ھ 
 الولید بن طالل وأضرابھ من القطط السمان!

كال الطرفی�ن ال ی�ح�م�ل مش�روع�اً وط�ن�ی�اً (2
ال�ول�ي "والؤه ألی�ران و "اإلطار"عراقیاً. فـ

كیاٌن یق�وم ع�ل�ى "التیار"خامنئي، و "الفقیھ
م�ن دون درای�ة أو خ�ب�رٍة  "األوح�د" الف�رد

فكریة/سیاسیة، ویتسم بمزاجیة نزقة، ال أدلَّ 
منھا تقلبات مواقفھ، ال�ت�ي یص�ع�ب ال�رك�وُن 

 إلیھا،
 ك�ال ال��ط�رف��ی�ن یس��خ�ران، ع�م��ل��ی�اً م��ن (3

ال�دول�ة، یس�ت�ب��ی�ح�ان�ھ ف�ي وض��ح  "ُح�ط�ام"
النھار، بمیلیشیاتھما المسلحة وبالتھریب من 
منافذ حدودیة غیر رسمیة وأرصفة م�وان�يء 
موزعة بین فصائلھما، ناھیكم عن تنظی�م�ات 

والتحكم والتجارة بالعمالت   مافیویة لإلبتزاز
والمخدرات وحتى الدعارة .. واإلت�ج�ار ب�ك�ل 
شيء مما یخ�ط�ر وال ی�خ�ط�ر ع�ل�ى ال�ب�ال!! 

من القضاء الدفاع عن  "جزء" وحین یحاول
شرف مھنتھ بمحاسبة البعض، ط�ب�ع�اً ل�ی�س 
من حیتان الفساد!، یج�ري ت�ھ�دی�د ال�ق�ض�اة، 

ً ل��ذل�ك، ی��ج�ري ال��م�ت�ھ��م  "!ت�ح��ری�ر"وخ�الف�ا
بالتھدید وبقوة سالح المیلیشیات، مثال رافع 
العیساوي وقبلھ ق�اس�م مص�ل�ح..! وھ�ذا م�ا 
یجري علناً وتنقلھ الفضائیات ب�ب�ٍث م�ب�اش�ر! 
[والیة بطیخ !! كما یق�ول ال�ل�س�ان الش�ع�ب�ي 

ماً وسخریةً   [تھكُّ
(كالھما َغیبیّان، وال یؤمنان بالدیمقراطی�ة، 4

 رغم اإلدعاء اللفظي بھا. فھما یریدان عملیاً 
إقامة نظام ثیوقراطي، كأترابھما ال�ح�اك�م�ی�ن 
في طھران. لذلك رأیناھما یتصدیان باإلرھاب 
والعنف الدموي المفرط ضد أیة محاولة م�ن 
جانب الشعب للمطالبة بحقوقھ المش�روع�ة.. 

 !"التشرینیین" كما جرى غیرة مرة ضد
ك��الھ��م��ا س��اھ��م ف��ي ت��دم��ی��ر الص��ن��اع��ة (  5

والزراعة في البالد لیغدو العراق بلداً ری�ع�ی�اً 
بأمتیاز، یعتمد باألساس على اإلس�ت�ی�راد ف�ي 
كل ما یحتاجھ من سلٍع ومواد إستھالك، ب�م�ا 
في ذلك ماء الشرب والكھرباء والغ�از، م�م�ا 
یتھ�دد أم�ن�ھ ال�م�ع�ی�ش�ي م�ن م�واد غ�ذائ�ی�ة 
وأدویة.. ناھی�ك�م ع�ن اإلن�ھ�ی�ار ش�ب�ھ ال�ت�ام 
للخدمات والبنى التحتیة من طرق وم�ج�اري 
ومؤسسات تعلیم ومستشفیات .. إل�ى ج�ان�ب 
الخراب العمراني للمدن، التي غ�دت غ�اب�اٍت 
من المزابل والنفایات بكل أنواعھا .. وغیرھا 

 ! كثیٌر مما ال یتسع لھ المجال ھنا
كالھما ساھم في إفق�ار ال�ح�ی�اة ال�ث�ق�اف�ی�ة (6

والروحیة، بإشاعة الجھل والخرافة والتشبث 
ال�ت�م�س�ك " بزبالة عھود اإلنحطاط .. بدعوى

كذا وتزاید، بل وإنتشار األم�ی�ة، ...!"بالتراث
ل��ی��س ال��ث��ق��اف��ی��ة حس��ب، ب��ل ح��ت��ى األم��ی��ة 
األبجدیة !! في حین أنھ�ا ك�ان�ت ق�د إخ�ت�ف�ت 

 !! أواسط السبعینات بشھادة الیونسكو
................................. 

ق بینھما ، ف�ھ�ي ، أس�اس�اً، أم�ور  أما ما یفرِّ
وأحقاد ش�خ�ص�ی�ة ب�ی�ن ال�م�ال�ك�ي وم�ق�ت�دى 

 الصدر .. ول�ی�س خ�الف�اً أو ت�ع�ارض�اً ب�ی�ن
 ذل�ك أنَّ  "إستراتیجی�ت�ی�ن" أو "برنامجین"
 ال ی��ری��د أن ی��ك��ون ب��ع��ی��داً ع��ن "اإلط��ار"
أوالً،   "إم��ت�ی�ازات��ھ�ا"الس�ل�ط��ة و "ك�ع�ك��ة"

ویخاف، ثانیاً، أَنَّ إنفراَد الصدر بالسلطة، ق�د 
یدفع�ھ ل�رف�ع ال�غ�ط�اء وال�ك�ش�ف ع�ن م�دى 

ورموزه في الفساد، وغیر "اإلطار"  إنغماس
ذلك مما یتعارض والص�ورة ال�ت�ي یس�وق�ھ�ا 

یس�ع�ى  "اإلطار" المالكي وحلفاؤه. وإذا كان
التي أقامھا   "اإلمبراطوریة" إلى عدم فقدان

، ف�إن��ھ ی�خ��ش�ى ك��ذل�ك م��ن ج�م��وح الص��در 
حاكمة، قد ال تكتفي  "ساللة صدریة "إلقامة
 ، بل تت�ع�دى ذل�ك ل�ت�ش�م�ل"الدولة" بسلطة

أْن یُعبَّ�د ال�ط�ری�ق   بعد "المرجعیة الشیعیة"
إلیھا ! فقد أُشی�َر إل�ى ذل�ك غ�ی�ر م�رة ع�ب�ر 

 .."المرجعیة الصامتة" مقولة
............................. 

ختاماً ، كي ال نُطیل أكثر، ال أستبعُد أَنَّ أح�داً 
من النھّازین وال�ط�بّ�ال�ی�ن س�ی�ق�وُل :[م�ا ل�َك 

؟! إذ یمكُن -المقارنة التفاضلیة -تتحامُل على 
لعلوم الطب واألح�ی�اء، م�ن جس�م م�ری�ٍض، 

سن�ق�وُل [!.. إستخراج مصٍل مضاد لمرٍض ما
بإنَّ ھذا الم�ث�ال ت�ب�ری�ريٌّ ومش�ب�وهٌ، ألن�ھ ال 
ی��ن��س��ح��ب ع��ل��ى م��ج��ال الس��وس��ی��ول��وج��ی��ا 

 ! والسیاسة
........................................................
....................................................... 

التركیز على ھذین الطرفین ال ی�ع�ن�ي أب�داً  *
إعفاء ونزاھة المتحالفین معھم�ا م�ن ع�رٍب 
وكرد وغیرھم .. إذ أنَّ حلفاءھم�ا ال ی�ق�لّ�ون 

 ! سوءاً وفساداً ...إلخ لذلك إقتضى التنویھ

 ! َر  اء واأ
 !َِْ ْ ..  ؟ 

 

برلینحیى علوان/ی  
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كل متابع لنصوص الشاعر ال�ع�راق�ي    
كریم عبد هللا یدرك و یتلمس ش�خ�ص�ی�ة 
النص المثقف المبني على رؤیة شعری�ة 
ونقدیة، إذ ال یكتب كریم عب�د هللا نص�ا 
اال وجعل لھ عنوانا تصنیفیا ثانیا بی�ان�ی�ا 
من حیث ال�رؤی�ة الش�ع�ری�ة وال�ن�ق�دی�ة، 

ف�ي دی�وان (ب�غ�داد ف�ي ح�ل�ت�ھ�ا   وھنا
الجدیدة) نجد ال�ن�ص�وص ال�ت�ي ك�ت�ب�ت 
باسلوب السرد التعبیري محق�ق�ة لش�ع�ر 
سردي نموذج�ي، ن�ج�دھ�ا ت�ق�دم ت�ح�ت 
تصنیفات تجدیدیة من حیث البولیفون�ی�ة 
بتعدد االصوات وال�ف�س�ی�ف�س�ائ�ی�ة ب�ل�غ�ة 
المرایا والترادف التعب�ی�ري. ل�ق�د ب�ی�ن�ا 
كثیرا من ھذه المفاھیم في ك�ت�اب�ات ل�ن�ا 
سابقة وھنا سنتناول المظاھر االسلوبی�ة 
والنصیة لھذه االشكال الكتابیة ف�ي ھ�ذا 
الدیوان الذي یعّد و بحق عتب�ة ال�ع�ب�ور 
نحو شكل جدید م�ن الش�ع�ر ال�م�ك�ت�وب 
باللغة العربیة و قصیدة الن�ث�ر ال�ع�رب�ی�ة 

   المعاصرة.
  النقد التعبیري وأبعاد القراءة -1
حینما تحدث عملیة القراءة فانھا تتطور  

من مستوى المفردة الى مستوى االسناد 
او الت�ج�اور ال�م�ف�ردات�ي ال�ى مس�ت�وى 
الجم�ل�ة ال�ى مس�ت�وى ال�ف�ق�رة ث�م ال�ى 

اثناء ك�ل مس�ت�وى  مستوى النص بكلھ. 
یحضر البعد ال�ل�غ�وي ال�دالل�ي وال�ب�ع�د 
االبداعي االسلوبي، وبمجموع م�ا ی�ت�م 
من انظ�م�ة اح�ت�ك�اك وت�ق�اب�ل وال�ت�ق�اء 
وتقاطع وبفعل مستوى النقطة التعبیری�ة 
لكل بعد ت�ح�ص�ل ف�ي ال�ف�ك�ر وال�ن�ف�س 
مواضع تعبیریة لكل وحدة كت�اب�ی�ة ف�ی�ھ 
یقابلھ بعد رابع خاص بالقارئ ھو البعد 
الشعوري واالستجابة الجمالیة، ب�ع�ب�ارة 
اخرى بینما یكون النص ككیان مك�ت�وب 
شكال ثالثي االبعاد ساكن ال حراك فی�ھ، 

م�ت�ح�رك�ا  فانھ ككیان مقروء یكون كیان�ا
لھ اربعة ابعاد البعد ال�راب�ع ھ�و ال�ب�ع�د 
الشعوري ویم�ث�ل ب�ع�د ال�ح�رك�ة ال�ذي 
ی�خ�رج ال��ن�ص م��ن الس�ك�ون. ف�ت�ك��ون 
القراءة ھي العملیة التي تع�ط�ي ل�ل�ن�ص 
روحا وتخرجھ من الموت الى ال�ح�ی�اة، 

  وھذا ما نسمیھ (حركة النص) .
القراءة ما ھي اال عملیة مشاھدة وتلقي  

تبحر فیھ�ا ال�ن�ف�س ف�ي ع�وال�م ال�ن�ص 
والكت�اب�ة، وال�ف�ك�ر وال�ل�غ�ة، وال�خ�ی�ال 
واالبداع، والشعور والمتعة. ھذه العوالم 
االربعة ال�ح�اض�رة دوم�ا ف�ي ال�ك�ت�اب�ة 
االبداعیة ھي التي تض�رب ف�ي ع�م�ق 
ال��ن��ف��س وت��ج��ع��ل ال��ك��ت��اب��ة االدب��ی��ة 

وبمقدار تجلي عناص�ر واش�ی�اء  ممیزة،
تلك العوالم وتلك االب�ع�اد ی�ت�ح�دد وق�ع 
الق�راءة وم�ق�دارھ�ا ال�ت�ع�ب�ی�ري. ال�ن�ق�د 
التع�ب�ی�ري ھ�و ال�م�ج�ال ال�ذي ی�ب�ح�ث 
االنظمة المتحققة من تفاعل تلك االبع�اد 
وما ینتج عنھا من مواضع وقیم تعبیریة 

ان  ف��ي فض��اء ال��ك��ت��اب��ة وع��وال��م��ھ��ا.
التشخیص الدقیق وعالي الكفاءة ل�ل�ب�ع�د 
الجمالي للكتابة ب�واس�ط�ة ادوات ال�ن�ق�د 
التعبی�ري وت�ح�دی�د ال�م�ق�ادی�ر ال�ك�م�ی�ة 
والتشكالت الكیفیة للبعد الجمالي لل�ن�ص 
یمكن من تشخیص عالي المستوى ل�ق�ی�م 
النصوص جمالیا مما یعد مدخال عل�م�ی�ا 
للظاھرة الجمالیة و االستجابة الشعوریة 

وھ�ن�ا س�ن�ت�ن�اول دی�وان  تجاه ال�ج�م�ال.
(بغداد في ح�ل�ت�ھ�ا ال�ج�دی�دة) ل�ل�ش�اع�ر 

كریم ع�ب�د هللا و ف�ق آل�ی�ات   العراقي
 وأدوات النقد التعبیري.

  
 الشعر السردي والسرد التعبیري - 2
ان التقسیم المعھود للكتابة الشعریة الى  

ما یكتب بالوزن وما یكتب بغیر ال�وزن 
ما عاد كافیا امام الزخم الھائل و الكثیف 
للشاعریة المعاصرة ، وتوسع الفھم للغة 
االبداعیة و تغیر المعارف العامة باللغ�ة 
و طبیعة استعمالھا. وبعد الفھم ال�ع�م�ی�ق 
لتقنیات قصیدة النثر والشكل ال�ذي ھ�ي 
علیھ في االعمال الساعیة ن�ح�و الش�ع�ر 
الكامل في النثر ال�ك�ام�ل، ص�ار ل�زام�ا 
االلتفات الى ان االیقاع والشعریة بالنثر 
اما ان تك�ون بص�ورة (ش�ع�ر س�ردي) 

یعتمد تقنیات السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري بش�ك�ل 
النثر الیومي، او ان یكون بشكل (الشعر 
الص�وري) ی�ع��ت�م�د ت�ق�ن��ی�ات الص��ورة 
الشعریة والتوزیع ال�ل�ف�ظ�ي االی�ق�اع�ي 
بالتشطیر ونحوه. وألجل ھذه ال�ح�ق�ی�ق�ة 
أي وجود شعر سردي وشع�ر ص�وري 
كان لزاما ع�ل�ى ال�ن�ق�د ت�ق�دی�م ن�ظ�ری�ة 
متكاملة تستطیع م�ج�اراة ھ�ذا ال�ت�ط�ور 

 وھذا الفھم والواقع الجدید للشعر.
الشعر حینما ی�ك�ت�ب بش�ك�ل ن�ث�ر ف�ان�ھ 
بالنھایة سیكون ش�ع�را، وال�م�م�ی�ز ب�ی�ن 
النثر والشعر لیس الوزن كما یعتقد، وال 
الصورة الشعریة والمجاز الع�ال�ي ك�م�ا 
اثبتھ الشعر السردي، انما الممیز بینھم�ا 
ان الشعر السردي یشتمل على السردی�ة 
التعبیریة، اي السرد ال یقصد ال�ح�ك�ای�ة 
والتوصیل، السرد الممانع للسرد، بینم�ا 
السرد النثري اما قصصي حكائي یقصد 
الحكایة او ت�وص�ی�ل�ي بش�ك�ل خ�ط�اب 
ورسالة. بمع�ن�ى اخ�ر ان ال�ف�رق ب�ی�ن 
الشعر والقص واللذی�ن یش�ت�م�الن ع�ل�ى 
السرد، ان الس�رد ف�ي ال�ق�ص�ة ح�ك�ائ�ي 
قصصي یقصد الحكایة والوصف، بینما 
السرد في الشعر تعب�ی�ري ھ�و س�رد ال 
بقصد الس�رد ھ�و الس�رد ال�ذي ی�م�ان�ع 
ویقاوم السرد،انھ السرد بقصد االی�ح�اء 

  والرمز ال بقصد الحكایة والوصف..
مظاھر السرد التعبیري جلیة في دی�وان 
(بغداد في حلتھا الجدیدة)، ف�ان ال�ق�ص�د 
منھ ل�ی�س ال�ح�ك�ای�ة وال�وص�ف وب�ن�اء 
الحدث، وانم�ا ال�ق�ص�د االی�ح�اء ون�ق�ل 
االحساس، وتعمد االبھار، فیكون ت�ج�ل 
لعوالم الش�ع�ور االحس�اس ان ال�م�ی�زة 
األھم للشعر السردي الذي ی�م�ی�زه ع�ن 
النثر وان كان شعریا ھو التعبی�ری�ة ف�ي 
السرد، فبینما في النثر الس�ردي ی�ك�ون 
السرد ألجل السرد والحكای�ة، ف�ان�ھ ف�ي 
الشعر الس�ردي ی�ك�ون م�وظ�ف�ا ألج�ل 

التعبیریة. وج�م�ی�ع   تعظیم طاقات اللغة
نصوص الدیوان ن�م�اذج ل�ذل�ك، ی�ق�ول 
كریم عبد هللا في ن�ص (ص�ور ت�ح�م�ي 

 الساحات)
(ِمْن جدیٍد ع�ادوا ی�ح�رس�ون الس�اح�اَت 
بـبنادقھم بینم�ا ال�رم�ل ی�م�ألُ ف�وھ�ات�ھ�ا 
الص��دئ��ة...األجس��اُد ھ��رب��ت خ��رس��اَء 
شّوھتھا شمُس الظھیرِة تاركةً ج�ی�وب�ھ�م 
العسكریِّة تصفُر فیھا ری�ٌح ت�ھ�م�ُس ف�ي 
ذاكرِة الشوارع ...خّضبني ھذا الت�ك�رار 
في م�واوی�ِل ال�ح�ب�ی�ب�اِت وھ�نَّ ی�غ�زل�َن 
حكایاِت العّشاِق المغدوری�ن ف�ي م�داف�ِن 
األیام.. كلّمتھم كثیراً إش�اراُت ال�م�روِر 

 تحنو على أحالمھم المحنّطة)
یتجلى السرد التعبیري بعناصر ك�ت�اب�ی�ة 
نصیة اساسیة اھمھا الس�رد ال�ظ�اھ�ري 
وال���رم���زی���ة واالی���ح���اء وم���م���ان���ع���ة 

ببوح شعري، وبالشعریة الناتجة   للسرد
من ذلك النظام. تقنیات السرد في النص 
كما في غیره واضحة، فكأن النص یرید 
ال��ح��ك��ای��ة وس��رد ح��ادث��ة، وت��ب��رز 
الشخصیات والحدث النص�ي، اال ان�ھ�ا 
في النھایة تتجھ نح�و ب�وح ش�ع�ري ف�ال 
قصد سردي وقصصي ھنا وانما تعبی�ر 
عمیق وش�اع�ری�ة ھ�ي غ�ای�ة ال�ك�ت�اب�ة 
برمزیة وایحاءات وبوح شعري. وعلى 
ھذا ال�ن�س�ق وب�ھ�ذه االس�ل�وب�ی�ة تس�ی�ر 

 نصوص الدیوان.
 العوامل و المعادالت التعبیریة  -3

أھم أدوات النقد التعبی�ري ف�ي ت�ف�س�ی�ر 
الظاھرة األدبیة و جمالیاتھا وع�ن�اص�ر 

(ال�م�ع�ادل   األبداع في العمل ھو ن�ظ�ام
التعبیري) والذي یتمثل بوحدات لغ�وی�ة 
نصیة بصور واشكال مختل�ف�ة ت�ح�اك�ي 
وتع�ك�س ال�ج�وھ�ر األدب�ي وال�ج�م�ال�ي 
العمیق ال�ذي كش�ف�ھ ول�م�س�ھ ال�م�ؤل�ف 
المتمثل (بالعامل التعبیري) والذي یكون 
بأشكال مختلفة جمالیة و معنویة وفكریة 
وغیر ذلك، اال انھ ال یتجلى وال ینكشف 
اال بواسطة المعادل التعبیري. (د أن�ور 

 ).2015الموسوي 
ان ع�م��ل�ی��ة االب��داع ال�ج��وھ�ری��ة ھ��ي  

االشراق االبداعي باالطالع واق�ت�ن�اص 
ورؤیة وتمییز العامل التعبیري ال�ف�ن�ي. 

االھ�م ھ�ي   ومھمة ال�م�ؤل�ف ال�ن�ص�ی�ة
الكشف عن العامل الت�ع�ب�ی�ري ال�ع�م�ی�ق  
واظ�ھ�اره واب�رازه ب�م��ع�ادل ت�ع�ب�ی��ري 

ی�ج�م�ع�ھ�ا ت�أث�ی�رھ�ا   نصي. وال�ع�وام�ل

العمی�ق واث�ارة االس�ت�ج�اب�ة ال�ج�م�ال�ی�ة 
 بتجلیھا النصي. 

ان ھ��ذا ال��ف��ھ��م ض��م��ن ادوات ال��ن��ق��د 
ال�ت��ع��ب��ی��ري ی��ت��ج��اوز ث��ن�ائ��ی��ة الش��ك��ل 
والمضمون وینتج نظاما نصیا تعب�ی�ری�ا 
موحدا بوجھین، ف�ك�م�ا ان االس�ت�ج�اب�ة 
الجمالیة تثار ب�ال�م�ع�ادالت ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
الشكلیة ال�ظ�اھ�ری�ة ف�ان�ھ�ا ایض�ا ت�ث�ار 
بالعوامل التعبیریة المضمونیة العمی�ق�ة، 
وھذا یحقق تكامل الشك�ل وال�م�ض�م�ون 
والتوافق بینھما بدل التضاد والتع�ارض 

  بینھما الذي یعد معرفة شبھ راسخة.
وأسلوبیات السرد التعبیري ف�ي الش�ع�ر 
السردي في ھذا الدیوان تح�ق�ق ان�ظ�م�ة 
بالغیة نموذجیة وجلیة لوحدات العوامل 
والمعادالت التعبیریة، ومحقق�ة ان�ظ�م�ة 
نصیة بالغی�ة ج�دی�دة س�ن�ت�ن�اول�ھ�ا ف�ي 
الفصول التالیة، ف�ان ك�ل ش�ك�ل ل�غ�وي 
واسلوب ك�ت�اب�ي وع�ن�ص�ر نص�ي م�ن 
تقنیات السرد التعبیري التي س�ن�ب�ح�ث�ھ�ا 
ھنا ھو وحدة ونظام متكامل من ان�ظ�م�ة 

  المعادل) التعبیري . -(العامل
وللشاعر كریم عبد هللا عمق شعري ف�ي 
العوامل الجمالیة واالبداعیة والتعبیریة، 
بال�ن�ف�وذ ع�م�ی�ق�ا ال�ى م�ك�ام�ن ال�ن�ف�س 
والتجرب�ة ال�ج�م�ال�ی�ة وال�ھ�م االنس�ان�ي 
والوط�ن�ي، ث�م ی�ك�ش�ف ع�ن�ھ وی�ب�رزه 
ب�م�ع�ادالت ت�ع�ب��ی�ری�ة ش��ع�ری�ة ع�ال�ی��ة 
المس�ت�وى وج�م�ی�ع نص�وص ال�دی�وان 
شواھد على ذلك ومنھا نص (ذات نھار 

 موحش) یقول فیھ الشاعر :
(انظروا كیَف تستفزُّ ذاكرتي أطناناً ِم�َن 
الشظایا تمطرھا السماَء! یالھُ ِم�ْن ن�ھ�اٍر 
موحشٍ! خلَف السواتِر تناُم األحالم, ھْل 
رأیتْم كیَف تنزوي صوُر العشیقاِت ف�ي 
الجیوِب المثقوبةِ! أقداُم الم�ت�م�ّس�ك�ی�َن بـ 
األرِض یتم�لّ�ك�ھ�ا ال�رع�ب ف�ي ح�ق�وِل 
األلغام , كانْت ھ�ن�اَك راج�م�اٌت ك�ث�ی�رةٌ 
تأتیَك بـ الموِت ما أقسى قذائفھا َ ت�ج�ھ�ُل 
سّرهُ حی�َن ت�ت�س�اق�طُ ب وحش�یّ�ٍة ع�ل�ى 
المالجىِء الترابیِّة, وتتساءُل ف�ي ن�ف�س�َك 

 عالَم كلَّ ھذا الخراب؟!. 
أكاُد أسمُع أدعی�ِة األم�ھ�اِت خ�ل�َف ت�ل�َك 

 األبواِب الموصدة..).
ان ال�ن��ص ی��ن�ف��ذ ال��ى ال��ھ�ّم االنس�ان��ي 
المتسائل عن دوافع الخراب، وك�ل ھ�ذا 
الدمار، انھ السؤال العمیق ال�ذي ی�ظ�ھ�ر 
عجز وقص�ور ال�ب�ش�ری�ة وحض�ارت�ھ�ا 
وعقلھا الذي تت�ب�ج�ح ب�ھ، ھ�ذا ال�ع�ام�ل 
التعبیري العمیق یبرزه ویكشفھ الشاع�ر 
بمعادالت تعبیریة بتشكالت تص�وی�ری�ة 

ب��ت�ال��ش��ي االح��الم وخ��ی��ب��ات   ت�ت��م��ث��ل
العاشق�ات ل�ف�ق�دان ال�م�ع�ش�وق�ی�ن ال�ذي 
یسقطون في الحروب، ووطأة ذلك على 
الذاكرة والنفس، وسط تساؤالت االنسان 
ونحیب االمھات المنكوبات. باستعارات 
وسرد وبوح فني رف�ی�ع بش�ع�ر س�ردي 
عذب بتقنیات السرد التعبی�ري م�وس�ع�ا 

 طاقات اللغة وقدرھا التعبیریة .
 البولیفونیة و تعدد األصوات  -4

) مص�ط�ل�ح polyphonicالبولیفونیة (
ابتكره باختین في االدب، اساسا لمعالجة 
العمل الروائي استقاه من فن الموسیقى، 
واساسھا تعدد االصوات المت�ج�ل�ی�ة ف�ي 

عند التعّمق نجد ان للبول�ی�ف�ون�ی�ة  النص.
بعدین في الن�ص، ب�ع�د رؤی�وي وب�ع�د 
اسلوبي، ال�ب�ع�د ال�رؤی�وي ی�دع�و ال�ى 
تحریر النص من رؤیة المؤلف وسلطتھ 
فتتعدد الرؤى واالفكار واالیدولوجی�ات 
وتطرح بشكل حر وحیادي، ام�ا ال�ب�ع�د 
االسلوبي فیتمثل بتعدد اسالیب الت�ع�ب�ی�ر 
والشخوص بل حتى االج�ن�اس االدب�ی�ة 
في النص الواح�د. رغ�م ان م�ی�خ�ائ�ی�ل 
باختین أكد أن ال�ب�ول�ی�ف�ون�ی�ة ھ�ي م�ن 
خصائ�ص ال�روای�ة وأن الش�ع�ر ع�م�ل 
فردي ال یقبل تعدد االصوات وال�رؤى 

)، فان ھذا القول ی�ك�ون 1981(باختین 
ص��ح��ی��ح��ا ال��ى ح��د م��ا ف��ي الش��ع��ر 
(الصوري) التصویري المع�ت�م�د ع�ل�ى 
الصورة الشعریة والمجاز في ال�ت�ع�ب�ی�ر 
والمفتقر الى السرد والحدثی�ة ال�ن�ص�ی�ة، 
اما في السردیة التعبیریة، المعتمدة على 
السرد و تعدد االحداث والشخوص ف�ان 
من الواضح امك�ان�ی�ة ت�ع�دد االص�وات 

) ورب�م�ا 2015والرؤى فیھ (الموسوي 
تكون نظرة باختین عن الشعر قد نتج�ت 

عن اعالئھ واعطائھ ام�ت�ی�ازا ل�ل�روای�ة 
ف��ك��رت��ھ   ع��ل��ى حس��اب الش��ع��ر ف��ي

فانھا ادبیا تعنى  prosaicsالبروسیاكس 
ما یقابل الشعر من ادب واعالء الروایة 

 ) .1990علیھ (مرسن وامرسن 
م��ن ھ��ن��ا ی��ك��ون واض��ح��ا ان ل��ت��ع��دد 
االصوات وال�رؤى م�ج�ال أوس�ع ف�ي 
السرد التعبیري الشعري منھ ف�ي الس�رد 
القصي للروایة والقصة، اذ ان االخ�ی�ر 
یعتمد على الشخوصیة القریبة والحدثیة 
الحكائیة، وھو یتطلب االلتزام بالمعاییر 
اللغویة النوعیة في الشخوص واالحداث 
واالعت�م�اد ع�ل�ى الش�خ�ص�ی�ة ال�م�ادی�ة 
والمعھ�ودة ن�وع�ی�ا، ب�خ�الف الس�ردی�ة 
ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة الش�ع�ری�ة ف�ان االن�ح��راف 
والخروج عن المعاییر اللغویة یمّكن من 
توسع�ة الش�خ�ص�ی�ة ال�ن�ص�ی�ة ل�ت�ت�ع�دى 
الشخصیة الواقعیة و المعھ�ودة ال�ى م�ا 

   یمكن ان نسمیھ (بالشخصیة النصیة).
من الواضح ان الفھم البولیفوني ل�ل�ن�ص 
یماشي عصر العولمة وما بعد ال�ح�داث�ة 
وال��دع��وة ال��ى ال��ح��ری��ات ال��واس��ع��ة 
والدیمقراطیات الشعبیة، فیكون ال�ن�ص 
انعكاسا لھذا الجو والفك�ر الس�ائ�د. وق�د 
یعتقد ان االسلوب البولیفوني یت�ع�ارض 
مع التعبیریة التي تعكس الفھم ال�ع�م�ی�ق 
للمؤلف لالشیاء ورؤیتھ المتمی�زة ت�ج�اه 
العالم، وھذا ال یت�ن�اس�ب م�ع ال�ح�ی�ادی�ة 
الرؤیویة وتعددھا، اال ان�ھ ی�م�ك�ن ف�ھ�م 
الكتابة على مستوی�ی�ن مس�ت�وى ب�ن�ائ�ي 
ومستوى قصدي، فتك�ون ال�ب�ول�ی�ف�ون�ی�ة 
وتعدد االصوات والرؤى ف�ي مس�ت�وى 
البناء محققا شكال ثالثي االبعاد، ب�ی�ن�م�ا 
تكون رؤیة المؤلف الخفیة التعبیریة في 
مستوى ال�ق�ص�د ت�ت�ج�س�د بش�ك�ل ع�ال�م 
ایحائي ورمزي لكلمات النص وبناءات�ھ 

   ورؤاه واصواتھ المتعددة.
ھذا ومن الظاھر ان البولیفونیة ت�ح�ت�اج 
الى حد ما الى السرد، وھذا یعني انھ في 
الشعر یك�ون م�ن خص�ائ�ص الس�ردی�ة 
التعبیریة لقصیدة ما بع�د ال�ح�داث�ة، وال 
تناسب كثیرا الشعر التصویري للقصیدة 

 الحرة.
في قصیدة (بیوت في زقاق بع�ی�د) ف�ي 
ھذا الدیوان تتجلى البولیفونی�ة ب�ت�ع�دد 
الرؤى واالصوات بشكل واضح تعكس�ھ 

 وتكشفھ التعابیر التالیة :
أشجارھا متجاورة األغصان ت�وح�ي -1

بعضھا ل�ب�ع�ٍض أنَّ أس�اری�َر الص�ب�اِح 
تمضي بالتواریِخ صامتةً ك�ال�ق�راط�ی�ِس 

  القدیمِة وھي تشكو ِمْن الشیخوخةِ 
صوُت العصافیر تحملھُ النسمات كلَّ  -2

صباٍح ت�ت�رُك ص�غ�ارھ�ا ت�ت�ن�ّزهُ ع�ل�ى 
 الشناشیلِ 

وظلّھا یحكي للوسائِد أنَّ الش�م�َس ال -3
 تغیب 

إذا دغ��دَغ ال��غ��ب��ُش أزھ��اره وھ��ي  -4
  تستفیُق على نقیق الضفادع!

البیوُت ال�م�ت�ج�اورِة ك�ان�ْت ت�وم�ىُء -5
األزھاِر تناغ�ي أق�داَم  للشمِس أْن بساتینَ 

ھذه   الفتیات فیشعرَن باألمان, (مالحظة
ث�الث�ة   العبارة مكثفة صوتیا جدا ف�ی�ھ�ا

اصوات احدھا للبیوت والثاني البساتی�ن 
 و الثالثة للفتیات)

مذ كانَ�ْت ح�ل�وى (ی�وح�ن�ا) ت�ف�ض�ُح -6
رغباتھم الطفولیّةِ بما تحمُل ِمْن صلواٍت 

  تمّجُد الربَّ 
كاَن عنُب (علّي) م�خ�ت�وم�اً ب�اس�راِر -7

العرائِش مستریحةً على األسیجِة ت�ق�بّ�ُل 
 ضجیج النحلِ 

وك��اَن (ع��ث��م��ان) یس��م��ُع أص��واَت  -8
التالمیَذ ینشدوَن ف�ي س�اح�ِة ال�م�درس�ِة 

  (وطٌن واحٌد)
تح�م�ُل ل�َي ال�ری�َح أص�وات�اً ق�ادم�ةً  -9

تجلجُل مْن وراء ال�ح�دود: (ال ب�دَّ ِم�ْن 
 حكٍم جدیٍد) ,

وح�دهُ الس�ی��ف س��ی�ن��ط�ُق ب��ال�ح��ِق  -10
  عالیاً .

ضجیُج الماّرِة في الشوارع لماذا بدأ -11
یخفُت بالتدریج ویتالشى خلَف األب�واب 
الخش�ب�یّ�ِة وأن�ا أس�م�ع�ھ�ا ك�ی�َف ت�ن�ش�ُج 

 الحزَن ,
األغصاُن تدعُك ببعض�ھ�ا ت�أك�ل�ھ�ا  -12

نار تلتمُع علیھا السیوف ح�وَل ال�ح�اك�ِم 
بأمِر هللا . ان تعدد االص�وات ف�ي ھ�ذا 
النص المكثّف یحقق نسجا م�ت�ف�ردا م�ن 

التكث�ی�ف اذ ال ت�ج�د ع�ب�ارة اال وھ�ي 
صوت، وھذه براعة تكثیفیة یقّل نظیرھا 
وھي فعال مظھر جلّي ورفیع ل�ل�س�ردی�ة 
التعبیریة. وم�ن ال�واض�ح ان ال�م�ؤل�ف 
مختف في كثیر من فقرات النص بحیث 
ال ت��ك�اد تش��ع�ر ب��وج�وده وھ��ذا م��ھ��م 
للبولیفونیة وتجس�ی�د رؤى الش�خ�وص. 
والرؤى واضحة جدا وتمظھرت بصور 
شتى ح�ل�م�ی�ة ومس�ت�ق�ب�ل�ی�ة وم�اض�وی�ة 
وواقعیة وعقائدیة وفكریة وبتنوع ب�ی�ن 
ایضا. ھ�ذا ال�ن�ص ل�ی�س ف�ق�ط ی�ح�ق�ق 
البولیفونیة بل یحقق صور ع�ال�ی�ة ل�ھ�ا 

 بسردیة تعبیریة فذة.
 
 الفسیفسائیة و لغة المرایا -5
ان طرح الفكرة ذاتھا بتراكیب ل�ف�ظ�ی�ة  

یمك�ن م�ن ال�ق�ول ان�ن�ا ن�ظ�رن�ا  مختلفة
للشيء الواحد من زوایا م�ت�ع�ددة، وم�ن 
ھذه الحیثیة یمك�ن وص�ف ال�ن�ص ب�ان�ھ 
متعدد الزوایا، اال ان�ھ ل�و ن�ظ�رن�ا ال�ى 
التراكیب فیما بینھا فانا سنراھا ترك�ی�ب�ة 
فسیفسائیة یكون كل تركیب بشك�ل م�رآة 
لذاك یمكن وصف ھذه اللغة بلغة المرایا 

 ووصف النص بالنص الفسیفسائي .
)  في نص (خلف أبوابك نحت�م�ي دائ�م�ا

نج�د ل�غ�ة ال�م�رای�ا ح�اض�رة ب�أس�ل�وب 
الترادف في التعابیر. ان الت�راك�ب ھ�ن�ا 
تتجھ دوما نحو غایات موحدة ك�أزھ�ار 
الشمس تتجھ في كل وقت نحو الشم�س، 

-محققة مرآتیة ترادفیة اذ تكون التعابیر
معبرة عن م�ع�ن�ى -رغم افادتھا المختلفة

عمیق تالحقھ، بنسیج فسیفسائ�ي م�رآت�ي 
یعكس ع�م�ق�ا ت�ع�ب�ی�ری�ا م�ن ال�م�ع�ان�ي 

 واالفكار الموحدة.
ان الش��يء ال�ج��دی�د ف��ع�ال ف��ي ال��ن��ص 
الفسیف�س�ائ�ي اض�اف�ة ال�ى االس�ت�ع�م�ال 
المختلف وغیر المعھود للغة ھو ت�ح�ق�ق 
انظمة جدیدة لوحدة القصیدة العضوی�ة، 
یتمثل بأنظمة متع�ددة اھ�م�ھ�ا ال�ت�ن�اس�ق 
وال��ت��ن��اغ��م ال��ذي ت��ح��ق��ق��ھ ال��م��رآت��ی��ة 
والفسیفسائیة، والثاني العمق الت�ع�ب�ی�ري 
الذي یوحد مكونات النص اللفظیة لی�س 
فقط في الموضوع وانم�ا ف�ي ال�غ�ای�ات 
الرؤیویة والفكریة والمعن�وی�ة، اض�اف�ة 
الى وحدة اسلوبیة تفرضھا الفسیفسائ�ی�ة 

 على النص.
في النص ثالثة عوامل تعبیریة ع�م�ی�ق�ة 
تتجھ نحوھا التعابیر، لھا مسحة زمان�ی�ة 
و تاریخیة بین ال�م�اض�ي م�ع االع�ت�داد 

ال�م��أس��اة   واالع�ت��زاز وال�ح��اض�ر م��ع
وال��م��س��ت��ق��ب��ل م��ع االن��ت��ظ��ار  وال�م��رار

وال���ت���ط���ل���ع. وم���ع ھ���ذه االن���ظ���م���ة 
العامة ھناك محاك�اة ت�ع�ب�ی�ری�ة   النصیة

تفصیلیة ایضا في كل ن�ظ�ام س�ن�ب�ی�ن�ھ�ا 
الحقا، مما یج�ع�ل ال�ن�ص ی�ح�ق�ق ل�غ�ة 

 المرایا والفسیفسائیة بشكل نموذجي.
  الوحدات النصیة للنظام االول

 (االستذكار واالعتداد واالعتزاز)
خلَف أبوابِك إكتظّْت ذكریاتنا نحتمي  -1

  بھا ونطرُد وساوَس الشكوك
حصونِك العصیِّة ِمْن ھناَك تغم�رن�ي  -2

بأریِج حقولھا وتمّشطُ َس�َع�َف ض�ف�اف�ي 
 الغافیِة ,

بینما قصائدي الملتھ�ب�ِة ح�ق�والً ِم�َن  -3
الحنیِن تبذرینھا دائماً في صدري أرتّلھا 

 إذا أصابِك الخطر
ینابیعِك المعطّرِة بأنفاِس كرن�ف�االت�ِك  -4

الملّون�ِة ت�ت�ق�اف�ُز ف�ی�ِھ تس�اب�ی�ُح َح�َدق�اٍت 
 تتناھشھا األطیاف

تماسكي جیداً فال ترھبنّ�َك أس�الك�ھ�م  -5
لو تحاصُر دروبِك ال�م�ح�الِّة ب�ال�ح�ن�ی�ِن 

 تتشّجُر في روحِك.  یتساقطُ عناقیداً 
ل�ق�د ن�ج�اح الش�اع��ر ب�ق�ام�وس ل�ف�ظ��ي 

ینتمي الى م�ج�االت االع�ت�داد   متقارب
واالعتزاز والعمق واالنتماء واالحتم�اء 
في خلق مزاج موحد ل�ت�ل�ك ال�ت�راك�ی�ب 
باعث على خلق صورة ب�راق�ة ل�وج�ود 
عمیق واصی�ل وم�ت�ج�ذر. ن�الح�ظ ف�ي 
المقاطع االربعة وح�دت�ی�ن م�رك�زی�ت�ی�ن 
بارزتین االولى (تعابیر المنعة والس�ع�ة  
خ�ل��ف اب��واب��ك، حص��ون�ك ال��ع��ص��ی��ة، 
تبذرینھا في صدري، ینابیع�ك، دروب�ك 
المحالة) والثان�ی�ة ف�اع�ل�ی�ة ال�م�خ�اط�ب 
(نحت�م�ي ب�ھ�ا، ت�غ�م�رن�ي، ت�ب�ذری�ن�ھ�ا، 

 المعطرة، تتشجر في روحك).
 الوحدات النصیة للنظام الثاني 

 (الحاضر المّر و المأساة)
  بزینِة مدائنِك تتمّرى سنوات القحطِ  -1
أكش�طُ ِم�ْن ش�غ�اِف ال�روِح رای�اُت  -2

الغ�زاِة ل�ئ�ال تش�ّوهُ زھ�ورِك ال�م�ف�ع�م�ِة 
  بالنبِض ھتافاتھم المسعورةِ 

أحّصنِك (بربِّ الف�ل�ق) ِم�ْن وی�الِت  -3
الحروبِ الخاسرِة وظمأَ فّوھاتھا, سأدسُّ 
مدائنِك العائمِة فوَق ركاِم الفجی�ع�ِة ب�ی�َن 

 الحنایا 
ساجمُع ِمْن على جس�دِك م�ا خ�لّ�ف�ت�ھُ  -4

المحنة أصوغھُ قنادی�الً تض�يُء وحش�ةَ 
 الفجِر وتمّزُق ھذا اللیَل الطویل

فكْم ترنّحُت على أرصفِة ال�خ�ن�اج�ِر  -5
 مطعوناً أبكیِك معشوقة رائعة

ان ھذا النظام لھ تجل واضح في النص، 
حتى انھ یمكن عده ال�ق�ط�ب وال�م�ح�ور 

ال�ذي   متمثال بألم ال�ح�اض�ر وم�أس�ات�ھ
فاض من جانبیھ البوح االول باالع�ت�داد 
بالماضي والبوح الثال�ث ب�ال�ت�ط�ل�ع ال�ى 
مستقب�ل افض�ل، ك�م�ا ان الش�اع�ر ق�د 
استخدم زخما تعب�ی�ری�ا ق�وی�ا ھ�ن�ا م�م�ا 
اعطى ھذا النظام محوریة ظاھرة وتجل 
كبی�ر، ول�م ی�ت�رك الش�اع�ر ش�ی�ئ�ا م�ن 
التوظیفات التعبی�ری�ة وال�ق�ام�وس�ی�ة اال 
واس�ت��خ�دم��ھ وھ�ذا م��ا نس�ی��م�ھ (ال��ح��د 

 االقصى من البوح).
ال�وح��دات ال��ن��ص��ی��ة ل��ل��ن��ظ��ام ال��ث��ال��ث 
(االنتظار والتطلع الى المستقبل االفضل 
والخالص). لق�د اس�ت�خ�دم الش�اع�ر ف�ي 
تجلي وابراز ھذا النظام اسلوبین االول 
االستف�ھ�ام والس�ؤال وال�ث�ان�ي ال�ط�ل�ب 
والتشجیع، ومن المعلوم ان كالھم�ا م�ن 

  انظمة الطلب
 الصیغة االولى (سؤاالت الخالص) - أ

َم�ْن ی�ل�مُّ ش�ت�ات�ن�ا وغ�رب�ةَ األح�الِم  -1
المشققة, وَمْن یرف�ُع ص�ل�وات�ن�ا ت�ط�رُق 
أبواَب السماِء البعیدة وأنا أسم�ُع ھ�دی�ل�ِك 

  یحكُّ اناشیدنا المكبوتِة؟!
َمْن یعیُد ل�ت�أری�خ�ِك ت�دفّ�َق ال�ب�ھ�ج�ِة  -2

ویمسُح عْن عیونِك كلَّ ھذا التشتَت؟ َمْن 
یزرُع السالَم محبةً ینفتُح على ھذا األفِق 

  الشاحَب؟
كْم ِم�َن ال�وق�ِت ن�ح�ت�اُج أْن ن�م�ّزَق  -3

شرنقة عنكبْت في حق�ول�ِك الش�اس�ع�ِة ؟ 
ومتى ستزھُر شرفاتِك المدثّرِة ب�ج�روٍح 

  نازفٍة تفیُض بالقرابین؟.
 التغییر) الصیغة الثانیة (طلب -ب 

فأستعیُد توازَن اللغِة ك�لّ�م�ا ی�ن�ت�اب�ھ�ا  -1
  الضمور

أنھكني ھذا اآلنتظاَر والمواعیُد تنأى  -2
 تلوُذ خلفھا األمنیات

فأمنحیني صحوة ت�ع�ی�ُد ل�ي ب�ع�َض  -3
 أنفاسي .

أیّتھا الساكن�ةُ ف�ي س�واق�ِي الش�ھ�ق�ِة  -4
تدفّقي یاقوتاً یرّصُع أب�واب�ن�ا ال�م�غ�ل�ول�ِة 

  بالصمِت ,
ما أحرَّ لھیب الروِح وق�ْد إس�ت�ش�رَس  -5

ھذا الطغیاَن وتھّدَل حزني فأوقف�ي ھ�ذا 
التصّحَر بنبیٍذ ط�ال�م�ا إن�ت�ظ�رت�ھُ ع�ل�ى 

 مضٍض. 
إحتش�دي ِم�ْن ج�دی�ٍد وأن�زع�ي ِم�ْن  -6

  عیوني الذابالِت سنیناً ثیّباٍت ,
لْن یتكاثَر الحزُن مجّدداً في أرض�ي  -7

وال تتعثُر الخطوات وأنِت اآلَن تمطریَن 
 حجارةً ِمْن سّجیٍل على رؤوِس الطغاة.

لقد حقق النص غایاتھ القصدیة التعبیریة 
بتجلي طلب ال�خ�الص وال�ث�ورة ع�ل�ى 
الواقع غیر الالئق وغای�ات�ھ االس�ل�وب�ی�ة 
بتعابیر ترادفیة و لغة مرآتیة م�ت�ع�اكس�ة 
ونص فسیفسائي، بسردیة تعبیریة عذبة 

 ورفیعة.
ان أیة ق�راءة ل�ن�ص�وص ھ�ذا ال�دی�وان 
تكشف ومن الوھلة األولى اننا أمام أدب 
ثري وعمیق. مش�ت�م�ل ع�ل�ى نص�وص 
مسبوكة بتقنیات شعریة عالیة المست�وى 
وبلغة عذب وقری�ب�ة، ان ھ�ذا ال�دی�وان 
ال��م��ھ��م ی��ع��ّد ف��ع��ال ع��ب��ورا وت��ج��اوزا 

ف��ي ال��ك��ت��اب��ة الش��ع��ری��ة   ل��م��رح��ل��ة
   المعاصرة العربیة

واتجاه حقیقیا نح�و الش�ك�ل ال�ن�م�وذج�ي 
 لقصیدة النثر.

 ال ا ادي  دان (اد   اة) 

  د أنور غني الموسوي                                 للشاعر كریم عبد هللا 



 الحال في اللغة: ما علیھ اإلنسان من خیر أو شّر.
الحال في اصطالح علماء النحو: الوصف، الفضلة، ال�ُم�ن�ت�ص�ب؛ 
للداللة على ھیئة صاحبھ، نحو: {فََخَرَج ِمْنَھ�ا َخ�ائِ�ف�اً}. {ف�َخ�رَج 

 على قوِمِھ في زینَتِِھ}. (ُمسِرعاً قدمُت إلیَك).
 الحال یُذكَّر ویُؤنَّث، نقول: حال، وحالة.

المقصود بالوصف: اسم الفاعل مثل: صادق، أو اس�م ال�م�ف�ع�ول 
مثل: مسرور، أو الصفة المشبھة باسم الفاعل م�ث�ل: حَس�ن، أو 

 اسم التفضیل: أجمل.
المقصود بالفضلة أنھ لیس عمدة كما ھو المب�ت�دأ أو ال�خ�ب�ر، أو 

 الفاعل، أي ال یختل تركیب الجملة في حال االستغناء عنھ.
المقصود بداللتھ على ھیئة صاحبھ أالّ یشمل التمی�ی�ز ن�ح�و: (� 

هُ فارساً)،  درُّ
 أو نعت المنصوب نحو: (استقبلُت ضیفاً ُمثقَّفاً).

مالحظة: تأتي الحال مفردة، أي كلمة واحدة، وتأتي جملة اسمیة 
 أو فعلیة، وشبھ جملة (جار ومجرور أو ظرف).

............ 
 تكون (ُمتنقلة). -على األكثر -الحال

معنى االنتقال أالّ تكون صفة مالزمة للموصوف بھا، مثل: قابل�ُت 
 صدیقي مسروراً؛ فإنَّ حال صدیقي ھذه قد تتغیر من وقت آلخر.

أحیاناً تأتي الحال غیر متنقلة، أي وصف�اً الزم�اً، ن�ح�و: {وُخ�لِ�َق 
 اإلنساُن ضعیفاً}،

ِ َوَس�یِّ�داً َوَحُص�وراً  قاً بَِك�لِ�َم�ٍة ِم�َن هللاَّ ُرَك بِیَحیَى ُمَصدِّ َ یُبَشِّ {أَنَّ هللاَّ
 َونَبِیّاً ِمَن الَصالِِحین}، وقول شاعر من بني جناب:

 "فجاءْت بِھ َسبطَ العظاِم، كأنَّما... عمامتُھُ بیَن الرجاِل لواُء".
............ 

ل  -على األكثر -الحال تك�ون ُمش�ت�ق�ة، وق�د ت�أت�ي ج�ام�دة؛ ف�تُ�َؤوَّ
 بُمشتق:

إذا دلت الحال الجامدة ع�ل�ى س�ع�ر: اش�ت�ری�ُت األرَض م�ت�راً  -1
 بخمسیَن.

 إذا دلت الحال الجامدة على تفاعل: صافحتُھُ یداً بیٍد. -2
 إذا دلت الحال الجامدة على تشبیھ: برَز الفارُس أسداً. -3
 إذا دلت الحال الجامدة على ترتیب: دخلوا الصفَّ فرداً فرداً. -4
 إذا كانت الحال الجامدة موصوفة: {فثمثََّل لھا بشراً سویَّاً}. -5
إذا دلت الحال الجامدة على عدد: {فت�مَّ م�ی�ق�اُت ربِّ�ِھ أرب�ع�ی�َن  -6

 لیلةً}.
إذا كانت الحال الجامدة فرعا لصاحبھ�ا: {وت�ن�ح�تُ�وَن ال�ج�ب�اَل  -7

 بیوتاً}.

........ 
أن تكون ن�ك�رة، وم�ا  -حسب جمھور النحویین -الغالب في الحال

فاً لفظاً فھو في المعنى نكرة. قال ل�ب�ی�د ب�ن رب�ی�ع�ة  جاء منھا ُمعرَّ
 العامري یصف حماراً وحشیّاً:

 "فأرَسلَھا الِعراَك، ولم یُذْدھا... ولم یُشفْق على نََغِص الدِّخاِل".
 الِعراك حال معرفة لكن تأویلھا بنكرة: معتركة، أي مزدحمة.

.  مثل ذلك: قِدَم وحَدهُ، جاُؤوا الجمَّاَء الغفیَر، حدَّثتُھُ فاهُ إلى فيَّ
 تأویلھا: ُمنفرداً، جمیعاً، ُمشافھةً.

اشترط الكوفیون في ھذا التأویل أن تتضمن الحال معنى الش�رط، 
 خالفاً للبغدادیین ویونس، شیخ سیبویھ.

............ 
الغالب في الحال أن تأتي وصفاً، اسم فاعل (ُمستَب�ِش�ر)، أو اس�م 
مفعول (َمنُصور)، أو صفة مش�ب�ھ�ة (َحَس�ن)، أو اس�م ت�ف�ض�ی�ل 

 (أجمل)؛ لكنھا قد تأتي مصدراً، نحو:
 ظھَر سعیٌد بَغتَةً.

التقدیر: ظھَر سعیٌد باغتاً؛ وھذا رأي سیبویھ وجم�ھ�ور ال�ن�ح�اة؛ 
د، والكوفیین؛ إذ یرون أن�ھ م�ن�ص�وب  على خالف األخفش والُمبرِّ

 على المصدریة، واختلفوا في العامل فیھ النصب.
......... 

یجب أن یكون صاحب الحال معرفة، وال یأتي نكرة إال عند وجود 
 واحد من المسوغات التالیة:

 أن تتقدم الحال على صاحبھا النكرة، من شواھد سیبویھ: -1
... ُش�ح�وٌب، وإن تَس�ت�ْش�ِھ�دي  -لو علمتِ�ھِ  -"وبالجسِم ِمنِّي بیِّناً 

 العیَن تَشَھِد"
أن یُخصص صاحب الحال النكرة بوصف: {ف�ی�ھ�ا یُ�ف�َرُق ك�لُّ  -2

 أمٍر حكیٍم أمراً ِمْن ِعنَدنا}.
 أو یخصص بإضافة: {في أربَعِة أیَّاٍم َسواًء للّسائلیَن}.

إذا وقع ص�اح�ب ال�ح�ال ال�ن�ك�رة ب�ع�د ن�ف�ي أو ش�ب�ھ ال�ن�ف�ي،  -3
 االستفھام والنھي:

 {وما أھلْكنا من قریٍة إالّ ولھا كتاٌب معلوٌم}.
 قال قطَرّي بن الفُجاَءة التمیمي:

فاً لِحَماِم".  "ال یرَكنَنَّ أحٌد إلى اإلحجاِم ... یوَم الَوغى ُمتخوِّ
عندما تكون الحال جملة مقترنة بالواو: {أو كالّذي َم�رَّ ع�ل�ى  -4

 قریٍة وھَي خاویةٌ على ُعروِشھا}.
ةً. -5  إذا كانت الحال جامدة: ھذا خاتٌم فضَّ
 عندما تكون النكرة مشتركة مع صاحب الحال المعرفة: -6

َریِن.   زارنا أخي وصدیٌق ُمبكِّ
....... 

 یجوز تقدیم الحال على صاحبھا المرفوع والمنصوب، نحو:
 جاَء ضاِحكاً زیٌد، قدمْت سعیدةً زینُب، قابلُت حزینةً سعاُد.

أما صاحب الحال المجرور فال یجوز تقدیم الحال علیھ؛ مع ورود 
 السماع بذلك، وفي ذلك خالف بین النحاة.

..... 
ال یجوز مجيء الحال من الُمضاف إلیھ إالّ إذا كان المضاف م�م�ا 
یصح عملھ في الحال، كاسم الفاعل وال�م�ص�در، وم�ث�ل�ھ�م�ا م�م�ا 

 تضمن معنى الفعل:
 {إلیِھ َمرَجُعكم جمیعاً}. قال مالك بن الریب:

"تقوُل ابنَتي: إنَّ انِطالقََك واحداً ... إلى ال�رَّوعِ ی�وم�اً ت�اِرِك�ي ال 
 أُبالیَا".

كذلك یجوز إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إلی�ھ ف�ي ص�ح�ة 
 االستغناء بالمضاف إلیھ عنھ:

{ونَزْعنا ما في ُصدوِرِھم ِمْن ِغلٍّ إخَوانَا}، { ثُمَّ أوَحی�نَ�ا إل�ی�َك أْن 
 اتبَْع ِملَّةَ إبراھیَم حنیفاً}.

............ 
یجوز تقدیم الحال على ناصبھا الفعل المتصرف وما یعمل عمل�ھ، 

 إالّ إذا كان ھناك مانع.
 تقول: راجالً جاَء عمٌرو، فِرحاً صدیقي قادٌم.

ال یجوز تقدیم الحال على ناصبھا إذا ك�ان ف�ع�الً غ�ی�ر م�ت�ص�رف، 
مثل فعل التعجب، فال تقول: متفوقاً ما أحسَن علیّاً!. الصواب: م�ا 

قاً!  أحَسَن علیّاً متفوِّ
كذلك إذا كان ناصب الحال صفة ال تشبھ الفعل المتص�رف ك�أف�ع�ل 

 التفضیل:
ال یجوز القول: أحمُد باسماً أحسُن م�ن س�ع�اَد. الص�واب: أح�م�ُد 

 أحسُن من سعاَد باسماً.
...... 

ال یجوز تقدیم الحال على عاملھا المعنوي، أي ما تضم�ن م�ع�ن�ى 
الفعل دون حروفھ: الجار والمجرور، ال�ظ�رف، ح�روف ال�ت�م�ن�ي 

 والتشبیھ، أسماء اإلشارة.
اً. ل�ی�َت  الصواب قولك: الالعُب في الساحة أو بین زمالئِِھ؛ م�زھ�وَّ

 فاطمةَ ناجحةً أختَُك، كأنَّ زیداً قادماً أسٌد، ھذا حساٌم فائزأً.
وقد ورد خالف ذلك نادراً: {والَسمَواُت مط�ویَّ�اٍت ب�ی�م�ی�نِ�ِھ}، ف�ي 

ك التاء بالكسر.  قراءة من حرَّ
....... 

 یجوز تعدد الحال وصاحبھا مفرد.
جاء زیٌد راكباً ضاحكاً. (راكباً وضاحكاً) حاالن من زید، وال�ع�ام�ل 

 فیھما جاء.
یجوز تعدد الحال وصاحبھا متعدد، من الشواھد ال�ت�ي ال یُ�ع�رف 

 قائلھا:
 "لقَي ابنِي أخَویِھ خائِفاً... ُمنِجَدیِھ؛ فأصابُوا مْغنَما".

(خائفاً) حال من ابني، و(ُمنجَدیھ) حال من أخویھ، والعامل فیھما 
 (لقي).

..... 
دة. دة وغیر ُمؤكِّ  تنقسم الحال إلى: ُمؤكِّ

  الحال المؤكدة قسمان:
ما تؤكد عاملھا إذ تدل علیھ في المعنى وت�خ�ال�ف�ھ ف�ي ال�ل�ف�ظ،  - أ

 نحو:
 {وال تعثَوا في األرِض ُمفِسدیَن}. {ثُمَّ ولَّْیتُم ُمدبِرْیَن}.

أو ما تؤكد عاملھا إذ توافقھ ل�ف�ظ�اً وم�ع�ن�ى، ن�ح�و: {وأرَس�ل�نَ�اَك 
 للنَّاِس رَسوالً}.

ما تؤكد مضمون الجملة بش�رط أن ت�ك�ون ال�ج�م�ل�ة اس�م�ی�ة،  - ب
 وجزآھا معرفتان، جامدان، نحو:

 ھذا أبوَك كریماً، أنَت زیٌد معروفاً.

من شواھد النحاة بیت لسالم بن دارة م�ن قص�ی�دة ی�ھ�ج�و ف�ی�ھ�ا 
 فزارة:

 أنا ابُن دارةَ معروفاً بھا نَسبي... وھل بدارةَ یا للناِس ِمْن عاِر؟
 (عطوفاً ومعروفاً) كل منھما حال لفعل محذوف وجوباً.

ھذه الحال ال یجوز أن تتقدم على الجملة وال تتوسط بین الم�ب�ت�دأ 
 والخبر.

 وما سوى ذلك فھي الحال غیر المؤكدة.
....... 

تأتي الحال جملة، اسمیة أو فعلی�ة، ویش�ت�رط ف�ي ج�م�ل�ة ال�ح�ال 
 وجود:

 رابط، وھذا الرابط إّما: -1
ضمیر: وصَل العدَّاُء یلھُث من التعِب. الح�ال ج�م�ل�ة ف�ع�ل�ی�ة ال  - أ

 تقترن بالواو.
أو واو: وصَل العّداُء ویُدهُ على قلبِ�ِھ. ال�ح�ال ج�م�ل�ة اس�م�ی�ة  - ب

  اقترنت بالواو.
أو الضمیر والواو معاً: وصَل العّداُء وھو ُمتَعٌب. الحال جم�ل�ة  -ج

 اسمیة اقترنت بالواو والضمیر.
أن یكون صاحب الح�ال م�ع�رف�ة؛ ألن ال�ج�م�ل ب�ع�د ال�م�ع�ارف  -2

 أحوال، وبعد النكرات صفات.
 أن تكون جملة الحال خبریة ولیست إنشائیة. -3
تجرد جملة الحال من عالمات االست�ق�ب�ال، الس�ی�ن، وس�وَف،  -4

 ولْن.
 أالّ تكون جملة الحال تعجبیة. -5

أح�ی�ان�ا ت�دخ�ل (إْن) الش�رط�ی�ة ع�ل�ى ج�م�ل�ة ال�ح�ال  -1مالحظ�ة
  المسبوقة بالواو، نحو:

 وفیُت بعھدي ، وإن تحملُت جفاَءھا.
 

 تُعرب جملة الحال في محل نصب. -2مالحظة 
 أمثلة عن الحال الجملة یقاس علیھا:

 حضر زیٌد وعمٌرو غائٌب. الحال جملة اسمیة مقترنة بواو الحال.
ٌد. الحال جملة اسمیة غیر مقترنة بالواو   حضَر زیٌد وجُھھُ متورِّ

حضَر زیٌد وھو یضح�ُك. ال�ح�ال ج�م�ل�ة اس�م�ی�ة م�ق�ت�رن�ة ب�ال�واو 
 والضمیر.

دخَل سعٌد یضحُك. الحال جملة فعلیة، ف�ع�ل�ھ�ا مض�ارع م�ث�ب�ت ال 
 تقترن بالواو.

دخَل أحمُد لم یضحْك. دخَل أحمُد ولم یضحْك. الحال جملة ف�ع�ل�ی�ة 
 فعلھا مضارع منفي، یجوز اقترانھا بالواو، أو عدم اقترانھا.

دخَل أخوَك وقد غادَر صدیقَُك. الحال جملة ف�ع�ل�ی�ة ف�ع�ل�ھ�ا م�اض 
 مثبت مسبوق ب(قد)، اقترنت بالواو.

سارْت القافلةُ ما ھمَّھا قطاُع الطرِق. الحال جمل�ة ف�ع�ل�ی�ة ف�ع�ل�ھ�ا 
 ماض منفي جاز عدم اقترانھا بالواو.

سارْت القافلةُ وما ھمَّھا قطاُع الطرِق. الحال جملة فعل�ی�ة ف�ع�ل�ھ�ا 
 ماض جاز اقترانھا بالواو.

............ 
 یحذف العامل في الحال جوازا إذا دل علیھ دلیل، نحو:

كیَف استقبلَت ضیفََك؟ ال�ج�واب: مس�روراً. ال�ت�ق�دی�ر اس�ت�ق�ب�ل�تُ�ھُ 
 مسروراً.

ألم تشاھْد المباراةَ؟ الجواب: بلى، ُم�ت�ل�ھ�ف�اً. ال�ت�ق�دی�ر ش�اھ�دتُ�ھ�ا 
 متلھفاً.

{أیحسُب اإلنساُن أْن لْن نجمَع ع�ظ�اَم�ھُ؟ ب�ل�ى ق�ادری�َن ع�ل�ى أْن 
ي بَنانَھُ}.  نُسوِّ

 التقدیر نجمُعھا قادریَن...
یحذف العامل في الحال وجوبا إذا كانت الحال مؤك�دة ل�م�ض�م�ون 
الجملة، كما ذكرنا ذلك في حال كانت الجملة اسمی�ة اش�ت�رط ف�ي 

 جزأیھا المعرفة والجمود:
أنَت زیٌد معروفاً. العامل في الحال )(معروفاً) فعل محذوف وجوبا 

 تقدیره:
 أُحقُّھُ معروفاً.

 یحذف العامل في الحال وجوبا في مثل قولك:
 بعُت الداَر بمائٍة فصاعداً. التقدیر: فذھَب الثمُن صاعداً.

.......................... 
كما أنَّ الحال تأتي اسماً مفرداً، أو جملة اسمیة أو فعل�ی�ة؛ ف�إن�ھ�ا 

 قد تأتي شبھ جملة، جاراً ومجروراً، أو ظرفاً، نحو:
تركُت سیاَرتِي في الساحِة. (في الساحِة): شبھ ال�ج�م�ل�ة، ال�ج�ار 
والمجرور، ُمتعلق بمحذوف، حال، ف�ي م�ح�ل نص�ب، ال�ت�ق�دی�ر: 

  تركُت سیارتي مستقرةً في الساحِة.
قابلتُھا فوَق القطاِر. شبھ الجملة (الظرف فوَق) ُمتعلق بمحذوف، 

 حال، التقدیر: راكبةً فوَق القطاِر.
........ 

مالحظة: وردت ألفاظ سماعیة مركبة، منھا ما ھ�و م�رك�ب ك�م�ا 
قناُھم ش�َذَر م�َذَر. زرُت ج�ی�ران�ي ب�ی�َت  ھي األعداد، نحو: لقد فرَّ

  بیَت، أو تركیباً إضافیاً، نحو: نصحُت طالبي بادَئ بدٍء.
............ 

موضوع الحال من المواضیع الطویلة في النحو، أتمنى أن أك�ون 
 قد وفقت

 في تقریبھ ألذھان المتلقین، المتخصصین وغیر المتخصصین.
 (التمییز)،  22نلتقي في الحلقة 

 وأنتم طیبون.
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كانت األصوات المتداخلة وضحكات الرج�ال    
ترتفع بوتیرة عالیة في جٍو یس�وده االنس�ج�ام 
والس��رور، وق��د م��ألت اص��وات��ھ��م غ��رف��ة 
الضیوف، ھكذا تناھت الى سمعي عند دخول�ي 
المنزل. اختلست النظر من شق الب�اب ل�غ�رف�ة 
الضیوف، فانساب بریق رؤیتي على ج�م�ھ�رة 
من الرجال ببدالتھم الرس�م�ی�ة، ب�دوا ان�ی�ق�ی�ن 
للغایة، بعضھم یرتدي نظارات طبیة. بین ت�ل�ك 
الجمھرة الواسعة لم�ح�ت أب�ي وأخ�ي ال�ك�ب�ی�ر 

 زاھر.
دلفت الى الغرفة المج�اورة ح�ی�ث ك�ان�ت ام�ي 
لوحدھا جالسة على وشك انتھائھا من حی�اك�ة 

 اللیفة التي وعدتني بھا، سألتھا:
 * من ھم ھؤالء؟

 قالت امي:
 * انھم ھنا من اجل خطوبة أختك سھاد.

ألول مرة، ارى ومیضاً من ال�رض�ا یش�ع م�ن 
وجھ اخي زاھر، الذي ل�ط�ال�م�ا ك�ان م�ن أش�د 
الرافضین لزواج سھاد، ع�ن�دم�ا ی�ت�ق�دم رج�ل 

 لیطلب یدھا.
وعندما خرجوا إلى فناء المنزل ألقیت الت�ح�ی�ة 
على الجمیع، وإذا بحازم یتوجھ نح�وي وی�م�ّد 
یده للم�ص�اف�ح�ة وان�ا ب�دوري ف�ع�ل�ت الش�يء 
نفسھ. شعرت بقبضتھ تشد راحتيَّ بكلت�ا ی�دی�ھ 

 وابتسامة عریضة على شفتیھ وقال:
 

 * انت نضال، ألیس كذلك.
اكتفیت من الجواب علیھ بإیم�اءة واب�ت�س�ام�ة. 
ك�ن��ت خ�ج��ال او أق��در اق��ول م��ح��رج�اً. ول��ك��ن 
الحظ�ت م�ن إم�ارات وج�ھ�ھ ق�ط�ع�ة م�ب�ھ�ج�ة 

 طافحة بالحیاة واالنشراح.
كان قوي البنیة ثقیل الجسم، متوسط ال�ق�ام�ة، 
باسم الثغر، شعره یمیل ال�ى ال�ل�ون ال�ذھ�ب�ي، 
ذو وجھ جاد وعینین واسعتین ذكیتین تش�ع�ان 
م�ن��ھ��م��ا ان��وار الص��دق. ك��ان ف��ي ال��خ��امس��ة 
والث�الث�ی�ن م�ن ع�م�ره. ب�ال�رغ�م م�ن ص�ف�ت�ھ 
المرحة الى حد الكومیدیا، إال انھ كان عص�ب�ي 

 المزاج نوعا ما.
كان من نوع األشخاص الذین یحسنون ای�ج�اد 
كلماتھم، كما انھ كان یتمتع بسرعة ال�ب�دی�ھ�ة، 
وسمح لنفسھ بإطالق نكات ساخرة في أوق�ات 
غیر مناسبة، مما أوقعھ أحیانا ف�ي مش�اك�ل ال 

 داٍع لھا.
قرروا عقد اجت�م�اع ح�زب�ي ف�ي ب�ی�ت رف�ی�ق�ة 
اسمھا عالیة. كانت الرفیقة على وشك تقدیم�ھ 
الى والدتھا، التي كانت ھ�ائ�م�ة ف�ي ال�م�ط�ب�خ 
منغمسة في تنظیف الس�م�ك. دخ�ال م�ع�ا ع�ل�ى 
والدتھا التي كانت تفوح م�ن جس�م�ھ�ا رائ�ح�ة 
السمك، وبعد ب�رھ�ة. رف�ع�ت ال�وال�دة رأس�ھ�ا 

 حتى بادرت عالیة بالقول:
 * ماما اقدملج حازم.

 مّد حازم یده مصافحا.
 الوالدة سحبت یدھا واعتذرت وقالت:

 * اسفة ایدي زفرة.
 التفت حازم إلى الرفیقة وقال لھا بسرعة:

* ل�ع�د ھ�اي ان�ِت ط�ل�ع�ِت ب�ن�ت ال�زف�رة؟ م�ع 
 ضحكتھ المعتادة.

أغضبت مزاح حازم األم بشدة. بین�م�ا ح�اول�ت 
الرفیقة ان توضح لوالدتھ�ا أن ح�ازم ی�ت�م�ت�ع 
بروح الدعابة وال ی�ق�ص�د االس�اءة. وان�ت�ھ�ى 

 األمر ھذه المرة بسالم.
أصبح حازم نسیبي ونَمْت عالقة متینة ب�ی�ن�ن�ا. 
لقد كان یحظى بشع�ب�ی�ة ك�ب�ی�رة ف�ي ع�ائ�ل�ت�ن�ا 
بفضل قدرتھ الرائ�ع�ة وال�م�ؤث�رة ع�ل�ى خ�ل�ق 

 البھجة والفرح لدى الجمیع.
كان منزلھم في نفس منطقتنا یبعد عن من�زل�ن�ا 

متر مش�ی�اً ع�ل�ى األق�دام. ك�ن�ت  300  حوالي
دوما أزوره. وكنا نتب�ادل ال�ن�ك�ات واألح�ادی�ث 
الشیقة. احیانا ك�ان ی�ط�ل�ب م�ن�ي ان ات�رك�ھ�م 
لوحدھم عندما تزوره بعض الض�ی�وف ط�ال�ب�ا 
مني ان اعود الى البیت. لم افھ�م ف�ي ال�ب�دای�ة 

 ولكن علمت الحقا بانھا اجتماعات حزبیة.

مع مرور الزمن عرفت عنھ معلومات اخ�رى، 
بانھ مناضل عنید وكان من الض�ب�اط األح�رار. 
وخالل االنقالب شباط االسود، اقتید حازم إل�ى 
سجن نكرة السلمان مع رف�اق�ھ اآلخ�ری�ن ب�م�ا 
یسمى قطار الموت. ھذا الس�ج�ن ك�ان ع�ب�ارة 
عن منفى یقع في م�ن�ط�ق�ة ن�ائ�ی�ة ص�ح�راوی�ة 
على الحدود العراق�ی�ة الس�ع�ودی�ة ف�ي ن�اح�ی�ة 

 السلمان التابعة الى مدینة السماوة.
كان حازم المسؤول العس�ك�ري داخ�ل ال�ح�زب 
وساھم بشكل ف�ع�ل�ي ف�ي دع�م وت�ط�وی�ر ھ�ذا 
القسم المھم من خالل ن�ق�ل خ�ب�رات�ھ الس�اب�ق�ة 
كضابط في الجیش. ك�م�ا ك�ان ل�ھ مس�اھ�م�ات 

 كبیرة في الحركة الطالبیة.
بعد ان أفرغ النظام الجبھة من م�ح�ت�واھ�ا، ل�م 
یدرك حازم انھ كان تحت ال�م�راق�ب�ة ال�م�ش�ددة 
وأن عیون التربص تالح�ق خ�ط�وات�ھ، ب�ل ان 

 ظلھ كان فعال رھن االعتقال.
، كان الھواء 1978وفي ذلك الصباح من عام 

بارد لیس كالمعتاد. ب�ی�ن�م�ا یس�ت�رخ�ي س�ك�ان 
المنطقة من وطأة العمل الش�اق، خ�رج ح�ازم 
لشراء بعض ما تقتضي الحاجة لتناول ف�ط�ور 
الصباح، لم یكن ی�ع�رف س�ب�ب ذل�ك الص�م�ت 
ال�ج��ن��ائ��زي ف��ي ال��ط�رق��ات وس��ك�ون ت��غ��اری��د 
العصافیر واختفاء حفیف األوراق. وإذا بس�ور 
من رجال األمن أح�اط�وا ب�ھ م�ن ك�ل ج�ھ�ات، 
مطالبین منھ عدم اث�ارة ای�ة ج�ل�ج�ل�ة وح�ث�وه 
على ركوب السیارة، التي انطلقت بھ مسرع�ة 

 باتجاه اقبیة االمن العامة.
وبینما زوجتھ س�ھ�اد ال�ت�ي ك�ان�ت ح�ام�ل ف�ي 
الشھور االولى تطعم ابنھا ماجد الذي كان ف�ي 
عمر سنتین، اقتح�م�ت رج�ال األم�ن م�ن�زل�ھ�م 
بحثا عن ادلة اخرى. ب�ع�د ال�ت�ف�ت�ی�ش، وج�دوا 
حقیبة سوداء متوسط�ة ال�ح�ج�م ف�ی�ھ�ا ب�ع�ض 
ال�ن�ق�ود وج�واز الس�ف��ر. ت�م مص��ادرت�ھ�ا، ث��م 

 غادروا المكان.
وفي اق�ب�ی�ة االم�ن ال�ع�ام�ة ج�رت ل�ھ ح�ف�الت 
التعذیب الوحشي بتعلیقھ بالمروحة الس�ق�ف�ی�ة 
من أرجلھ وبینما ق�ف�اه م�ت�دل�ى ال�ى األس�ف�ل. 
عالوة على استخدام األسالیب النفس�ی�ة ح�ی�ن�ا 
واالغراء حینا آخ�ر، ب�غ�ی�ة إخض�اع�ھ. وب�ع�د 
فترة االنتھاء من طقوس التعذیب، اقتید ح�ازم 

 الى ضابط التحقیق.
 نظر المحقق الى حازم وقال بنبرة تصالح:

اسمع یا ابو ماجد سأتحدث معك ك�أص�دق�اء.  -
سوف اقترح علیك شیئاً مھماً سی�ف�ت�ح أب�واب 

 الجنة لك ولعائلتك.
ثم یتوقف للحظة عن الكالم وین�ظ�ر إل�ى وج�ھ 
حازم بابتسامة مصطنعة وكأنھ ینوي ال�ك�ش�ف 
عن مالمحھ رداً على ما سیقول�ھ، ف�ی�م�ا ن�ظ�ر 
حازم الیھ بعینین ثاقبتین واب�ت�س�ام�ة ع�ك�س�ت 

 رفض ھذه اإلغراءات.
* نحن على استعداد كامل لمنحك أي م�ن�ص�ب 
تریده، باستثناء الوزیر وم�ا ف�وق بش�رط ان 
تترك مجموعت�ك، وال ن�ط�ل�ب م�ن�ك االن�ت�م�اء 
إلینا.. وستتمتع بحیاة أفضل من ھذا ال�خ�راب، 
وخالف ذلك سوف تعدم. ألن الح�ك�م ق�د ص�در 
فعال بحقك ولم یبق إال توقیع السید الرئ�ی�س... 

 ماذا تقول على ھذا االقتراح العظیم.
 أجاب حازم دون تردد:

 اني ارفض العمل في أي وظیفة حكومیة. -
ھل ترید الموت...أم ماذا... ما ال�ذي ت�ت�خ�ی�ل  -

سیحدث لك نتیجة رفضك؟ ھ�ل ت�ت�ص�ور أن�ن�ا 
 نلعب معك؟

بعد تلك المحاوالت العدی�دة م�ع�ھ، ل�م ی�رض�خ 
ح��ازم ال��ى ت��ل��ك االغ��راءات، ع��ن��دھ��ا ش��ع��ر 
المحقق ان ضغوطاتھ ال ت�ج�دي ن�ف�ع�ا. ن�ادى 

 على مساعدیھ:
 أعده الى زنزانتھ. -

ظل حازم قید االعتقال لمدة ست�ة أش�ھ�ر. ل�ق�د 

انجبت سھاد طفلھم الثاني الذي أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ 
 اسم عمر وھو ال یزال في السجن.

تلقت سھ�اد رس�ال�ة خ�ط�ی�ة م�ن ح�ازم أث�ن�اء 
تواجده في السجن، رداً على رس�ال�ت�ھ�ا وھ�ي 
تبشره بوالدة طفلھما، حیث أشار حازم ف�ی�ھ�ا 
على اتفاقھم على ان یكون اسم�ھ ع�م�ر. وق�د 
تم شطب العدید من عبارات الرسال�ة ب�ال�ح�ب�ر 

 األسود.
وفي خارج الب�الد خ�رج�ت م�ئ�ات م�ن أنص�ار 
الح�زب ف�ي اح�ت�ج�اج�ات واس�ع�ة، م�ط�ال�ب�ی�ن 
باإلفراج عن المعتقلین. كذلك الضغوط�ات م�ن 

 قبل الدول االشتراكیة.
، 1979وحال خروج حازم من الس�ج�ن ع�ام 

التقیت بھ، وأعربت ع�ن س�ع�ادت�ي ب�خ�روج�ھ 
حیا. سألتھ عن طرق االستج�واب وال�ت�ع�ذی�ب. 

 قال:
الض��اب��ط ك��ان ش��اب م��ت��ح��م��س وی��ت��ح��دث  -

 بحرفیة. وأردف قائال:
اسمع یا حازم: سأقرأ كل المعل�وم�ات ع�ن�ك.  -

إذا قمت بإضافة ش�يء خ�اص ب�ك. س�أخ�ب�رك 
 بانك كاذب.

 
 واضاف:

كانوا یعرفون عني كل ما ینبغي معرفتھ، ب�ل  -
كل تفاصیل ح�ی�ات�ي، وح�رك�ات�ي، ول�ق�اءات�ي، 

 وحتى نوع وألوان المالبس التي ارتدیھا..
تلك األحداث المتعاقبة التي ت�ل�ت ف�ي ت�ع�رض 
ق�واع�د ال�ح��زب ال�ى مض�ای��ق�ات ال��م�س��ت�م��رة 
اوشكت على ان تكون مص�در ق�ل�ق دائ�م. ف�ال 
یشغلھ غی�ر مص�ی�ر ال�ح�زب ال�ذي ی�م�ك�ن ان 

 یتعرض لكارثة.
وفجأة تحولت ع�م�ل�ی�ات ال�ت�رھ�ی�ب ال�ن�ف�س�ي 
والمضایقات الیومیة شیئا فش�ی�ئ�ا ال�ى رع�ب 
وذعر. وھذه الممارسات كانت إیذانا ب�ان�ت�ھ�اء 
تلك الحق�ب�ة م�ن ال�ع�رس ال�وھ�م�ي ال�م�وش�اة 
بوشاح ذھ�ب�ي ب�إق�ام�ة ھ�دف مش�ت�رك ی�ن�ق�ل 

 الوطن نحو مستقبل رغید.
لقد باتت عم�ل�ی�ات االخ�ت�ف�اء ام�راً م�ح�ت�وم�اً، 
وصار الف�رار واق�ع�ا خ�ی�ال�ی�ا ال ت�راه إال ف�ي 
األحالم. تلك الھجمة الشرسة وضعت االنس�ان 

 على الطریق للفرار الى المجھول.
في خضم الفوضى ال�م�ف�اج�ئ�ة، أدى ذل�ك ال�ى 
بعثرة التنظیمات وتفكك روابطھا، م�م�ا أج�ب�ر 
األعض��اء ع��ل��ى ال��ت��ح��رك الس��ری��ع وت��ح��م��ل 
المسؤولیة عن أنفس�ھ�م وإی�ج�اد م�خ�رج م�ن 
قبضة النظام الدموي. ب�ح�ی�ث ان�ح�ص�روا ف�ي 
زاویة التردد والشك، وانقسمت حی�ات�ھ�م ب�ی�ن 

 القلق والثقة الضائعة.
 

لم یفكر الكثیرون ف�ي خ�ط�ورة ال�م�وق�ف وأن 
البالیا قد تھبط ع�ل�ی�ھ�م ب�ھ�ذه الس�رع�ة دون 
ً ث�ق�ی�الً  اتخاذ االحتیاطات. لقد ك�ان ذل�ك ح�ل�م�ا
وجلفاً، یزورھم في وضح الن�ھ�ار. األم�ر ك�ان 
في غایة االھمیة والخط�ورة وی�ت�ط�ل�ب ات�خ�اذ 
القرار الصائب بكل عنایة ومھ�ارة. وك�ل ی�وم 

 ینقضي، یدني من نھایة غیر متوقعة.

بدت األشیاء وكأنھا قد تم تخمیرھا بالفعل ف�ي 
غرف سریة بواسطة النظام. تم ذلك من خ�الل 
إحكام الس�ی�ط�رة ع�ل�ى ال�م�ؤس�س�ات األم�ن�ی�ة 
والعسكریة. وكان ذلك اقراراً بفردیة السل�ط�ة. 

انسان بت�ھ�م�ة ال�ع�م�ل  32شرع النظام بإعدام 
الحزبي داخل الجیش. وكان ھذا عمالً خ�ط�ی�راً 

 لم ینتبھ إلیھ أصحاب القضیة.
تفاقم الوضع الى حد التعقی�د ت�راف�ق ذل�ك م�ع 
ص�ع��ود م��ت��دف��ق ون��م��و م��ت��ص��اع��د ل��ل��ح��رك��ة 
الجماھیریة، األمر الذي أغضب ال�ن�ظ�ام ال�ذي 
سلك طریق االنفراد بالحكم بشكل علني. باش�ر 
في االعتقاالت والضغط بات�ج�اه ع�زل ال�ح�زب 
عن محیطھ الحقیقي بالتسبب في مشاك�ل ب�ی�ن 
ح��ی��ن واالخ��ر وال��ق��ی��ام ب��االع��ت��ق��االت ب��غ��ی��ة 
ترھیبھم. طفقت فترة اخرى أكثر صع�وب�ة ف�ي 
الحیاة السیاسیة والتي تحولت بم�رور ال�زم�ن 

 الى كابوس جاثم.
بعد ان تم االفراج ع�ن�ھ، ن�اق�ش ح�ازم قض�ی�ة 
ال��ع��ودة ال��ى أحض��ان ال��ح��زب وتش��ك��ی��الت��ھ 
التنظیمیة التي كانت بی�ئ�ت�ھ�ا ال�ح�ال�ی�ة تش�ك�ل 
عقبة في طریق القیام بھذه الم�ھ�م�ة. ل�م ی�ك�ن 
أم�ام��ھ م��ن س��ب��ی��ل س��وى م��غ��ادرة ال��ع��راق، 
متوجھا الى سوریا لیستجمع بقایا شتاتھ، بع�د 
ان تحولت الحی�اة ف�ي ھ�ذا ال�ب�ل�د ال�ى س�ج�ن 
كبیر، ُخمدت فجأة تلك الحیویة الصارخة الت�ي 

 اوجدت نشاطاً وفیراً وزاخراً.
 

رغم صفاء الجو وھدوء ال�ح�ی�اة ال�ع�ام�ة م�ن 
خالل فتح الحانات المكتظة بالرواد وخ�دم�ت�ھ�م 
ف�ي ت�ق��دی��م ال��م��ش�روب��ات ال�ك��ح��ول�ی��ة، ودور 
السینما الت�ي اس�ت�م�رت ف�ي ع�رض أف�الم�ھ�ا 
كالعادة، والمقاھ�ي ال�ت�ي ق�ام�ت ب�دورھ�ا ف�ي 
أفض�ل ح��ال��ة وح��رك��ة ال�ن��اس ف��ي م��م��ارس��ة 
حیاتھم ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة وض�ج�ی�ج الس�ی�ارات ف�ي 
الشوارع الجمیلة، لكنھا أعطت شعورا م�زی�ف�اً 

فقد كان یش�ق ع�ل�ى أعض�اء ال�ح�زب   لحازم.
ومؤاَزریھم فھم ما ك�ان ی�ح�دث ل�ھ�م. وھ�ن�اك 
َمْن أدرك حجم الصدمة م�ن�ذ زم�ن ب�ع�ی�د. أم�ا 
بالنسبة ل�ح�ازم م�ا زال�ت الص�دم�ة ح�ی�ة ف�ي 

 الذاكرة وتطلب التخلص من آثارھا العمیقة.
لم تعلم سھاد بأن لقاءھا مع حازم في س�وری�ا 
سیكون األخی�ر ل�ھ�ا. ع�ادت ال�ى ال�وط�ن م�ع 
ولدیھا ماجد وعمر. والغریب موق�ف االط�ف�ال 
بحجب االسرار عن زیارتھم بعد ان نص�ح�ھ�م 

 أبوھم بعدم ذكر أي شيء عن لقائھم.
 

 سألُت عمر:
 * عمر.. ھل التقیت بابیك؟

نظر إلى دون ان ینب�س ب�ب�ن�ت ش�ف�ة. ث�م ھ�ز 
رأسھ مش�ی�راً، ان�ھ ل�م ی�ل�ت�ق ب�اب�ی�ھ وك�ررت 
المحاولة مع ماجد كذلك الذي أنكر ان�ھ ال�ت�ق�ى 

 بابیھ. ولكن بعد ذلك علمت من اختي سھاد.
انطفأ ضوء النھ�ار ب�ع�د ان غ�رق ف�ي س�واد 
اللیل، ولم تعد سھاد ال�ى ال�ب�ی�ت ب�ع�ُد، ح�ی�ث 
كانت تعیش معنا مع أطفالھ بعد اختفاء ح�ازم. 
فجأة ظھرت امامنا، ومالمحھا تكسوھا غ�الل�ة 
صفراء، وكأن تیاراً كھربائی�اً ق�د تس�رب ال�ى 
جسدھا وھي ترتعد من الخوف. كانت ترت�ج�ف 
في مفاصلھا، حیث قامت مجموعة م�ن رج�ال 
األمن بإرغامھا على ال�رك�وب ف�ي س�ی�ارت�ھ�م 
واقتیادھا بعد انتھاء دوامھا الى مدیریة االم�ن 
العامة، طالباً م�ن�ھ�ا اإلدالء ب�م�ع�ل�وم�ات ع�ن 
زوجھا المختفي. وبعد إخالء سبیلھا، أوھم�ھ�ا 
االمن بان قرص التنصت ق�د وض�ع ف�ع�الً ف�ي 
حدیقة الدار لسماع ما تنقلھ لنا. ت�ك�ررت ھ�ذه 
ال��ع��م��ل��ی��ة عش��رات ال��م��رات، وف��ي ك��ل م��رة 
طالبوھا بالتعاون معھم وھ�ددوھ�ا ب�االع�ت�داء 

 الجنسي. وفي ذات مرة قال لھا الضابط:
* اسمعي زین. إذا ما تتعاون�ی�ن وی�ان�ا. ھس�ھ 
ماجد موجود عدنا ف�ي ال�غ�رف�ة األخ�رى وره 

 ھذا الباب.. نجیبھ ونذبحھ گدامج.
 ..................البقیة في الصفحة التالیة:
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وفي یوم ص�ی�ف�ي الھ�ب خ�رج�ت س�ھ�اد م�ن 
العمل وإذا بھا تلتقي وجھاً لوج�ھ أم�ام رج�ل 
األمن م�ن�ت�ص�ب�ا، ط�ال�ب�ا م�ن�ھ�ا ال�رك�وب ف�ي 

 السیارة:
 سھاد تسأل بصوت واثق:

 * لیش.
 ارید اسالج بعض االسئلة

* مو قبل أیام سألتوني واني گتلكم ما اعرف 
 شي.

 وأردفت قائلة:
* بعدین انا دكت�ورة ب�ال�م�س�ت�ش�ف�ى وزوج�ي 
غائب وانتو یومیا واگفین بباب المس�ت�ش�ف�ى. 
اشراح یگولون علّي واني گاعدة وی�ا رج�ال 

 غریب بالسیارة.. اشمدریھم انت رجل أمن.
 یرد رجل االمن باستھتار:

 * شنو یعني كلج مرت مجرم ھارب.
عاد حازم الى الوط�ن  1982وفي صیف عام 

وانض��م ال���ى ق��وات األنص��ار ف���ي ج��ب���ال 
كردستان. في نفس ال�ع�ام، ذھ�ب ال�ى ب�غ�داد 
ألداء مھامھ الحزبیة في سریة ت�ام�ة، إال ان 
اقامتھ لم ت�دم ط�وی�ال ھ�ن�اك، ح�ی�ث وص�ل�ت 
المعلومات الخاصة بوصولھ الى جھاز االم�ن 
ع�ب�ر وك�الئ�ھ. ل�ذل�ك ش�رع�وا ف�ي ال�ت�ح��ري 

 والبحث عن حازم.
شعر حازم بخط�ورة ال�م�وق�ف. ع�اد أدراج�ھ 
ثانیة الى جبال كردستان وكانت مح�ط�ت�ھ ف�ي 

 وادي بشت آشان.
یقع وادي بشت آشان عند سفح جبل ق�ن�دی�ل. 
اتخذه ال�ح�زب م�ق�را ل�ھ، ب�ال�رغ�م م�ن ع�دم 
صالحیتھ العسكریة، ح�ی�ث ل�م ی�ك�ن م�وق�ع�ا 
عسكریا محكما لعدم وجود تحصینات الكافی�ة 

 لمواجھة عدوان عسكري محتمل.
كانت مدفعیة النظام تقصف المناطق المحیطة 
بشت اشان لمدة ثالث�ة أی�ام ق�ب�ل واح�د ای�ار 

. ومع ذل�ك ل�م تس�اور ال�ق�ی�ادة ھ�ن�اك 1983
الشك�وك ح�ول وج�ود اس�ت�ع�دادات م�ن ق�ب�ل 

 الجیش في شن ھجوم ُمرّجح على المنطقة.
استعد األنصار إلقامة حفل بمناسبة االول من 
ایار، یوم العمال العالمي، وال�رب�ی�ع ی�ت�ن�ف�س 
غلواًء عذباً. وامتألت األج�واء داخ�ل ال�م�ق�ر 
بأضواء االبتھاج لالحتفال ب�ھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة. 

. وف�ي 1983ن�ی�س�ان  30حدث ھذا في یوم 
ھذا الوقت كانت قوافل من المرت�زق�ة ت�ن�ت�ق�ل 
عبر الجبال باتجاه موقع بشت آشان. خرج�وا 
من جحورھم المظلمة لیرشوا س�م�وم ال�غ�در 
والخدی�ع�ة، ف�غ�ط�وا ت�ل�ك األرض ال�خ�ض�راء 
بالدماء، مدعومین بقصف مدفعي من ج�ی�ش 
النظام الذي قصف المنطقة ت�م�ھ�ی�دا ل�ھ�ج�وم 

 المرتزقة.
ھناك ثمة عالم مشترك یتقاسمھ ال�م�ج�رم�ون 
ب�غ��ض ال��ن��ظ��ر ع��ن أف�ك��ارھ��م وت��ط��ل��ع��ات��ھ��م 
المختلفة، وأن عالم تتحد فیھ اللذة الس�ادی�ة، 
یكون ھذا العالم ف�ي ال�غ�ال�ب ع�ال�م ال�رذی�ل�ة 
والدناءة، وتصبح الخیانة السمة ال�م�ش�ت�رك�ة 

 بینھما.
باغتت المرت�زق�ة األنص�ار ف�ي م�وق�ع بش�ت 
آشان، تسللت مجموعة مس�ل�ح�ة إل�ى م�وق�ع 
قریب من المقر الرئیسي تحت جن�ح ال�ظ�الم. 
اش��ت��ب��ك��ت ال��ق��وة ال��م��ت��م��رك��زة ھ��ن��اك م��ع 
المھاجمین واجبرتھم على ال�ت�راج�ع. ب�ی�ن�م�ا 
لقي أحد االنصار مصرعھ ب�رص�اص ق�ن�اص 
على الفور، عندھا تحققت لدى القیادة بوجود 
ھجوم على الم�ق�ر. ف�ي ن�ف�س ال�ل�ی�ل�ة ب�دأت 
مجموعة من القیادة في التراج�ع م�ع أنص�ار 
المسنین. واتخذت بق�ی�ة ال�ف�ص�ی�ل وال�م�ف�ارز 
موقفاً دفاعیاً، ولكن من دون خ�ط�ط ج�اھ�زة 

ظلوا م�ت�ح�ص�ن�ی�ن  -لصد أي عدوان مستقبلي
. استؤنف القتال في الصب�اح م�ن -ومنتظرین

جدید بعد ان تمكنت الق�وات ال�م�ھ�اج�م�ة م�ن 
احتالل مواقع استراتیجیة تمكنت من خ�الل�ھ�ا 

 من إحكام السیطرة على تحركات األنصار.

وتراجع األنصار على أثرھ�ا ب�ات�ج�اه ال�ج�ب�ال 
لیال. وھناك انقسمت القوة إلى م�ج�م�وع�ت�ی�ن 
دون اتف�اق مس�ب�ق. رب�م�ا بس�ب�ب ال�ف�وض�ى 

 المفاجئة.
توجھ�ت م�ج�م�وع�ة واح�دة ب�ات�ج�اه ال�ج�ب�ال 
ال�م�غ��ط�اة ب��ال�ث�ل��وج ال��واق�ع�ة ع�ل�ى ال�ح��دود 
اإلیرانیة، ومجم�وع�ة أخ�رى، ال�ت�ي ی�ن�ت�م�ي 
إلیھا حازم، ل�م ت�ك�ن ع�ل�ى درای�ة ب�م�م�رات 
الطرق، توجھت الى األراضي العراقیة. كانت 
 المنطقة تحت سیطرة المجموعات المھاجمة.

كانت المفاجأة فظیعة، فھ�ن�اك م�ن ی�ح�ت�ض�ن 
الكراھیة في اعماقھ، وفكرة االنتقام راس�خ�ة 
في اذھانھ. مھما اختلفت االسماء في ج�وھ�ر 
ذلك الفعل المشین، یبقى االنسان ن�ف�س�ھ ھ�و 
الضحیة في النھایة. األنصار ن�ال�ھ�م اإلرھ�اق 
والتعب والرھبة في خ�وض ال�م�ج�ھ�ول وھ�م 
یعبرون طرقاً مفروشة بالثلوج ب�ات�ج�اه ق�م�م 
مجھولة. ك�ان ی�وم�ا ح�زی�ن�ا. وت�ح�ت وط�أة 
األقدام تسمع ثمة انین ینبثق من الجلید، ریح 
باردة تھب، مصحوبة بصفیر مفاجئ، وك�أن�ھ 
نذیر الشؤم. أو مرثاة لفقدان ما ل�م ی�ك�ن ف�ي 
الحسبان. كانوا یض�ط�رون ال�ى قض�م ال�ث�ل�ج 
لیروي ظ�م�أھ�م، ول�ك�ن ذل�ك ل�م ی�خ�م�د ن�ار 
العطش. ظ�ل�ت ال�م�ج�م�وع�ة ف�ي انس�ح�اب�ھ�ا 

 القھقري على ھذا المنوال.
كانت السماء المغب�رة، ت�ح�دق وت�ت�رق�ب ف�ي 
صمت قاتم تلك الكائنات الشوھاء، المتعطشة 
ل��ل��دم��اء، م��ث��ل ال��وح��وش ال��ب��ری��ة. رج��ال 
متمرسون ع�ل�ى خ�ن�ق ال�ح�ی�اة، تص�ب ج�ام 
حقدھا على كوكبة المع�ة ت�ج�م�ع�ت ف�ي ھ�ذه 
البقعة الن�ائ�ی�ة، ط�ام�ح�ا م�ن أج�ل ب�ن�اء غ�د 

 مشرق للناس بمن فیھم القتلة المھاجمون.
ال��م��ع��رك��ة م��ا زال��ت مس��ت��م��رة، واألنص��ار 
ینسحبون من مقراتھم عبر الط�رق ال�وع�رة، 
أنھكھم التعب وال�ج�وع، ول�ی�س ل�دی�ھ�م م�ن 
ال�م�ع�دات وال�ع�ت�اد ال�ك�اف��ي ل�ل�ص��م�ود. ع��دد 
المجامیع المھاجمة تتفوق عل�ی�ھ�م ب�ع�ش�رات 
المرات، مضافاً الى االسناد المدفعي من ق�ب�ل 
جیش النظام، الذي زودھم بالمعدات وال�ع�ت�اد 
بوسائل نقل حدیثة، الى جانب نق�ل ج�رح�اھ�م 
بالسی�ارات ال�ى ال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات ال�ح�ك�وم�ی�ة 

 للعالج. 
 

كانت األفراد المھاجمة تتقاطر من ج�ح�ورھ�ا 
المكشوفة وتمر بحریة تح�ت أن�ظ�ار ال�ق�وات 
ال�ع��س��ك�ری��ة ال�ح��ك��وم��ی�ة، ق��د حش��دت أف��راد 
عصاباتھا بعنایة واتخذت مواقع لھا بط�ری�ق�ة 

 ملفتة للنظر.
تتوزع المجموعات على القمم دون ان ی�ث�ی�ر 
ذل��ك أدن��ي ش��ك ل��دى ق��وات األنص��ار ح��ول 
أسباب ھذا التجمع. كانوا یم�رون ع�ب�ر م�ق�ر 
الحزب، الذي قدم لھم الطعام والماء، دون أن 
یدركوا غایات الجیاع أنھم كانوا یحملون ف�ي 
أعماقھم مشاعر االنتقام. ھذه العملیات قد ت�م 
التخطیط لھا بعنایة فائقة في غرف االج�ھ�زة 

 القمعیة.
أی�ار ط�فَّ�ف�ت الش�م�ُس، ع�ن�دم�ا  2وفي ی�وم 

نص�ی�را  73وصلت القوة المنسحبة ق�وام�ھ�ا 
الى احدى القرى التي رف�ض س�ك�ان�ھ�ا ب�ق�اء 
األنصار ھناك، وطلبوا منھم ال�م�غ�ادرة ع�ل�ى 
الفور. یحصلون على ب�ع�ض ال�ط�ع�ام م�ق�اب�ل 
مبلغ من المال ومن ثم یطلبون م�ن رج�ل�ی�ن 
غریبین القی�ام ب�وظ�ی�ف�ة ال�دل�ی�ل ك�م�رش�دی�ن 

 للطریق.
الغسق یلملم وشاحھ ویدخل في لیلة دھ�م�اء. 
یبدأ األنصار بمغادرة القریة بص�ح�ب�ة اإلدالء 
باتجاه المجھول، ویبقى عامل القلق وال�ح�ذر 
یس��ی��ط��ر ع��ل��ى ھ��واج��س األنص��ار ف��ي ھ��ذا 

الفضاء الم�ف�ت�وح، والس�واد ی�غ�ط�ي ال�ك�ون. 
بدؤوا مسیرتھم المجھول�ة، ت�ارك�ی�ن ال�ق�ری�ة 
وراءھم وصعدوا الى قمم الجبال في م�م�رات 
غامضة ی�ق�ودھ�ا رج�الن ال ی�ع�رف األنص�ار 

 شیئاً عنھما.
بعد خمسة عشر دق�ی�ق�ة س�ی�راً ع�ن االق�دام، 
وصلوا الى منحدر بات�ج�اه ال�وادي ع�ل�ى م�د 
البصر. وفجأة اختفى ال�رج�الن ع�ن األن�ظ�ار 
وكأنھما أشباح، فألقى ب�ال�ف�ص�ی�ل ف�ي وادي 
الحیرة لجھل عناصره بمسارات الطریق. تلك 
العتمة ف�ي ظ�ل�م�ات ال�ط�ری�ق، ك�ان�ت ت�وق�ظ 
الخوف المتزاید من الالمرئي. المنطقة ت�ح�ت 
سیطرة المھاجمین. ك�ان ال�م�وت ی�ح�وم ف�ي 
الودیان وشعاب الجبال او ربما یك�م�ن خ�ل�ف 

 الصخور المنتشرة في األرجاء.
بعد المسیرة الشاقة نزلوا الى ال�واِد ال�م�ح�اط 
بجبلین شاھقین، وكأنھ قدر كبیر ب�ال غ�ط�اء. 
كانت ھناك قریة مھجورة غارقة ف�ي ال�ظ�الم 
اسمھا كیولة بیوتھا مھدمة بسبب ال�ق�ص�ف، 
وألقى الصمت ظاللھ عل�ى ال�م�ك�ان ك�م�ق�ب�رة 
جاھزة.. ب�ع�د اس�ت�راح�ة ق�ل�ی�ل�ة وال�ت�ي ك�ان 
األنصار في أمس الحاجة إلیھا للتخ�ل�ص م�ن 
غبار مصاعب الطریق، شرعوا بإشعال الن�ار 
لتجفیف مالبسھم المبللة ومنحھم ق�ل�ی�ال م�ن 
الدفء، حتى یتمكنوا بعدھا أن ی�خ�ل�دوا إل�ى 
الراحة في ھذه اللیلة الباردة. وھنا ھتف أح�د 

 االنصار بالقول:
رفاق ھذا لیس من الصواب القیام بإش�ع�ال  *

 النار، األضواء تكشف مواقعنا.
یشعر االنصار ان الظالم یمنع�ھ�م م�ن إی�ج�اد 
ال��ط��ری��ق الص��ح��ی��ح، اض��اف��ة إل��ى اإلرھ��اق 
الجسدي، لذلك اتفقوا على البقاء في ال�ق�ری�ة 
حتى الفجر وطلوع الن�ھ�ار. ی�ت�وزع األنص�ار 
على البیوت ویبلغ عددھا ن�ح�و تس�ع ب�ی�وت 

 خربة.
یبدو ان الخب�رات ال�ع�س�ك�ری�ة ل�دى األنص�ار 
وتجاربھم لم تكن كافیة في مواجھة األخطار. 
لم یخامرھم شعور ب�ق�ی�م�ة ال�ح�ی�اة ف�ي ذل�ك 
الظرف الصع�ب، وك�أن�ھ�م ك�ان�وا مس�ت�ع�دی�ن 

 للموت فقط.
عملیات التنسیق والشعور بدرء الخطر كان�ت 

 72معدومة، بحیث كلف نصیر واحد لیحرس 
شخص یغطون في النوم في قری�ة م�ھ�ج�ورة 
مداخلھا معروفة لدى المھاجمین. فالتعب ق�د 

 نال منھم والنعاس كان یغلبھم.
لم یمض وقت طویل، بینما كان الحرس ینظر 
الى السماء، یتأمل النجوم الساھرة، ویت�ط�ل�ع 
الى طالئع الضیاء فوق الجبل كخطوط بیضاء 
تؤطر حافات ال�ق�م�م. وإذا ب�أزی�ز ال�رص�اص 
تھشم زجاج الصمت وتق�ع ال�م�ج�م�وع�ة ف�ي 
كمین المرتزقة وتندلع معركة غیر مت�ك�اف�ئ�ة. 
كانت العصابات الم�ھ�اج�م�ة ت�م�ت�ل�ك اس�ل�ح�ة 
متطورة، من ناظور لیلي تمكن�ھ�م م�ن رؤی�ة 
الھدف عن بُعد كیلومترین، كما ان ال�ق�ن�اص 
كان ب�إم�ك�ان�ھ إص�اب�ة ھ�دف�ھ ب�دق�ة دون ان 

 یتعرض نفسھ الى إطالقات ناریة.
قاوم حازم مع رفاقھ االنصار وسقط جری�ح�اً، 
بعد نفاد العتاد، كما سقط قتلى ب�ی�ن ص�ف�وف 
األنصار، فیما وقع حازم في األسر مع بع�ض 
من رفاقھ، بع�د ان خ�ان�ت�ھ ال�ج�روح. ق�ام�ت 
المرتزقة بإعدام االسرى امام الن�س�اء، وظ�ّل 

 حازم یتلوى على األرض سابحا في دمھ.
ھؤالء القتلة أسسوا ح�ی�ات�ھ�م ع�ل�ى ال�ع�ب�ث، 
لذلك َولدت لدیھ�م ح�ال�ة االح�ب�اط واالن�ھ�ی�ار 
الداخلي تجاه القناعات. فكان رد ف�ع�ل أف�راد 
العصابات المسلحة ھو قتل األسرى بدم بارد. 
القضیة تكمن في ع�دم إدراك�ھ�م، أن ھ�ؤالء 
الناس لم یأتوا من مسافات بعیدة لیقتلوا ب�ی�د 

َمْن یقدمون ل�ھ�م ال�دع�م. وھ�ذا ھ�و ج�وھ�ر 
البَون ب�ی�ن وع�ي االنس�ان وع�ق�الن�ی�ت�ھ ف�ي 
ال�دف�اع ع�ن ال�ح�ق�وق ال��م�س�ل�وب�ة وع�ب�ث�ی��ة 
 المسلحین في تسخیر طاقاتھم من أجل العدم.

راحت ال�ج�م�اع�ات ال�م�ع�ت�دی�ة ت�ن�ق�ض ع�ل�ى 
األنصار ومن أنفاسھم تفوح رائحة الدم وم�ن 
وجوھھم المتجھم�ة ت�ن�ب�ث�ق س�ھ�ام االن�ت�ق�ام 

 االعمى.
وقع حازم على األرض بجسد ُمْضٍن، أمض�ى 
أفراد العصابة في ج�ری�م�ت�ھ�م بس�ح�ل جس�ده 
المدى وااللم یئن في ك�ل خ�ل�ی�ة م�ن خ�الی�اه 
دون األخذ بنظر االعتبار اصابتھ البلیغ�ة م�ن 
جراء رصاصات الغدر أثناء وقوعھ بالكمین، 
بل تمادوا في غیھم، حی�ن ق�ام�ت ال�م�رت�زق�ة 
بسرقة أموال الحزب التي كانت بحوزت�ھ اوال 
ومن ثم ربطھ بإح�دى األش�ج�ار ال�ت�ي اخ�ذت 
بعضاً من أوراقھا تتساقط احتجاجا على ت�ل�ك 
الجریمة. طفقت العصابة المسلحة تتسلى في 
م�راھ�ن��ات م��اك�رة م�ع تص�اع��د ض��ح�ك��ات�ھ��م 
المھینة، بعد ان جعلوا من جسده دریئة ك�م�ا 
كانت القراصنة تفعل، یتبارون ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�م 
بإطالق الرصاص ع�ل�ى جس�ده الض�خ�م ف�ي 
أماكن محددة دون قتلھ مباشرة. بینم�ا ح�ازم 
كان ثابت الج�ن�ان، وم�ح�اف�ظ�اً ع�ل�ى رب�اط�ة 
الجأش، قوی�ا ش�ام�خ�ا م�رف�وع ال�رأس أم�ام 

 حفنة من قطاع الطرق.
كان حازم على وشك ان یف�ق�د وع�ی�ھ ب�ی�ن�م�ا 
تناھى إلى سمعھ أصوات ترتفع ووقع خ�ط�ى 
ألقدام كثیرة، وكأنھا ص�وت ح�واف�ر ال�ب�غ�ال. 
شعر بأنفاس النھار ممزوجة ب�ال�دم، ت�م�ت�ص 
ب�ھ�دوء آالم ال�ل�ی�ل ال�ج�ری�ح ل�رف�اق الزال��ت 
حیاتھم على ال�م�ح�ك وھ�م یش�ق�ون ال�دروب 
المتعذرة في رحلة الموت. ما أقسى ان یب�ق�ى 

 االنسان في دوامة الرجاء والتأمل.
 یضحك أحدھم بصوت عاٍل ویقول:

فالنرسلھ إلى الجحیم اآلن ونمزقھ ببن�ادق�ن�ا  -
 اربا اربا..

تلك اللحظات قصار من حیاتھ، ك�أن�ھ ی�ح�م�ل 
الدھر على عاتقھ. كانت رائحة عفنة ت�ن�ت�ش�ر 
في الجو تفوح من جسد القت�ل�ة ال�م�أج�وری�ن 
أشد كآب�ة م�ن ت�ن�ف�ی�ذ اإلع�دام. ی�رف�ع ح�ازم 
رأسھ، وفجأة انسكب شعاع من عینیھ، سق�ط 
على شاشة الحیاة، فارتسم�ت ل�وح�ة ك�ب�ی�رة 
تظھر علیھا سھاد واوالدھ�م�ا م�اج�د وع�م�ر 
امام ن�اظ�ری�ھ م�ب�ت�س�م�ی�ن وع�ل�ى وج�وھ�ھ�م 
عالمات االنتظار تشدھم الش�وق ال�ى ال�ل�ق�اء 
م��ع��ا ولَ��ْم الش��م��ل، وإذا ب��إش��راق��ة م��ف��ع��م��ة 

 بابتسامة عریضة تمأل وجھھ.
فتحوا النار من بنادقھم، أط�ل�ق�وا ب�دق�ة ن�ح�و 
جسده الثابت، كانت تلك الرغبة المجنونة في 
االن��ت��ق��ام، ق��د م��ح��ت م��ن ذاك��رة الض��م��ی��ر 
اإلحساس بالقیم األخالقیة واإلنس�ان�ی�ة. ت�ل�ك 
ال�رص�اص�ات أح�دث�ت عش�رات ال�ث��ق�وب ف��ي 
جسده الھامد ال�ت�ي راح ی�ت�دف�ق م�ن�ھ�ا ال�دم 
كالنافورات المزینة بأضواء حمراء. لم یتوقع 
حازم یوما ذلك األسلوب ألس�ادي ف�ي س�ل�ب 
حیاة انسان جاء مدافعاً عن قضیتھم، اقل م�ا 
یقال انھ احقر لون من ألوان ال�ق�ت�ل. ت�ك�اث�ف 
فوق مدینة عانة ضباب من الرماد، فاكت�س�ت 
ھیئتھا سیماء الحزن. وإذا بریح دافئ�ة ت�ھ�ب 
من مسقط رأسھ، تمر على المدن واحدة ت�ل�و 
األخرى وتتخلل شعاب الجبال وودیانھا لتصل 
إلى تلك الشجرة الباسقة والشاھدة على ت�ل�ك 

في قریة كیول�ھ  -موقع إعدام حازم -البشاعة
وھو یلتقط انفاسھ االخیرة، ع�اب�ق�ا ب�ك�ل�م�ات 
الوداع االخیرة متضوعاً بعطر الوفاء لقضی�ة 
شعبھ وأن التاریخ سوف یخلده الى االبد وان 
جریمة بشت اشان تبق�ى وص�م�ة ع�ار ع�ل�ى 
جبین اإلنسانیة. وفي ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ة س�ك�ن�ت 
الریح وغابت الشمس وتمازجت أنف�اس�ھ ف�ي 

 نسیم اللیل.
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 قلبي مستودع كبیر 

 أغلقتھ الظنون

 ورتوش الشھوة متعة لم تكتمل 

 عجزت عن الوصول إلیھا

 أفكر ملیا فیما حدث ویحدث 

كیف بدا عمري الذي عشتھ ن�ق�ط�ة ص�غ�ی�رة ف�ي 

 دائرة تشبھ المحیط

كیف اكتشفت ان كل آمالي كانت تافھة وأف�ك�اري 

 حمقاء 

كیف بدا لي أن حیات�ي ك�ان�ت م�ث�ی�رة ل�ل�س�خ�ری�ة 

 . والغثیان

والقضایا التي كنت أشتبك فیھا لم تكن تحتمل كل 

 ھذا اإلشتباك 

٠٠٠٠ 

تجتاحني نوبات من النسیان في الی�وم أك�ث�ر م�ن 

 . عدد السجائر التي أحرقھا

 یتعثر عقلي في التركیز

 ھناك شيء أریده وأعرفھ لكني

 ال أستطع تذكره 

 فینشب بیني وبین السكون عراك 

 وعلل ّ تحاصرني في متاھاتھا 

 تعتریني حرارة ووغزات كانھا لسعات بعوض

 خلعت كل ما كان على اكتافي وصدري 

 ولم أفلح في أستعادتي

 فكرت لربما كان الجو ساخنا 

فتحت الشبابیك وت�رك�ت ال�ھ�واء ال�ب�ارد ی�ق�ت�ح�م 

 رئتي

بقیت اتنفس كغریق یسعى اللتقاط فرص�ة اخ�رى 

 للحیاة

أغمضت عیني وأنا أق�ف ع�ل�ى رؤس أص�اب�ع�ي 

 التي حملتھا 

 .مالم اطقھ مني

 ھیأتي كأنھا مشھد من أفالم السینما الصامتة 

 كیف فقدت تركیزي ولم أعد أعرف ما أرید ؟

ھل یعقل أنني كبرت وخسرت كل ما كنت أن�ت�ظ�ر 

 دون أن أستمتع برغباتي في الحیاة؟ 

كیف زھدت في الحب عل�ى أم�ل م�ج�ھ�ول وح�ل�م 

 موعود في خاطر الغیب ؟

 تجتاحني رغبة للعناق

عناق أي شيء من شأنھ أن یعود بي إلى ال�م�رأة 

  .التي كنت

 أرید معانقة أي شيء 

 حتى الجراد 

 وال تحدثني 

 عن أحالم مناماتھم 

 عندما نحرمھم تخریب الحقول 

 وعن رغبات البعوض في النبیذ وآثار 

لسع�ات�ھ�ا وھ�ي ت�رس�م ال�دوائ�ر ال�ح�م�راء ع�ل�ى 

 جسدي 

 أخبرني 

 إال ترى بأن البعوض ذواق أكثر منك ؟

للتو جئتِك من حیث أحتبُس نف�س�ي وت�ح�ت�ب�س�ن�ي 

 الشھقات

تعثرت كثیًرا في الطریق وسك�ب�ت الش�راب ع�ل�ى 

 قمیصي 

 تساءلت وسألت وُسئلت؛ 

 لماذا الخطوة ألیك طویلة 

 ھنا تذكرت أبي وكیف بمسحة من یده

 أقنعني بأنني ذكیة 

 إال أن كل ما في الوجود یسرقني

 سنوات والزمن یضع یده في جیبي 

 ویُخرج بحرفیة صامتة كل ما أملك من الوقت

 وألنني ال أجد ثمن لھذا المباح 

 أعیشھ بكل مرارتھ

 یأتیني اللیل جائًعا لشعري

 فأعطیھ كفایتھ حتى یُصبح أسوًدا

ور  الكل یلتقط لي الصُّ

 سرقوا وجھي 

 والجزء البسیط جداً من أناي

 .لن یُشبع رغبة المرآة في معرفتي

دھر یعقبھ دھر، أقتل نفسي وأمنح جسدي لروح 

 جدیدة 

أُغری�ھ�ا وأق�ول ل�ھ�ا أن ھ�ذا ال�ج�س�د ُمس�ت�ع�م�ل 

 أستعماال خفیفا من الروح التي كانت 

 تعاقبت علیھ أرواح كثیرة 

 . لو كان ھذا نضًجا فأنا أفضل الحماقة

وأخ��ت��ار ال��ب��الھ��ة ع��ل��ى ك��ل م��راح��ل ال��ن��ض��وج 

 .الموجعة للمخاض والوالدة

٠٠٠٠ 

 أسمي 

 أصلھ مسروق من مشعوذة 

 وسرقتھُ مني امرأة في المنام 

  ."تنادیني "بال اسم

 جمیعھم تآمروا لسرقة أذني

 بقول أحبك

 ذاك الذي یئن على الرصیف

 وذاك الذي یتلو على المنصات شعراً مكسور

 لقد مات العشاق 

 ولم یبق منھم سوى الممثلون 

 كل ما أسمعھ 

 ھو ضجیج لكلمات لم أقلھا 

 لیت فیھم من أستطاع سرقتي 

 ولم أزھد بعناقي ألحدھم 

 لربما كنت مغفلة 

 حین أحببت من لم أحب 

 .في أختصاره إلسمي

  دات  ان 

 نیسان سلیم رأفت/العراق
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 قالوا عنك إنك إنسان

 إنك فنّان

  باكراً، غیّرت عنوانك

  غیر أنك ما تركت القلب

 والوجدان

  مازلت، وأنت في مرقدك

 تحت الثرى

  تعانق الفرشاة

 واأللوان

 جداریاتك ما تزال عالیات سامقات

 في رحاب الحب النبیل

 والجمال

 إلى المدى

وق��راط���ی��س���ك م���ا ت���زال م���ف���رودة 

 الصفحات

 في دالل مھیب

 تحت الندى

  تحتضن أناملك 

 والقلم

  یرسم أحالم اإلنسان 

  القابعات في الظالم

 وفي العدم

  ویلّون الوجوه بالبسمات

 والضحكات

 في أرض األلم

  ویكتب للزمان

 وللمكان

  عن وجھك

  عن دربك

 عن عاشق تاه یوماً في الجراح

 فأھتدى..

 تاد، وإن رحل..  وما زال

 یوقّع باسمھ

  بالفرشاة

 والقلم

  في ذات المكان

 وان تغیّر الزمن

  ت  
 
 
 
 

 میثاق كریم الركابي
  العراق -الناصریة  
 
 

 ..عذرا یا صدیقي
 أنا ال أجید لغة الصمت وال أتقن دور غموض البحر في الغرام

 أنا واضحة كثمار األشجار كصوت الشالل..كنوبة سعال
 فخذ ما تشاء من الغیاب ألني بكل األحوال أبقى أنثى..بكل األحوال تبقى ذكرى

 ھل تعلم كیف للمراة أن تلكم رجلھا بقسوة..؟
 حین تكف عن معاتبتھ

 حین تھجره بصمت وھي تعشقھ
 !!..النساء ھن المساء والنھار فلماذا أحزن وكل نوافذي تطل على نفسي

 لماذا الذبول وكل ما بي ورود وربیع یتحدى الفصول
 عذرا یا صدیقي

 لم یعد ھنالك متسعا من العمر لتعذیب نفسي من أجل قصة وھم
 فھذه السماء تضم كل األجنحة وأنا أھوى التحلیق

 أھوى الحیاة أھوى استعباد الفرح
 أبتسم لصباحاتي بال سبب والقصیدة تأتي الي طائعة

 أنا ال أھرب من حزني ألني أعتقھ مني كل مساء
 حتى ھذا األفق صار یأخذ امتداده من سكینتي
 والعشب األخضر ینمو كل حین بصدر لحظاتي

 لن أنسى وجھك..ألنك وجھي
 لكني بدأت أقتنع أن أحالم الیقظة مرھقة

 وأن الشعر بالفراق یكون مكتمال كبدر مدلل
 فعذرا ألن الدمع تجمد

 ألن خریف حزني علیك كان قصیرا
 عذرا ألني امراة عشقتك بالشعر وفارقتك بالشعر

 خذ كل ذاكرة الغرباء واألوطان والبحار
 خذ حتى خیبات األوتار المقطوعة في الغناء

 علمتني الحیاة أن كل قصص العشق غالبا تنتھي باالنكسار
 لكن الغریب في األمر أني لم أكسر على ید أحد
 وحده ھذا الوطن المنكوب من یكسرني كل یوم

 من یجعلني متخومة بالخیبات
 اعطف على كل حواء تتباكى على آدم

 عالم البكاء وأنت شمعة الغرام واالشتھاء
 عالم البكاء وانت شرق الحب وغربھ
 جنوبھ وشمالھ وكل الفصول األربعة

 عالم البكاء وانت خبز الحیاة ونبیذ العمر
 وبنفسجة تسحر الشیخ والشباب

 ألني أبیع أحزاني بثمن بخس عذرا یا صدیقي
 واشتري حاضري بابتسامة رضا

 مشكلتك أیھا الجمیل انك جاھل بأمر النساء
 فبقانون المرأة أن األھمال خیبة

 األنشغال خیبة..الغیاب خیبة..التجاھل خیبة
 ..الصمت خیبة

 ان تنام دون أن تقبلھا ..دون أن تجدد الوالء لقلبھا أعظم خیبة
 فنحن من نجملكم بقلوبنا

 نحن القنادیل لبیوتكم...ألعماركم
 نحن الجوري المنثور على أسرتكم

 فعذرا یا صدیقي
 خرائط الدنیا ال تعادل خطوة خذالن

 وقطار عمري ال یقف بمحطات األحزان

 إ روح ان: د..
 

 عـادل عطیـة ـ مصر
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(موسوعة الم�م�ث�ل ف�ي الس�ی�ن�م�ا   
العراقیة) ھي جدید االمؤرخ والناقد 
السین�م�ائ�ي م�ھ�دي ع�ب�اس، وھ�ي 
واحدة من اإلص�درات الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة 
الرصینة التي دأبت نقابة ال�ف�ن�ان�ی�ن 
العراقیین على إصدارھا، فضالً عن 
إص��دارات��ھ��ا األخ��رى ف��ي م��ج��االت 
المسرح وال�ت�ش�ك�ی�ل وال�م�وس�ی�ق�ى 

 .والدراما
) 276الموسوعة التي جاءت في (

صفحة من الحجم الوزیري وبطبعة 
أنیقة وملون�ة م�ل�ون�ة م�ن ال�غ�الف 
الغالف، قدم ل�ھ�ا ن�ق�ی�ب ال�ف�ن�ان�ی�ن 
العراقیین الدكتور ج�ب�ار ج�ودي " 
كمشروع فني كبیر یقوم بھ ال�ن�اق�د 
والمؤرخ السینمائي مھدي ع�ب�اس 
في توثیق حركة السینما ال�ع�راق�ی�ة 
بكل مفاصلھ خدمة ل�ل�س�ی�ن�م�ائ�ی�ی�ن 
وعشاق السینما وحفاظا على إرثن�ا 
السینمائي بالوث�ائ�ق والص�ور ف�ق�د 
كانت نقابتنا اول الداعم�ی�ن ل�ھ ف�ي 
موسوعاتھ ال�ت�ي ك�ان�ت وس�ت�ك�ون 
مرجعاً تاریخیاً لك�ل م�ن ی�درس او 
یبحث عن معلومات تخص السینم�ا 

 ".العراقیة
یعد م�ھ�دي ع�ب�اس (م�ؤس�س�ة ف�ي 
رجل) لما قدمھ م�ن م�ؤل�ف�ات ع�دة 
كانت امتداداً حی�وی�اً وعض�وی�اً ل�م�ا 
قدمھ لموثق السین�م�ائ�ي األول ف�ي 
ال��ع��راق ال��راح��ل أح��م��د ف��ی��اض 
ال��م��ف��رج��ي م��ن ج��ھ��ود ت��وث��ی��ق��ی��ة 
تأسیسیة الیمكن تج�اوزھ�ا ، ف�ك�ان 
مھدي عباس أمیناً على حمل رای�ة 
التوث�ی�ق الس�ی�ن�م�ائ�ي ال�راھ�ن ف�ي 
ال��ع��راق، ف��ي م��خ��ت��ل��ف م��ن��اح��ي 
وجوانب السینما العراقیة وتأریخھا 
وأف��الم��ھ��ا وال��ع��ام��ل��ی��ن ف��ی��ھ��ا م��ن 
مختلف األجیال، حیث باتت بم�ث�اب�ة 
ذاكرة حیة وش�ام�ل�ة ل�ك�ل ال�م�ن�ج�ز 
الس��ی��ن��م��ائ��ي ال��ع��راق��ي، ب��رغ���م 
المص�اع�ب وال�م�ع�ان�اة ال�ت�ي رب�م�ا 
یعرفھا أو ال ی�ع�رف�ھ�ا ك�ث�ی�ر م�م�ن 
تناولھم أو تحدث عنھم في مؤلفاتھ 
الت�وث�ی�ق�ی�ة ال�ع�دی�دة وال�م�ت�واص�ل�ة 
وال��ت��ي ب��ل��غ��ت خ��ت��ى اآلن س��ب��ع��ة 
وعشرین مؤلفاً، من خالل ق�ی�ام�ھ، 
شخصیاً ودون مس�اع�دة م�ن أح�د، 

ب�ال�ب�ح��ث وال�ت�ن��ق�ی�ب وال��ت�م�ح�ی��ص 
والتدقیق في مختلف المصادر الت�ي 
ت�ن��ط��وي ع��ل��ى أی�ة م��ع��ل�وم��ة ع��ن 
االنتاج الس�ی�ن�م�ائ�ي، ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
المقابالت الش�خ�ص�ی�ة م�ع األح�ی�اء 
من السینمائیی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن داخ�ل 

  ..وخارج العراق
أن أك�ث��ر  -ھ�ن��ا  -ی�ؤك�د ال�م��ؤل�ف 

مشكلة واجھتھ وھو یوثق للم�م�ث�ل 
العراقي، ھو غیاب المعلومات ع�ن 
الكثیر من الفنانین، ال�ذی�ن ظ�ھ�روا 
ف���ي س���ی���ن���م���ا االرب���ع���ی���ن���ی���ات 
والخ�م�س�ی�ن�ی�ات والس�ت�ی�ن�ی�ات م�ن 
القرن الماضي، لعدم تسلیط الضوء 
علیھم أو لض�ی�اع وث�ائ�ق وأخ�ب�ار 

 ..أفالمھم
تتوج ھذا الجھد التوث�ی�ق�ي ال�ك�ب�ی�ر 
للناقد والمؤرخ السین�م�ائ�ي م�ھ�دي 
عباس بمنجزه الج�دی�د (م�وس�وع�ة 
الممثل في السینما العراقیة)، ال�ت�ي 
ج��اءت ض��م��ن أرب��ع م��وس��وع��ات 
سینمائیة متمیزة ومھ�م�ة ش�م�ل�ت: 
م�وس��وع��ة (ال�م��خ��رج ف��ي ال��ف��ی��ل��م 
ال��روائ��ي ال��ط��وی��ل)، وم��وس��وع��ة 
(م���خ���رج���و األف���الم ال���وث���ائ���ق���ی���ة 
والقص�ی�رة)، وم�وس�وع�ة (األف�الم 

 .2020 -1946العراقیة الطویلة  
(موس�وع�ة ال�م�م�ث�ل ف�ي الس�ی�ن�م�ا 

) 300العراقیة) ضمت أك�ث�ر م�ن (
ممثل وممث�ل�ة ظ�ھ�روا ف�ي األف�الم 
العراقیة الطوی�ل�ة ب�م�ا ف�ی�ھ�ا أف�الم 
إقلیم كردستان تم ت�رت�ی�ب�ھ�م حس�ب 
حروف األب�ج�دی�ة ال�ع�رب�ی�ة، وك�ان 
ال��ف��ن��ان س��ام��ي ق��ف��ط��ان ص��اح��ب 

) فیل�م�اً 27الرصید األكبر بحصیلة (
طویالً برغم مرور ستین عاماً على 
مش��ارك��ت��ھ ف��ي أول ف��ی��ل��م، ی��ل��ی��ھ 
ال�ف��ن��ان��ون: ق��اس��م ال�م��الك، ون��زار 
الس��ام��رائ��ي، وط��ع��م��ة ال��ت��م��ی��م��ي، 

 .وغیرھم
وب��ال��رغ��م م��ن ع��دم اس��ت��م��راری��ة 
االنتاج السینمائي وغیاب ال�ت�ق�ال�ی�د 
الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة، وم�ن�ھ�ا ع�دم وج��ود 
نجوم شباك في السینما ال�ع�راق�ی�ة، 
إال أن ال��ف�ن��ان ق�اس��م ال�م��الك ك��ان 
ال��م��م��ث��ل ال��وح��ی��د ال��ذي ی��ت��ع��ن��ى 
الجمھور الى دور السینما لمشاھدة 

أفالمھ الكومیدیة التي كانت ت�ح�ق�ق 
أعلى اإلیرادات في تاریخ الس�ی�ن�م�ا 
العراقیة، في ح�ی�ن ك�ان�ت ال�ف�ن�ان�ة 
س��ع��دی��ة ال��زی��دي أك��ث��ر ال��ف��ن��ان��ات 
ظھوراً في األفالم العراقی�ة ت�ل�ی�ھ�ا: 
فاطمة الربیعي، وزھرة ال�رب�ی�ع�ي، 
وغ��ی��رھ��ن، ب��ح��ص��ی��ل��ة ت��ج��اوزت 
الخمسة عشر فیلماً في حین ك�ان�ت 
حصیلة أغلب النجمات الكبیرات ق�د 
توقفت عند عشرة أو خمس�ة أف�الم 
كما ھو الحال مع الن�ج�م�ات: ش�ذى 
سالم، وسھا سالم، ول�ی�ل�ى م�ح�م�د، 
وسناء عبد الرحمن، ك�م�ا أظ�ھ�رت 
ال��م��وس��وع��ة ذك��وری��ة الس��ی��ن��م��ا 

 .العراقیة بما فیھا السینما الكردیة
تش�ی��ر ال��م��وس�وع��ة ال��ى ع�دد م��ن 
الممثلین العراق�ی�ی�ن ال�ذی�ن ب�رع�وا 
ب�أدوارھ��م الس�ی��ن��م�ائ��ی��ة ف��ح��ص��دوا 
جوائز متقمة في مھرجانات عربیة 
ودولیة، وینطبق ذلك ع�ل�ى ب�ع�ض 

األفالم العراقیة ال�ت�ي ت�م�ك�ن�ت ھ�ي 
األخرى من ت�ب�وأ م�راك�ز م�ت�ق�دم�ة 

 .أیضاً 
المؤرخ والناقد السین�م�ائ�ي م�ھ�دي 
ع��ب��اس س��ب��ق أن اش��رف ع��ل��ى 
ص��ف��ح��ات الس��ی��ن��م��ا ف��ي ص��ح��ف 
وم��ج��الت ع��راق��ی��ة ع��دة، وأص��در
(عالم السینما) أول جرید سینمائی�ة 

ف��ي ال��ع��راق، وش��ارك ف��ي ل��ج��ان 
فحص النصوص واألفالم والتحكی�م 
لمھرجانات ع�دة فض�الً ع�ن دائ�رة 
السینما والمسرح العراقیة، وع�م�ل 
مدیراً لتحریر مجلة (الس�ی�ن�م�ائ�ي)، 
عوضواً في الھیئة اإلداریة الت�ح�اد 
السینمائیین الع�راق�ی�ی�ن، وم�ن�ظ�م�ة 
السینمائیین العراقیین، وك�رم أك�ث�ر 
من مرة، وق�ام ب�ت�رج�م�ة ح�وارات 

 ..العدید من األفالم العراقیة
م�ھ��دي ع��ب��اس ع��ب��ر ف��ي م��ق��دم��ة 
الموسوعة عن شكره وامتنانھ ال�ى 
نقیب الفنانین الع�راق�ی�ی�ن ال�دك�ت�ور 
ج��ب��ار ج��ودي، ع��ل��ى دع��م إص��دار 
وطباعة ھذه ال�م�وس�وع�ة بص�ورة 
جمیلة وأنیقة فضالً عن موسوعاتھ 
األخرى، كما شكر بعض االص�دق�اء 
الذی�ن س�ان�دوه ف�ي ت�وف�ی�ر ب�ع�ض 
المعلومات المھمة أمثال: سعد عب�د 

 .. هللا وبشتیوان عبدهللا

 .. ي س

 اا ا  ا  
 

 بقلم:عبد العلیم البناء
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 توطئة : 
إن ال�ب�ح�ث ع�ن واق�ع الس�ی�ن�م�ا ال�ع�ال�م�ی�ة 
وھویتھا نجد قدسیتھا ومكانتھا ال�م�رم�وق�ة 
لدى شعوب الغرب األورب�ي ال�ت�ي م�ارس�ت 
الدیمقراطیة منذ ح�وال�ي ق�رن م�ن ال�زم�ن 
وأس��ت��وع��ب��ت م��ف��ردات��ھ��ا ب��رض��ا وق��ن��اع��ة 
وجدان�ی�ة ن�ج�دھ�ذه الش�ع�وب أب�دت رغ�ب�ة 

ف�ي   وشوقا بصداقة السینما لدرجة المغاالة
عشق السینما ل�ت�ص�ل ل�ل�ت�ق�دی�س ك�م�ا ق�ال 
ال��ن��اق��د ال��ف��رنس��ي "روالن ب��ارت": إن 
السین�م�ا م�ق�دس�ة ت�رق�ى زی�ارت�ھ�ا ك�زی�ارة 

 المعابد .
إذا تعتبر السینم�ا ال�رك�ی�زة األس�اس�ی�ة ف�ي 
أثارة الوع�ي ل�ل�رأي ال�ع�ام ون�ق�ل األح�داث 
الیومیة إلى الشارع، وھي واحدة من ثالثة 
أح�داث م��ھ�م��ة تس��ی�ط��ر ع��ل�ى أھ�ت��م�ام��ات 
الشعوب الت�ي ھ�ي: مس�اب�ق�ات ك�رة ال�ق�دم 

 واألولمبیات ومھرجان كان السینمائي .
الموضوع: كانت الب�دای�ھ ف�ي ال�ع�ش�ری�ن�ات 
والثالثینات من القرن ال�م�اض�ي ف�ي أق�ب�ال 
الناس وأرتی�ادھ�ا ل�دور الس�ی�ن�م�ا ال�ق�ل�ی�ل�ة 
والمتاحة في ذلك الزمن مثل صالة س�ی�ن�م�ا 
ف��ردوس الص��ی��ف��ي والش��ت��وي ف��ي ش��ارع 
غازي المسمى ال�ی�وم ش�ارع ال�ك�ف�اح ف�ق�د 
عرضت روایة عنتر وعبلة، وصالة سینم�ا 
غرناطھ في ال�ب�اب الش�رق�ي وق�د ع�رض�ت 
فیلم سبارتاكوس التاریخي بطول�ة ال�م�م�ث�ل 
البریطاني كیرك دوكالص وب�ال�م�ق�اب�ل م�ن 
غرناط�ة ك�ان�ت ص�ال�ة س�ی�ن�م�ا غ�ازي ف�ي 
حدیق�ة غ�ازي وس�م�یّ�ت ب�ع�د ث�ورة ت�م�وز 
بحدیقة األمة وتمتد بأمتداد لجداریة الحریة 

 1957لجواد سلیم الیوم وقد عرضت سنة 
روایة ث�ل�وج ك�ل�ی�م�ن�ج�ارو ت�أل�ی�ف ال�ك�ات�ب 
والروائي األمریكي أرنست ھم�ن�غ�واي وق�د 
شاھدُت الف�ی�ل�م ب�واس�ط�ة زی�ارة م�درس�ی�ة 
لثانویة غازي التي س�م�ی�ت ال�ی�وم ث�ان�وی�ة 
ال��ن��ض��ال ف��ي الس��ن��ك وب��أش��راف أس��ت��اذ 
الریاضیات الراحل باقر البعلي وكنت ط�ال�ب�ا 

  فیھا .
وأن المجتمع البغدادي الم�ح�اف�ظ أس�ت�س�اغ 
أرتیاد ھذه ال�دور الس�ی�ن�م�ائ�ی�ة ألن أغ�ل�ب 
األف��الم تس��ت���ورد م��ح���ت��ش���م���ة وھ���ادف���ة 
وموضوعی�ة وذات أت�ج�اه ث�ق�اف�ي ول�ك�ون 
أغلب الروایات مقتبسة من أشھر الروایات 
العالمیة مث�ل الش�ی�خ وال�ب�ح�ر ل�ھ�م�ن�غ�واي 
وال��ح��رب والس��الم ل��ت��ولس��ت��وي وھ��ی��ل��ی��ن 
طرواده الفیلم الحربي التأریخي ال�م�ل�ح�م�ي 
ت��م��ث��ی��ل روب��رت دوك��الص وال��ح��س��ن��اء 
البریطانیة روزانا بودیستا ب�دور (ھ�ی�ل�ی�ن) 
وقد شاھدت الفیلم للمرة الثانیة ف�ي ع�م�ان 

 . 2004االردن في أیلول 
أما الستینات والسبعینات (الزمن ال�ج�م�ی�ل) 
من ھذا القرن ونحن في ع�ن�ف�وان ش�ب�اب�ن�ا 
یبدو أننا منقسمون ال�ى قس�م�ی�ن م�ن ب�اب 

كما ھو ال�ی�وم ب�ی�ن ف�ری�ق�ي  -رواد السینما 
ج��م��اع��ة الس��ی��ن��م��ا  -م��دری��د وب��رش��ل��ون��ھ 

الواقعیة والمل�ت�زم�ة ال�ھ�ادف�ة ال�ذي ی�ك�ون 
األنسان فیھ محور الفل�م حس�ب رأي ك�ارل 
ماركس (األنسان أثمن رأسمال) أي عشاق 

ال�واق�ع�ی�ة وعش�اق ال�ف�ن ال�ج�اد،   السینما
وبین جم�اع�ة أف�الم األكش�ن وال�م�غ�ام�رات 

 وأفالم الرعب والخیالیة وأفالم األغراء.
وتعتبر ھذه الفترة الزمنیة الفترة ال�ذھ�ب�ی�ة 
للسینما في تطور الفن السینمائي وأرت�ف�اع 
سقف ال�ط�ل�ب ع�ل�ی�ھ م�م�ا ش�ج�ع ال�ق�ط�اع 
الخاص الى بناء ص�االت دور راق�ی�ة أك�ث�ر 
من م�ئ�ة ص�ال�ة ع�رض س�ی�ن�م�ائ�ی�ة ف�ی�ھ�ا 

الت�ك�ن�ی�ك ال�م�ع�م�اري ال�ح�دی�ث م�ن ت�ب�ری�د 
وشاشات عمالقھ وكراسي وثیرة وكام�رات 
ح��دی��ث��ة وط��اق��م أداري وع��م��ال��ي ل��خ��دم��ة 
المرتادین لھذه الدور مثل سی�ن�م�ا ال�ن�ص�ر، 
وسمیرامیس، وأطلس، وس�ی�ن�م�ا ال�خ�ی�ام، 

 وسینما روكسي وریكس (في بغداد طبعا).
والسینما العالمیة منذ أنطالقتھا في أمری�ك�ا 
والغرب األوربي دخلت في س�ب�اق ت�ن�افس�ي 
بخط متوازي مع الثورة الصناعیة أعتبرت 
التأریخ : نوعا فلم�ی�ا ف�ي ت�وض�ی�ح دورھ�ا 
اآلی��دول��وج��ي م��ن ج��ھ��ة ف��ي األن��ت��ش��ار 
الجماھیري للسینما من جھة ثانیة لذا ن�رى 
األحداث التأریخیة الكبرى أحتلت حی�زا ف�ي 
السینما الى جانب أعتبارھا فنا وص�ن�اع�ت�اً، 
ف��ن وم��ج��ت��م��ع��ي أس��اس��ھُ أب��داع ف��ردي 
وج��م��اع��ي، وأن وظ��ی��ف��ت��ھ��ا ت��ح��دد ع��ل��ى 
مستویین: مستوى كونھا ع�ام�ل ت�رف�ی�ھ�ي 
وثانیھا أداة تأثیر في األذھان أذ سرعان ما 
یزول العامل الترفیھي بتقادم الزمن ویب�ق�ى 
العامل النفسي الذي یحفر في الذھن أخادید 
ال تنسى كما أن الطاقة ال ت�ف�ن�ى ف�أن ال�ف�ن 
أیضا ال یفنى ب�ل ف�ي ت�ج�دد مس�ت�م�ر، وأن 
ال��ع��دی��د م��ن م��ؤرخ��ي ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ی��ة 
المعاصرة یتعاملون م�ع ذوق�ی�ات ال�م�ث�ق�ف 
العربي خ�الل أرت�ی�اده ل�ل�س�ی�ن�م�ا ون�وع�ی�ة 

 األفالم التي یحبذھا .
والغریب أن الحداثة تطغى على ال�ع�ال�م ف�ي 

ن�ج�د   التقنیة والفنیة، ول�ك�ن  كل المجاالت
بالرغم من  -أنحطاط واقع السینما العراقیة 

أھمیتھ الرقم�ی�ة ف�ي ت�وث�ی�ق األح�داث ف�ي 
ح�ی��ث  2003ب�ع�د س�ن�ة  -أرش�ی�ف األم�ة 

أغلقت ابوابھا وتبخر روادھا، ربم�ا ی�ك�ون 
تداول الفلم عن طریق األقراص الم�دم�ج�ة، 
وعالم ال�ی�وت�وب ال�ف�س�ی�ح، وال�ف�ض�ائ�ی�ات، 
وجیل اآلیفون الم�ت�ط�ور، وھ�ذا األن�ح�س�ار 
ربما بسبب المد ال�دی�ن�ى ال�رادی�ك�ال�ي ال�ذي 
یعتبره من المحرمات، وأشعر باألسى حی�ن 
أتذكر الزمن الجمیل حین نشاھد فلمین ف�ي 
یوم األجازة باألضافة ك�ن�ا ن�ت�رق�ب بش�غ�ف 
برنام�ج (الس�ی�ن�م�ا وال�ن�اس) ال�ت�ي ت�ع�دھ�ا 
المذیعھ ال�م�ت�أل�ق�ة ال�ط�ی�ب�ة ال�ذك�ر{اع�ت�ق�ال 
الطائي} وتعرض في آخر ال�ب�رن�ام�ج ف�ل�م�ا 
عالمیا على شاشات ال�ت�ل�ف�زی�ون ال�ع�راق�ي، 
ویمكن القول أھتمام الع�راق�ی�ی�ن ب�الس�ی�ن�م�ا 
وأبراز ھویتھا الثقافیة إن الفیلم السینمائ�ي 
الحائز على جائزة نوبل (جریمة ف�ي ال�ح�ي 
الالتیني) عرض أول م�ّرة ف�ي ب�ع�ض دول 
الشرق األوسط منھا العراق (الخبر مقتبس 
من محاضرة للناقد عالء المفرجي في كلیة 
التربی�ة) ول�أل�س�ف الش�دی�د أص�ب�ح�ت دور 

ھ�ی�اك�ل ت�راث�ی�ة ورب�م�ا  2003السینما بعد 
 مخازن تجاریة .

وسوف أستع�رض ب�ع�ض األف�الم ال�ھ�ادف�ة 
وال��م��ل��ت��زم��ة أنس��ان��ی��ا وال��ت��ي ت��ح��ض��رن��ي 
بمشاھدة أغلب ھذه األفالم ھروب�ا م�ن ح�ر 
تموز وآب اللھاب واألحتماء بھذه الصاالت 
المبردة، أما المسرح الوطني ك�ان ی�ع�رض 
المسرحیات ال�ج�ادة وال�ھ�ادف�ة م�ن ت�أل�ی�ف 
عباقرة أدباء العراق وشخ�ص�ی�ا رب�م�ا أن�ي 
ك��ن��ت م��ول��ع��اً ف��ي أرت��ی��اد دور الس��ی��ن��م��ا 
والمسرح لمشاھدة ھذه الدرر من الروایات 
العالمیة الموسوم�ة ب�أق�الم ع�ب�اق�رة ك�ت�اب 
العالم والمعروضھ سینمائیا ،وأع�ت�ذر ع�ن 
نسیان بعضھا (ألن ال�ع�م�ر ات�ع�دا ال..ال ی�ا 

 فالن).
ذھب مع الریح: تألیف ماركریت م�ی�ت�ش�ل  -

عرض الفی�ل�م ع�ل�ى ص�ال�ة س�ی�ن�م�ا  1939
وم�دة  67س�ن�ة  -شارع الرش�ی�د  -ریكس 
دق�ی�ق�ة، ت�م�ث�ی�ل ك�الرك ك�ی�ب�ل  222الفیلم 

وفیفیان لي وترجمت الى ثالثین لغة م�ن�ھ�ا 
اللغة العربیة ، ولروعة الفیلم وشدة الطل�ب 

عل�ى ص�ال�ة  1971علیھ أعید عرضھ سنة 
سینما روكسي، ویدور أحداث الفی�ل�م ح�ول 
الح�رب األھ�ل�ی�ة األم�ری�ك�ی�ة ب�ی�ن الش�م�ال 
الص�ن��اع�ي وال�ح��ن��وب ال��زراع�ي وت�ح��ری��ر 
ال��ع��ب��ی��د وأن��ھ��ی��ار األق��ط��اع وح��ب ج��ارف 
ومندفع بجنون ولكنھ ینتھي ب�ن�ھ�ای�ة غ�ی�ر 

 سعیدة .
من األفالم األیطالیة ال�واق�ع�ی�ة الرز المر:  -

ومن أخراج المخرج ال�واق�ع�ي (ج�وس�ی�ب�ي 
دي سانتس، وتمثی�ل ال�ح�س�ن�اء األی�ط�ال�ی�ة 

 1961وعرض س�ن�ة  1949سلفانا منكانا)
ع��ل��ى ص��ال��ة س��ی��ن��م��ا ری��ك��س ف��ي ش��ارع 
الرشید، ویحكي أستغالل النس�اء ال�ع�ام�الت 
في ح�ق�ول ال�رزف�ي ای�ط�ال�ی�ا، وھ�و ی�م�ث�ل 

 الجدیدة في السینما األیطالیة.  الواقعیة
افالم المخرج األیطالي الواقعي (فیت�وری�و  -

دي سیكا) یحكي الواقع األی�ط�ال�ي ال�ب�ائ�س 
أن�ت�اج ال�ح�رب   حیث الجوع والت�ش�رد م�ن

العالمیة الثانیة منھا: سارق الدراج�ة وھ�و 
فلم مأساوي، وماس�ح األح�ذی�ة، وأم�رأت�ان 

 عرض على صالة سینما الخیام سنة    
ت تمثیل الممثلة األیطالیة ال�م�ت�أل�ق�ة1961

(صوفیا لورین) التي حصل�ت ع�ل�ى ج�ائ�زة 
األوسكارفي تمثیلھا في ھذا الفیلم، وأخ�رج 
افالم المرح وال�ت�أم�ل ب�روم�انس�ی�ة ش�ف�اف�ة 
رائ��ع��ة م��ث��ل (خ��ب��زوح��ب وم��رح) ب��ط��ول��ة 
الحسناء جینا لولو ب�ری�ج�ی�دا وع�رض ف�ي 

على صالة سینما ال�خ�ی�ام ف�ي  61بغداد في 
الباب الشرقي.. ومن األف�الم الس�وف�ی�ات�ی�ة: 

ھ�و واح�د م�ن 1881  -1821دستوفسكي 
أكبر الك�ت�اب ال�روس وم�ن أفض�ل ال�ك�ت�اب 
العالمیین كان لھ أثر بالغ وعمیق على أدب 
القرن العش�ری�ن، وروای�ات�ھ ت�ح�وي ف�ھ�م�ا 
عمیقا للنفس البشریة ، كم�ا ت�ق�دم ت�ح�ل�ی�ال 
دقیقا ثاقبا للحالة السیاس�ی�ة واألج�ت�م�اع�ی�ة 
الروحیة لروسیا في ذلك ال�وق�ت، وال�ع�دی�د 
من أعمالھ المعروفة تعد مصدر ألھام للفكر 
واألدب ال�م�ع�اص�ر، وش�اھ�دن�ا ل�ھ (األخ��وة 

 77كارامازوف) بطولة ی�ول ب�ری�ن�ر س�ن�ة 
أذا أسعفتني -على صالة سینما سامیرامیس

وش�ھ�دن�ا ل�ھ روای�ت�ھ ال�م�ش�ھ�ورة  -الذاكرة
(الجریمة وال�ع�ق�اب) ع�ل�ى ص�ال�ة س�ی�ن�م�ا 
النصر في السبعینات، والفلمین عباره ع�ن 
تشریح فسلجي للنفس البشریة وما یخ�ت�ل�ج 
فیھا من مشاعر وأحاسیس وعندما تتغل�غ�ل 
داخل أعماقي أحس وكأن�ھ�ا ت�ت�ح�دث ع�ن�ي 

 بوضوح.
ف��ی��ل��م روائ��ى ل��ل��ك��ات��ب ال��ح��رب والس��الم: 

الواقعي (تولستوي) وضح بأسلوب واق�ع�ي 
معاناة الش�ع�ب ال�ب�ائ�س ف�ي خض�م أھ�وال 
الحرب وفض�ائ�ح�ھ وم�ا ت�ج�ل�ب�ھ م�ن دم�ار 
ومآسي للشع�ب ل�ی�أك�د ل�ل�م�ش�اھ�د ال�ح�اج�ة 

 للسالم ضرورة ملحة ألنقاذ ما تبقى منھ.
  1616 - 1554شكسبیر: -

شاعر وكاتب مس�رح�ي ان�ك�ل�ی�زي ی�غ�وص 
أغوار النفس البشریة وی�ح�ل�ل�ھ�ا ف�ي ب�ن�اء 
متناسق ھو أب�رز الش�خ�ص�ی�ات ف�ي األدب 

-أن لم یكن أبرزھا على األطالق  -العالمي 
تاجر البندق�ی�ة، ھ�ام�ل�ت ،ع�ط�ی�ل، م�ك�ب�ث، 
یولیوس قیص�ر، ج�م�ی�ع�ھ�ا ع�رض�ت ع�ل�ى 
مسارح بغداد الجادة وُمثل بعضھا وتُرجمت 

  

 
 

   

 
 

  
 

 
 

   

  

 

  

 

  

 الى العربیة وتبقى النسخة األنكلی�زی�ة  ھ�ي
األفض��ل  ك��أن��ك  أم��ام  ھ��ذا  ال��ط��ود  الش��ام��خ

یحاكیك قلبا ولسانا.
 - آرنست ھ�م�ن�ك�واي:  ام�ری�ك�ي  ال�ج�ن�س�ی�ة
كوبي األقامة، وضح  ت�ج�ارب�ھ  ف�ي  ال�ح�رب
 العالمیة األولى والثانی�ة  وال�ح�رب  األھ�ل�ی�ة
األسبانیة - ألنھ ش�ارك  ف�ی�ھ�ا  ف�ع� -ال وم�ن
 روایاتھ التي  م�ث�ل�ت  وش�اھ�دن�اھ�ا  بش�غ�ف:
الشیخ  وال�ب�ح�ر  ،  ل�م�ن  ت�ق�رع  األج�راص،

وداعا للسالح -.
- فكتور ھیجو : روائي فرنسي شاھ�دن�ا  ل�ھ
 رائ�ع��ت��ھ  ال��روم��انس��ی��ة  (أح��دب  ن��وت��ر  دام)
بطولة انتوني كوین  وال�م�م�ث�ل�ة  األی�ط�ال�ی�ة
 الحسناء جینا لولو بریجیدا، یوض�ح  ال�ظ�ل�م
وغیاب ال�ع�دل  وأنص�ات  لص�وت  الض�ع�ف�اء
المحرومین و ُع�رض  ع�ل�ى  ص�ال�ة  س�ی�ن�م�ا
ریكس في شارع الرشید المجاورة  لص�ال�ة

 سینما روكسي في شارع الرشید.  
ظ- �ھ�رت  ف�ي  مص��ر  م�وج�ة  ال��واق�ع�ی�ة  ف��ي
 السینما المصریة : مثل فیلم أف�واه  وأران�ب
 للكاتب الجاد سمیر عبد الع�ظ�ی�م  وال�م�خ�رج
 الواقعي ھنري بركات خ�ص  قض�ی�ة  ال�ف�ق�ر
 وع�دم  ال�ت�خ�ط�ی�ط  األس�ري،  وف�ی�ل�م  ال�ل��ص
 والك�الب  ل�ل�ك�ات�ب  ن�ج�ی�ب  م�ح�ف�وظ 1973
یوضح الصراع الطبقي  ذل�ك  الص�راع(ب�ی�ن

المجرم والناس) .
-المسرح الجاد العراقي:

 من أبطالھ  ال�م�خ�رج وال�ك�ات�ب  وال�م�م�ث�ل
الراحل ق�اس�م  م�ح�م�د،  وال�م�خ�رج  ال�م�ب�دع
 ابراھیم جالل، وال�م�خ�رج�ھ  وال�ك�ات�ب�ة د -
 عواطف نعیم، ورائد الفن الم�ل�ت�زم  ال�راح�ل
 األستاذ(یوسف  العاني،  وال�ك�ات�ب  ال�واق�ع�ي
 الجاد غائب  ط�ع�م�ھ  ف�رم�ان  ال�ذي  اب�ھ�ج�ن�ا
 ب�غ��ب��ط��ة  وت��ف�اؤل  ون��ح��ن  نش��اھ��د  ال��ن��خ��ل��ة
 والج�ی�ران،  والش�ری�ع�ة،  وال�ك�ات�ب ال�م�ب�دع
 وال��واق��ع��ي  (ع��ادل  ك��اظ��م)،  وال��م��م��ث��الت
 المبدعات فاطمھ الربیعي وانعام الرب�ی�ع�ي،
 والراحلھ فخریھ عبد الكریم (زینب) وناھده
 الرماح وزكیھ خلیفھ وطھ سالم وشذا سال�م
 والممثل والكاتب ال�م�خ�رج  أ. س�ام�ي  ع�ب�د
 الحم�ی�د  وج�ع�ف�ر  الس�ع�دي  وخ�ل�ی�ل  ش�وق�ي
 وس��ل��ی�م  ال��ب��ص��ري  وب��دري  حس��ون  ف��ری��د
 وم�ق��داد  ع��ب�د  ال��رض��ا  وط�ع��م��ھ  ال�ت��م��ی��م��ي
 وح��م��ودي  ال��ح��ارث��ي  وم��ح��س��ن  ال��ع��زاوي
 ومحسن العلي، وألف تحیة  وأج�الل  ل�ھ�ذه
الكوكبة العراقیة التي ال تخبو ضوءھ�ا  ال�ى

 األبد.

       ا ا-  توذ 

السوید عبد الجبار نوري/
2022 
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 : مقدمة
ھو كسر للتلق�ي ح�ی�ن ت�ب�دأ الش�اع�رة نص�ھ�ا 
بتجدید نھایتھا تغییرا لدیدن سابق یخال�ف وال 
یشاكل معھودھا ، مصرة أیض�اً ع�ل�ى ن�ھ�ای�ة 

 . غیر التي تصلح لبدایات القصید
ھو ھذا ما جعل�ھ�ا تش�ط�ب رھ�ان ال�زم�ن ف�ي 

، ف�ی�س�ت�ح�ق  ”ال�وھ�ج -الوالدة “ سبقھ لیحدد
للشعر ان یتولد، التولد نفسھ یولد ض�رب�ا ف�ي 
أعراف تس�ی�دت ف�ي م�ج�ت�م�ع ش�رق�ي ی�ؤم�ن 
بكھانات بخور وتمائم ، ففي المخ�ال�ف�ة ی�ك�م�ن 
التمیز والتجدید ال في المش�اك�ل�ة، ل�ذا ج�ع�ل�ت 
الشاعرة العراف�ات ی�ق�ف�ل�ن راج�ع�ات ی�ج�ف�ف�ن 
رملھن الكاذب، بل وت�م�ح�و غ�ج�ری�ة ك�ل�م�ات 
تاریخ سطرت ذات ل�ی�ل ك�اذب ت�ؤرخ ل�ع�ب�ور 
مزعوم دعیا ال صدق فی�ھ. ھ�و رھ�ان خ�اس�ر 
ل�زم�ن، وإن ت�ج�ب��ر، ف�ق��ری�ض الش��اع�رة ل��ن 
یشتھي بدایة وال نھایة ، تتم�اھ�ى م�ع وص�ف 
ظاھر خائب ال یبح�ث ف�ي األع�م�اق ع�ن ك�ن�ھ 
إم�رأة تس�ع��ى إل�ى ت�م��زی��ق م��اض م��رف��وض 
وتشذیب حاضر باقتالعھ من ج�ذوره، ف�ت�ع�ی�د 
تشكیلھ على سجیة سجع، على ھ�وى م�رص�ع 
بتأن، بعد فلترة طویلة في ماء ال�ت�ری�اق ال�ذي 
صفتھ سوابق ماء السنین، وع�ج�ن�ت�ھ بص�م�غ 
كلمات اثمرت م�ع�ج�زة أن�ث�ى أحس�ن�ت ت�دب�ی�ر 

 .الضیاع دربة ومراسا لترشید االحتراق
 

والدة تمیز أنثوي ترش�ی�دا الح�ت�راق ی�ث�م�ر * 
 : 1الفرادة

قد یكون االحتراق مرادفا للتخریب وال�ت�دم�ی�ر. 
سلب الحیاة، تآكل الذات وان�ح�اؤھ�ا ، ن�ھ�ای�ة 
األخضر والیابس، ھو نار مستعرة ال تت�وق�ف، 
وال تبقي وال تذر، غی�ر ان رم�اد ال�ح�ط�ب ق�د 
یعید تشكیل الذات التي تضحي بنفسھا م�ط�ل�ب�ا 
للرقي والصعود تحلیة وتخلیة*، وھنا تشكل�ت 
ال�ف��ی��ن�ی��ق��ی��ة رم��زا وأس�ط��ورة ف��ي ال��م��ق��روء 
والمتداول. فتك�ون ال�ج�ذوة اح�ت�راق�ا، ف�ت�غ�دو 
استنباتا لواقع جدید، یتشكل على المقاس ك�م�ا 

 .تھواه القریحة ویحبھ القریض
وما االحتراق إال ضیاء وإن أكل وألتھم، ف�م�ن 
كل ذلك یستنبت ال�ری�ح ری�ح�ان�ا ووھ�ج�ا، ف�ال 
فرادة للشاعر عموما وال لشع�ره ایض�ا ب�دون 
أنین الوجع وشواء نار الحرقة تجلیا وارت�ق�اء 
إلى معارج الشعر ، التي ال ت�ت�اح ل�ك�ل ع�اب�ر 
ھنیئاً متنعما في دعة وسالم. وھذا لن یستق�ی�م 
إال بلملمة صبر یص�ی�ر م�ع�ھ ال�ع�ش�ق قص�ی�دة 
قادرة على ت�ح�ق�ی�ق إب�ھ�ار االن�ت�ص�ار، ع�ل�ى 
تفاھات مم�ج�وج�ة م�ك�رورة وس�م�ت ت�اری�خ�ا 

 .باالجترار
وھنا في ھذا الدیدن وال�م�س�ل�ك ت�ت�ول�د ام�رأة 
جدیدة ممثلة وج�ھ�ا آخ�ر م�ن وج�وه الس�رد، 
تتشرنق ل�ت�ن�ادي دون م�ج�ی�ب. ك�ان�ت ص�دى 

 غائبة-حاضرة “ یتردد لترد الوجوه العالقة ،
، ت��ع��ان��ي م�ن غ��ی��اب ال��ت��ل��ق�ي وم��ح��اص��رة “

 . النقصان
ألم یكن البشر س�اع�ت�ھ�ا إال ج�درا ال ت�ح�س�ن 

 التصفیق ؟
م�ك�ت�م�ل�ة “ األنموذج –المرأة “ وكیف تستوي

 والبدایة منعدمة ، والوالدة متعسرة ؟
ھي ظل ممتد فحسب ، كان یتربص ب�ھ ل�ی�ب�ت�ر 
ویغدو مأثما لض�راع�ة ح�ال�ك�ة، ل�وح�ة ب�دون 
شمس، ال یحفھا ضیاء الفجر، وكأن تش�ك�ل�ھ�ا 
محكوم بالعدم ، ال ینبلج منھ وجود ذي م�ع�ن�ى 
إال الھذیان والنھب وحیرات ممتدة قدر ام�ت�داد 
سجادات الصالة خمس مرات في الیوم واللیلة 
،وكلما طالت الص�الة إال واس�ت�م�رت ت�رات�ی�ل 
الوجع وتسابیح سواد الحلكة تخیم على لوح�ة 

 .سدیم ھالمیة الظالل
 

تحقیق النم�ذج�ة  ” االختالف“ *  إمرأة بمیسم

 : 2رغم االرتھان
لقد أرید للمرأة أن تكون شخصیة مفصلة على 
مقاس مح�دد، م�ن�م�ط�ة ع�ل�ى تش�ك�ل س�اب�ق، 
مفصولة عن الزمان ومعرفة المكان، غی�ر أن 
الشاعرة ھنا رغم ارتھان الفكر لما ھ�و س�ائ�د 
ورائج بتخطیط مسبق یزرع أنم�وذج�ا واح�دا، 
یناسل منھ النساء تباعا، ترف�ص ھ�ذا ال�دی�دن 

م�ع  ” !أنا دائما أن�ا ” وتثور علیھ ،حین تقول
سلوك ”اتباعھا بعالمة التعجب ، ھذا دلیل على

واالص�رار ع�ل�ی�ھ، وان ك�ان�ت ھ�ذه  ” التف�رد
الفرادة ینق�ص�ھ�ا ال�ت�ش�ك�ل ال�ك�ام�ل ف�ي ث�وب 
األنموذج الواضح، ألن صاحبة ال�ن�ص ت�ؤم�ن 
بقدرة الخبرة والفكر على اعادة ع�ج�ن�ھ�ا م�ن 
جدید لتستقیم في تشكیل صورتھ�ا ال�م�رج�وة، 
فھي تحتاج إلى مراجعة الذات حین تق�ف ام�ام 
نفسھا لترقبھا ، ت�ع�ود إل�ى اف�ك�ارھ�ا ل�ت�ج�دد 
وتحارب السوس والھزیمة ، ھي حكمة بال�غ�ة 
ترفدھا مالكة بتراث مغربي ضارب ف�ي ال�ق�دم 

ح�ك��م��ن وتس��ی��دن 2رص�ع��ت�ھ نس��اء ق��ب��ل�ھ��ا *
استحقاقا فكرا ورجاحة وب�الغ�ة ف�ي خ�ط�اب�ة. 
وفي كل ھذا تمتی�ن وت�وط�ی�د ل�ھ�ذه ال�ن�م�ذج�ة 
المطلوبة التي ال یمكن أن تبنى ھ�ك�ذا دون ان 
توضع تحت محك التفكیك والتش�ذی�ب ل�ت�ص�ان 

 .من عادیات السقوط والتھدم
ھذه المراجعة الجذریة للشخصیة دفعت�ھ�ا إل�ى 
محاكمة ماض بسنی�ن ع�ج�اف ح�م�ل�ھ�ا ح�زن�ا 
ویأسا ف�ج�ع�ھ�ا ف�ي ض�ح�ك�ات ك�ان�ت س�اذج�ة 
بسیطة. مما ج�ع�ل ال�رب�ی�ع ی�ب�اس�ا واج�ت�ف�اف�ا 
فاستجلبت م�ع ص�وی�ح�ب�ات�ھ�ا ل�ت�ع�ی�د ال�رب�ی�ع 
والخصوبة لھذا الماضي، ماض فقد ال�ن�ض�ارة 
والخصب والغیث ، فال الرواء حل وال ال�غ�ی�ث 

الت�ح�ول م�ا أدى ب�ال�م�رأة -ھل، وھذا المسلك 
المثقلة بأحزان السواد وتخاریف الطف�ول�ة أن 
تعید تشكیل حساباتھا من جدید لتشكل الع�ب�ور 

 .إلى الذات من جدید
فكان الوضوح في الرؤی�ة وال�رؤی�ا م�ع�ا، ف�ي 
العبارات والمسالك : ركوب المھ�ال�ك، ال�ق�ھ�ر 
ھوایة، التسلح بالح�دس ال ب�ال�ن�ص، اع�ت�ب�ار 
القراءة غایة في حد ذاتھا، ما یجعلھا ت�غ�ی�ی�را 
لزوایة الرؤى في ت�م�اه م�ع زئ�ب�ق�ی�ة ال�دالل�ة 
ورمي المعان�ي ع�ل�ى ق�ارع�ة ط�ری�ق، رف�ض 
الفاعلیة والمفعولیة سببا ومس�ب�ب�ا واالرت�ك�از 

 . على المبتدأ
وھذا المبتدأ لن یبدأ إال بعیدا عنھا ك�م�ا ق�ال�ت 
ملیكة، والغایة من ھذا ال�ب�ع�د م�ع حض�ور الم 
التعلی�ل ھ�و اص�الح ذات ال�ب�ی�ن ب�ی�ن س�م�اء 
وأرض، سماء تنشر القیم ال�ت�ي ال ی�ع�ت�ورھ�ا 
نقص وال تجني، تع�ل�ي وت�ب�ن�ي وت�وج�ھ ن�ح�و 
العدل والسالم وتقدیر اآلخر، وتعطیھ حقھ ف�ي 
الوجود واالخت�الف، وأرض ی�ع�م�رھ�ا إنس�ان 
انفصل عن سب�ب وج�وده ورس�ال�ت�ھ، ف�ط�ف�ق 
یفعل ما یش�اء، ویش�رع�ن اع�م�ال�ھ، مض�ف�ی�ا 
علیھا أسماء اصطنعھا بنفسھ، وصدق نسبتھا 

 .إلى ناموس مقدس
 

* نھایة النص بین امت�داد ال�ح�ذف وم�ع�رف�ی�ة 
 : 3السؤال

مادامت الشاعرة قد نصت على ان بدایتھا ل�ن 
تكون مثل النھایة، فقد فتحت بابا مش�رع�ا ف�ي 
وجھ التأویل. فكأن النھایة م�ع�روف�ة وال�ب�دای�ة 
مجھولة. والحال أن الشاع�رة قص�دت ع�ك�س 
ذلك. وھنا ب�الض�ب�ط ت�ك�م�ن خ�ط�ورة ال�ت�أوی�ل 
ووجاھة السؤال. ونحن نعلم یقینا أن الس�ؤال، 
كما قیل، ھو اقصر الطرق مسلكا ن�ح�و ب�ل�وغ 
المعرفة. وإذ ج�م�ع�ت الش�اع�رة ب�ی�ن الس�ؤال 
والحذف في ثنائیة مقصودة، إنما ت�ن�ف�ت�ح ب�ال 
نھایات معروفة، ودون حدود مرس�وم�ة ع�ل�ى 
تناسل الدالالت التي تخیم على القصی�دة، وم�ا 

 السماء“ و ” األرض“ التناقض الحاصل بین

معنى وإحالة، إال بون شاسع بین قیم ع�ل�ی�ا  ”
سامیة راقیة ال یأتیھا الباطل من ب�ی�ن ای�دی�ھ�ا 
وال من خلفھا، وبین أفعال بشریة دنیة تركبھ�ا 

 .كل النقائص والھنات
ومع ھذه النھایة الموشومة بالح�ذف م�ق�ت�رن�ا 
بالسؤال یب�ق�ى ال�ن�ص ق�اب�ال ل�الن�ف�ت�اح ع�ل�ى 
التأویل تناسال للتناقض بین فضائین : ع�ل�وي 
م��وس��وم ب��االك��ت��م��ال ، س��ف��ل��ي م��وص��وف 
بالنقصان، واحد ترابي خالص واآلخ�ر ت�ب�ري 
صرف.غیر أن الشعر، كونھ ح�ل�م�ا ب�ال�ك�م�ال، 
یدعو إلى تجسیر بین العال�م�ی�ن ل�ی�ت�ح�ق�ق م�ا 

 .یرغب ویرتجى
  

مقدمة ح�ائ�رة ب�ی�ن ال�ن�ص وال�ب�دای�ة م�ال�ك�ة 
 حبرشید

 لن أبتديء من حیث انتھیت ،
 و أنتھي حیث بدأت،

 سأخسر الزمان رھانھ حول تاریخ والدتي ،
 أجعل العرافات یدركن ، أن رملھن كاذب ،

 وأن الغجر مروا من ھنا؛
 یوم اشتد مخاض أمي ،

 أخذوني معھم سبیة،
 . ولم یقطعوا الحبل السري

 لماذا ال أحمل مالمح الغجر ؟
 مع أني أقرأ خطوط الكف ،

 أفك ھدیر البحر ،
 وأجتر الطریق والخیام ،

 إلى حیث أالقي حتفي؟
 ال تعجبني ھذه البدایة ،

 . وال أظنني أجد لھا نھایة مشتھاة
 سأمزق الماضي ،

 أقتلع الحاضر من جذوره ،
 في یم السنین ألقیھ ،

 أعید رسم الكلمات بصمغ المعجزات ؛
 أراني فیھ أنثى تجید تدبیر الضیاع ،

 ترشید االحتراق؛
 كیما تحمل الریح رمادھا ،

 . فتفقد الحكایة بصمات البدایة
 سأكتبني قصیدة عشق ؛ بعثرتھا المنافي ،

 حین لملمتھا ید الصبر،
 رفضتھا مدونة األحوال الشخصیة،

 صارت تفاھة مكررة؛
 . والتاریخ یرفض االجترار

 
 … الفصل الثاني للروایة
 أختبيء خلف المرآة ،

 .أنادي كل الوجوه العالقة ؛وال أحد یراني
 استمتعت كثیرا أیامھا،

 .وأنا غیاب یثقلھ الحضور
 الجدران جمھور یحسن االستماع ،

 ال یجید التصفیق.تبا ..ال شيء یكتمل؛
 كیف یكتمل وھو لم یبتدئ ؟

كیف یبتديء ، وأنا لم أولد بعد ،إال في ام�ت�داد 
 الظل ؟

 من حذف الشمس من لوحتي،
 كان یرغب في بتر ظلي؛

 ألغدو صالة ضارعة في العتمة،
 …ال یعرف ملمحھا بیاض الفجر

 تتلو تراتیل الھذیان في األوقات المنھوبة ،
على سجادة ال�ح�ی�رة،ال�م�ف�روش�ة ع�ل�ى ق�م�ة 

 .الصقیع
 .طالت صالتي حتى ملني الترتیل

 على خشبة مسرح وقفت ،
دالل��ھ��ا -أق��دم عش��ت��ار ف��ي عش��ق��ھ��ا األب��دي 

 -ووفائھا
 : فاجأتني الخشبة برفضھا لمحتواي

 شخصیة عصر مجھول،
 ال ینتمي إلى الزمان،
 ال یعترف بھ المكان ،

 .فصولھ خارجة عن دائرة الكون
 الجمھور یرید بطلة متخمة باأللوان ،

 صوتھا یتأرجح بین المنعطفات ،
 بكاؤھا یعتقل الخطوات ،

 .یمنح التسویف فرصة رحیل نحو الالعودة
 !دائما أنا…وأنا 

 !أجدني أمامي
 مللت مني:ظھوري یسوس األفكار،

 یجر الحكایة نحو الھزیمة المغفورة؛
 تلك التي تلخص ما أود تفكیكھ،

 تعري ما حاولت دوما تقنیعھ،بجمر حام ،
 یجعل وجنتي تحمر؛

 .ألسبح كما الغیوم في ضوء اللیالي المستعر
 ما رأیكم لو نعود إلى فصول العمر العجاف ؛

 حین أقبلت قوافل الحزن،تحمل تباشیر الیأس،
 رافعة على أكتافھا جثمان ربیعي؟

 یومھا .. فجعت أساریري الساذجة
 بالیباس القادم،

 صنعت عروسا من خشب،
 البستھا فستاني،

 وخرجت مع الصبیة في أزقةالھول ،
 = نطلب الغیث من هللا.ھكذا قال األولون

 كلما جن الجفاف؛
 تخرج اإلناث للتضرع إلى هللا،

 = استجالب الخصوبة
ال�م�ع�ل�م …. أشتاتا ت�ات�ا ..أول�ی�دات ال�ح�راث�ة 

 .طیب لي خبزي بكري…بوزكري 
 لم ینضج خبزي،

 .والسد بوزكري جوعي
كانت أیضا كذبة من ال�ك�ذب�ات ال�ك�ث�ی�رة ال�ت�ي 

 دونت على صفحة رأسي الرمادیة،
 أثقلت شیخوختي الباكرة؛

 . حتى استوطن الشحوب مسافات النضارة
 – ھنا كان البد من وضع نقاط عبور

 ،-تسھل قراءة النص
 استبداالالستفھام بنقط استرسال؛
 لتصبح العبارات راسخة المعنى،

 تزین المھالك،
 .وتجعل القھر ھوایة ؛ تھديء ثورة الفھم

 تعالوا نقرأ دون فھم ،
 نغیر زاویة الرؤى ،

 نبدأ من حیث ال یرغب الفاعل والمفعول ،
 ندخل النص من الباب الخلفي،

 !كما یفعل قراصنة الشعر
 قد نحظى بفسحة جمیلة

 ؛ -عیدا عنيب *
 ؟….لنصلح ذات البین بین السماء واألرض 

..........................  
 : الھوامش

التحلیة والتخلیة : مفھوم صوفي یحیل ف�ي  -1
معناه البسیط على التحلي بالفضائل وال�ت�خ�ل�ي 

 .عن الرذائل
یحفل التاریخ الم�غ�رب�ي ب�ن�س�اء فض�ل�ی�ات  -2

اتسمن بالثقافة والذكاء والحكمة وبلغ�ن ش�أن�ا 
كبیرا ولعل خناتة منت بكار تك�ف�ي م�ث�ال ع�ل�ى 

 .الحظوة والمنصب والوجاھة
 

 عبدهللا علي شبلي
 المغرب 

   ا  اأة  اادة. 
  ة اة ا  اءة ” اوا ا  ة  “. 
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 اعتماد الفراتي
 العراق

  دشتو آدم الریكاني/كندا

 و ال شيء
  ینسیني إیاك 

 ..  أتعلمُ 
 في عمق وجدي

 ما أنا اال أنت
 في حضورك

 المكتظ بالغیاب 
 تتراءى لي روحي

 شيء ما .. یلیق بك
 حزني یلیق بك 

 حنیني وقلقي
  یلیق بك 

 شمسي الغائرة
 ونجومي الذاویة 

 ترتدي وجھھا المضيء
 لتلیق بك

 تحتضُر كلماتي
 28بحروفھا الـ  

 تلبس قصیدتي حلَّتھا
  تتمرأى..

 تتباھى في صباھا
 ووھج العمر فیھا

 لتلیق بك
 قْل لي بربك:

 كیف طوقْتني أھدابكَ 
 وأفاءْت على روحي

 من ظالل روحك؟
 كیف حضنْتني بساتینك

  وھي تُقري أزھاري
 نَسْغ جذورك؟

  وكلما قلُت: تعبت
 واستنفدتني الجراح

  ھزني طیفك
 مقتحماً جسد لیلي

 مضیئاً بتفاصیلھ روحي
 یأُخذني الیكَ 

 یھبط بي في عمق قلبك
  یلتھم وجعي فتنحني
 أالمي یتالشي نبضي
 یتناغُم و نبض قلبك

 یسمُع صوتك ھامساً:
 تعالي الي ..

  اعبري حدودي ..لغتي
 قافیتي، قیثارتي

 لنطوف معاً 
 على بساٍط من وسن 

 یأخذنا نسبق موتنا
 نكتب ما سیأتي

 لنكون سحابة وبرق
  نضيء كل النجوم
 ونتیھ في الفضاء

 تلمُسنا دھشتھ
 نلمُس كواكبھ 

  ندور في مداراتھ
 نبتكر لنا بیتاً من قمرٍ 

 وحدیقة على ضفاف نھر
 نتكسر في عمق مرایاه

  شظایا تتفتت صور
 متوجةً بسرب یمام
 وعریش من حمامْ 

  حینھا..
 تمدُّ لي ذراعیك

 وأعطیك یدي
 نُراقص النسرین

 نمحي تعب السنین
  نتماھى نتالشى

 في الالشيء
 واألن..

 أتسمُع للمالئكة عزفاً !؟
 ام ھي األشواق موسیقى

 وترانیم بلزاك !
 تنقش على ..

 وجھ البحر موجاً 
 من ضیاء

  مقتحماً كل أسواري
 بصوتك الراكض بذاكرتي

 شبیھي الراسب بأعماقي 
 الناطق الصامت في أفقي

 الساھر في لیلي
 أَنا نصفك أم أنت ُكلّي؟

 لم أكن أعلم
 أني انعكاس ظلك

 الذي غرق في النھر
 و ما أنا أال إیاه

ب ا  

 انا علمتَُك ضرَب الِسھام
 وأنَت اجتَھدَت واصبتَ 

 الَھدف في الحال
 قلبي كان لك الھدف
 ِمن كثر ضرباتك
 صار مثل الغربال
 لم تُفَكر لحظة بيَّ 
 وآنا فكري َمعك
 بكل لحظة وصال
 ھذا عھدي ویاك
 وانَت خنَت الَعھد
 والخائن َدّجال

 باألمِس ُكنَت معي
 تحضنني بلھفة

 وانَت مرتاح البال
 كنت تَغمَض عینیكَ 
 وتَحلُم بالُمستقبل
 وتتَسلق اآلمال

 حیَن َوصلَت لآلخر
 نَسیَت البدایة

 وعشَت في الَخیال
 فتَحَت جناحیَك بھدوء
 توجھَت نحو األعالي
 وفي َشفَتیَك َموال
 لَم تُفَِكر بالنھایة

 شعاع الشمس نار
 تُحرق الصلصال
 َعبرَت الغیوم

 وصلَت حتى النجوم
 والحلم َشّغال
 ارجع یا قمر

 َحرق المشاعر
 موُت ال َمحال

 الغرور یقتل صاحبَھُ 
 أشبھُ باإلنتحار

 . ھي لحظة إنفصال
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 سلیم بركات
اكرِة، منذ أن ق�رأُت  الْسِمَك وقٌع خاص على جبھِة الذَّ
با، وأنا أتساءُل: كی�َف  لَك سیرةَ الطُّفولِة وسیرةَ الصِّ
��ف�ی��ف  ی�رس�ُم ھ�ذا األدی�ب ال�ك��ردّي ال�م��ش�اك��س الشَّ
إی�ق��اع��اِت ح��رف��ھ؟! ك��ی��ُف ت��ق��ت��ن��ُص ھ��ذه ال��ع��وال��َم 
والفضاءاِت البھیجةَ في العب�وِر إل�ى أع�م�ِق م�ا ف�ي 
اللُّغِة من بھاٍء وفضاٍء وسرٍد مطلسٍم ب�ن�داوِة ال�نَّ�ف�ِل 
ي؟! ھل كنَت تلملُم النَّفَل وأن�َت ص�غ�ی�ٌر  والعشِب البرِّ
من براري عامودة، وسھول القامشلي، أم أنََّك كن�َت 
تائًھا مع عوالِم الحرِف، تبح�ُث ع�ن خ�ی�وِط رعش�ِة 
وحِ إل�ى إی�ق�اِع�ھ�ا  الكلمِة؛ ك�ي ت�ع�ی�َد ت�وازن�اِت ال�رُّ

افِئ؟!   الدَّ
كیَف تستلھُم عوالَم روایاتَِك المض�ّم�خ�ِة ب�أل�ِق ب�وحِ 
�ًدا ش�خ�ص�یَّ�اتِ�ھ�ا ب�ط�ری�ق�ٍة  المالحِم واألساطیِر، مجسِّ
مدھشٍة، عبر كثافٍة لغویّة عاّجٍة بالغموِض والغرابِة 
ِل والخیاِل المب�ھ�ِر، ك�أّنّ�َك ع�ل�ى ت�واص�ٍل م�َع  والتأمُّ
فریٍق كبیٍر م�ن ف�ق�ھ�اِء ال�لُّ�غ�اِت، وع�ل�م�اِء ال�نَّ�ب�اِت 
والطُّیوِر والكائناِت البّریِّة واألھلیّة؟! ل�غ�ةٌ وحش�یّ�ةٌ 
ص�ل��دةٌ ت��دل�قُ��ھ�ا ف��ي فض��اءاِت روای�اتِ��َك وأش��ع��اِرَك 
وكتاباتَِك، كأنََّك تستنبتُھا من أدغاِل األزمنِة ال�غ�اب�رِة 
وتؤنُسھا للقارِئ بطریق�ٍة ط�یّ�ع�ٍة، ع�اب�ق�ٍة ب�أص�ال�ٍة 
عریقٍة وب�ن�ك�ھ�ِة ال�ق�رن�ف�ِل وال�ّزن�ب�ِق ال�ب�ّري، رغ�َم 
تشظّیاتِھا الجانحة ن�ح�َو ال�غ�م�وِض وال�طَّ�ال�س�ِم ف�ي 
تراكیِب صیغتھا البنائیّة في بعِض األحیاِن؛ إْذ ی�ت�وهُ 
�ال�ع�ة ف�ي  القارُئ في استكن�اِه مض�ام�ی�ِن رؤاك الضَّ
�اِد ب�ھ�ذِه  خلِق لغ�ٍة غ�ی�ر م�ط�روق�ة ل�دى ُك�تَّ�اِب الضَّ
�وِر غ�ی�ر  الطَّریقة الباذخة في التَّقنیاِت اللُّغویِة والصُّ
المعھودة، كأنََّك في سباٍق م�َع ذاتِ�َك وم�َع م�خ�ی�الِ�َك 
المفتوحِ على عبوِر المزیِد من مساحاِت شھقِة اللَّیِل 

 بأحالِمِھ الفسیحِة!
ا شعریًّا إّال ووقف�ُت م�ذھ�وًال  لم أقرأ لَك روایةً أو نّصً
لیمة الغائصِة أحیانًا بطالسَم  لیمیّة السَّ بھذِه اللُّغةِ السَّ
 ، ال یفكُّ الكثیَر من منعرجاتِھا أحیانًا إالَّ أحف�اُد ال�ج�نِّ
ثمَّ أعوُد وأقرأ النَّ�ّص ث�ان�ی�ةً، وإذ ب�ق�ھ�ق�ھ�اِت أوالِد 
الجّن تتناھى إلى مسامعي فأضحُك في عبّ�ي؛ ألنّ�ن�ي 
أجُدني أف�ّك ش�ی�ف�راتِ�َك ال�م�ع�بّ�ق�ةَ ب�أرج�وح�ِة ال�لَّ�ی�ِل 
الطَّویِل؛ ألّن لديَّ تواصًال بصیغٍة ما مَع عوالِم الج�نِّ 
الَّتي تتعانُق مَع عوالِمَك الخفیِّة، الم�ت�رج�رج�ِة ف�وَق 
اكرِة البعیدِة الغافیِة بی�َن م�وج�اِت إش�راق�ِة  ینابیعِ الذَّ

  الحلِم.
تعال یا صدیقي؛ كي أبوَح لَك بحمیمیٍّة دافئٍة ب�ع�ًض�ا 
من عوالِم طقوسي في مرحلِة ما قب�َل ال�ك�ت�اب�ِة؛ ك�ي 
أسألََك بعدھا فیم�ا إذا ت�ت�ق�اط�ُع ش�ذراٌت م�ن ع�وال�ِم 
طقوِسَك مَع ھذِه العوالِم. عندما أج�ُدن�ي غ�ارقً�ا ف�ي 
�ِل ال�ع�م�ی�ِق، أج�ُدن�ي أن�ھ�ُض ف�ج�أةً  الق�راءِة وال�تَّ�أمُّ
متوّجًھا إلى ركٍن من أركاِن غربتي؛ حیُث "جمبشي 
وعودي" ینتظرانني بفارغِ العشِق، فأمُس�ُك ع�ودَي 
كي أداعَب ش�ھ�ق�ةَ ل�ی�ل�ي، وإذ ب�ي أت�وّھ�ُج ف�رح�یًّ�ا 
وشوقیًّا إل�ى ع�وال�ِم م�ا خ�ل�َف ال�ب�ح�اِر وإی�ق�اع�اِت 
الموسیقى المنبعثِة من تأللؤاِت ال�نُّ�ج�وِم، ت�ت�راق�ُص 
اح�ِل  فیعةُ وأنا أعزُف أغاني ال�ف�نَّ�اِن ال�رَّ أصابعي الرَّ
د شیخو، وعندما أزداُد ط�ربً�ا م�َع ذات�ي  المبدعِ محمَّ
تتفتُّح شھیَّتي وح�ن�ج�رت�ي ع�ل�ى أغ�اٍن ل�ھ�ا ن�ك�ھ�ةُ 
النَّارنجِ، فأغنِّي بمتعٍة غریبٍة ول�ذی�ذٍة: " آْخ َك�ورْه 

  آْخ َكورْه َكوراِمْن"*.
ھذه األغنیة وأغاني "شیخویّة" أخرى تبھُج ق�ل�ب�ي 
وروحي وتفتُح ذاكرتي على عوالِم االخض�راِر، ھ�ل 
تستمدُّ طقوَسَك في ال�ك�ت�اب�ِة م�ن ع�وال�ِم وفض�اءاِت 
طقوِس األغنیِة الكردیِّة المزركشِة بأغاٍن ف�ي غ�ای�ِة 
؛ ابتداًء من "ِسْتیَا ِزْین وَممَّي آال"،  النَّفَِس الملحميِّ
مروًرا بـ "َش�ْم�ِدْی�ن وَح�ْم�دی�ن" وم�واوی�ل "غ�زال 
غ��زال ھ��ائ��ي ھ��ائ��ي، وب��اڤ��ي ف��خ��ري ص��واري 
وائي؛ ك�ي ی�ح�لّ�َق  ِكیْنُجْو."** أغاني تفتُح خیال الرِّ

   في معابر أسطوریّة من لوِن الفرح؟!

عریّ�ةُ ت�ت�داخ�ُل ف�ي  تدھُشني طریقةُ سرِدَك، لغتَُك الشِّ
متوِن روایاتَِك، فتغدو لغةً عصیّةً على العبوِر، لكنََّك 
تترُك مفاتیَحَك الّسحریّةَ متناثرةً ف�ي ع�وال�ِم ال�نّ�صِّ 
فیِف؛ كي یعبَر المتلقِّي وھ�َو غ�ارٌق ف�ي ب�ھ�ج�ِة  الشَّ
االشتعاِل؛ اِشتعاِل خصوبِة الكلمِة؛ ھذِه الكلمةُ الَّ�ت�ي 
تلتقطُھا من أفواِه النَّسیِم الع�ل�ی�ِل ت�ارةً، وم�ن أف�واِه 

 شھقِة النَّیازِك تارةً أخرى.
كیَف تكتُب عوالَم روایاتَِك؟! من أیَن لَك بھذِه ال�لُّ�غ�ِة 
احرِة، والتَّراكیِب الم�ب�ھ�رِة الَّ�ت�ي ن�ادًرا م�ا أج�ُد  السَّ
مثیًال لھا في عالِم الح�رِف ال�ع�رب�ي؟! أن�َت ال�ك�رديُّ 
المتغلغُل في رحاِب الحرِف العربي ببھج�ٍة ع�م�ی�ق�ٍة، 
الملت�ص�ُق ف�ي أدِب ال�خ�ص�وب�ِة؛ خص�وب�ِة ال�ح�رِف 
وتجدیِد إیقاعِ لغِة العصِر. حداثةٌ مترشرش�ةٌ ب�ن�ك�ھ�ِة 
��م��اِل، م��َع أنَّ��َك ع��ب��ْرَت ال��تِّ��الَل  ال��ع��ن��ِب وت��ی��ِن الشَّ
ومنعرجاِت الغربِة وأنَت في باكورِة عم�ِرَك، ف�ك�ان�ْت 
دمشُق ثمَّ بیروُت وبعَدھما قب�رُص ث�ّم اس�ت�وك�ھ�ول�م 
محطّاُت بحٍث عن لغِز الحیاِة؛ لُغ�ِز ح�روٍف م�ن�دل�ق�ٍة 
من مرتفع�اِت ج�ب�ل ج�ودي وب�ح�ی�رِة "َواْن" ح�ی�ُث 

وحِ منُذ فجِر التَّكوین!    تسطُع ھناَك أعشاُب الرُّ
عیناِن صخریَّتاِن مسربلتاِن بجموحِ انطالقِة ش�م�وخِ 
الغزالِن، تمعُن النَّظَر ف�ي ط�ی�ِش ال�ح�ی�اِة، ف�ت�ل�ت�ق�طُ 
رذاذاٍت طریّةً لَِما فاَت ولَِما ت�ب�قّ�ى م�ن ال�ع�م�ِر؛ ھ�ذا 
العمُر الَّذي ت�ط�ح�نُ�ھُ ج�اروش�اٌت م�ج�ن�ون�ةٌ ف�ي ھ�ذا 

مِن األحمق.   الزَّ
ك�ی�َف تس�ت�ط��ی�ُع أن ت��ت�ح�ّم��َل خش��ون�ةَ ال��ج�واری��ِش 
وحِ وأن�َت م�ت�ط�ای�ٌر م�ن  المتھاطلِة على شواطِئ الرُّ
دكنِة اللَّیِل في لیلٍة قمراَء، تائًھا في دھالی�ِز غ�رب�اٍت 
ال تخط�ُر ع�ل�ى ب�اٍل؟! ھ�ل اس�ت�ط�ْع�َت ع�ب�َر ن�داواِت 
وحِ ت�وازنَ�ھ�ا، أم أنَّ�َك  الحرِف أن تعیَد إلى صخِب الرُّ
تجُد نفسَك متأْرجًحا حتَّ�ى ف�ي أع�م�اِق ال�ح�ل�ِم ف�وَق 

 شھقِة البحاِر وأمواجِ ضجِر المسافاِت؟!
تطاوُعَك مفرداُت ال�ح�ی�اِة وك�أنّ�ھ�ا ص�دی�ق�ةُ أھ�دابِ�َك 
ی�حِ، ك�ی�َف ت�ن�ت�ق�ي ھ�ذه  المرتعشِة م�ن خش�ون�ِة ال�رِّ
یاقاِت اللُّغویّةَ وأنَت غائ�ٌص ف�ي ل�ّج�ِة األح�داِث؛  السِّ
أحداٍث روائیٍّة شاردٍة عن ص�ح�ارى ال�ع�م�ِر، ت�ل�م�ل�ُم 
ا وك�أنَّ�ھُ  خیوطََك وتبري قل�َم�َك إل�ى أن یص�ب�َح ح�اّدً
ساطوٌر متناغٌم مَع موسیقى حوافِر األحص�ن�ِة وھ�ي 
ُش أغصاُن ش�ج�ی�راِت  تعبُر جباالً فوَق سفوِحھا تتعرَّ

 التُّفّاحِ؟!
كم مّرٍة عانقََك محمود درویش وھو یبتسُم ل�م�ح�یَّ�اَك 
اخِب عشقًا وجموًحا وأنَت مذھ�وٌل ب�ھ�ذا  یفيِّ الصَّ الرِّ
الفرحِ المتھاطِل من عیوِن درویش، فتق�دُح ع�ی�ن�اَك 
م م�ن�ُذ  بھجةً وعناقًا مَع قوٍم ترشَرَشْت حیاتُُھ�م ب�ال�دَّ
أْن فتحوا عیونَھم عل�ى ال�ح�ی�اِة إل�ى اآلن؟! بس�م�ةٌ 
یانعةٌ تزرُعھا على ھالالِت ومیِض ع�ی�ن�ّي دروی�ش 
وھو یقرأُ بمتعٍة منعشٍة قھقھاِت روِحَك المنبعثةَ من 

 شموخِ عوالِم القصِّ المدبِّق بعبِق القصائد.
سلیم بركات؛ اسٌم على مسّمى، ُم�ع�اف�ى م�ن ج�ن�وِن 
العص�ِر، وم�زنّ�ٌر ب�ال�بَ�َرك�اِت، َم�ْن م�ن�َح�َك ُك�لَّ ھ�ذِه 
البََركاِت؟! ھل تنحدُر من ساللٍة بركاتیّ�ٍة، أم أنَّ ھ�ذِه 
البركاِت جاَءْت بكلِّ عفویَّتھا مت�ن�اغ�م�ةً م�َع ب�رك�اِت 

باحِ؟!  الحرِف الَّذي تدلقُھُ على خدوِد الصَّ
اتّصلُت یوًما بَك فیما ك�ن�ُت غ�ائًص�ا ف�ي غ�رب�ِة ھ�ذا 
اعر یوسف  مان، راغبًا أن ألتقیَك برفقِة األب الشَّ الزَّ
سعید، لكنَّك كنَت غارقًا ح�تَّ�ى أذن�ی�َك ف�ي ت�رت�ی�ب�اِت 
االنتقاِل إلى موجاٍت ج�دی�دٍة م�ن رج�رج�اِت ال�ع�م�ِر، 
آنذاَك، كنَت قد حصْلَت على مساحٍة من الھدوِء على 
أرِض مملكِة الّسویِد، مح�اوًال أن ت�ف�رَش نص�وَص�َك 
وروایاتِ�َك وأش�ع�اَرَك ع�ل�ى ت�الِل ال�ح�ی�اِة، م�ك�ال�م�ةٌ 
قصیرةٌ؛ قصیرةٌ للغایِة. كن�ُت أن�وي ی�ا ص�دی�ق�ي أن 
أقّدَم لك كأًسا من العرِق؛ لع�لِّ�ي أخ�فّ�ُف م�ن أوج�اعِ 
الغربِة؛ غربِة ال�ب�ح�اِر وغ�رب�ِة اإلنس�اِن م�َع أخ�ی�ِھ 
اإلنساِن، لكنََّك كنَت على وشِك االش�ت�ع�اِل؛ اش�ت�ع�اِل 
بیادِر استراحاِت االنتقاِل، فأّجلنا اللِّقاَء إلى أجٍل غیِر 
مسّمى، لم نلتِق، لكنَّنا على األرجحِ سنلتقي .. دارت 
األیام والتقینا عبر ان�ب�ع�اِث ح�واٍر ح�وَل ج�م�وح�اِت 
عِر ف�ي "ال�غ�رف�ِة ال�ك�ون�یّ�ة"، ف�ي  السَّرِد ووھجِ الشِّ
عِر؛ جھةٌ وال أبھى، جھةٌ متعانقةٌ مَع  معالِم جھِة الشِّ
مِس عبَر األثیِر، فلم أجْد في حینِھا أع�ذَب  خیوِط الشَّ
من عناِق الحرِف ك�م�دخ�ٍل ألْن ن�رف�َع َع�ب�َرهُ نَ�خ�َب 
وحِ عل�ى إی�ق�اع�اِت ان�دالعِ وھ�جِ  عِر وجموَح الرُّ الشِّ

  روایاِت وأشعاِر سلیم بركات! ..
س�رُدَك م�ب�ھ�ٌر ل�ل�غ�ای�ِة، .. تش�م�ُخ ع�وال�ُم روای�ت��َك 
"كھوُف ھ�ای�دراھ�وداس" ع�ال�یً�ا، ت�الم�ُس م�روَج 
األساطیِر، تفت�ُح ل�ن�ا ب�ّواب�اِت ال�ع�ب�وِر إل�ى أع�م�اِق 
الكھوِف بلغٍة ساحرٍة، معجونٍة بإشراقاِت خیاٍل مبلٍَّل 
بخبایا أسراِر األساطی�ِر، تص�ن�ُع س�رًدا م�ن ش�ھ�ق�ِة 

غیمٍة معتّقٍة بأحالٍم غابرٍة، ُمَسربًِال كائناتَِك ب�أش�ھ�ى 
ما في مرامي الحیاِة من دھش�ٍة وب�ھ�ج�ٍة ف�ي ع�ب�وِر 
ھالیِز، كأنََّك في حالِة إنشاٍد م�ن�ب�ع�ٍث  أغواِر عتمِة الدَّ
من فرادیِس األحالِم، ومن ھدیِر البرِق، عابًرا متوَن 
الحرِف بألغاٍز مكتنزٍة بالطَّالسِم والتِّیِھ عن مس�اراِت 
ؤاِل، عبَر خیٍط متشظٍّ إلى منعطفاٍت من�دل�ق�ٍة م�ن  السُّ

كیَف تلملُم ھذِه الحكایاِت ف�ي   أقصى براري الخیاِل!
إیقاعِ س�رٍد ی�ف�وُق ت�دفُّ�ق�اِت ش�ھ�وِة ال�م�ط�ِر، روٌح 
�م�اِل ف�ي ص�ب�احِ األرب�ع�اِء،  معّرشةٌ ب�خ�ص�وب�ِة الشَّ
�ادی�ِن وش�وقِ�ھ�م  صباحاتَُك ربیٌع مندَّى بحنیِن ال�ح�صَّ

نابِل؟!  العمیِق إلى حصاِد باقاِت السَّ
ما ھذِه الفراسُخ المدھشةُ الَّتي ت�ف�ت�ُح�ھ�ا وت�ف�رُش�ھ�ا 
ص�ی�ِن، م�ن  أماَمنا على طبٍق م�ن ی�راعِ اإلب�داعِ ال�رَّ
خالِل روایِة "دلشاد، فراسُخ الخل�وِد ال�م�ھ�ج�ورة"، 
نوغُل في مساحاٍت فسیحٍة وباھرٍة ع�ب�َر رح�ل�ٍة ف�ي 
عریِن األدغاِل؛ حیُث الكھوُف المكتنفةُ باألسراِر ف�ي 
انتظاِر العبوِر إلى دھالیِزھا العابقِة بب�خ�وِر األزم�ن�ِة 

  العتیقِة؟!
تنحُت حرفََك فوَق وجنِة ھذا الّزمِن واألزمنِة اآلتی�ِة، 
لغةٌ معتّقةٌ بجمرِة الحنیِن إلى أعذِب ما ف�ي ت�دفُّ�ق�اِت 
الخیاِل، تفرُش أماَم�ن�ا أھ�ازی�َج�َك ورؤاَك وأح�الَم�َك 
شةَ في عامودة والقامشل�ي وس�ھ�وِل دی�ری�ك،  المعشَّ
مرّكًزا على قّمِة جباِل "بِْیِخْیر" الَّتي ت�ن�اج�ي ن�ج�وَم 
�ی�ِف، ل�غ�ةٌ ق�زح�یّ�ةٌ م�ت�ألل�ئ�ةٌ  اللَّیِل في مساءاِت الصَّ
بموشوٍر مذھٍَّب بأحالِم "دلشاد"، وص�الب�ِة ال�ك�ورِد 
ُكوَن ط�ال�س�َم  لوَن في أعماِق الكھوِف، یُفكِّ وھم یتوغَّ
العبوِر في تجاویِف اللَّیِل، موّجھی�َن أن�ظ�اَرھ�م ن�ح�َو 
خ�ب�ای��ا ال�ك��ھ�وِف ال��م�ح�ّص��ن�ِة ف�ي أع��ال�ي ال��ج�ب��اِل. 
"دلشاد"، تدفٌُّق على إیقاعِ ھفھفاِت الم�ط�ِر؛ رح�ل�ةٌ 
مفعمةٌ بال�طَّ�ال�س�ِم وال�ول�وجِ ف�ي ت�ك�وی�رِة األس�راِر 

   المنقوشِة فوَق جلِد الغزاِل!
وائي عمیقًا في االنتقاِد؛ فِمَن المعلوِم أن  یغوُص الرِّ
یكوَن الفقھاُء فقھاَء التَّنویِر، إالَّ أنَّ ب�رك�ات ی�راھ�م 
یسیروَن في دكنِة ال�لَّ�ی�ِل؛ ل�ھ�ذا أط�ل�َق ع�ل�ى إح�دى 
روایاتِِھ عنواَن: "فقھاُء الظَّالم"، وك�أنَّ�ھُ ی�ری�ُد أْن 
یقوَل لنا: رؤاھم مظلمةٌ للغایِة، بلغٍة محبوكٍة وسرٍد 
�ُس ل�غ�ةً  وای�ِة، ح�ی�ُث ن�ت�ل�مَّ ثريٍّ في بناِء عوالِم ال�رِّ
متدفّقةً بحفاوٍة أسطوریٍّة في كیفیِّة سبِكھا وب�ن�ائِ�ھ�ا 
وربِطھا في حیثیاِت الحكایاِت الَّتي تتوالُد في أج�واٍء 
مدھشٍة، لغةٌ ساحرةٌ، بمضامینِھا، بتراكیبِھا، یخ�ل�ُق 
ا فریًدا، تتخلَّلُھُ رؤیةٌ تنویریّةٌ، من خالِل ت�ج�س�ی�ِد  جّوً
شخصیٍّة مح�وریّ�ٍة ب�اْس�ِم "ب�ی�َك�س" والَّ�ت�ي ت�ع�ن�ي 

  لُغویًا: ال أحَد لدیِھ؛ ال أھَل لدیِھ!
وائيُّ المبدُع سلی�م ب�رك�ات ع�ب�َر روای�تِ�ِھ  ُق الرِّ یتطرَّ
"فقھاء الظَّالم" إلى ت�ج�س�ی�ِد أن�ی�ِن ال�ك�ورِد وأن�ی�ِن 
اإلنساِن، بأسل�وٍب ع�م�ی�ٍق ول�غ�ٍة م�ج�ب�ول�ٍة ب�آھ�اِت 
نیَن، فارًشا فضاءاِت روایتِِھ في ربوعِ القامشل�ي  السِّ
وبراریھا، مرّكًزا مھامیَزهُ على الكثیِر م�ن األغ�الِط 
اك�رِة  والعذاباِت الّتي تتفاقُم ی�وًم�ا ب�ع�َد ی�وٍم ف�ي ال�ذَّ
ماِل، متسائًال: متى  والحیاِة الَّتي یعیُش فیھا أھُل الشَّ
سیحلُّ الّس�الُم واألم�اُن ف�ي ھ�ذِه ال�ّرق�ع�ِة ال�ع�اب�ق�ِة 
بالحمیمیَِّة، المحفوفِة بذاكرٍة معتّ�ق�ٍة ب�ال�ح�ن�ی�ِن إل�ى 
نابِل والبیادِر الَّتي أغدقَْت ع�ل�ی�ن�ا  رائحِة الكروِم والسَّ

ِر؟!   خبَز التَّنُّوِر المقمَّ
ی��ع��وُد ب��رك��ات اس��ت��ك��م��اًال ل��روای��ِة: "ك��ھ���وف 
ھایدراھوداس"، یكتُب لنا روای�ةً ب�أب�ع�اٍد م�ل�ح�م�یّ�ٍة 
رحب�ٍة، م�ت�ش�ّرب�ٍة ب�ك�ھ�وِف ھ�ذِه ال�ع�وال�ِم ب�ع�ن�وان: 
مة في ھایدراھوداھوس"، تحمُل ب�ی�َن  "حوافر مھشَّ
�رِد، ع�ب�َر  طیّاتِھا غرائبیّة ب�دی�ع�ة ف�ي ت�ق�ن�یّ�اِت السَّ
َدھا بطریقٍة أسطوریٍّة؛ حیُث یمنُح ع�ب�َر  حكایاٍت جسَّ
روایتِِھ طاقاٍت بشریّةً وطاقاٍت حیوانیّةً لش�خ�ص�ی�اتِ�ِھ 
الَّتي یبت�ك�ُرھ�ا ب�أس�ل�وٍب م�دھ�ٍش، وم�خ�ت�ل�ٍف ع�ّم�ا 
تطّرقَْت إلیِھ مالحُم أخ�رى، ویُس�قِ�طُ ع�ل�ى م�الح�ِم�ِھ 
ق�ٍة، وب�ل�غ�ٍة  رؤاهُ وأفكاَرهُ وتطلُّعاتِ�ِھ ب�ط�ری�ق�ٍة ُمش�وِّ
�ٌص  ، وك�أنَّ�ھُ م�ت�خ�صِّ خارجٍة عن الم�أل�وِف ال�ع�رب�يِّ
بإبداعِ لغٍة تتجاوُز اللُّغةَ العربیّةَ في ب�ن�ائِ�ھ�ا ال�ف�نِّ�يِّ 

  والسَّرديِّ واإلبداعي!
یتمیَُّز المبدُع سلیم بركات بلغٍة مكثّفٍة؛ عمیقٍة، غنیٍّة 
بالمفرداِت واصطالحِ الّصی�اغ�اِت ال�ج�دی�دِة، وك�أنّ�ن�ا 
إزاَء عاصفٍة لغویٍّة ھائجٍة بشھوِة ُسبوِر أعم�اِق م�ا 
في اللُّغِة من طاقاٍت كامنٍة في خیاِل المبدعی�ن. ل�غ�ةٌ 
متعانقةٌ في أجواٍء س�ری�ال�یّ�ٍة، رم�زیّ�ٍة، ت�ج�ری�دیّ�ٍة، 
تحمُل بیَن جوانِحھا انبعاثاٍت ملحمیّةً، ومطلسمةً في 
الكثیِر من فضاءاتِھا بتدفُّقاِت خیاٍل شعريٍّ في إیق�اعٍ 
سرديٍّ غریٍب ومدھٍش، لغةٌ عاّجةٌ باأللغاِز واألح�الِم 
الوارفِة، یبحُر عمیقًا في اقتناِص ھواجِسِھ المنسابِة 
على نصاعِة الورِق، وك�أنَّ�ھُ ح�ال�ةٌ ح�ل�م�یّ�ةٌ ل�غ�ویّ�ةٌ 

متدفِّقةٌ من تضاریَس معّرشٍة في جموحاِت ال�خ�ی�اِل؛ 
حیُث نراهُ یغوُص عمیقًا وینبُش من خصوبِة ب�راري 
ال�خ�ی��اِل أش��ھ�ى م�ا ف�ي م�ذاِق ال�لُّ�غ��ِة م��ن ش��ھ�ق��ِة 
�اب�رِة ف�ي  االندھاِش، لینقَش َعبَر قوافِل مھامیِزِه السَّ
دھالیَز ال تخطُر على باٍل لغةً مخّضبةً بأكسیِر الحی�اِة 
فوَق عوالِم أرٍض بكٍر، ف�ی�ت�ل�قّ�فُ�ھ�ا ال�ق�ارُئ ب�م�ت�ع�ٍة 
غریبٍة ولذیذٍة، فاتًح�ا م�ح�ج�ری�ِھ ب�ذھ�وٍل وان�دھ�اٍش 

  كبیرین!
تقطُر نصوُص وقصائُد سلیم برك�ات ب�ط�اق�اٍت ف�نّ�یّ�ٍة 
، م�ث�ل�م�ا  �ع�ريِّ قٍة؛ حیُث نراهُ یتألَُّق في بنائِِھ الشِّ خالَّ
وائیِّة الّشامخِة شموَخ الج�ب�اِل.  یتألَُّق في مالحِمِھ الرِّ
أدیٌب بدیٌع تََرْھبََن لشھوِة الح�رِف وال�نَّ�صِّ وال�ق�صِّ 
والسَّرِد، موغًال في تقنیاتِِھ اللُّغویّ�ِة ال�م�ذھ�ل�ِة ن�ح�َو 
افیِة، ی�ع�ج�ُن ح�رفَ�ھُ ب�م�ذاق�اٍت ب�اھ�رٍة،  المرافِئ الصَّ
�ع�ِر، م�غ�ت�رفً�ا م�ن  ویحلُِّق عالیًا نحَو ب�ح�ب�وح�ِة الشِّ
مخیالِِھ المفتوحِ على رؤى إنسانیٍّة رص�ی�ن�ٍة راق�ی�ٍة 
في خلِق عوالَم شعریَّ�ٍة خص�ب�ٍة، م�ع�ش�وش�ب�ٍة ب�ل�غ�ٍة 

الِل. عِر الزُّ   مجنّحٍة نحَو صفوِة الشِّ
منَح األدیُب المبدُع سلیم بركات للشعِر مذاقً�ا ش�ھ�یًّ�ا 
طازًجا، وبُعًدا ش�ام�ًخ�ا ف�ي ب�وحِ ت�دفُّ�ق�اِت ال�خ�ی�اِل، 
ٍق في بناِء أجن�ح�ٍة ج�دی�دٍة ل�ل�غ�ٍة  بأسلوِب شاعٍر خالَّ
 ، تطیُر على شساعِة التَّاریخِ، مالمًسا ك�ھ�وَف ال�ج�نِّ
عریّةَ م�ن م�الح�َم ش�ع�ریّ�ٍة  كأنَّھُ یستمدُّ جموحاتِِھ الشِّ
�ن�ی�َن ح�تَّ�ى ال�وق�ِت  متشّربٍة في كیانِِھ من�ُذ آالِف السِّ

اھِن.   الرَّ
اِذ، الف�ری�ِد، ال�م�ك�ت�ن�ِف  توقَّفُت طویًال عنَد شعِرِه األخَّ
عریِّة والمك�ت�ن�ِز ب�ال�طَّ�ال�س�ِم وال�ّرم�وِز  باألحاجي الشِّ
ھُ بغرائ�ب�یّ�ٍة ب�اذخ�ٍة  وِر السُّوریالیِّة. یصوُغ نصَّ والصُّ
�ع�ریّ�ةَ  عبَر تدفُّقاِت شھقاِت الخیاِل، یلتقطُ ص�وَرهُ الشِّ
بطریقٍة تفوُق جموحاِت الخیاِل وغیَر قابلةٍ للفھِم في 
بعِض األحیاِن. یحّوُل ال�خ�ی�اَل إل�ى واق�عٍ ع�ب�َر ل�غ�ٍة 
دٍة تحمُل بیَن ت�ج�اع�ی�ِدھ�ا ال�ك�ث�ی�َر ِم�َن األح�الِم  متمرِّ
الغابرِة، كأنَّھُ في رحلٍة خیالیٍّة نحَو عالٍم غیِر مرئي، 
وكأنَّھُ یریُد أن یستع�ی�َد أم�ان�ی�ِھ وت�ط�لُّ�ع�اتِ�ِھ وآف�اقَ�ِھ 
المبدَّدةَ َعبَر اللُّغِة؛ إنقاًذا لرغ�ب�اٍت م�ق�م�وع�ٍة خ�الَل 
مراحل انكساراِت عمِرِه عبَر محطّاتِِھ المتشظِّی�ِة م�ن 
بؤرِة اشتعاالِت المكاِن، فتنَقََّل من م�ك�اٍن إل�ى آخ�ر؛ 
بحثًا عن قلٍم یغلّفُھُ قلیًال من الھدوِء؛ كي ینق�َش ل�ن�ا 

عریّةَ الھادرةَ كالبركاِن!    أحالَمھُ الشِّ
س�ل�ی�م ب�رك�ات؛ وش��ٌم م�ب��ھ�ٌر ف�ي اخض�راِر م��روجِ 
القصیدِة العربیِّة، حالةٌ شعریّةٌ عجائبیّةٌ؛ لغةً، بن�اًء، 
سرًدا، وجموًحا في الخیاِل. ی�ك�ت�ُب ش�ع�َرهُ بش�راھ�ٍة 
وحِ إل�ى اك�ت�ش�اِف خ�ف�ای�ا  مطریٍّة معتّقٍة بحن�ی�ِن ال�رُّ
�ع�ريُّ م�َع ع�وال�ِم  �ھُ الشِّ ھالیِز. یتداخ�ُل نصُّ أسراِر الدَّ
�الِن ح�دی�ق�ةً م�ك�ت�ن�ف�ةً ب�أش�ج�اٍر  سرِدِه البدیعِ، فیش�كِّ
باسقٍة، متداخلٍة فیما بینھا، تمرُح في حدائقِِھ أغرُب 
الكائناِت واألعشاِب والطُّ�ی�وِر م�ن ك�افّ�ِة ال�ع�ص�وِر، 
ًدا ل�ن�ا أدبً�ا ص�اف�یً�ا ی�ع�ك�ُس س�ی�رورةَ ش�اع�ٍر  مجسِّ
وروائ�يٍّ م�ع��ج��وٍن م��ن ش�ھ��ق��ِة إنس��اٍن، یس�ت��أن��ُس 
مؤانسةَ اإلنساِن؛ لھذا نراهُ ینظُر أبعَد مّما ی�ت�ی�ُح ل�ھُ 
ِل، فیبني عبَر خ�ی�الِ�ِھ م�م�ال�َك  الِمداُد من فسحِة التَّأمُّ
ؤی�ِة ی�ب�دو  اإلنساِن المنھ�ارةَ، وم�ن خ�الِل ھ�ذِه ال�رُّ
وكأنَّھُ غ�ی�ُر راٍض ع�ن واق�عِ ال�ح�اِل؛ ح�الِ�ِھ وح�اِل 
إنساِن ھذا الّزمان؛ لھذا یصنُع لنفِسِھ عالًما خ�ی�ال�یًّ�ا 
عاِت م�ا ی�راهُ م�ن خ�راٍب ف�ي  بدیًعا، بعیًدا عن تصدُّ

مان!    تطلُّعاِت ما یموُر في أعماِق إنساِن ھذا الزَّ
  2016ستوكھولم: 

  ت ِاُ  ٌ وّمََ ٌِت
باِح؟!  ھل تنحدُر من ساللٍة بركاتیَّة أو من اِندالِق حرٍف على خدوِد الصَّ

 سویدال/صبري یوسف 



آخ��ر م��رة ن��ظ��رت ف��ی��ھ��ا إل��ى كش��ت��ب��ان؟ أت��ذك��ر    
باعتزاز سلة خیاطة جدتي، والمج�م�وع�ة ال�رائ�ع�ة 
من الكشتبانات التي كانت ت�ح�م�ل�ھ�ا، ك�ان�ت ھ�ن�اك 
كشتبانات من الخزف ت�ح�ت�وي ع�ل�ى ص�ور ك�الب 
صغیرة، وكشتبانات معدنیة مصنوعة بشكل جم�ی�ل 
مع تصمیمات معقدة، وكشتبان خاص جًدا یح�ت�وي 
على اسم متجر عام قدیم كان یتردد ع�ل�ی�ھ األج�داد 
أیام الزمن ال�ج�م�ی�ل، ف�ي م�دی�ن�ة ال�م�وص�ل س�وق 

 السراي.
للھواة یمكن اختیار ج�م�ع ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات م�ن م�ادة 
معینة، لسنة أو عقد م�ع�ی�ن، أو ل�الح�ت�ف�ال ب�ح�دث 
معین. جدتي، على سبی�ل ال�م�ث�ال، ك�ان�ت تش�ت�ري 

 الكشتبانات التي علیھا صور حیوانات أو نباتات.
الكشتبان قمع صغ�ی�ر یش�ب�ھ ال�ك�وب ت�ل�ب�س ع�ل�ى 
األصبع، الذي یحمیھا من ال�ت�ع�رض ل�وخ�ز اإلب�رة 
أث��ن��اء ال��خ��ی��اط��ة، وھ��ي ك��ل��م��ة ف��ارس��ی��ة األص��ل، 

، وأصل م�ع�ن�اه: ح�اف�ظ اإلص�ب�ع م�ن «انگشتبان»
ال�ت�ي  «ب�ان»بمعنى اإلصبع؛ والالحق�ة  «انُگشت»

تفید معنى الحافظ، وفي الموسیقى تعني قطعة م�ن 
المعدن مفتوحة االتجاھین وتستخدم لل�ع�زف ع�ل�ى 
القانون، وتنطق ف�ي مص�ر ب�الس�ی�ن ع�وًض�ا ع�ن 
الشین، ولدیھا تاریخ طویل. قبل اخ�ت�راع م�اك�ی�ن�ة 
الخیاطة، كان ال�ك�ش�ت�ب�ان ع�ن�ص�ًرا ال غ�ن�ى ع�ن�ھ 
للخیاطة، تم إنتاجھا في ب�أع�داد ك�ب�ی�رة، وال ت�زال 
الكشتبانات من عصور مختلفة من أكثر اكتش�اف�ات 

 علماء اآلثار شیوًعا.
التاریخ صامت بشأن اسم مخترع ال�ك�ش�ت�ب�ان، ھ�و 
اختراع قدیم لم یشر إلى مكتشفھ حتى یوم�ن�ا ھ�ذا، 
م�ن ال��واض�ح أن ك��ل ش�يء ل�ھ أص�ول��ھ وج��ذوره 
األساسیة، ل�ك�ن ال ی�وج�د م�ن ی�ك�رس ص�ن�ع أول 
كشتبان، فالباحثین یتعمقون في األمر والبحث ع�ن 
م��ع��ل��وم��ات ت��اری��خ��ی��ة ع��ن��ھ، ی��م��ك��ن اف��ت��راض أن 

 30اختراعھ كان في منطقة روسیا ال�ق�دی�م�ة ق�ب�ل 
ألف سنة قبل المیالد، حیث عاش أول إنسان ق�دی�م 
(اإلنس��ان األول) م��ن ال��ع��ص��ر ال��ح��ج��ري ال��ق��دی��م 
األوروبي، ویسمى إنسان ال�ك�روم�ان�ي ع�ل�ى ت�ل�ك 
األراضي، ووفقًا ل�ل�ح�ف�ری�ات األث�ری�ة، ث�ب�ت أن�ھ�م 
استخدموا بالفعل ال�م�الب�س ال�ب�دائ�ی�ة ال�ت�ي ق�ام�وا 
بخیاطتھا بأنفسھم، لقد فعل�وا ذل�ك ب�م�س�اع�دة إب�ر 
العظام، والتي لم تكن مالئمة لالستخدام مث�ل اإلب�ر 
الحدیثة، كان لدیھم أبسط كشتبان عبارة عن ق�ط�ع 
من الجلد ملفوفة في دائرة حول األص�ب�ع ی�دف�ع�ون 
بھا اإلبرة، ھذه التفاصی�ل ال�ب�س�ی�ط�ة ال�ت�ي ی�م�ك�ن 
اعتبارھا النموذج األولي ل�ك�ش�ت�ب�ان ال�ی�وم، ی�ع�ود 
تاریخ الكشتبانات األول�ى ال�م�ش�اب�ھ�ة ل�ن�ظ�ی�رات�ھ�ا 
الحدیثة، إلى ال�ق�رن ال�ث�ان�ي، وت�م اك�ت�ش�اف�ھ�ا ف�ي 
أراضي الصین وروس�ی�ا، وع�ث�ر اآلث�اری�ی�ن ع�ل�ى 
الكشتبانات النحاسیة في أعمال التنق�ی�ب ف�ي ش�ب�ھ 

 جزیرة القرم.
ویقال أیضا أن أقدم النسخ البرونزی�ة ال�روم�ان�ی�ة، 
وجدت في أطالل ب�وم�ب�ي، وت�ع�ت�ب�ر ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات 
األمریكیة المبكرة كشتبانات مصن�وع�ة م�ن ع�ظ�ام 
الحوت أو األسنان، التي تتمیز بتصمیمات مصغ�رة 
من المقتنیات القی�م�ة، ت�ع�رض ھ�ذه ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات 

 النادرة بشكل بارز في عدد من متاحف.
الكشتبانات مصنوعة من المع�دن أو غ�ی�رھ�ا م�ن  

المواد الصلبة، لھا شقوق صغیرة وف�ت�ح�ة إلدخ�ال 
األصبع، یتم استخدام اإلصبع المحمي ب�ال�ك�ش�ت�ب�ان 
للضغط على اإلبرة، كجزء من نمط التماس ع�ن�دم�ا 
یقوم الشخص بالخیاطة، ویحتاج إلى غ�رز اإلب�رة 

بعدة طبقات من القماش، وألن اإلبرة مدببة، یمك�ن 
أن تتسبب بوخز األصب�ع، وع�ن�د ح�م�ای�ة األص�ب�ع 
بكشتبان فلدى الخی�اط ال�ق�درة ع�ل�ى ال�ت�ع�ام�ل م�ع 
اإلبرة بأمان. كانت الكشتبانات األولى مفتوح�ة ف�ي 
األعلى ولم یكن لھا قاع التي وجدت أثناء التنقی�ب، 
وتم العثور على أبسطھا، وھي عبارة عن صفیح�ة 
معدنیة ملفوفة تشبھ أنبوب، على ما ی�ب�دو، ك�ان�ت 
الحاجة إلى الكشتبانات في تلك األیام ع�ال�ی�ة ج�ًدا، 
لدرجة إال أنھ لم یكن ھناك وقت لمعالج�ت�ھ�ا، ع�ادة 
ما تك�ون ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات مص�ن�وع�ة م�ن ال�م�ع�ادن، 
والجلود، المطاط، وال�خ�ش�ب، وح�ت�ى ال�زج�اج أو 
الخزف، كانت الكشتبانات المبكرة تصنع من عظ�ام 
الحوت أو ق�رون ال�ح�ی�وان�ات أو ال�ع�اج، ك�م�ا ت�م 
استخدام المصادر الطبیعی�ة م�ث�ل ال�رخ�ام أو ق�م�ع 

 بذرة البلوط.
یعود أول ذكر مكتوب للكشتب�ان�ات ال�م�وج�ودة ف�ي 
روسیا إلى القرن السابع عشر، بحلول ھذا ال�وق�ت 
في أوروبا، كان إنتاج الكشتبانات ق�د ب�دأ ب�ال�ف�ع�ل 
على نطاق واسع، وكان ھ�ن�اك ح�رف�ی�ون وی�ع�ت�ب�ر 
ال��ن��ش��اط ال��رئ��ی��س��ي ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ھ��م، رب��م��ا ك��ان��ت 
الكشتبانات في ذلك الوقت تتطلب الكثیر بحیث ك�ان 
الطلب علیھا ثابتًا. وتجدر اإلشارة إلى أنھ ب�ح�ل�ول 
القرن السابع عشر، أصبحت الكشتبانات لیس فق�ط 
عنصًرا ضروریًا للخیاطة، ولكن أیًضا عمًال ف�ن�یً�ا، 
ترتبط األسطورة ال�ج�م�ی�ل�ة ب�ظ�ھ�ور ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات 
والم�ج�وھ�رات ف�ي أوروب�ا، ت�ق�ول األس�ط�ورة أن 
الصائغ نیكوالي بنتوتین م�ن أمس�ت�ردام وق�ع ف�ي 
حب فتاة تدعى أن�ی�ت�ا ف�ان، ك�ان�ت ال�ف�ت�اة تش�ت�غ�ل 
بالتطریز بمھارة، واضطرت طوال الیوم لل�ج�ل�وس 
في العمل تحت إجبار والدھا البخیل، وثقبت جم�ی�ع 
أصابع الفتاة الرقیقة بواسطة اإلبرة، وع�ن�د رؤی�ة 
معاناة حبیبتھ، صنع كشتبانھ ذھب�ی�ة ص�غ�ی�رة ب�ھ�ا 
شقوق خصیًصا لھا، ُصممت لحمایة أصابعھا أثناء 

، 1648الخیاطة، وقدمھا لھا في عید میالدھا ع�ام 
وأرفق ھدیتھ برسالة طلب فیھا من الش�اب�ة ق�ب�ول 
اختراعھ كھدیة، وھي مصمم�ة ل�ح�م�ای�ة األص�اب�ع 
الحساسة من وخز اإلبر، أعجب باخت�راع الص�ائ�غ 
كل من شاھد الكشتبان ونال اح�ت�رام الش�اب�ة وب�دأ 

  ینتشر بسرعة في جمیع أنحاء أوروبا.
ھناك أیًضا الكشت�ب�ان�ات ال�ف�ن�ی�ة ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن 
الس��ی��رام��ی��ك وال��ت��ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى رس��وم��ات أو 
مطبوعات، تقدم ھذه ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن 

  األحیان صورة ونقًشا لمدینة وتباع للذكرى.
في مصر القدیمة، تم استخدام الكشتبانات بال�ف�ع�ل، 
وفقًا لما ھو واضح من الم�ك�ت�ش�ف�ات ف�ي ال�م�ق�اب�ر 
المختلفة. بحلول ذلك الوقت استعملت الكش�ت�ب�ان�ات 
ال��ج��ل��دی��ة، وت��م ال��ع��ث��ور أیًض��ا ع��ل��ى كش��ت��ب��ان��ات 

 مصنوعة من العاج والبرونز والعظام.
وفقًا لقاعدة بیانات مكتشفات المملكة المتح�دة، ت�م 
العثور على الكشتبانات التي ی�ع�ود ت�اری�خ�ھ�ا إل�ى 
القرن ال�ع�اش�ر ف�ي إن�ج�ل�ت�را، وان�ت�ش�ر اس�ت�خ�دام 

الكشتبانات ھناك بحلول القرن الرابع عش�ر، ع�ل�ى 
الرغم من وجود أمثلة م�ت�ف�رق�ة م�ن ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات 

 المصنوعة من المعادن الثمینة.
في األصل، كانت الكشتبانات تس�ت�خ�دم ف�ق�ط ل�دف�ع 
إبرة من خالل القماش أو الجلد أثناء الخیاطة، م�ن 
القرن السادس عشر وما بعده كان�ت ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات 
الفضیة تعتبر ھدیة مثالیة للسیدات، كما ت�م ت�ق�دی�م 
الكشتبانات الذھبیة المزخرفة على أنھ�ا ت�ذك�ارات، 
وعادة ما كانت الكشتبان ال�خ�زف�ي غ�ی�ر م�ن�اس�ب�ة 
تماًما للخیاطة، وكان�ت وس�ی�ل�ة إع�الن�ی�ة ش�ائ�ع�ة، 
خاصة في الثقاف�ة األم�ری�ك�ی�ة، إل�ى ج�ان�ب ب�ع�ض 
الكشتبانات، تم عرض الشعارات وأسماء الشركات 
وحتى األح�زاب الس�ی�اس�ی�ة أو ال�م�رش�ح�ی�ن، ف�ي 
الواقع، ظھرت الكشتبانات السیاسیة على الس�اح�ة 

، وھ�و ن�ف�س ال�ع�ام ال�ذي ت�م ف�ی�ھ 1920في عام 
التصدیق على التعدیل التاسع عشر، والذي یضم�ن 
ح��ق ال��م��رأة ف��ي ال��ت��ص��وی��ت، وف��ي ال��ث��الث��ی��ن��ی��ات 
واألربعینیات م�ن ال�ق�رن ال�م�اض�ي، ت�م اس�ت�خ�دام 

 الكشتبانات ذات السطح الزجاجي لإلعالن.
ال��ك��ش��ت��ب��ان��ات (ال��م��ع��روف��ة أیًض��ا ب��اس��م اإلص��ب��ع 
المطاطي)، عبارة عن كشتبانات ناعمة، مصنوع�ة 
في الغالب من المطاط، وتستخدم في ال�م�ق�ام األول 
لتصفح أو عد المستندات، أو األوراق الن�ق�دی�ة، أو 
التذاكر، أو ال�ن�م�اذج وت�ح�م�ي م�ن ت�م�زق ال�ورق 

  كوظیفة ثانویة.
في فجر العصر الفیكتوري یمثل بدایة الكش�ت�ب�ان�ات 
كمقتنیات، استقطب المعرض الع�ال�م�ي ال�ذي ع�ق�د 
في ھاید بارك في لندن، حشود كبیرة م�ن ال�زوار، 
لالحتفال وصدر كشتبان تذكاري بھ�ذه ال�م�ن�اس�ب�ة، 
وأصبح كشتبان ال�ف�ض�ة ھ�دی�ة م�ن�اس�ب�ة ل�ل�غ�ای�ة، 
وخاصة عندما یقدم الرجل ھدیة ل�ل�م�رأة، وارت�دى 
النساء الفیكتوري دروع سلسلة كنوع من الزی�ن�ة، 

  علقت الكشتبانات على السلسلة.
استخدمت البغایا في ممارسة نقر الكشتبان، ح�ی�ث 
كن ینقرن عل�ى ال�ن�اف�ذة ل�إلع�الن ع�ن وج�ودھ�ن. 
وكذلك استخدمت الكشتبان مدی�رات ال�م�دارس ف�ي 
العھد الفیكتوري حیث ینقرن على رؤوس التالمی�ذ 

  الجامحین وھن یضعن الكشتبان في األصبع.
خالل الحرب العالمیة األولى، تم جمع الكش�ت�ب�ان�ات 
الفضیة من أولئك الذین لیس لدیھم ما یعطونھ م�ن 
قبل الحكومة البریطانیة، وصھرت لش�راء م�ع�دات 
المستشفیات، وفي العادة یترك كشتبان م�ن خش�ب 
الصندل في دوال�ی�ب األق�م�ش�ة، م�م�ارس�ة ش�ائ�ع�ة 
إلب��ع��اد ال��ع��ث ع��ن ال��م��الب��س، ك��م��ا ت��م اس��ت��خ��دام 
الكشتبانات ك�رم�وز ل�ل�ح�ب ول�الح�ت�ف�ال ب�األح�داث 
ال��ھ��ام��ة، یُ��ع��رف األش��خ��اص ال��ذی��ن ی��ج��م��ع��ون 
الكشتبانات باس�م ج�ام�ع ال�ك�ش�ت�ب�ان ت�ق�ول إح�دى 
الخرافات أنھ إذا أعطي للرج�ل ث�الث�ة كش�ت�ب�ان�ات، 

  فلن یتزوج أبًدا.
فیما یتعلق بتاریخھا، یمكنن�ا إث�ب�ات أن�ھ ف�ي ش�ب�ھ 
الجزیرة اإلْیبِیِریّة، (كانت تسمى ج�زی�رة األن�دل�س 
أو شب�ھ ال�ج�زی�رة األن�دلس�ی�ة أث�ن�اء ف�ت�رة ال�ح�ك�م 
اإلسالمي ل�ألن�دل�س)، ت�ق�ع ف�ي ال�ج�زء ال�ج�ن�وب�ي 
الغ�رب�ي م�ن ق�ارة أوروب�ا، ت�ت�ك�ون م�ن إس�ب�ان�ی�ا 
والبرتغال وأن�دورا وم�ن�ط�ق�ة ج�ب�ل ط�ارق، ت�وج�د 
بالفعل كش�ت�ب�ان�ات إس�الم�ی�ة م�وث�ق�ة م�ن م�رح�ل�ة 
الخالفة، على وجھ التحدید تم ال�ع�ث�ور ع�ل�ى أك�ب�ر 
عدد من الكشتبانات على وجھ التحدید في م�ت�ح�ف 
قصر الحمراء، یمكن اإلعجاب بعدد كبیر منھا التي 
تم إنقاذھا من ذلك الوقت، وھي تتكون أساًس�ا م�ن 
ن��وع��ی��ن: أوال كش��ت��ب��ان ال��ب��ردی��ری��ة والس��روج، 
استخدمھا الحرفیین الماھرین في ص�ن�ع األح�زم�ة 
والسروج، واألحذیة الریاضیة، وزخارف الخی�ول، 
ع��ل��ى وج��ھ ال��ت��ح��دی��د بس��ب��ب ال��م��ھ��ام ال��ت��ي ت��م 
استخدامھا، فھي تبرز لكونھا أطول وك�ذل�ك ألن�ھ�ا 

 مصنوعة بمواد شدیدة المقاومة وصالبة كبیرة.
ثانی�ا: ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات ال�ت�ي تس�ت�خ�دم ف�ي ص�ن�اع�ة 
المالبس، كما یدل اسمھا، بالمقارنة مع الس�اب�ق�ة، 
فھي تتمیز بكونھا أقصر وارفع، ھذه ال�ك�ش�ت�ب�ان�ان 

لھا خصوصیة أنھا تتكون من ثالثة أجزاء مختلف�ة 
 من األعلى إلى األسفل: القمة والبطن والقاعدة.

ھ��ن��اك أش��خ��اص ی��ب��ح��ث��ون ع��ن ھ��ذه ال��م��ن��ت��ج��ات 
ویحتفظون ب�ھ�ا وی�ت�اج�رون ب�ھ�ا ك�ھ�وای�ة، ج�م�ع 
الكشتبانات ھوایة شعبیة منتشرة في العالم، وتباع 
العدید من الم�ن�ت�ج�ات ب�أس�ع�ار م�ع�ق�ول�ة، وی�م�ك�ن 
الوصول إلیھا بسھولة. بعض جامعي الكش�ت�ب�ان�ات 
مھتمین بالتاریخ، في حین آخری�ن ی�ج�م�ع�ون ذات 
الزخارف، وی�وج�د أن�دی�ة ل�ج�ام�ع�ي ال�ك�ش�ت�ب�ان�ات 
موجودة في عدة دول، ولھا مواقع على اإلن�ت�رن�ت 

 لجامعي الكشتبانات في جمیع أنحاء العالم.
في جن�ی�ف، ع�رض  1979من سجالت المزاد عام 

دوالر أمریكي لش�راء  18000تاجر من لندن مبلغ 
كشتبان بورسلین وھي مادة خزف�ی�ة، وال�ك�ش�ت�ب�ان 
الذي یزید ارتفاعھ عن نص�ف ب�وص�ة ب�ق�ل�ی�ل، ت�م 
رسمھ باللون األصفر اللیموني النادر، كما كان بھا 
مشھد میناء صغیر مرسوم یدویًا داخل خ�راط�ی�ش 
مزینة بالذھب، وكانت الحاف�ة الس�ف�ل�ی�ة مص�ق�ول�ة 
ب��ذھ��ب/ وال��ك��ش��ت��ب��ان ی��ن��ت��م��ي اآلن إل��ى ج��ام��ع 

في كندا الذي أراده بس�ب�ب  Meissenالكشتبانات 
 لونھ األصفر اللیموني.

في أوائل العصر الحدیث، تم استخدام الكش�ت�ب�ان�ات 
قیاس المشروبات الروحیة تعتبر تدابیر الك�ش�ت�ب�ان 
رائجة لالستخدام المنزلي، ألن�ھ�ا تس�م�ح لش�خ�ص 
غیر مدرب نسبیًا بالصب بسرعة وب�دق�ة م�ن ع�دة 
زجاجات دون المخاطرة باختالط ال�م�ت�ب�ادل ب�ی�ن�ھ�ا 
ومقیاس الكشتبان عبارة ع�ن وع�اء م�ن الص�ل�ب 
غیر القابل للصدأ، إما بخطوط قیاس محددة مسبقً�ا 
محفورة أو مختومة في الجوانب، أو بحجم مس�ب�ق 

  بحیث
یؤدي سكبھا ح�ت�ى ح�اف�ة ال�م�ق�ی�اس إل�ى ال�ح�ج�م 
الصحیح. وھو أكبر بقلیل من االعت�ی�ادي ویس�اوي 

 مللیمتر. 2حجمھ 
أما آلة القانون یعزف علیھا بواس�ط�ة ال�ك�ش�ت�ب�ان، 
وتصنع من المعدن مفتوحة من الطرفی�ن ی�ل�ب�س�ھ�ا 
العازف في كل من سبابة الید ال�ی�م�ن�ى وال�ی�س�رى، 
وتوضع الریشة بین األصبع والكشتبان. وال�ریش�ة 
عادة ما تكون من ق�رن ال�ح�ی�وان. وك�ذل�ك یض�اف 
حجم كشتبانھ بارود إلى بنادق الص�ی�د ال�ت�ي ت�ع�ب�أ 

 بالبارود لزیادة مسافة القذیفة.
أقدام لكشتب�ان ع�م�الق،  9وأخیرا منحوتة بارتفاع 

یرتكز على كومة م�ن األزرار إلح�ی�اء ذك�رى ح�ي 
 المالبس في تورنتو.

..................................... 
المصدر: الكشتبانات وحلقات الكشتبان من منط�ق�ة 
ال��ب��ح��ر ال��ك��اری��ب��ي، ال��ت��س��ل��س��ل ال��زم��ن��ي وت��ح��دی��د 

 علم اآلثار التاریخي. الھویة".
 تاریخ الكشتبانات. لندن: كتب كورنوال
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عرفت (صالح القص�ب) أوالً م�م�ث�الً م�ب�دع�اً    
یثیر خیال المخرج ویحفزه ألن یزید وكان ذل�ك 
عندما مثل دوراً م�ھ�م�اً ف�ي مس�رح�ی�ة ی�وج�ي 
اونیل التي أخرجتھا لمع�ھ�د ال�ف�ن�ون ال�ج�م�ی�ل�ة 

وأع��ت�ق��د ان��ن��ي ألول م��رة  1964أواخ�ر ع�ام 
اتخذت من أجساد الممث�ل�ی�ن م�ادة ل�ل�ت�ك�وی�ن�ات 
المسرحیة المعبرة وكان (صالح) أكثر زم�الئ�ھ 

 استجابة للتقنیة.
ظ��ھ��رت م��ی��ول (ص��الح ال��ق��ص��ب) ل��ل��ت��ج��دی��د 
والخروج على المألوف عندما اخرج مسرح�ی�ة 
بریخت القصیرة (محاكمة ل�وك�ول�وس) وف�ی�ھ�ا 
استخدم (شخاطة) رمزاً لتابوت مم�ا أث�ار ج�دالً 
قویاً بین أعض�اء ھ�ی�ئ�ة ال�ت�دری�س ح�ول ذل�ك 
االستخدام الغریب وكنت من الذی�ن وق�ف�وا ال�ى 
جانبھ وذلك الن تل�ك ال�ت�ق�ن�ی�ة ت�ث�ی�ر ال�ت�س�اؤل 
والتأمل، وتحقق میلھ الى التجدید عندما اخ�رج 
مسرحیة جعفر علي (األبیض واألس�ود) ح�ی�ث 
استخدم تقنیة األق�ن�ع�ة بش�ك�ل ی�ث�ی�ر ال�ت�س�اؤل 
أیضا، وعزز ذلك المیل عندما أخرج مس�رح�ی�ة 
أعدھا عن (ملحمة كلكامش) بع�ن�وان (ب�وس�ت�ر 
سیاسي) حیث م�زج ب�ی�ن ال�وث�ی�ق�ة والص�ورة 

 ومقاطع من الملحمة بتقنیة (الكوالج). 
في (ھاملت) الت�ي أخ�رج�ھ�ا ل�ط�ل�ب�ة أك�ادی�م�ی�ة 
الفنون ال�ج�م�ی�ل�ة ب�ع�د ع�ودت�ھ م�ن ب�ع�ث�ة ال�ى 
رومانیا واطالعھ عل�ى األس�ال�ی�ب ال�م�س�رح�ی�ة 
المختلفة، أظھر (صالح) اتجاھھ نحو التجری�ب 
وذل��ك اس��ت��ن��اداً ال��ى ف��رض��ی��ة (الش��خ��ص��ی��ة 
المزدوجة) أو (ازدواج الشخصیة) فیمث�ل ھ�ذه 
الظاھرة السایكولوجیة في شخصی�ة (ھ�ام�ل�ت) 
التردد بین الثار والتأمل وشخصیة (األم) ال�ت�ي 
خانت زوجھا ال�م�ل�ك وش�ارك�ت ف�ي ق�ت�ل�ھ م�ع 

(العم) والوزیر (ب�ول�وی�ن�وس) ذي ال�وج�ھ�ی�ن، 
وبقي استخدامھ�ا ل�م�ف�ردات ت�دل ع�ل�ى أج�واء 
الھنود الحم�ر او ال�ق�ب�ائ�ل األف�ری�ق�ی�ة م�وض�ع 

 تساؤل.
دعاني (صالح) لتمثیل دور (لیر) في مسرحی�ة 
شكسبیر (الملك لیر) وكان معي الش�اب (ك�ری�م 
رشید) یمثل الدور ن�ف�س�ھ ول�ف�ت ان�ت�ب�اھ�ي إن 
ھیأتي الجسمانیة وص�وت�ي وخ�ب�رت�ي ت�خ�ت�ل�ف 
تماماً عن ھیأة كریم وصوتھ وخب�رت�ھ، وأث�ن�اء 
الت�م�اری�ن أدرك�ت رؤی�ة (ص�الح) وم�ع�ال�ج�ت�ھ 
اإلخراجیة وبنیتھا وخصوصاً تق�ن�ی�ة اس�ت�خ�دام 
قطعة القماش البیضاء الكبیرة التي اس�ت�خ�دم�ت 
كدوال مختلفة لمدلوالت مختلفة وبینھ�ا أم�واج 
البحر التي یغرق فیھا ذلك الملك الع�ج�وز ال�ذي 
تنكرت لھ ابنتاه بعد ان منحھ�م�ا ك�ل م�م�ل�ك�ت�ھ، 
وألن استخدام ذلك القماش قد حقق لص�الح م�ا 
سماه (مس�رح الص�ورة) ح�ی�ث اس�ت�ط�ع�ن�ا ان�ا 
والممثل�ون اآلخ�رون ان نش�ك�ل م�ن�ھ�ا ص�وراً 
مختلفة، في ذلك العمل كان (صالح) یھتم ف�ع�الً 
بالصورة ال�م�س�رح�ی�ة أك�ث�ر م�م�ا ی�ھ�ت�م ب�أداء 

 الممثل وبناء الشخصیة الدرامیة.
بع�د (ال�م�ل�ك ل�ی�ر) ش�ارك�ت م�ع (ص�الح) ف�ي 
مسرحیتین النطون جیكوف ھما (الخال ف�ان�ی�ا) 
و(الشقیقات الثالث)، وال أدري لحد الیوم ل�م�اذا 
یعجب (صالح) بشكسبیر وج�ی�ك�وف وك�الھ�م�ا 
ینتمیان الى الم�س�رح ال�ت�ق�ل�ی�دي ف�ي ح�ی�ن ان 
توجھاتھ لمخرج تجریبی�ة وھ�ن�اك ال�ع�دی�د م�ن 
مؤلفي المسرحیات من تتقارب مسرحیاتھم مع 
توجھھ ھ�ذا، ف�ي ك�ال ال�م�س�رح�ی�ت�ی�ن وق�ب�ل�ھ�ا 
مسرحیة شكس�ب�ی�ر ل�م ی�ل�ت�زم (ص�الح) ب�ن�ص 
الم�ؤل�ف وھ�ذا ق�د ح�دث ایض�اً ع�ن�دم�ا أخ�رج 
(ماكبث) لطلبة كلیة الفنون، فتراه یحذف ع�دداً 
من الشخصیات وعدداً من الم�ش�اھ�د م�ن ن�ص 
المسرحیة، ونذكر على سبیل الم�ث�ال ان ح�ذف 
شخصیتین من الشقیقات ال�ث�الث وأب�ق�ى ع�ل�ى 

 واحدة.
م�ن خص�ائ��ص (ص��الح ال�ق��ص�ب) اإلخ�راج��ی��ة 
تأسیس تصورات مسبقة لمعالجت�ھ اإلخ�راج�ی�ة 
ویظل یتأمل تلك التصورات لمدة تسبق العرض 
ومثالً على ذلك أسس م�ا یش�ب�ھ ال�م�ق�ب�رة ف�ي 
إحدى قاعات قسم الف�ن�ون ال�م�س�رح�ی�ة ب�ك�ل�ی�ة 
الفن�ون ق�ب�ل ش�ھ�ور م�ن ع�رض ال�م�س�رح�ی�ة 

 للجمھور.
وم��ن خص��ائص��ھ أیض��اً االھ��ت��م��ام ب��الص��ورة 
المسرحیة كم�ا ذك�رت س�اب�ق�اً وذل�ك االھ�ت�م�ام 
یقوده الى تحقیق أجواء تجتذب الجمھور ب�ق�وة 
ومن مظاھر تلك األجواء تشتیت ال�ب�ؤرة ح�ی�ث 
ترى داخل الصورة الواحدة ع�دداً م�ن األجس�ام 
المتحركة في آن واحد، ولعل ت�ق�ن�ی�ة ال�ت�ش�ظ�ي 
ھ�ي األب�رز ف�ي ع�م�ل�ی�ة (ص�الح اإلخ�راج�ی�ة) 
والتلقائیة والصدفة ومزج العناصر المتن�اقض�ة 
وعدم الوحدة الفنیة والتزامن والحری�ة ال�ت�ام�ة 
ك�ل��ھ��ا م��ن خص��ائ��ص ال��م��درس�ة ال��دادائ��ی��ة أو 
الس��وری��ال��ی��ة ول��ی��س م��ن خص��ائ��ص مس��رح 
الصورة وحسب فمسرح الصورة كم�ا اق�ت�رح�ھ 
المخرج االیطالي (فرانكو زیغیریلي) ومن قبل�ھ 
المبدع (غوردن كیریغ) ال ت�ل�ج�أ ال�ى ت�ق�ن�ی�ات 

 مشابھة لتقنیات المدرستین المذكورتین.

  د ح ا 
  

 سامي عبد الحمیدبقلم: 
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في كل محطات العمر یأخذنا الشغف الكبیر الى    
عالم القصیدة والشعر، ویصحبنا الوجع ال�ی�وم�ي 

الى   الى الركون في زوایا الكلمات والرحیل معھا
عشق الحروف، الننا نرید البقاء في عالم النشوة 
االبدیة التي تتیح لنا الرفقة مع ال�ذات وال�ت�وق�ف 
مع الروح والرحیل مع حوریات الشعر الى ع�ال�م 
الصفاء والنقاء، االستاذ الجبوري یذھب بعیدا في 
تجلّیاتھ وعالمھ الشعري وھو یف�تّ�ُش ف�ي خ�ب�ای�ا 
الصمت ع�ن�دم�ا یص�رخ ب�أع�ل�ى ص�وت�ھ م�ح�ف�زاً 
األشیاء لیوقدھا من سباتھا، فالقصیدة عنده ھ�ي 
ثورة مشبوبة داخل النفس البشریة، ماسكأً بمداد 
قلمھ لیصور األشیاء بأدق تفاصیلھا، ویدخل ال�ى 
عمق الحیاة عندمایبحث عن مكنون�ات�ھ�ا م�ن ال�م 
وح�زن وم�ك��اب�دة وارھ�اص��ات داخ��ل�ی��ة، ی��ح��اول 

ال�ى ح�دث   وبالتحلیل البسیط ان ی�ك�یّ�ف ال�واق�ع
مكثف وقصیدة یعیشھا بكل تعابیرھا ومف�ردات�ھ�ا، 
فالقصیدة عند شاعرنا الجب�وري ھ�ي م�ج�م�وع�ة 
رؤى وتصورات واحداث واقعة وباستقراء بسیط 
یتحول من الجزء الى الكل دون ان ی�غ�ی�ر ش�يء 
من الفكرة، ناھیك على تحرره كلیاً من اي قید او 
شرط عندما ینغمس في ع�م�ق اف�ك�اره مص�اح�ب�ا 
عقلھ الباطن لیستخرج من�ھ م�ا ی�ری�د م�ن ال�درر 

لكل مك�ن�ون�ات   الجمیلة والمفعمة بالحب والعشق
الوجود، فاالستیطقا عنده اي االحساس الج�م�ال�ي 
ف��ي م��رات��ب ع��ال��ی��ة ج��دا، ال��ى ج��ان��ب ذل��ك ان 

ت�أخ�ذ م�ن�ھ ال�وق�ت ال�ك�اف�ي ألج�ل   (الزم�ك�ان�ی�ة)
االمساك بوحدة الحدث والم�ف�ردة الش�ع�ری�ة، ام�ا 
الحداثة عنده فھو مواكبة للعص�ر وال�ت�ج�دی�د ف�ي 
الشكل الفن�ي واالدب�ي، ف�ال�ح�داث�ة ع�ن�د االس�ت�اذ 
الجبوري ھي بمثاب�ة ال�ت�م�س�ك ب�ال�ج�م�ال وكس�ر 

القصیدة تستریح دائم�ا ف�ي ع�ال�م   القیود و جعل
ھاديء وجمیل دون رتابة او ملل او ق�ی�د، وھ�و 
مبدع وبدون شك في كل م�ج�االت الش�ع�ر س�واء 
القریض والحر والتفع�ی�ل�ة وقص�ی�دة ال�ن�ث�ر، م�ع 
االت��ق��ان ف��ي ك��ل م��ك��ن��ون��ات ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ی��ة 

م�ن ال�ح�رك�ات وال�ف�واص�ل وع�الم�ات   وادواتھا
التعجب واالستفھام وال�ف�واص�ل وغ�ی�رھ�ا، ف�ف�ي 
دیوانھ الشعري الجدید والص�ادر ھ�ذا ال�ع�ام ع�ن 
مطبعة دار الضیاء في ال�ن�ج�ف االش�رف، وال�ذي 

اشرف علیھ االستاذ ھادي عبد كاظ�م ال�ح�دراوي 
وقدم لھ الدكتور ح�م�ودي ج�الب ال�زب�ی�دي وم�ن 
قصائده، توسل، جیاع، موت ضمیر، اح�ت�ف�ال�ی�ة، 
نداء، ارھاب، این حقي، یامنیة الروح، وطن ف�ي 
المزاد، كینو، مكر النساء وغیرھا م�ن ال�ق�ص�ائ�د 
المفعمة باالمل والحب والتودد ففي قصیدة جیاع، 

 یقول:
 بأي ذنب ینام الجیاع

 على ألم الجوع خمص البطون
 وفي أي عرٍف یموت الجیاع

 وفي أي دین یسرق الشعب ظلمـًا
 ومن دون خوف یباع

 تراني فقدت تراثي
 ابحُر نحو الكفر 

 احمل بین سنیني الضیاع
،،،،،،،،،،،،،،،  

وفي قصیدة وطني الجمیل، ی�ب�ح�ر ب�ع�ی�دا ح�ام�الً 
ھموم وطنھ لیقاتل في قصیدتھ بص�ول�ة ال�ج�ن�دي 

 الشجاع، عندما یصرخ عالیاً لیقول
 وطني تمزقك الخناجر
 وتسیّدت فیك الرعاع

 ممن تلفظھم ترابك والدیار
 وانت حتى اآلن مجروح مھاجر

 غدروك من جاؤوك من كل المخابر
 ھیھات تعلو سطوة الجبناء

 او تبقى بقیدك.. التغادر
 إنّا نقاتل حیث تدعونا السواتر

،،،،،،،،،،،،،، 
 وفي قصیدة (ارھاب) یقول:

 حین ینادي الجّالد
 ترتجف االرحام وتخرس كّل االفواه

 ینبعث الخزي من داخلنا
 ألننا نسمع صوت االوباش

 ألنَّ الحاكم یخدم اسیاده یشعر بالنقص
 الن سیادتھ الیملك وطنأً 

 او دیناً او حتى ابسط معنى
 للعفِّة واالنصاف

،،،،،،،،،،،،،،،،، 
الجبوري ثائراً على الواقع الذي یع�ی�ش�ھ، ی�ح�م�ل 
بین جنباتھ ال�م ول�وع�ة وط�ن م�زق�ت�ھ ال�ح�روب 
ونھشھ الف�س�اد وس�وء االوض�اع وال�دم�ار ب�ك�ل 

 شيء ففي قصیدتھ (اغتیال وطن) یقول
 أي جرٍم یا رعاة الطائفیة

 ولماذا تقتلون الحلم واالطفال عمداً 
 قتل البربریة  تقتلون الشعب

 سّود هللا وجوھا ً لیس فیھا
 من حمیّة

 ایھا الباغون یكفي
 فدماء الناس لیست لعبة

 قد فقدتم شرف االسالم وازددتم رزیة
،،،،،،،،،،،،، 

وفي قصیدك اخرى یستذكر شخصی�ة ك�ی�ن�و ذل�ك 
البطل الذي یمثلھ عم شاعرنا الحبوري بلقبھ ھ�ذا 
محبةً بالعّداء الك�ی�ن�ي االص�ل، ك�ی�ن�و ھ�و اس�ت�اذ 
االجیال بذكریاتھ العطرة عن�دم�ا ك�ن�ا ت�الم�ی�ذ ف�ي 

 مدرسة ابن حیان االبتدائیة لیقول فیھا،
 الزال بذاك الصمت
 في ذاكرة االجیال

 بتلك النظرة والبسمة
 وھدوء البال

 یتحدى كل اعاصیر العمر
 تراه یعزف الحان القیم

 تتجمع فیھ كّل االخالق السامیة
 یحمل عفة نفس ازلیة
 بطالً من ابطال اللعبة
 عمي وابي وصدیقي

 فأنا لآلن أدعوه بأحبِّ االسماء
 الیھ (كینو)

،،،،،،،،،،،،،،،،، 
ومن قصائده عزف م�م�ن�وع ی�ق�ف م�ع ال�ف�ق�راء 
واالطفال الذین یتّمتھم رح�ى ال�ح�روب وال�ت�ش�رد 

 والضیاع ثائراً بكلماتھ وبكلِّ قوٍة لیقول،
 من یمسح دمعة طفٍل موجوع

 من یعزف عزف الناي الممنوع
 من یسجد صدقاً في محراب صالة وخشوع

 من یدنو قرَب هللا
 ویطرق أبواب الفقراء

 أبواب الجنّة
 من یخلُع عنھ نعلیھ

 لیصفع فیھا شیطاناً مخلوع
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 

وھكذا اخذنا الشاعر المبدع عقیل الج�ب�وري ال�ى 
مرافيء الروح والرحیل ب�ن�ا ال�ى ع�ال�م ال�ك�ل�م�ة 
والقصیدة، تراه دائماً یتح�س�س م�ع�ان�اة واوج�اع 
العراق الذي وشمناه فوق جلودنا، ال�وط�ن ال�ذي 
اح�ت��وان��ا م��ن��ذ ال��ط��ف�ول��ة وال��ى اآلن رغ��م االل��م 
والحرقة الدائمة اال اننا نح�ب�ھ ألن�ھ ال�ع�راق ب�ك�ل 
مافیھ، انا س�ع�ی�د ان اك�ون م�ع اخ�ي وص�دی�ق�ي 
الجبوري في دیوان�ھ ھ�ذا، وس�ت�ك�ون ل�ن�ا وق�ف�ةٌ 

 اخرى
معھ ألجل قراءة مفعمة بالحب وال�ت�ودد واالم�ل، 

حض�ور ك�ب�ی�ر ف�ي  ویعدُّ دیوان (وطني ال�ج�م�ی�ل)
مجمل الحراك المعرفي والثق�اف�ي ع�ل�ى مس�ت�وى 

 ووطننا العربي الكبیر.  العراق االشم

  نوا ا  ر اا ا ان (وطد(  

 للشاعر عقیل كامل الجبوري

 
                                                                        

 قراءة ومتابعة/                               
 رزاق الدجیلي/العراق
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 عبد الحسین شعبان* د. 
 

استعاد اللبنانیون ذكریات الح�رب األھ�ل�ی�ة ال�م�ؤل�م�ة ال�ت�ي     
، ح�ی�ث أُزھ�ق�ت ف�ی�ھ�ا 1975أبریل / ن�ی�س�ان  13اندلعت في 

أل�ف إنس�ان وض�ع�ف�ھ�م م�ن ال�ج�رح�ى  100أرواح أكثر م�ن 
 ألف مھّجر. 700والمعّوقین ونحو 

 15لبدء شرارة الح�رب ال�ت�ي اس�ت�م�ّرت  47ل  وتأتي الذكرى ا
عاماً والبالد تعیش أزمات إقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة غیر 
مسبوقة، لم تشھدھا ح�ت�ى خ�الل ال�ح�رب، األم�ر ال�ذي ج�ع�ل 
اللبنانیون یستذكرون تلك األیام، وكأنھم یعیشون حربًا أخ�رى، 
ربما ال تقل ضراوة عن مآسي الحرب األھلیة وویالتھا، خصوًصا وأنھا حرب ف�ت�ك�ت ب�ال�ج�م�ی�ع 
دون إستثناء لدرجة جعلت الفقراء وذوي الدخل المحدود وھم الغالبیة الساحقة من السكان غی�ر 
قادرین على تأمین لقمة العیش وحبّة الدواء، حیث یتھّدد ال�ج�وع وال�م�وت اآلالف م�ن ال�ن�اس 
باستمرار حجز الودائع في البنوك وانحدار سعر صرف اللیرة اللبنانیة قیاًسا للدوالر، ناھیك عن 
أزمة المازوت المستفحلة وارتفاع أسعاره الجنونیة وكذلك البنزین، إضافة إلى ان�ق�ط�اع ال�ت�یّ�ار 
الكھربائي وترّدي الخدمات البلدیة، في حین یناقش أمراء الحرب اإلنتخابات القادمة والتحالفات 

أل�ف  17السیاسیة وحصص ھذا الفریق أو ذاك، في الوقت الذي ما یزال مجھوالً مص�ی�ر ن�ح�و 
 ."مختٍف قسریًا" حسب مصطلح األمم المتحدة

ویكاد المراقبون یجمعون على أن الحرب لم تنتھ، بل ھي مستمرة بأش�ك�ال ج�دی�دة، ف�ل�ب�ن�ان م�ا 
یزال مشّرًعا لحروب بالوكالة على أرضھ، طالما بقي النظام ال�ط�ائ�ف�ي ق�ائ�ًم�ا، فض�ًال ع�ن ع�دم 

بانصاف الضحایا ومساءلة المتسببین فیھا والمرتكبی�ن وكش�ف  1975معالجة نتائج حرب العام 
الحقیقة كاملة وجبر الضرر وتعویض الضحایا وإصالح النظام القانوني والقضائي وأجھزة إنقاذ 
القانون، في إطار نظام للعدالة اإلنتقالیة حسب ال�م�واص�ف�ات ال�دول�ی�ة وص�وًال إل�ى ال�م�ص�ال�ح�ة 

 الوطنیة.
أّجل اإلنھیار وأوقف الحرب وأحدث ان�ف�راًج�ا، ل�ك�ن األزم�ة  1989وإذا كان إتفاق الطائف العام 

ا لھا ویعالج أسبابھا وجذورھا، فضًال عن عدم تنف�ی�ذ م�ا  استمّرت ألنھ لم یتمّكن من أن یضع حّدً
ال�ذي ن�زع ف�ت�ی�ل  2008ورد فیھ من إنھاء الطائفیة السیاسیة، حتى جاء إتفاق ال�دوح�ة ال�ع�ام 

الحرب مؤقتًا وأبقى على جوھر األزمة، خصوًصا بتسویف إیجابیات إتفاق الطائف، األم�ر ال�ذي 
فاقم األزمة وجعلھا أزمة مستعصیة ومركبة وشاملة في ظّل التداخل اإلقلیمي وال�دول�ي، ن�اھ�ی�ك 

 عن العدوان "اإلسرائیلي" المتكّرر.
لعّل المحّرضات المشّجعة الستمرار الحرب وتفاقم األزمة اللبنانیة ما تزال تفعل فعل�ھ�ا ف�ي رح�م 

ب النظام اللبناني الطائفي والذي سبق للرئیس بشارة الخوري أن كتب في مذّكراتھ واص�فً�ا إیّ�اه 
"جمھوریة إتحاد الطوائف". وھذا الواقع سیكون مولًّدا ألیدیولوجیا العنف واإلقص�اء واإلل�غ�اء 
والتھمیش، خصوصأ في ظل استشراء ظاھرة التعّصب، وھذا األخیر حی�ن ی�ت�ح�ّول إل�ى س�ل�وك 
یصبح تطّرفًا والتطّرف إذا ما صار فعًال ینتج عنفًا والعنف حین یضرب عش�وائ�یً�ا ی�غ�دو إرھ�ابً�ا 
وإذا ما استھدف األخیر إضعاف ثقة الدولة بنفسھا والمجتمع والفرد بالدولة فإنھ یمسي إرھ�ابً�ا 

 دولیًا حین یكون عابًرا للحدود.
ولعّل "السالم البارد" حسب وصف وّضاح شرارة، أصبح مثلًّجا بعد وصول األمور إل�ى ط�ری�ق 

ال�ع�ارم�ة وال�ت�ي زادھ�ا إج�ت�ی�اح  2019مسدود وترافق ذلك باندالع احتجاجات تشرین / أكتوبر 
 والذي كشف ھشاشة النظام الصّحي اللبناني المتداعي األركان. 2020وباء كورونا ربیع العام 

الحرب لیست مطاولة بالسالح، بل ھي ممارسة بالفكر أیًضا تسبق قرقعتھ، فما بالك حین ت�ت�س�م 
الثقافة السیاسیة بالطائفیة ویتم توظیف الدین ألغراض سیاسیة أنان�ی�ة ض�ی�ق�ة ب�اس�م ال�ط�ائ�ف�ة 
والطائفیة وھكذا یسیر الثالثة في موكب واحد بقیادة األیدیولوجیا وتح�ت ل�وائ�ھ�ا ب�زع�م ادع�اء 

 األفضلیات وامتالك الحقیقة.
إن أزمة الحكم اللبناني لیست أزمة عابرة، بل ھي أزمة وجود ط�ال�ت ج�م�ی�ع م�ق�ّوم�ات ال�ح�ی�اة 
اللبنانیة الیومیة التي جرى تخریبھا في إطار متعّمد وعض�وي ل�ل�ب�ن�ی�ة ال�دی�م�وغ�راف�ی�ة، وذل�ك 

الدیني بالتوجھ السیاسي لیش�ّك�ل ال�م�ش�ھ�د ال�ث�ق�اف�ي األك�ث�ر ت�أث�ی�ًرا،   –باختالط التوّجھ الطائفي 
  خصوًصا في ظّل ضعف المواطنة وغیاب الشعور بالھویة الموّحدة المتعّددة.

منذ اتفاق الطائف أصبحت الحرب مضمرة بعد أن كانت معلنة حسب تعبیر ع�اط�ف ع�ط�ی�ة ف�ي  
كتابھ المتمیّز "من أحوال الثقافة والسیاسة في لبنان زمن ال�ح�رب". وھ�ذه ق�ادت إل�ى أزم�ات 

 واغتیاالت وتھدیدات وتعطیل الدولة ومؤسساتھا، وصوًال إلى حالة الشلل التي تعیشھا.

إذا كانت الحرب تولد في العقول، فال بّد من بناء حصون السالم في العقول أیًضا حس�ب دس�ت�ور 
الیونسكو، ولكن لألسف قد تبدو ذاكرة الحرب األھلیة في الواقع الراھن أشد مرارة وأكثر وط�أة 
من الحرب المعلنة ذاتھا، خصوًصا في ظل التدھور المریع للحالة المعاشیة، ح�ی�ث وص�ل أك�ث�ر 

% من المجتنع اللبناني إلى دون خط الفقر، األمر الذي یجعل عوام�ل اإلن�ف�ج�ار ق�ائ�م�ة  60من 
 ضبط صواعق التفجیر.  بحیث ال یمكن

ھكذا تتحول مصادر القوة والمنعة في لبنان والمقصود بذلك الت�ن�ّوع وال�ت�ع�ّددی�ة ال�ث�ق�اف�ی�ة إل�ى 
عناصر ضعف وتشتت بسبب نظام الزبائنیة الطائفیة والمغانم الس�ی�اس�ی�ة، وف�ي ذل�ك ال ت�ك�م�ن 

  ذاكرة الحرب، بل حاضرھا وتحّدیاتھ الراھنة والمستقبلیة.
............................................... 

 *أكادیمي ومفّكر عربي
 

   

ومن العجیب أن المصرى  .. من الملفت للنظر   
ال�ق�دی�م ّص�ور ال��ح�ب�ی�ب��ی�ن ف��ى أغ�ل�ب ال�ن�ق��وش 
والتماثیل بصورة تختلف عن صور الحبیبین فى 
وقتنا الحاضر!! .. ففي أیامنا ھذه كثیرا ما ن�رى 
الحبیبین ینظر كل منھم لآلخر !!! لكن المص�رى 
ال��ق��دی��م ص��ور ال��ح��ب��ی��ب��ی��ن ف��ى ال��غ��ال��ب األع��م 
یصورونھم دائما وھما ینظران معا الى األم�ام , 

إلى ھدف مشترك وتجلس الحبیبة او تقف الى یساره تعبیراً عن قربھا من قلبھ.. 
 . ھنا العمق فى اإلرتباط

لقد عرف قدماء المصریون ھذه العاطفة السامیة أو ما یطلق علیھ الیوم (ال�ح�ب 
العفیف)، والتى كانت موضوعا دارت حولھ العدید من األساطیر. وكانت ألف�اظ " 

 الحبیب "والمحبوبة" تجري دائما على ألسنة قدماء المصریین.
وتعد قصة الحب األسطوریة الخالدة بین إیزه وأوزیر من أش�ھ�ر ھ�ذه ال�ق�ص�ص 
حیث أحـبت إیزه زوجھا حباً قویاً وأخلصت لھ وجمعت أشالئ�ھ م�ن ال�م�ق�اط�ع�ات 
األربعین و أحراش الدلتا. وتعد تلك القصة من أجمـــل قصص الحب في الت�اری�خ 

 . اإلنسانى
 : استخدام الصحافة في ترویج قصة عشق الملك أمنحتب وتي

التى نفذھ�ا األج�ان�ب ف�ى  ممكن أن تكون ھذه الجملة من الجمل المشھورة من ال
عاش ھذا الرجل حیاة غریبة وظ�روف م�وت�ھ ل�م   "قصر الملك "أمنحتب الثالث

ظ�روف ح�ی�ات�ھ، أح�ب ف�ت�اة م�ن ال�ع�ام�ة اس�م�ھ�ا "ت�ى" ..   تختلف كثیرا ع�ن
 .. تزوجھا وظلت السیدة األولى وأم ولي العھد وكذلك 

لقد تم استخدام الصحافة في وقتھا والتي كانت على ھیئة "ج�ع�اری�ن ت�ذك�اری�ة" 
ھ�ذا ب�اإلض�اف�ة .. لكى یعلن ھذا الزواج فى كل مكان ویتغزل فى جمالھا وحبھ لھ�ا

طی�ور م�ن ال�ب�ط واألوز وق�ام ب�ح�ف�ر ل�ھ�ا ب�رك�ة ص�ن�اع�ی�ة   إلى أنھ قام بتوزیع
 تتمتع الملكة تى بجمالھا .  لكى

 -:سید العاشقین أمنحتب
أما عن األجانب فكانت حكایتھم ھى األغرب .. حیث من یدخل قصر ال�م�ل�ك ی�رى 
على أرضیتھ مناظر األجانب تسجد فى حض�رت�ھ.. وك�ان ذل�ك ی�ح�دث ف�ع�ال ب�س 
مكنش ببالش ، مصر وقتھا كان األجانب یقولون المنحتب " ال�ذھ�ب ف�ى ب�ل�دك 
زى التراب ابعث لنا جزء منھ وكان الملك أمنحتب بالفعل یبعت الكثیر من الذھ�ب 
والعدید من الھدایا . وكذلك طالبوا باالنضمام إلى مملكة مصر وبالفعل إنضموا .. 
عمل أكبر إمبراطوریة فى العالم القدیم بالس�ی�اس�ة ب�دون ج�ھ�د أو ع�ن�اء ت�ك�ب�ده 
الجیش فى معارك حربیة .. واألغرب طلبوا األجانب من أمنحتب أن ی�ب�ع�ث ل�ھ�م 
بنتھ للزواج، كذلك طالبوا من أمنحتب أن یبعث لھم سیدة مص�ری�ة وی�ق�ول ان�ھ�ا 
أبنتھ والفعل بعث أمنحتب أكثر من مرة.. ومع أن أمنحتب الثالث نف�س�ھ اح�ت�م�ال 

 . كبیر انھ امھ لم تكن مصریة األصل!
ح�ی�ث ازدھ�رت   عاش ھذا الرجل حیاتھ بذخ ورفاھیة لم یعشھا م�ل�ك م�ن ق�ب�ل�ھ

حركة التعلیم وقتھا فى مصر وك�ان�ت اغ�ن�ى واق�وى دول�ة ف�ى ال�ع�ال�م ف�ي ذل�ك 
ومن حبھ الشدید لھا صنع لھا أكبر الت�م�اث�ی�ل  الوقت .. أحب الملك الملكة "تى" 

بعد تمثال أبو الھول ومن أھم التمثال الشھیر للملك وزوجتھ والمحفوظ بالمتحف 
 ..  المصرى بالتحریر

مات أمنحتب وحف�ظ ل�ن�ا ال�ت�اری�خ رس�ال�ة 
غایة فى الغرابة والنفاق من "زمر ح�دا" 
عمدة ص�ی�دون ی�ق�ول ل�ل�م�ل�ك�ة "ت�ى" ی�ا 
ریتنى انا موت وال خ�م�س�ی�ن م�ن ش�ع�ب�ى 
ماتوا وال یموت اخوی�ا أم�ن�ح�ت�ب .. اه ی�ا 

ودى رسال�ة واح�دة  .. " أمنحتب یا اخویا
 .. من رسایل كتیر اوى بنفس األسلوب

خلف امنحتب وتى أكبر ملك مثی�ر ل�ل�ج�دل 
فى التاریخ وھو اخ�ن�ات�ون، وی�ج�ب ع�ل�ى 
المصریین أن یعرفوا ذلك التاریخ الع�ری�ق 
الذى خلفھ لنا عظماء الملوك، ألن التاریخ 
من الضروري أن نعرفھ ألنھ عاشت مصر 
خالل تلك الفترة أزھى عصور ال�ب�ش�ر ف�ى 
اى مكان وال یجوز ن�ح�ن ك�م�ص�ری�ی�ن أن 

 نقف أمامھ ونكون نحن التماثیل.
 

  
 ا  ا ا  ء
 . رومانســیات. قدماء المصریون

 الحب والعشق .....
 

 
 د/علي سرحان/مصر
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شكلت االضطرابات المناھضة ل�ل�ح�ك�وم�ة ف�ي    

وما تركتھ من اح�داث م�وج�ع�ة، ن�ت�ی�ج�ة  2011

ن�ی�س�ان  9حتمیة لغزو ال�ق�وات األج�ن�ب�ی�ة ی�وم 

ل��ل��ع��راق واح��ت��الل ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة  2003

األمریكیة أراضیھ. الیوم باتت الصورة واض�ح�ة 

ألوس�اط واس�ع��ة م��ن ال��ذی�ن ت�ف��اءل�وا ب�ال��ق��دوم 

االمریكي، وبم�ج�رد ال�ن�ظ�ر إل�ى الص�ورة ال�ت�ي 

اص��ب��ح��ت ع��ل��ی��ھ��ا ح��ال��ة ال��دم��ار ال��ت��ي ط��ال��ت 

المؤسسات والبنى التحتیة والتي ع�م�ل الش�ع�ب 

دھراً على إنشائھا والحفاظ علیھا. وانك�ش�ف م�ا 

تتشدق بھ السلطة الطائفیة وأحزابھا التي ورثت 

ال�ت�ح�ول “ الحكم على ید االح�ت�الل، م�ن اط�راء 

ال�ع�ت�ی��د ال�ذي ج��اءت ب�ھ ق��وات ”  ال�دی�م�ق�راط��ي

(التحریر) األمریكیة للعراق، وتصویره على أنھ 

الملھم للتغییر في المن�ط�ق�ة!! وح�ی�ن�م�ا وص�ل�ت 

ریاح التغییر إلى العراق نفسھ ارتعب�ت الس�ل�ط�ة 

وجندت كل قواھا ضد الم�ت�ظ�اھ�ری�ن الس�ل�م�ی�ی�ن 

الذین مارسوا ح�ق�ا دس�ت�وری�ا. وف�رض�ت ح�ظ�ر 

التجول وقطّعت الطرق وأقامت االسالك الشائك�ة 

وأعطت األوامر لقوات األمن والشرطة والجیش 

لضرب المتظاھرین الم�س�ال�م�ی�ن ل�م�ن�ع�ھ�م ب�ك�ل 

الوسائل من الخروج للشارع ونظمت اع�ت�داءات 

وحشیة على الصحافیین ومنعت وسائ�ل اإلع�الم 

من نقل وتداول األخبار حول مطالب المح�ت�ج�ی�ن 

وشعاراتھم حتى انطبق علیھا المثل الشھیر حین 

قال رجل لضیفھ: كل حتى تشبع ولكن ال ت�ق�ط�ع 

 شیئا من الرغیف!!.

الیوم، إذ تمر الذك�رى ال�ت�اس�ع�ة عش�ر الح�ت�الل 

یستطیُع المحلل أن ی�رى أن  2003العراق عام 

م�ا ج��رى والزال ی��ج��ري ف��ي ال��ع��راق س��ی��ق��ود 

لكوارث واحتراب وتمزیق للحمة الوطنیة اذا ل�م 

یصار عاجال إلى معالجة االسباب وقبل كل شيء 

احترام حریة المواطن في ال�ت�ع�ب�ی�ر وال�ت�ظ�اھ�ر، 

ویس��ت��ط��ی��ع أن ی��رى إل��ى أي م��دى ت��ت��ص��اع��د 

الصراعات الطائفیة والعرقیة من أجل المك�اِس�ب 

الفئویة الضیّقة. فالخ�الف�ات ب�ی�ن ج�م�ی�ع ال�ك�ت�ل 

المھیمنة على مجالس السلطات الث�الث ال ت�زال 

على أَوجھا. ومنذ تش�ك�ی�ل أول إدارة ح�ك�م ف�ي 

ال��ب��الد ع��ل��ى ی��ِد االح��ت��الل، ال ت��زال ال��ق��ض��ای��ا 

المصیریة الھامة التي تعني في ال�درج�ة األول�ى 

المواطن العراقي، موض�ع خ�الف ش�دی�د، األم�ر 

الذي یؤدي بین الحین واآلخر إلى صراعات تكاد 

أن تقّوض مصیر العراق أرضاً وشع�ب�اً، وت�ت�ج�ھ 

بھما نحو المجھول. وفي مقدم�ة ھ�ذه ال�ق�ض�ای�ا 

الحس�اس�ة، ل�ی�س االف�ت�ق�ار ل�ل�م�اء وال�ك�ھ�رب�اء 

وأتساع الھجرة والتھجیر وتصاعد عدد األرام�ل 

والیتامى وتفشي البطالة واإلرھاب والقتل ع�ل�ى 

الھویة فحسب، إنما ھي مسألة ال�ح�ك�م ب�رم�ت�ھ، 

دستوریاً ومؤسساتیاً، حیث ی�ف�ت�ق�ر ال�م�رج�ع�ی�ة 

القانونیة والقضائیة وال�دس�ت�وری�ة ال�ت�ي ی�م�ك�ن 

االحتكام إلیھا، ولیس إلى منطق الكتل واالحزاب 

العقائدیة التي تتجاذبھا تناقضات لی�س ل�ل�ش�ع�ب 

فیھا ما یعنیھ لتوفیر قوتھ الیومي. فالعمل یجري 

وفق المصالح الطائفیة والقومیة الض�ی�ق�ة ل�ھ�ذه 

سی�ئ ”  ضرورة التوافق“القوى، وفق ما یسمى 

الصیت الذي عطل كل أمور الب�ل�د. وم�ن�ھ�ا ع�ق�د 

البرلمان العراقي ثالث جلسات النتخ�اب رئ�ی�س�ا 

للجمھوریة، باءت ك�ل�ھ�ا ب�ال�ف�ش�ل بس�ب�ب ت�ل�ك 

ال��ت��ن��اقض��ات والص��راع��ات الج��ل االم��ت��ی��ازات 

والمصالح الحزبیة والفئویة التي اوصلت ال�ب�الد 

 الى حافة الھاویة.

ان اندالع ثورة الشباب ألج�ل ال�ت�غ�ی�ی�ر الش�ام�ل 

للنظام السیاسي في العراق من جدید في تشری�ن 

? شكل انعطافا سیاسیا ھاما، 2019أول/ اكتوبر 

تكلل بسقوط ال�ح�ك�وم�ة واالس�ت�ج�اب�ة ل�م�ط�ال�ب 

المت�ظ�اھ�ری�ن، ك�م�ا وكش�ف ع�ن ض�ل�وع ق�وى 

خارجیة في دعم الحكومة لتقتل مواط�ن�ی�ھ�ا ب�دم 

بارد ومنعھم من التظاھر. واالھم فضح دع�ای�ات 

االحتالل بأن القوات األمریكیة قد دخلت ال�ع�راق 

من اجل الدیمقراطیة وحقوق االنسان!.. لكن مع 

بدء استخدام الرصاص انتقل االحتجاج إلى حالة 

جدیدة اثر سقوط أول متظاھر شاب وھو م�ح�م�د 

ح�ب�ی��ب الس�اع��دي. ف�ق��د كش�ف اس�ت�ش��ھ�اد ھ��ذا 

المواطن البطل النقاب ع�ن ح�ج�م الس�خ�ط ال�ذي 

تكنھ الطغمة الحاكمة للمجتمع ال�ع�راق�ي.. ح�ت�ى 

تبدو الصورة اآلن أكثر وضوحاً: فان الفض�اءات 

السیاسیة المستقبلیة المحت�م�ل�ة اذا م�ا اس�ت�م�ر 

الش�ب��اب ب��االح�ت��ج�اج وال�ت��م�رد ع�ل��ى االوض��اع 

االجتماعیة واالقتصادیة وضد ظلم النظام وسلبھ 

 أبسط الحریات التي تكفلھا الشرائع والقوانین،

فالثورة ستصبح ثورة شامل�ة وم�ن ال�م�ؤك�د أن 

تأثیرھا سوف یتجاوز المناطق ال�ج�ن�وب�ی�ة، إل�ى 

عموم المحافظات العراقیة التي لن تكون بمنجى 

عن تأثیرھا، مبشرة بتغیرات عمیق�ة، س�ت�ش�م�ل 

الوضع السیاسي لنظام الحكم برمتھ، اذ س�ی�ع�اد 

تشكیلھ من جدید ولن یبقى كما كان ع�ل�ی�ھ ق�ب�ل 

? وسترغم الطبقة المتنفذة، 2019تشرین االول 

التي طالما اعتبرت المجتمع العراقي مجتمعا ل�م 

یھتم ولم یبال ما یصنعون، على اعادة حساباتھا 

مجبرة، وسیرتف�ع ص�وت الش�ع�ب ول�ی�س ق�ادة 

احزاب السلطة الطغاة الذین حظوا بمساندة بقدر 

 أو بآخر.

? والعراق الزال یعاني من 2003منذ غزوه عام 

ت��دھ��ور ل��الوض��اع وخ��راب ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ی��ة 

واإلقتص�اد والص�ن�اع�ة وال�زراع�ة وم�ؤس�س�ات 

الدولة، وتدمیر للبیئة والثقافة وسرقة المتاح�ف 

واآلثار العرااقیة وق�ت�ل أص�ح�اب ال�ع�ل�م وال�رأي 

والقلم. جعل منھ كل ذلك ب�ل�دا تس�وده ال�ف�وض�ى 

وتتخندق فیھ الطائفیة وتنتعش أسالیب االب�ت�زاز 

السیاسي إلى جانب القمع والتھدید المنظم حی�ث 

یُسرق المال العام وتوزع االمتیازات والع�ق�ارات 

على اطراف السلطة وال یُسأل الشعب ع�ن رأی�ھ 

في القضایا المصیریة. وتلعب الدول ال�خ�ارج�ی�ة 

ومنھا ایران في مصیره ومستقبل ش�ع�ب�ھ، ك�م�ا 

تتحكم بقراره السیادي وتملي علیھ اراداتھا ب�م�ا 

في ذلك التنازل عن العدید من حقوقھ ال�م�ت�ع�ل�ق�ة 

بالسیادة الوطنیة وبأمنھ ال�ق�وم�ي ـ� ال�ج�غ�راف�ي 

والثروات الطبیعیة كالنفط والمیاه والح�دود. ك�ل 

ھ�ذا ج��ع�ل ال�م��واط�ن ال ی��ط�م��ئ�ن ع�ل��ى ح��ی�ات��ھ 

ومستقبلھ وال یشع�ر ب�ح�ق ال�م�واط�ن�ة ون�ھ�ای�ة 

للجدار الذي شیده االح�ت�الل ل�ع�زل ال�ع�راق ع�ن 

 العالم الى االبد .

ومما یثیر القلق ف�ان خ�ط�اب ال�ق�وى واألح�زاب 

خارج السلطة، من�ذ اح�ت�الل ال�ع�راق والزال، ال 

یرتقي الى المستوى الم�ط�ل�وب واح�ی�ان�ا ی�ت�س�م 

بإزدواجیة المعاییر. وظل ی�ف�ت�ق�ر إل�ى ال�ت�م�س�ك 

بالثوابت الوطنیة والرؤیة الموضوعیة والشاملة 

في تحلیل األزمة الع�ام�ة ال�ت�ي ی�م�ر ب�ھ�ا ال�ب�ل�د 

ومعالجة اآلثار التي أفرزتھا التطورات األخی�رة. 

وتجاھلت القوى السیاسیة جمیعا قضایا حساسة 

ومصیریة، ولیس ھناك ما یدل على أن الحكومة 

ستبدل موقفھا المتعنت وھي مست�م�رة ف�ي ص�م 

آذانھا عن المطالب المشروعة، وما زالت ت�ھ�دد 

المواطنین لكي ت�م�ن�ع�ھ�م م�ن م�م�ارس�ة ح�ق�ھ�م 

الدستوري في التظ�اھ�ر وال�م�ط�ال�ب�ة ب�ح�ق�وق�ھ�م 

المشروعة. علما ان حق التعبیر ینبغي ان یكون 

حق�ا ال ن�ق�اش ف�ی�ھ ل�ك�ل ال�ف�ئ�ات االج�ت�م�اع�ی�ة 

 عةوالمھنیة في كل مكان من أرض العراق الواس

  اى ا  و ااق
   اب ان   ا ا؟

 عصام الیاسري/المانیا
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في اللیالي الم�ت�أخ�رة, ك�رك�وك ت�ن�ادم   
مصطبتھ الوحیدة أمام القل�ع�ة, وح�ل�م�ھ 
الذاھب عشقا معجون ب�رائ�ح�ة ال�دف�ل�ى 
وطعم أزھار الخباز, ف�اروق مص�ط�ف�ى 
الفقیر الكركوكي توجعھ نغم�ة ش�رس�ة, 
وھدیل الغمام یشم القمص�ان ال�م�ت�دل�ی�ة 
بطابع بریدي ظ�ل ی�رق�ب اآلف�اق ل�ع�ل�ھ 
یأتیھ ب�خ�ب�ر ی�ق�ی�ن ع�ن ال�ذی�ن الزال�وا 
یتوس�دون آالم اإلغ�ت�راب,ھ�ل ت�ع�ص�ف 
بھم نوبات الشوق الى (ت�ع�ل�ی�م ت�ب�ھ)؟؟ 
لیرزموا ماتبق�ى ل�ھ�م م�ن إس�ت�ذك�ارات 
ویعودون طلقاء یحفھم أل�ق األی�ام ف�ي 
(كاور باغي), عائدون من مدن المنف�ى 
 الى دروب تتوشحھا حدائـق (عرفــھ)،

وكعادت�ھ ی�ت�رن�ح عش�ق�ا ع�ل�ى أرص�ف�ة 
(ج��رت م��ی��دان) و وذاك��رة ال��م��ك��ان 
الھاطلة في القلب توقظھ بذاك الكبری�اء 
ف��ارس��ا یس��ت��ع��د ل��م��الق��ات الش��اع��ر 
المھندس (طیب جب�ار) وب�ذاك ال�ھ�دوء 
یسیر بخط�ى ال�ف�راش�ات یس�ب�ر أغ�وار 
التاریخ بعقل عاشق حتى الثم�ال�ة وف�ي 
جیده فكرة م�ع�ل�ق�ة (أط�راس ال�م�دائ�ن)

السعیدة تف�ت�ح أب�واب�ھ�ا ل�ت�وزع الش�اي 
للذین مروا كراما, یتوغل ب�ی�ن أس�م�اء 
وواجھات, یقلب أفق الماض�ي ب�ع�ن�وان 
رحلة حفرت ف�ي أدی�م ال�زم�ن أوج�اع�ا 
إمتدت م�ن (ش�اط�رل�و) ح�ت�ى ال�ج�زائ�ر 
جنوبا, وت�ت�الح�ق ال�م�س�اف�ات وت�خ�ذل�ھ 
نغمھ طائشة (ل�ی�ال�ي األن�س ف�ي ف�ی�ن�ا, 
نس��ی��م��ھ��ا م��ن ھ��وى ال��ج��ن��ھ), یش��ب��ر 
الفضاءات بروحھ األنیقة طائرا ی�ف�ت�ش 
في أروقة الدنیا عن حان�ة ت�روي ظ�م�أ 
األیام وفتاة تجید التحدث ب�أرب�ع ل�غ�ات, 
وزھرة یناظرھا من نافذتھ العتیقة الت�ي 
تح�اذي ال�م�ق�ھ�ى ال�ت�ي خ�ذل�ت�ھ�ا األی�ام 
لتصبح فرنا. أدیب, وشاعر یرسم وجع 
الذكرى بقصیدة مھداة الى ح�ب�ی�ب�ة ظ�ل 
یخفي أوجاعھا حتى ترامت دموعھ من 
رأسھ ش�وق�ا ال�ی�ھ�ا وھ�و ی�ت�س�ك�ع ف�ي 
أقاصي الدنیا, وعندما إس�ت�ول�ت ع�ل�ی�ھ 
نوبات من الصمت وھ�و ی�داري وج�ع�ھ 
إذ لم تسع�ف�ھ ج�رع�ة م�ن ن�ب�ی�ذ م�ع�ت�ق 
مختوم بفرمان أجداده ,حطت على كتفھ 
یمامة أندلسیة تعج منھا روائ�ح ك�ن�ث�ار 
الدفلى التي تستبد في مساءات طفولت�ھ 
كادت أن تنسیھ مالم�ح وج�ھ�ھ وب�ری�ق 
ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ی��رس��م ب��ھ��ا ل��وح��ات��ھ 
وعذوب�ة الس�ح�ر ال�ذي ی�ل�ت�ق�ط آم�ال�ھ, 
والصعالیك الذین ظ�ل ح�ل�م�ھ�م م�ؤج�ال 
لیستحالوا الى دراویش في تخوم (إم�ام 
قاسم) إنقطعت عنھم وشائج األمل ب�ع�د 

أن غادروا مرغمین لت�ودی�ع ص�ب�اح�ات
( المجیدیة) ھربا الى مخادع ال�خ�الص 
وتثوی�را ل�ع�ق�دة م�ا ف�ت�أت ت�ك�ب�ر ح�ت�ى 
إنفجرت وأوشمت كل األمكنة بسیل م�ن 
األحالم والذكریات والقصائد والن�غ�م�ات 
حتى أمست قافرة بع�د أن ش�د ال�رح�ال 
عن�ھ�ا ن�دم�ائ�ھ�ا وب�ع�د أن ط�ووا س�ی�ر 
وت������راج������م وأب������ح������اث وقص������ص 
وتواریخ,وووووو, تحت ع�ب�اءة إم�رأة 
تستقل ركنا من القل�ع�ة، ت�وزع ال�ھ�وى 
وال��ج��م��ال وال��ف��ت��ن��ة م��ن ق��ل��ب ن��دي, 
وتستعطف ظرافة ھؤالء الذین ب�ط�ش�ت 
بھم لوثة الشعر والموسیقى واللق�اءات 
التي طالما بعث�ت ال�ح�زن ال�ج�م�ی�ل ف�ي 
أروقة النفس ح�ت�ى ش�اخ�ت تس�ت�ج�دي 
المارة من أقوام تدافعت ع�ن�د ت�خ�وم�ھ�ا 
بحثا عن قصیدة م�رم�ی�ة ع�ل�ى ق�ارع�ة

(اراب�خ��ا ال��ق��دی��م��ة) ورائ��ح��ة ال��م��ق��ھ��ى 
المھجورة في (شاطرلو) تزود ح�ق�ائ�ب 
الص��غ��ار ال��ف��اری��ن م��ن جش��ع ال��ب��اع��ة 
بإستراحة وھمیة, وباألس�ود واألب�ی�ض 
تنتفض صورھم العالق�ة ف�ي ن�ف�وس�ن�ا, 
من أصدقاء ال�م�ح�ل�ة ال�واح�دة, وك�ن�وز 
الجیرة وأشجار الل�ی�م�ون ال�ت�ي ت�ت�دل�ى 
ع��ل��ى ح��اف��ات األض��رح��ة والس��واق��ي 
وأف��ی��اء ال��زی��ت��ون ق��رب م��ق��ام (س��ی��د 
ع��الوي) م��رورا ب��ك��ل األزم��ن��ة ال��ت��ي 
طحنت كل اآلمال وأرخت بغایا الت�س�ل�ط 
أن ترمي بإسفافھا حتى (إم�ام ق�اس�م), 
وأنت یا فاروق مصطفى الشاھد ال�ح�ي 
ال��ذي دون ك��ل أح��ادی��ث ال��م��س��اءات, 
وح�ل��ق��ات ال��ذك��ر, وال�م��دائ��ح ال�ن��ب��وی��ة, 
وألعاب ال�ع�ی�د والس�ف�رات ال�م�درس�ی�ة, 
ودواوی���ن الش���ع���ر وقص���ص أج���اث���ا 
كریستي ومجلة اآلداب اللبنانی�ة,وغ�ادة 
الس��م��ان, وك��وك��ب الش��رق أم ك��ل��ث��وم 
ون�اظ�م ال�غ�زال�ي وم�ن وض�ع ی�اف�ط�ات 
جدیدة ألس�م�اء ط�ال�م�ا دوخ�ت�ن�ا ون�ح�ن 
ن�رددھ��ا م��ذ ك��ن��ا ف��ي أب��ھ��ة ال��ط�ف��ول��ة,

(لوركا, محم�د ص�اب�ر م�ح�م�ود, ج�ل�ی�ل 
القیسي, جان دمو, سركون بولص,عبد 
اللطیف ب�ن�در أوغ�ل�و) وب�روح�ھ ال�ت�ي 
تنب�ض ب�ال�ح�ك�م�ة والش�ب�اب یس�ت�ج�ی�ب 
لنداءات طالبھ, أصحابھ الذین أصب�ح�وا 
أصدقاؤه لینزل من ص�وم�ع�ت�ھ ك�ق�دی�س 
لیجاري أھواءھم ولیم�ن�ح�ھ�م ش�ئ م�ن 
كبریاءه ونبوغھ..عقدان ونیف إنقض�ت 
وأن�ا أتس�ك�ع ف�ي دروب ھ�ذه ال�م�دی�ن��ة

(كركوك), جئت الیھا أواخر الثمانینات, 
تدفعني رغب�ة ال�ف�ض�ول لس�ب�ر م�الم�ح 
وجھھا الوضاء مقرونة بأس�م�اء ظ�ل�ت 
ترفد ال�ذاك�رة ب�ھ�ذا اإلط�راء ال�ع�ج�ی�ب, 

فاروق مصطفى أحد ھذه األع�الم ال�ت�ي 
لونت األدب الك�رك�وك�ي ب�ھ�ذه ال�م�ی�زة, 
رفعتھ من محلیت�ھ ال�رص�ی�ن�ة ال�ى أف�ق 
العالمیة, منحتھ ھذه الع�ذوب�ة, وع�ب�دت 
طرق إنطالقھ ن�ح�و ال�م�دی�ات األرح�ب, 
إنھ عالمھا الجمیل ال�م�زدان ب�ك�ل آی�ات 
ال���ث���راء اإلنس���ان���ي واإلج���ت���م���اع���ي, 
وحاضنتھ مدی�ن�ة ال�ف�ق�راء ب�ك�ل آداب�ھ�ا 
وفنوھا, ومل�ت�ق�ی�ات�ھ�ا وبس�اط�ة أھ�ل�ھ�ا 
وسحرھا الموجع,مدینة ال�ف�ق�راء ال�ت�ي 
ت��وائ��م ت��ح��ت ظ��ل��ھ��ا أب��ن��اء ب��ل��دي إذ 
إحتضنتھم بص�ب�ر وال�دة ت�خ�ش�ى ع�ل�ى 
أبن�اءھ�ا م�ن األذى .وی�ل�وح ب�إط�الل�ت�ھ 
المھیبة لیخرج لنا مشھدا شعریا ك�ت�ب�ھ 

 في أول إشراقات عطاءه:
 أیتھا المصاطب الشائخة,

 النابحة الھزیلة األعناق, 
 جسد یلیق بنسغ شیخوختھ القانطة,

 وأنت تفتحین غسقا یمر. 
 الى شتاء یمن كتابا ذبیحا 

 تقرؤون فیھ مراثي
 تركا ألطفال الذكرى وغاویات الغمام 

 ...97(ذاكرة المكان) كركوك..ص
كل شئ جمیل خطتھ اناملھ وكل نس�م�ة 
عطر حلقت في فضاءه كت�ل�ك الس�ط�ور 
التي تحمل بین جنباتھا بش�رى ان�ت�زاع 
الغیث من رحم السماء ألط�ف�اء س�ع�ی�ر 
االرض وم���ن���ح ث���راھ���ا س���ع���ة م���ن 
االخضرار والنماء, قصائدموشحة بألق 
الصدق والموسیقى وجدتھا ع�ن�د ب�اب�ك 
سی�دت�ي ال�ق�ل�ع�ة ال�رابض�ة ع�ل�ى ك�ت�ف 
الزمن یلوح بھا األدیب المھیب ف�اروق 

مصطفى وجدت دثارا سوم�ری�ا, ع�ال�م�ا 
یزینھ السحر وتست�ب�دب�ھ ق�ب�الت أم�ی�رة 
من قصور م�ل�وك ال�ع�ص�ور ال�وس�ط�ى, 
أعثر علیھ في قصیدة نثریة وألحظ أثرا 
یلتم�ع كس�ی�ف س�ن�ح�اری�ب ف�ي م�راب�ع 
نینوى, إنھ كتاب مفت�وح ت�زی�ن�ھ دم�اث�ة 
ال��خ��ل��ق, وص��ف��اء ال��ن��ف��س وإس��ت��ق��رار 
ال��ن��ب��ض,وج��دت ف��ي س��ف��رك ف��راش��ات 
ت��ن��اف��س ت��ح��ل��ی��ق��ك ف��ي س��م��اء ال��ل��غ��ة 

 والتصوف والنبوغ
 الشتاء ذو الیاقة المجعدة 

یتصعلك ال�ط�رق�ات ال�م�ت�روك�ة ألص�اب�ع 
 النسیان

 في حقائبھ قمصان من الماء
 یحلم أن یغوي الدفلى.
 13طرائس المدائن ص/

مازلت أحت�ف�ظ ب�دھش�ت�ي وف�رح�ي ی�وم 
وض��ع ع��ل��ى ط��اول��ت��ي األدی��ب ف��اروق 
مصطفى أغلب اعمالھ وقد وث�ق�ھ�ا ف�ي 
كتبھ التي تحمل عناوین رائعة وم�ع�ب�رة 
وترى أنھ یسرد حكایة رائعة وراء ك�ل 
عنوان عظیم أومقالة وربما قصی�دة أو 

 إمرأة:
 على مصطبتي الوحیدة،
 ینز المساء نعاسھ اللذیذ

 وأنا في إنتظار الوصیفات السبع
 یھبطن ساللم قلعتھن السمحاء

 وربما األمیرة تمطر
 بغمائم المرآة

 في زینتھا الباذخة 
 وربما علق ثوبھا الفضفاض
 …بأعشاب أدراج بیتھا المنیف

 5مصطبة وحیدة أمام القلعة/ص
وأخ��ی��را أل��ت��م��س أل��ف ع��ذر ألس��وق��ھ 
ألستاذي األدیب الكبیر فاروق مصطف�ى 
عن كل غلط أو سھو أوعرض لم یأت�ي 
بالغرض ال�ك�ام�ل, م�ع ع�م�ی�ق ش�ك�ري 
مقرونا بآیات العرفان واإلمتنان ل�ق�ام�ة 
كركوكیة عراقیة وضعت ف�ي م�ك�ت�ب�ت�ن�ا 
أك��ث��ر م��ن عش��ری��ن م��ؤل��ف��ا, ت��ن��وع��ت 
مض��ام��ی��ن��ھ��ا ب��ی��ن قص��ی��دة ال��ت��ف��ع��ی��ل��ة 
وال��ق��ص��ی��دةال��ن��ث��ری��ة وال��م��ق��ال األدب��ي 
وال��ق��ص��ة ال��ق��ص��ی��رة وال��ری��ب��ورت��اج 
الص��ح��ف��ي وال��خ��واط��ر, وال��ت��رج��م��ات 
األدب���ی����ة. ن����اھ����ی����ك ع����ن عش����رات 
المخطوطات التي یحتفظ بھا وال�ت�ي ل�م 

 تر النور ألسباب عدیدة
…………………… 

*تعلیم تبھ, كاور باغ�ي, ع�رف�ھ, ج�رت 
 میدان.. من محالت كركوك القدیمة

*شاطرلو, إمام قاسم, سید عالوي, من 
 محالت كركوك القدیمة.

ا ا ن اا   روق 

 / العراق كتابة: فھد عنتر الدوخي 
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  ان ادي  روا و ة ان وا ن أمن

اجواء وجودیة یسیطر علیھا الموت التي ال ت�وج�د   
حقیقة سواه، مضمونا حكائیاً غنیا برؤى الكاتب على 
لسان سارد مشارك وھو یمارس لعبة الت�أل�ی�ف ال�ت�ي 
تنصھر معھ في عالقة تكامل�ی�ة ذات اب�ع�اد ج�م�ال�ی�ة 
قادرة على التأثیر في ال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي ث�ن�ائ�ی�ة ال�م�وت 
والحیاة التي تشكل الذروة ال�ف�ن�ی�ة ب�ب�ع�دی�ھ�ا ال�دی�ن�ي 

الروائي بش�ك�ل م�ك�ث�ف ت�ی�م�ة   والفلسفي یوجزھا لنا
الروایة عبر مونولوج باطن�ي ع�ل�ى لس�ان (ال�ب�ط�ل) 

  السارد:
"كنت أظن أن الحیاة وال�م�وت ع�ال�م�ان م�ن�ف�ص�الن 
بینھم�ا ح�دود واض�ح�ة ل�ك�ن�ن�ي أآلن أع�رف أن�ھ�م�ا 
متالحمان ینحتان بعضھ�م�ا ال�ب�ع�ض ال�واح�د یس�ق�ي 

 1اآلخر كأسھ"
ان فكرة التلقي ال یمكن ان تكون وقفاً ع�ل�ى ال�ق�ارئ 
(المتلقي) فقط ھي عملیة مشتركة الكاتب وال�م�ت�ل�ق�ي 
فكالھم�ا ی�م�ارس ھ�ذه ال�وظ�ی�ف�ة مس�ت�خ�دم�اً ادوات�ھ 
المعرفیة والجمالیة االدبیة، باعتبار المؤلف ی�م�ارس 
عملیة التلقي بفضل امكانات�ھ وم�رج�ع�ی�ات�ھ ال�ث�ق�اف�ی�ة 
وت���ج���ارب���ھ ال���ح���ی���ات���ی���ة وم���ن خ���الل ق���راءات���ھ 

ع��ل��ى ج��م��ی�ع االص��ع��دة ال��ف�ل��س��ف��ی��ة  ل�ل��م��وض��وع�ات
والفنیة والتاریخیة وغیرھا ثم یقوم بتوظیف   واالدبیة

ھذه الموضوعات عن طریق التلقي وبالتالي كل ذلك 
ینعكس على المضمون الروائي والكت�اب�ة االب�داع�ی�ة 
وبالتالي افتراض ان یأخذ الكاتب (ال�ق�ارئ) م�وق�ع�ھ 
قبل النص والقارئ المتلقي یأخذ موقعھ خلف ال�ن�ص 

االب�داع�ي   أو وراءه. نلمس ذل�ك ال�ج�م�ال الس�ردي
للروائي سنان أنطون ف�ي (وح�دھ�ا ش�ج�رة ال�رم�ان) 
الصادرة عن المؤسسة العربیة لل�دراس�ات وال�ن�ش�ر، 

 .2020الطبعة العشرون، بیروت،لبنان 
شاعر وروائي متعدد ال�رؤى ال�ف�ن�ی�ة ی�ع�رف ك�ی�ف 
یستنطق عالمھ المحیط ویبث الحیاة فیھ نجح في دمج 
الخیال مع الواقع فیعید الحیاة ویمثل الواقع الم�س�رود 
یعبر عن مخزون ثقافي ووعي فني. نره یط�رح ف�ي 
روایتھ أسئلة یحاول ان یضيء ما قد یكون معتم�ا او 
مھمشا في جغرافیة الذات وتاریخھا، شخوص روایتھ 

 أخنقتھ الدكتاتوریات والحروب والطائفیة.
حین اقف على عنونة الروایة كقارئ یستدرجني الى  

تحقیق التقرب مع النص "وحده شجرة الرم�ان"...ث�م 
ماذا؟ جملة ال یحسن السكوت علیھا، فتثیر تس�اؤالت 
ال نلقي لھا اجابة اال بعد االنتھاء من ق�راءة ال�روای�ة 
فھي ال تبوح بما تحمل یصعب تفكیكھا، بن�ی�ة نص�ی�ة 
أسمیة تربطھا عالقة جدلیة ب�ال�ن�ص ال ی�ف�ص�ح ع�ن 
مضمونھا بشكل مباشر او عن داللتھ حیث یسعى الى 
بناء جسر حوار مع القارئ وھ�و اول اتص�ال ب�ی�ن�ھ 
والكاتب، وھو مفتاح ال�ن�ص وج�زًء ال ی�ت�ج�زأ م�ن 
عالمھ. وھذا ما یجعل منھ بؤرة قرائ�ی�ة اس�ت�ك�ش�اف�ی�ة 

 لمواطن الصمت فیھ، واالفصاح عما سكت عنھ.
تنفتح الروایة خطابھا بمسرود یرسلھ المتكلم، ب�ذك�اء 
سردي یستھل روایتھ ببنیة سردیة كابوسیھ (غرائبیة) 
بتقنیة مشھ�دی�ھ، وض�ع ال�ق�ارئ ف�ي ب�دای�ة ال�روای�ة 
بغموض، توسع سردي في ب�ن�ائ�ی�ات ج�دی�دة ورؤى 
ذات منطلقات ابتكاریة بخلق عوالم یكتنفھا الكوابیس 

 والموت:
"ال یكتفي الموت مني في الی�ق�ظ�ة ویص�ّر ع�ل�ى أن 

 10ص·"یالحقني حتى في منامي
"كانت تنام عاریة على دّكة مرمر في مكان مكشوف 

لم ی�ك�ن ھ�ن�اك أح�د ح�ول�ن�ا وال ·  بالجدران أو سقف
شيء على مد البصر سوى الرمل الذي ین�ت�ھ�ي ع�ن�د 
األفق الذي كانت تسرع نحوه، وتخت�ف�ي ف�ی�ھ، غ�ی�وم 
احتشدت ب�ھ�ا الس�م�اء ت�ن�اوب�ت ع�ل�ى ح�ج�ب أش�ع�ة 

· كنُت عاریاً وحافیاً ومندھشاً من ك�ل ش�يء·  الشمس
أحسسُت بالرمل تحت ق�دم�ّي وب�ری�ح ب�اردة ب�ع�ض 

اقتربُت ب�ب�طء م�ن ال�دّك�ة ألت�أك�د م�ن أنّ�ھ�ا ·  الشيء
 7ھي..." ص 

وظف الكاتب راویاً، صوت سردي ی�ن�وب ع�ن�ھ ف�ي 
البناء السردي العام، حیث اع�ت�م�د ت�ق�ن�ی�ات وآل�ی�ات 
س��ردی��ة أخ��رى ك��ال��ح��وار وال��ت��داع��ي وال��وص��ف 
والمنولوج، كذلك ارساء البنى االساسیة للروایة م�ن 

 زمان ومكان وشخصیات واحداث.
بات المظھر الغرائبي والفنطازي في روایة (وحدھ�ا 
شجرة الرمان) ملمحا مھما حیث ظھر جنبا الى جنب 
مع المظاھر الواقعیة للسرد وبتداخل معھا خاصة في 
طبیعة االح�الم وال�ك�واب�ی�س، اس�ت�رس�ل ف�ي ب�ن�ی�ت�ھ 
الفنتازیة الحلمیة وبلغة حواریة شیقة یمزج بین اللغة 
العامیة الشعبیة والفصحى یمیط اللثام عن م�ك�ن�ون�ات 

س�أل�ت�ھ�ا بص�وت ·  "لم أف�ھ�م م�ا ك�ان ی�ح�دث النفس:
 ریم! شتسّوین ھنا؟ - عال:

 كنُت على وشك أن أحتضنھا وأقبّلھا، لكنھا حّذرتني:
غّس��ل��ن�ي أّول ح��ت�ى ن��ك�ون س��ویّ��ة ·  ال ت��ب��وس�ن��ي -

 ···وبعدین
 لیش أغْسلچ؟· شنو؟ بْس بَْعِدچ طیَبة -
 ·اشتاقیتلك ْھوایة· غّسلني حتى نكون سویة -
 ·بس إنتي مو میتة -
 ·غّسلني حتى نصیر سویّة· غّسلني حبیبي -
 إِبّیش؟ ماكو شي ھنا؟ -
 8ص·"غّسلني حبیبي -

نلمس في ھذا ال�ع�م�ل ال�روائ�ي، ت�ح�رر الش�خ�ص�ی�ة 
الروائیة حیث اطلق لھا العنان ف�ي ال�ت�ح�رك ب�ح�ری�ة 
نراھا خارج سلطة ورتابة المؤلف، وم�ن�ح�ھ�ا ح�ری�ة 
واسعة في الحركة داخل العمل الروائي،امكانیتھ ف�ي 
تغیر مستویات السرد وزاویة النظر وطریقة صیاغة 

بما لھا وق�ع   بعض المفردات القریبة من لغة الشارع
كبیر في نفس المتل�ق�ي، ی�ت�ج�ل�ى ف�ي اف�ع�ال واق�وال 
الشخصیة(جواد)، ذل�ك ال�ھ�م ال�رازح ع�ل�ى ص�دره 
وجاثم على انفاسھ یتجلى برؤى كابوسیھ ما تراكم في 

 العقل الباطن من خوف وكبت:
"أرى ریم تقف عاریة في بستان ملئ بأشجار رم�ان 
قد تفتحت أزھارھا. تحرك ال�ری�ح االغص�ان ف�ت�ب�دو 
االزھار الحمراء وكأنھا تلوح لي من بعید. تلوح ریم 
وتقول یداھا: اقترب! فأمشي نح�وھ�ا...اق�ت�رب م�ن�ھ�ا 
أكثر فأبصر رمانتین على صدرھا بدال من ن�ھ�دی�ھ�ا، 
تالحظ ھ�ي ب�أن�ن�ي أن�ظ�ر ال�ى ال�رم�ان�ت�ی�ن ف�ت�ب�ت�س�م 
وتحتضنھما براحتیھا...اسرع الیھا أعن�اق�ھ�ا ف�ت�س�ق�ط 
الرمانة ال�ی�م�ن�ى وت�ت�دح�رج ع�ل�ى االرض ان�ح�ن�ي 
اللتقطھا فأرى بقعا ح�م�راء ص�غ�ی�رة ت�ت�ك�اث�ر ع�ل�ى 
ذراعي. التفت الى الوراء فأرى ریم تب�ك�ي وت�ح�اول 
ایقاف ش�الل ال�دم م�ن ال�م�وض�ع ال�ذي ك�ان�ت ف�ی�ھ 

 172الرمانة"ص
ان�ك�س�ارا   واذا تأملنا في ھذا المقط�ع الس�ردي ن�رى

وانزیاحا وانق�الب�ا ع�ل�ى االن�م�اط الس�رد ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 
الروائیة، فالغرائبیة بحد ذاتھا تعد انزیاحا وخ�روج�ا 
عن المألوف تكسر منطقھا السكوني الرتیب وارتیادا 
لعالم غرائبي فنتازي ینتج س�ردا ف�ی�ھ م�ن إم�ك�ان�ات 
تصویریة تخیلیة وتعبیریة وایحائی�ة یس�ت�ث�ی�ر دھش�ة 
المتلقي وفضولھ. وھو نوع من ال�ت�ج�ری�ب ال�روائ�ي 

 . وھو جوھر االبداع
 

 المحطات الزمنیة للسرد:
قد تختلف ذات الكاتب مع ذات القارئ في العدید م�ن 
المحطات نظرا للمسافة الزم�ن�ی�ة ال�ف�اص�ل�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا 

  فیكون ذلك فرصة امام القارئ لیدخل في النص.
تظھر البنیة الزمن�ی�ة ل�ل�روای�ة ف�ي (وح�دھ�ا ش�ج�رة 
الرمان) من خالل ظروف العراق التي تتح�دث ع�ن 
اصعب مراحل العراق الحدیث وھما مرح�ل�ة ح�رب 
ایران وحرب الكویت والحصار االقتصادي وما بع�د 

، یعبر الروائي على لسان الشخصیة 3003االحتالل 
المحوریة (السارد المشارك) (جواد) المحب ل�ل�رس�م 

ت�غ�س�ی�ل   والفن الذي یساعد ابی�ھ ف�ي ع�م�ل�ھ ب�م�ھ�ن�ة
في ظروف الع�راق ال�ت�ي   الموتى والتنقل في الزمن

وف�ي زم�ن اس�ت�ش�راء  2006العراق ع�ام   مر بھا
الطائفیة السیاسیة وال�ع�ص�ی�ب�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة ال�م�ق�ی�ت�ة 
وارتفاع صوتھا التي ذھب ضحیتھا االبریاء فس�ال�ت 
الدماء وقطعت الرؤوس عمل على تعریتھ�ا واظ�ھ�ر 

قبحھا وبشاعتھ�ا، ف�ارت�ف�ع ص�وت ال�ط�ائ�ف�ی�ة،   مدى
مضمون روائي في وحدھا شجرة الرمان حیث عل�ى 
لسان الس�ارد (ج�واد) ال�م�وت االب�رز حض�ورا ف�ي 

 خطابھ السردي.
تنوعت ألیاتھ السردیة، تقنیات وآلیات فنیة مستحدثة، 
تنوع في اسالیبھا السردیة من وصف وسرد وح�وار 

  وبناء مشھدي

نلمس ان السارد واحد یعرض لنا اصوات متعدة ف�ي 
افكارھا وسلوكھا ظھور، ان طغیان الصوت ال�واح�د 
(المؤلف الضمني) یجعل الروایة ذات منحى یكش�ف 

روائي "المؤلف الضم�ن�ي وھ�و ال –عن مظھر میتا 
،اح�ت�وت ال�روای�ة 2 عالقة ل�ھ ب�ال�م�ؤل�ف ال�ح�ق�ی�ق�ي"

مھارات سردیة عالیة وانتقاالت بین مستویات السرد 
زمانیا ومكانیا، منح الروایة حیویة وتجددا وأب�ع�دھ�ا 
عن الرتابة والملل والجمود وجعلھا تكتسب شیئا م�ن 
التشویق والجذب واكسبھا سمة الح�داث�ة: "ص�رخ�ُت 

ف�ق�ط ص�راخ ری�م ·  ثانیة لكني ل�م أس�م�ع ص�راخ�ي
· وضحكات الرجال وآھاتھم وصوت زخات ال�م�ط�ر
· أحسست بألم حاد و بالسكین الباردة تخ�ت�رق ع�ن�ق�ي

س�ق�ط رأس�ي ·  سال الدم الحار على صدري وظھري
س�م�ع�ُت ·  على األرض وتدحرج على ال�رم�ل ك�ك�رة

نزع أحدھم العّصابة عن عینّي و · وقع خطى تقترب
رأی�ت ·  وضعھا في جیبھ وابتعد بع�د أن بص�ق ع�ل�يّ 

جسدي إلى الیسار من الدّكة راكعاً وس�ط ب�رك�ة م�ن 
 ·"الدم

النسق الزمني المتقطع، حی�ث ت�ت�ق�ط�ع االزم�ن�ة ف�ي 
سیرھا الھاب�ط م�ن ال�ح�اض�ر ال�ى ال�م�اض�ي ت�ق�ن�ی�ة 
االسترجاع اذ یلجأ الكاتب الیھا كثیرا، فیب�دأ ال�راوي 
باستعمال الزمن الھابط ، ثم ال یلبث أن ینقط�ع ل�ی�ب�دأ 

 قصة جدیدة:
"وقفت بجانب أمي عند عتبة الباب الخشبي ال�ك�ب�ی�ر. 
كانت یدھا الیمنى تقبض ع�ل�ى ی�دي ب�ق�وة ك�ع�ادت�ھ�ا 
وكأني سأھرب أو أطیر بعی�داً ع�ن�ھ�ا. أم�ا ال�ی�س�رى 
فرطاس الذي انت قد وض�ع�ت ف�ی�ھ  فكانت تحمل الصُّ
حصة ابي من طع�ام ال�غ�داء. ث�الث ق�دور ن�ح�اس�ی�ة 
صفَّت فوق بعضھا البعض في ھیكل م�ع�دن�ي ك�أن�ھ�ا 

   12عمارة صغیرة"ص
وانت تقرأ الروایة وكأنك تشاھد فلم سینمائي یت�ج�ل�ى 
في تقنیتین: المشھد الدرامي والوقفة الوصفیة وكل ما 
حول الشخصیات فھو حي بتفصیل دقیق الذي یضفي 

  علیھا جمالیة ھذا التضمین وخلق ایقاع للسرد:
مسحُت قط�رة ·  أغمضْت عینیھا·  "بدأ المطر یتساقط

كانت بشرتھا ساخن�ة م�م�ا ی�ع�ن�ي ·  عن أنفھا بسبابتي
س�أغس�ل�ھ�ا ب�ال�م�ط�ر! · بدأت أمّسد شعرھا· بأنھا حیّة

مس�ح�ُت ق�ط�رة ·  ابتسمْت كأنھا سمعْت ما فك�رُت ب�ھ
خیّل إلى بأنّ�ن�ي ·  أخرى استقّرت فوق حاجبھا األیسر

الت�ف�ّت ف�رأی�ت ھ�م�ف�ي · سمعت صوت سیارة تقترب
تقترب بسرعة جن�ون�ی�ة وت�خ�لّ�ف وراءھ�ا ذی�الً م�ن 

استدارت فجأة وبعنف نحو ال�ی�م�ی�ن · الرمل المتطایر
خ�رج ·  فُ�تِ�َح�ت أب�واب�ھ�ا·  وتوقفت على بعد أمتار منّا

أربعة أو خمسة رج�ال م�ل�ث�م�ی�ن ی�رت�دون ال�خ�اك�ي 
ح�اول�ت أن ·  ویحملون رشاشات وركضوا باتج�اھ�ن�ا

أحمیھا بیدي الیمنى، لكن أحدھم كان ق�د وص�ل إل�ى 
وسّدد ضربة قویة ب�أخ�م�ص رش�اش�ت�ھ إل�ى وج�ھ�ي 
وأسقطني أرضاً ث�م رك�ل�ن�ي ف�ي ب�ط�ن�ي وخص�ري 

 وظھري عّدة مرات.."
 

 مسرح الروایة:
اتخذ الروائي أرضیة روایتھ (الم�ك�ان) ھ�و االرض 
التي تحتضن الشخصیات المستمد من الواقع ی�ح�وي 
جمیع عناصر الروایة من احداث وزمان حیث تت�خ�ذ 
الشخصیات من المكان مسرحاً ال حداثھا، وما یحم�ل 
من دالالت معین�ة (م�ك�ان غس�ل االم�وات، ال�ب�ی�ت، 
الكلیة..) والتي تعطینا ابع�اد ی�خ�ت�ل�ط ف�ی�ھ�ا ال�ج�ان�ب 

 النفسي بالمادي.
"ان التالعب بص�ورة ال�م�ك�ان ف�ي ال�روای�ة ی�م�ك�ن 

الحالة الفك�ری�ة   استغاللھ الى اقصى الحدود، فإسقاط
أو النفسیة لألبطال على الم�ح�ی�ط ال�ذي ی�وج�د ف�ی�ھ، 
یجعل للمكان داللة تفوق دوره المأل�وف ك�دی�ك�ور أو 
كوسیط یؤطر االحداث، انما یتحول المكان في الحالة 
الى محاور حقیقي ویقتحم علیھ السرد محررا ن�ف�س�ھ 

 3ھكذا من أغالل الوصف" 
الخص�ائ�ص االس�ل�وب�ی�ة ف�ي خ�ط�اب�ھ   وظف الكاتب

الروائي منھا اسلوب التناص واالنزیاح وق�د ض�م�ن 
الروایة تناصا قرآنیا والمأثور م�ن ال�ح�دی�ث ال�ن�ب�وي 

  وبعض االدعیة واحكام الطھارة وغسل االموات.
  39كل نفس ذائقة الموت" ص

"ان هللا عنده علم الس�اع�ة وی�ن�زل ال�غ�ی�ث وم�ا ف�ي 
االرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غ�دا وم�ا ت�دري 

  162نفس بأي ارض تموت" ص
  165"اولئك لھم عذاب ألیم" ص

"ل��ی��س ال��ب��ر أن ت��ول��وا وج��وھ��ك��م ق��ب��ل ال��م��ش��رق 
 170والمغرب"ص

"خ��ل��ق االنس��ان م��ن ص��ل��ص��ال ك��ال��ف��خ��ار"ص 
،"فبأي آالء ربك تكذبان" "كل من علیھا ف�ان"، 229

"ف��اذا انش��ق��ت الس��م��اء ف��ك��ان��ت وردةً ك��ال��دھ��ان" 
،"ی��ع��رف ال��م��ج��رم�ون بس��ی��م��اھ��م ف��ی��ؤخ��ذ 229ص

، "یطوفون بینھا وب�ی�ن 229بالنواصي واالقدام" ص
 229حمیم آن" ص

 ،229"ھذه جھنم التي یكذب بھا المجرمون" ص
  ، 229"فیھا من كل فاكھة زوجان " ص

 ، 229"ھل جزاء االحسان اال االحسان" ص
"على فرش بطائنھا م�ن اس�ت�ب�رق وج�ن�ي ال�ج�ن�ت�ان 

 ، 229دان"ص
"...ان االنسان لظلوٌم ك�ف�ور واذ ق�ال اب�راھ�ی�م رب 
اجعل ھذا البلد آمنا واجنبني وبنيَّ أن نعبد االصنام." 

 230ص
"اللھم ھذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحھ م�ن 

 177بدنھ وفرقت بینھما فعفوك عفوك"ص
اال اني ارى توظیفھ للتناص القرآني اس�ت�ھ�الال ق�ب�ل 
الدخول للروایة ال یتناسب مع مضمون وتیمة الروایة 
حیث التیمة الرئیسیة ھي ال�م�وت وف�ی�ھ�ا م�ن ال�ب�ع�د 
النفسي والفلسفي بینما كان استھاللھ ب�ت�ن�اص ق�رآن�ي 

وح�دی�ث   "فیھا فاكھة ونخل ورمان"سورة الرحمن"
نبوي"ما من رمانة إال وفیھا حبّة م�ن رّم�ان ال�ج�ن�ة" 

  فھل أراد الكاتب تبیان فضل الرمان وثواب أكلھ .
وظف الكاتب التراث الدیني كجزء من حیاة االنس�ان 
وتاریخھ وذاكرتھ، كذلك االغنی�ة الش�ع�ب�ی�ة ال�ق�دی�م�ة 
وبعض الرموز الفنیة واالسطوریة وقد لمست بعض 
التقریریة في ما یتعلق بالفنان (جیاكومیتي) لو رفعھا 
من النص ال تؤثر على مادتھ السردیة "انھ ول�د ع�ام 

وبأن�ھ ع�اص�ر  1966في سویسرا ومات عام  1901
الحربین العالمیتین..درس ف�ي ب�اری�س م�ع ب�وردی�ل 
الذي كان ق�د ع�م�ل م�ع رودان وت�أث�ر ب�ال�ت�ك�ع�ی�ب�ی�ة 

، فلو 65والسوریالیة وادرج اسمھ مع نجومھا.." ص
اراد التعریف بالشخصیة الفنیة ك�ان م�ن م�م�ك�ن ان 

 یشیر الیھ في ھامش النص.
اختتم روایتھ في تأویل المعنى المحذوف من العنون�ة 
وحدھا شجرة الرمان...ف�ھ�ي وح�دھ�ا ال�ت�ي ت�ع�رف، 
وھي الشاھد على االموات عند الم�غ�ت�س�ل: "ن�ظ�رت 
الى تربتھا الغامقة المبللة بماء الغسل الذي كان�ت ق�د 
شربتھ للتّو. عجیبة ھذه الشجرة. تشرب م�اء ال�م�وت 
منذ عقود لكنھا تظل تورق كل ربیع وتزھر وتثمر." 

 254ص
فھي وحدھا تشاركھ حد التماھي ال احد غیرھا وھ�ي 
وحدھا تسمع بثھ وشكواه :"اما قلبي فقد صار رم�ان�ة 
یابسة، تنبض بالموت، وتسقط من�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة ف�ي 

 ھاویة بال قرار.
  لكن ال أحد یعرف .ال أحد

 255وحدھا شجرة الرمان ...تعرف" ص
اال انھ تبقى الروایة من الروایات الرائعة والمت�م�ی�زة 

م�ب�اش�رة   في تقنیاتھا انسكبت لغتھا س�ائ�غ�ة بس�ی�ط�ة
مرسلة شبھ عفویة وطالقة وفیھ من الج�ھ�د ال�ك�ب�ی�ر، 

برع   حیث ال یوجد كمال في اي عمل ابداعي اال انھ
في تقمص الشخصیة المحوریة وفھم أبعادھا وح�دود 
أفكارھا وسلوكھا وأجاد دوره بش�ك�ل دق�ی�ق وب�ح�س 

ی�خ�وض ف�ي ال�ط�ائ�ف�ة   غیر دین�ھ  عراقي وھو على
وھو غیر طائفي ومھنتھ (مغسلجي) غس�ل االم�وات 

 في االفعال واالقوال.
......................................... 

 المصادر
س���ن���ان ان���ط���وان،وح���دھ���ا ش���ج���رة ال���رم���ان، -1
،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ب�ی�روت، 20ط

 .2020لبنان ، 
فاضل ثامر، المقموع والم�س�ك�وت ع�ن�ھ ف�ي الس�رد 

، دار ال��م��دى ل��ل��ث��ق��اف��ة وال��ن��ش��ر، 1ال��ع��رب��ي،ط
 . 2004سوریة،

محمد تحریشي: في الروایة وال�ق�ص�ة وال�م�س�رح -3
(قراءة في المكونات الفنیة والجمالیة السردی�ة)، دار 

 33النشر، حلب (د، ط، ت) ص

 طالب عمران المعموري
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ص��در ل��ل��م��روات��ي د. ع��م��ار أح��م��د    
م�ج�م�وع�ة إل�ت�م�اع�ات ج�دی�دة ب�ع�ن��وان: 
"أنزف ع�ل�ى ع�ودي ف�ي ح�ق�ل أن�غ�ام" 

مص��ّم��م  2016ال��ط��ب��ع��ة األول��ى س��ن��ة 
ال��غ��الف: ص��دام ال��ج��م��ی��ل��ي ط��ب��ع��ت 
المجموعة في مطب�ع�ة وراق�ون ل�ل�ن�ش�ر 

ال�ع��ش�ار ی�ق��ع  -وال�ت�وزی�ع ف�ي ال�ب��ص�رة
) ص��ف��ح��ة إح��ت���وت 99ال��ك��ت��اب بـ�� (

المجموعة على إلتماعات وھ�ي ب�م�ث�اب�ة 
نص��وص ض��ّم��ت م��راو قص��ی��رة ج��داً 
والكتـــــاب من الحجم المتوسـط بق�ی�اس

 )16x24 ال��م��روات��ي د. ع��م��ار أح��م��د (
أس�ت�اذ الس��ردی�ات ال��م�س�اع��د ف�ي ك�ل�ی��ة 

جامعة الموصل بدأ مج�م�وع�ت�ھ  -اآلداب 
بكلمات عذبة ال یش�ب�ع م�ن�ھ�ا ال�ق�ارىء 
ك�ون��ھ ی��ط��رح ف��ي ھ��ذا ال��ك��ت��اب أف��ك��اراً 
فلسفیة كما كان غاندي یترنّم ب�ھ�ا ف�ھ�و 
یصّرح بذاتھ واآلخر لھ�ذا ال�ع�ال�م ال�غ�ی�ر 
المتوازن ف�ی�ث�ور ع�ل�ى ال�واق�ع ال�ف�اس�د 
لجعلھ لبنة طیبة لألجیال لت�س�ی�ر ال�ح�ی�اة 
بخط مثالي قریب من الزم�ان وال�م�ك�ان، 
تراهُ یبوُح للبشر سّر سجن ال�ل�ی�ل ال�ذي 
شبّھھھُ ب�ال�ق�ف�ل ب�ی�ن�م�ا ال�ن�ھ�ار إع�ت�ب�رهُ 
المفتاح الضائع. الزمن منھوك ب�الص�ب�ر 
ربّما یصّحح أخط�اءهُ ب�ال�ح�ب�ر األب�ی�ض. 
سالٌم طرحھُ المرواتي من قلب م�ج�روح 
یھوى وینوح إلى حبیب الروح، یربط د. 
عمار إلتماعاتھ التي تتكّون من لحم ودم 
ببریق المعزوفة ال�ت�ي ت�ت�ح�ّك�م ب�اإلی�ق�اع 

م��ا زال ی��رّدُد"  13وال��ن��غ��م. وف��ي ص
سأظّل أحبّك مستنشقاً ص�وت�ك، م�رت�وی�اً 
ب��إس��م��ك، وم��ت��رع��اً ب��ھ��ذا الس��رور!!". 
یزداُد ترّدد اإلیقاعات من األس�ى ل�وزن�ھ 
البیات والحجاز ك�الھ�م�ا یش�ّم�ان أل�وان 
ال��ح��ی��اة م��ن ع��ط��ر ال��ن��ف��س، ص��ورت��ھ 
الطفولیة ثریة ب�ن�ظ�رات�ھ�ا ت�راھ�ا ت�ن�ث�اُل 
كأوتار عوده الممیّز. اللغة راق�ی�ة ف�ی�ھ�ا 
شعریة رائدة لعمل سردي ح�ی�ث ی�ن�ت�ق�ل 
ب�درج��ات م��رن��ة ون��اع�م��ة ل��ل��ف��ظ��ة دون 
اإلطناب وال�ت�رّھ�ل وھ�ذا ی�رج�ع ب�ف�ض�ل 
إس��ت��ع��م��ال ل��غ��ة ال��ف��ص��ح��ى لص��ن��اع��ة 
إل��ت��م��اع��ات��ھ. إّن ل��غ��ة ال��ح��وار ت��ف��وق 
اإلسلوب النفسي للكاتب وھذا الشيء ال 
ینطقھُ إالّ فیلسوف وج�ودي أن�ا م�وج�ود 
أو غیر موجود، تظھر ل�ف�ظ�ة ال�م�دوزن�ة 
كأداة تستعمل لتحكي لن�ا ع�ّدة ت�واف�ق�ات 
من األنغام ال یسعھا الرمل الموج�ود ف�ي 
البحر وبھذا قد ی�وظ�ف ن�ع�رة إس�ل�وب�ی�ة 
جدیدة قد ال یستس�ی�غ�ھ�ا ال�م�ت�ل�قّ�ي ربّ�م�ا 
یحاربھا بسلب أو ب�إی�ج�اب، دائ�م�اً ی�رّدُد 
كلمة عینیك بإسل�وب م�م�ت�ع ب�ع�ی�داً ع�ن 
أساطیر وتاریخ العراق ال�م�ع�قّ�د. ت�ظ�ھ�ُر 
نفحة المرواتي بإسلوب مشبّع بالعاط�ف�ة 
وال�خ��ی��ال ول��ك��ن ت��ك��اد ت�ك��ون ال�ع��اط��ف��ة 

حارقة. أحیاناً یستخدم مصطلح ال�م�م�ك�ن 
والمصالح�ة ف�ي أن�غ�ام�ھ كض�رب ل�م�ع�ة 
متّقدة بوجھ القارىء قد تصدمھ وتش�غ�ل 
بالھ بھذه التقنیة المتفّردة. یظھر ك�ات�ب�ن�ا 
المشاعر الجیاشة المطعمة باأللم والحب 
والش��ھ��وة وال��خ��وف واإلك��ت��ئ��اب ربّ��م��ا 
الحزن والكراھیة، وبعداً ثانیاً قد ی�رت�ق�ي 
إلى سیمفونیة متناغمة عمیق�ة وھ�ادئ�ة. 
إستطاع الكاتب أن یحتف�ظ ب�ق�ارئ�ھ رغ�م 
تعقید نصوصھ المطروحة لم�ا ی�ع�ت�ری�ھ�ا 

/ أنا ك�لّ�م�ا  19من غموض یقول في ص
نظرُت في عین�ی�ك ی�ا ح�ب�ی�ب�ت�ي ت�ع�طّ�ل�ت 
مدھوشة لغة الـ...كمان..!!. ھناك ف�راغ 
شاسع لزمن مائل یض�يء ق�ل�ب ال�ظ�الم 
بإكتناز السرور. ھذه األلحونات ل�م ت�أت 
إعتباطاً بل أخذت من روحھ دماً ول�ح�م�اً 
وأصبحت زاداً م�ع�رف�ی�اً ی�ط�ل�ُق ال�ت�ن�ّوع 
للملحنین في م�وس�ی�ق�ى الس�ك�ون. وف�ي 

یحكي ع�ن الش�ت�ات ف�ي الش�ت�اء  22ص
وی��غ��ل��ي ف��ن��اء ال��ن��داء بس��ب��ب إن��ج��م��اد 
الص��وت. ی��ت��س��اءل أنّ��ھ ی��ع��رُف ال��ب��ح��ر 
الش��اس��ع ل��ك��نّ��ھ ی��غ��رق ف��ي ب��ح��ی��رت��ی��ن 
ناعستین یستذكر المؤلف أناق�ة األن�وث�ة 
كإمرأة تشبھ مدینة السلیمانیة الم�ط�ّع�م�ة 
بالضحك المثلّج. ما أجمل الم�وج�ة ال�ت�ي 
تلتمع كالزبد على ض�وء مص�ب�اح وھ�ي 
تغمز بأعذب األغاني، إّن كشف م�واط�ن 
الجمال أو القبح في ھذا العمل ق�د ی�ب�رر 
في نفس المتلقّي شعوراً أقصى ما یلّم�ح 
إلیھ الناقد فكلّما كان تأویل العمل ال�ف�ن�ي 
وتفسیره رغم إختالف وجھات النظر ق�د 
یستطیع المرواتي كبح جماح اإلل�ت�م�اع�ة 
الھاربة من خزانة النص. من ال�ع�ن�اص�ر 
األساسیة التي فّكر بھا ملیاً في نصوصھ 
ھي العاطفة التي یحدد بھا موقف�ھ ت�ج�اه 
ما یعرض، أّما لغة الخیال ف�ھ�ي خص�ب�ة 
ی�ب�ع��ث�ھ��ا ف��ي ن��ف�س ال��ق�ارىء م�ن��ھ�م��رة 
مستویة واإلیقاع فھو الصورة الطبیع�ی�ة 
إلنفعاالت النفس اإلنسانیة وع�واط�ف�ھ�ا. 
المع�رف�ة ال�ع�ق�ل�ی�ة ل�دى ال�م�روات�ي ھ�ي 
األساس في بناء اإلسلوب ال�ع�ل�م�ي ل�م�ا 
یعرض من حقائق رائعة وجمیلة خ�دم�ة 
للتعلّم والمعرفة وإنارة العقول. ما زال�ت 
إل�ت�م�اع�ات�ھ تش�ّخ�ص أس�ق�ام ال�م�ج�ت�م��ع 
بألفاظھ المبتكرة ذات القدرة على الفعل، 
واإلغتراب والتشیؤ،وصن�اع�ة ال�ث�ق�اف�ة. 
تنزل كل�م�ات�ھ ك�ال�م�ط�ر ت�م�ن�ح ال�ق�ارىء 
ق��ی��ث��ارة الش��ع��ر ف��ھ��و ع��ازٌف م��ط��ب��وع 
بالفطرة ومصدٌر أص�ل�ٌي ألع�ذب األن�غ�ام 
وأشجاھا وھذا بفضل ما یمتلكھ من إذن 
موسیقیة عظیم�ة ف�ن�راهُ ی�ت�أّم�ل ال�غ�ی�وم 
ال�م��ت�ح��رك��ة ب��ع�ّدة أوت��ار س��واء ال��ح��ب، 
الدین،الوطن، الحكمة،الوص�ف.. ت�ظ�ھ�ر 
شعریة اللغة ل�دى ال�م�روات�ي ب�م�س�ت�وى 

عالي التقنیة مشروطة ببنائھ�ا الص�وت�ي 
والنح�وي وال�دالل�ي. ت�أت�ي ف�رادة األدب 
حسب رأي جاكوبسن في كونھ�ا رس�ال�ة 
تتجھ إلى ذاتھا. تظھر ھنا إضاءة الم�ع�ة 
ف�ي األوص�اف ال�ن�ص�ی�ة ال�م�ف�ردة وھ��ي 
مازالت تنزُف على أوتار العود في ح�ق�ل 
أنغام وھذا ما یشكل ھویة ال�ن�ص س�واء 
ب��اإلخ��ت��الف أو اإلئ��ت��الف، ف��اإلی��ق��اع��ات 
مندمجة ذات مستویات متف�اع�ل�ة ت�ظ�ھ�ر 
فیھا شعریة ال�خ�ط�اب ذات نس�ق ف�ردي 
ولیس جم�اع�ي ك�م�ا ھ�و م�ع�روف ل�دى 
النماذج المدروسة مثل نازك ال�م�الئ�ك�ة، 
أدونیس،وكمال أبو دیب، ی�ظ�ھ�ر الش�ع�ر 
لدى نازك بأنّھ ظاھرة عروضیة قبل ك�ّل 
شيء ذلك ألنّھ یتناول الشكل الموسی�ق�ي 
للقصیدة بما یتعلّق بعدد ال�ت�ف�ع�ی�الت ف�ي 
الش��ط��ر. ح��ی��ث تص��ّر ل��دى م��ن��اقش��ت��ھ��ا 
قصیدة النثر بأّن الوزن ھو الروح ال�ت�ي 
تكھرب المادة األدبی�ة وتص�ی�رھ�ا ش�ع�راً 
فال شعر من دونھ مھ�م�ا حّش�د الش�اع�ر 
م��ن ص��ور وع��واط��ف وب��ح��ق ی��ن��ط��ب��ق 
كالمي على عمل ال�م�روات�ي أّن الص�ور 
والعواطف ال تصبح ش�ع�ری�ة، ب�ال�م�ع�ن�ى 
الحق، إالّ إذا لمستھا أصابع الم�وس�ی�ق�ى 
ونبض في عروقھا الوزن فالشعر حسب 
رؤی��ة ن��ازك ك��الم ع��اط��ف��ي م��وزون. 
فالوزن روح الشعر والعمود الفقري ل�ھُ 
أّما القافیة كونھا ذیالً لھذا الكائن الح�ي، 
وال حیاة لكائن بال عمود فقري أّما ذی�ل�ھُ 
ممكن اإلستغناء عنھ ویبقى ك�ائ�ن�اً ح�ی�اً. 
ما عدا الحصان إذا ق�ط�ع ذی�ل�ھُ ی�م�وت. 
ھناك أناس یتذوقون الشعر بغیر ال�وزن 
ت��ظ��ھ��ر نص��وص��ھ ب��إس��ل��وب م��رھ��ف 
ومحاكاتھ للطبیعة تجعل�ھ ی�ح�ت�ل م�رت�ب�ھ 
وسطى ب�ی�ن ال�ع�راف وال�م�ج�ن�ون ك�ون 
الشاعر إنسان غیر ع�ادي ی�أت�ی�ھ إل�ھ�ام 
م��ن هللا. ت��دوُر ح��واس ال��ك��ات��ب ب��ق��درة 
أدواتھ على التحرر م�ن ت�ع�اس�ة ال�زم�ن 
ھذا الحشد من الكلمات المحترقة تضعن�ا 
أمام سؤال: ھل ال�م�روات�ي إس�ت�ط�اع أن 
ی��رس��م ح��دود ن��ظ��ری��ت��ھ ال��غ��ی��ر م��رئ��ی��ة 
بإكتشافھ لإللحونات النازفة على ع�وده. 

خفقة ك�ل�م�ات ی�ت�راءى  42تظھر في ص
للمتلقي ع�دم ف�ھ�م�ھ ال�غ�ای�ة وال�وس�ی�ل�ة 
إلنقاذ الحبیبة. أیضاً یظھ�ر ت�ع�ب�ی�ر غ�ی�ر 
واضح بقولھ: / قالت: / ألّن الفرق بیني 
وب��ی��ن��ك، ھ��و أنّ��ن��ي أح��ب��ب��ت��ك وأنّ��ك 
أحببتك..!!. یظھر أّن المرواتي إست�ط�اع 
أن ی��وازي ب��در ش��اك��ر الس��ی��اب ون��زار 
قباني ب�م�ا ف�ی�ھ ال�ك�ف�ای�ة ألنّ�ھ ب�ب�الغ�ت�ھ 
الخاصة وھو یخاطب حبیبتھ إستطاع أن 
یجّدد ویتفّرد كحّد قولھ: / عیناك نافذتان 
أرى فیھما فراش�ات ض�وء.. / ت�غ�ری�ن�ي 

الش�اس�ع�ت�ان أح�الم�اً، وأل�ح�ان�اً،  -عیناك

بض�ی�اع..أح�بّ�ھ..!!.  -وفضاءات س�اح�رة
ب��غ��رب��ة  55ی��ت��غ��نّ��ى ال��م��روات��ي ف��ي ص

ال��وط��ن وی��ت��س��اءل ع��ن ح��ال��ة ال��ع��راق 
المحت�رق وال�م�ن�ت�ح�ب ش�وق�اً م�ن ھ�ول 
العادیات. مضیفاً ترسبات ال�م�اض�ي م�ن 
دكتاتوریة الحكم الزائل. یحكي المروات�ي 
عن ن�ظ�رت�ھ ال�ذائ�ب�ة ب�دل�ی�ل وص�ف ك�ّل 
النساء وردات وحبی�ب�ت�ھ ح�دائ�ق. دائ�م�اً 
تمّر على لس�ان�ھ ك�ل�م�ة ال�ع�رب. أع�ت�ق�د 
ھناك تناص غیر م�أل�وف س�واء ل�م�س�ة 
أبي نؤاس أو قدحة من قدحات رباعی�ات 
الخیام بقولھ: / ص�ادك ال�ل�ی�ل إذا ال�ل�ی�ُل 
رمى... یا عراق الضیم وال�م�ن�ت�ك�س/ ل�م 
یكن عمرك إالّ ظلماً.. ونزیز ال�ح�زن ف�ي 
درب قسي/. لقد وفّ�ق ب�م�ف�ردات ال�ب�ی�ت 
األول أّما الب�ی�ت ال�ث�ان�ي ك�ان�ت ال�ق�اف�ی�ة 
ثقیلة على اللغة وفق كلمة قسي كان من 
األجدر إدراج كلمة قاسي ولكن لضرورة 
الوزن أصبح ملزماً بذلك. أجمل ما ذك�ره 
المرواتي في ھذه المجموعة عندما قال: 

ال�ل�ی�ُل ی�ا وردت�ي ص�وٌت   / 68في ص
والنھار صدى/ والنھاُر في بل�دت�ي م�وٌت 
واللیُل مدى/ وأنا وأنت دم�ع�ن�ا ف�رح م�ا 
إنتھى.. ما إب�ت�دا/ غ�ری�ب�ان ی�ا ح�ب�ی�ب�ت�ي 
ص�رن�ا ف�ي ع�رس عش�اق ال��ردى...../. 
ح��ی��ث ی��وظّ��ف ال��ط��ب��اق وال��ج��ن��اس ف��ي 
نصوصھ. ھذا التمنطق بالكلمات ب�ح�اج�ة 
لثورة عاب�ث�ة ت�ت�ی�ُح ال�ف�رص�ة ل�ل�ت�ش�بّ�ث 
بالحكمة. كّل األسماء القبیح�ة إخ�ت�ل�ط�ت 
فتحولت إلى أسماء جمی�ل�ة وإب�ت�س�ام�ات 
عابرة تستن�ش�ق أول�ى نس�ائ�م ال�خ�ری�ف 
رغم ضب�اب�ی�ة ال�واق�ع وع�ن�اد ن�وام�ی�س 
ال��ح��ی��اة ن��رى ف��ي إل��ت��م��اع��ات��ھ ل��ی��ون��ة 
وإس��ت��رخ��اء ی��ك��ش��ُف ك��الھ��م��ا خ��ب��ای��ا 
األب��الس��ة. ربّ��م��ا ی��ع��وُد ی��وم��اً ال��ت��وازن 
الحقیقي للنفس ال�ب�ش�ری�ة. إن ك�ل ھ�ذه 
القالئد الرنّانة نجحت ف�ي أن ت�ب�ق�ى ف�ي 
منطقتھا ھي فلم تكن قصة قص�ی�رة ج�داً 
وال كانت شعراً ھ�ي ط�ری�ق�ة ال�م�روات�ي 
ب�ال��ك�ت��اب�ة الس�ردی��ة ھ��ي ك��م�ا یس�م��ی�ھ��ا 

صورة جمیل�ة   ( فضاء كتابي شخصي).
ف�ی�ھ�ا ج�زال�ة ال�ل�ف�ظ  79تظھ�ر ف�ي ص

واإلی��ق��اع ع��ن��د ق��ول��ھ:/ ص��م��ت��ي ن��اح��ل 
وندائي قاحل.. وال�وق�ُت ی�م�ش�ي كس�ی�راً 
مثقالً بالتثاؤب/ تعبت أصابعھ ب�م�س�ب�ح�ة 
خ�رزات�ھ�ا أوھ�ام�ي/. ھ�ن�اك تش�اؤم م�ن 
الذات غیر مرئي ق�د ب�اح ب�ھ ال�م�روات�ي 
بلفظة (عّموور.. عّموري). لقد إختل�ف�ت 
نظرة المرواتي للحیاة وإكتمل اإلخ�ت�الف 
ب�اب��ت�ك��اره ج��ن�س��اً أدب��ی�ا ج�دی��داً ھ��و ف��ن 
المرواة ( واإللتماعات مراٍو قصیرة ج�دا 
فن یوازي القصة الق�ص�ی�رة ج�دا) ال�ذي 

 -ی�وم�ا م�ا   –إحتار بھ زم�الؤه األدب�اء 
وفق مجادالتھم لھ بإعتباره نوعا غری�ب�اً 
من األدب ی�دخ�ل الس�اح�ة األدب�ی�ة ب�ل�غ�ة 
وح��داث��ة راق��ی��ة أت��م��نّ��ى ل��ھُ ال��م��وف��ق��ی��ة 
وال�ن��ج��اح ف�ي ع��م��ل��ھ خ��دم��ة ل�ل��م��ش��ھ��د 
الس��ردي ف��ي ال��ع��راق خ��اص��ة وال��ع��ال��م 

 العربي عامة.
................................. 

*صفة صائغ ال�ك�الم أط�ل�ق�ھ�ا ع�دد م�ن 
أصدقاء المرواتي من األدباء واألدی�ب�ات 
العرب. وأنا أّول من ی�ث�بّ�ت�ھ ب�م�ق�ال م�ن 

 األدباء.

ا  واا   * 
(أم   ف د) 

 
 كریم إینا / العراق
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كورت أطراف عب�اءت�ھ�ا ق�ب�ل أن ت�ھ�م      
بصعود الحافلة التي غطى ھدی�ر م�ح�رك�ھ�ا 
عل�ى ك�ل األص�وات .. وھ�ي ت�خ�ط�و ب�ی�ن 
المقاعد .. ف�ك�رت ب�ال�ج�ل�وس ق�رب ام�رأة 
ترتدي زي المدینة لكن ید والدتھا دف�ع�ت�ھ�ا 

من الخارج ببراز الط�ی�ور ..  للسیر نحو المقاعد الخلفیة لتجلس قرب نافذة مغبرة ملیئة 
جسد والدتھا البدین أجبرھا على التزحزح نحو الداخل لتلتصق بزجاج ال�ن�اف�ذة ح�ت�ى ل�م 

 الحركة. یعد باستطاعتھا 
نظرت بطرف عینھا لوالدتھا التي لم تنطق بكلمة منذ أن حضرت الستالمھ�ا م�ن الش�ی�خ 

الذي طلبت حمایتھ بعدما ھربت مع الرجل الذي أحب�ت�ھ وت�زوج�ت م�ن�ھ ... ل�ك�ن  سلیمان
الذي سیكلفھ الوفاء بھا خوض معركة م�ع  العرف والتقالید كانت أقوى من وعود الشیخ

 عشیرتھا فسلمھا بیده لقبضة الموت.
انطلقت الحافلة بركابھا الصامتین ... ربما كانوا یستمعون مثلھا للمذیاع وھو یبث أغنیة 

 قدیمة یھمس فیھا مطرب معروف .. (یا حریمة .. انباكت الجلمات من فوك الشفایف).
نظراتھا الزائغة كان سببھا الرعب الذي ولد من قلبھا تلك اللحظة وھي تتخ�ی�ل م�ا ال�ذي 
ینتظرھا ... ربما ستدفن حیة ... ال !! لن یفعلوا ذلك ... لن یقتل�وھ�ا إال ب�ع�د أن یش�ف�وا 

 غلیلھم منھا بالضرب والركل ثم ستطعن في كل أنحاء جسدھا لترمى بعدھا للكالب.
بدأ العرق یتصبب من مسامات جلدھا التي یُشم منھ الخوف ... فتحت ال�ن�اف�ذة ق�ل�ی�ًال ... 

 شغلتھا األشجار التي كانت تسیر عكس الطریق ... 
واق�ف�ة ال ت�ت�ح�رك؟ ش�ج�رة  تساءلت: كیف تسیر ھذه األشجار بینم�ا أش�ج�ار م�زرع�ت�ھ�م

البرتقال التي زرعتھا وھي في العاشرة من عمرھا بمساعدة شقیقھا الكبی�ر م�ح�س�ن م�ا 
 زالت في مكانھا رغم مرور تسع سنوات.

من بین زحمة األفكار الحت لھا صورة محسن وھ�و دون ع�ق�ال م�ن�ذ أن ع�رف ب�خ�ب�ر 
ث�ان�ی�ة ل�رأس�ھ ... دم�ھ�ا س�ی�ع�ی�د ل�ھ�م  (العقال)   ھروبھا ... موتھا سیكون الثمن لعودة

 الشرف الذي دنستھ فعلتھا ... ھذه أعراف العشیرة ولن یجرؤ أحد على مخالفتھا.
ما زالت األشجار تسیر لكن ھذه المرة بسرعة أكبر حتى أنھا لم تع�د ت�رى س�وى ص�وًرا 

 لو أنھا تغیب لحظات لتعود حیاتھا للخلف كما تفعل تلك األشجار.  تمر كالبرق... تمنت
ما الذي ستفعلھ لو عاد بھا الزمن إلى الماضي ... ھل ستختار الحب أم البقاء إلى جان�ب 

 البقرات واألغنام؟!
شعرت بنكزة قویة في خصرھا ... أنھ كوع والدتھا الذي مدت ل�ھ�ا بص�م�ت ق�ط�ع�ة خ�ب�ز 
طریة ... حدقت فیھا قبل أن تھم بمضغھا .. كانت تعرف أنھا آخر لقمة تأكلھا .. الج�م�ی�ع 
بانتظار وصولھا لیجعلوا منھا ولیمة دسمة لممارسة ذبح الشرف على ال�ق�ب�ل�ة أو رب�م�ا 

 دون قبلة.
فتحت النافذة لتزیل بعباءتھا براز الطیور لیتسنى لھا الرؤیة بوضوح .. تساءلت ث�ان�ی�ة: 

إلى الموت كما ھي اآلن ... اقش�ع�ر جس�دھ�ا ح�ی�ن  إلى أین تمضي ھذه األشجار... ربما 
تخیلت ما ینتظرھا ... وھي تمسح العرق عن جبینھا تمنت لو أنھم ی�ط�ل�ق�ون ال�رص�اص 

 علیھا دفعة واحدة ال أن یسلموھا للعذاب یلوك بھا كما تلوك بقطعة الخبز.
الس�م�اء  نظرت ثانیة عبر النافذة ... لم تكن األشجار وحدھا ما تسیر إل�ى ال�خ�ل�ف .. ب�ل

... شعرت  والبیوت ورمال الشارع والبشر .. الحافلة فقط من كانت تتقدم لألمام بغیومھا
 برأسھا یدور وأطرافھا ترتعش وقلبھا یعتصر بینما أنفاسھا تخرج بصعوبة.

لقد سمعت عن فتیات كثیرات قتلن في حمام العار لكن لم ی�خ�ط�ر ول�و ل�م�رة واح�دة ف�ي 
 بالھا أنھا ستكون واحدة منھن.

 بدأت الشمس بالمغیب... ھذه آخر شمس تشرق فوقھا وتغیب عنھا.
 شعرت بقشعریرة برد ارتجف لھا جسدھا النحیل لیعلو وجھھا إصفرار مخیف.

غابت لحظات لتجد نفسھا قرب موقد الخشب ترتشف الشاي الذي تفضلھ بالھیل وتتب�ادل 
الحدیث مع شقیقاتھا كما كانت تفعل سابقًا ... ھنا الحت منھا نظ�رة ن�ح�و ذل�ك ال�ع�ش�ی�ق 
وھي تجلس قبالتھ في تناولھما آخر وجبة. كانت تعیش لحظة سعادة عمرھا كلھ .. لكنھا 

 سعادة ممزوجة بعلكة الخوف والترقب من المجھول.
تستفیق مذعورة ... إنھ�ا ل�ح�ظ�ات ال�ح�ی�اة   قبل أن مررت لسانھا فوق شفاھا المتشققة 

 األخیرة ... ال ترید قضاءھا في النوم والكوابیس.
توقفت الحافلة لتھبط منھا خ�ل�ف وال�دت�ھ�ا ال�ت�ي أمس�ك�ت ب�م�ع�ص�م�ھ�ا ح�ت�ى ك�ادت أن  

الطریق شعرت كأنھا تدوس على ق�ل�ب�ھ�ا ال�ذي  وھي تجر نعالھا فوق حصى  تكسره ... 
.. ف�ج�أة  اقترف خطیئة الحب .. شعرت أنھا مثقلة بالدموع لكن دون رغ�ب�ة ف�ي ال�ب�ك�اء

ھي فق�ط م�ن ك�ان�ت  توقف كل شيء .. لم تعد األشجار تسیر والشمس تھبط للمجھول ..
 تعرف إلى أین تمضي.

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوز حمزة/ بلغاریا

  ا را
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

صموئیل نبیل أدیب/
  مصر

 

  ..." قال : " لقد صنع ھذا عن عمد، متعّمداً إھانتي..وهللا لن أسكت   
بینما یستمر ھو في حدیثھ، یراني صامتاً.. یظّن أنّي أؤیّد كالمھ، لذا ی�ت�ف�اج�أ ب�أنّ�ي 

  ).. أرجوك سامحھ… لعلّھ لم یعرف.. لعلّھ ولعلّھ…أقول لھ:( لعلّھ ال یقصد
یظن أني أدافع عن اآلخر، بینما أنا أدافع عن نفسي.. أحاول أن أبرر موق�ف�اً ح�دث 
معي منذ خمسة و عش�ری�ن ع�ام�اً.. ف�ي أی�ام ال�ج�ام�ع�ھ، ح�ی�ث الس�ك�ن ف�ي ب�ی�ت 

في عمارة كبیرة ك�ل�ھ�ا غ�رف ألم�ث�ال�ي … المغتربین القادمین من خارج المحافظة
  ....من طالبي العلم حتى لو في الصین

و لكنھ أصغر مني سنّاً، لذا ف�ق�د ك�ن�ت … أسكن في غرفة ومعي فیھا زمیل بلدیاتي
و ی�خ�ب�رن�ي أن�ھ …  األقدم في الغرفھ، و ھو المستجد الذي قدم منذ أسبوعین فقط 

سیسھر مع طالب دفعتھ في ال�دور ال�ث�ان�ي ل�ل�م�ذاك�رة اس�ت�ع�داداً ل�الم�ت�ح�ان�ات ل�ذا 
یقول :"صموئیل ال تضع المفتاح في الباب بعد أن تُغلقھ".. و یكرر األمر م�رت�ی�ن، 

ف�ی�ن�ص�رف .…  و انا أُخبره " لن أنسى .. وال تقلق أنت تعلم أن ن�وم�ي خ�ف�ی�ف" 
 بینما أستعد أنا للنوم مبكراً استعدادا لمحاضرات الغد

أنام في عمق ألستیقظ صباحاً بمفردي ق�ب�ل ح�ت�ى أن ی�رن ال�م�ن�ب�ھ، .. أن�ظ�ر إل�ى 
سریره فال أجده علیھ.. فأخّمن انھ ربما نام عند أصدقائھ.. و أت�ح�رك ن�اح�ی�ة ب�اب 

  !!!الغرفة ألكتشف أنني قد أغلقتھ من الداخل و نسیت المفتاح في الباب
 ..لقد نبّھ علي أكثر من مرة… یانھار اسود.. كیف نسیت

أفتح الباب ألجد طالباً من الغرفة المجاورة یستعد للذھاب إلى ال�م�ح�اض�رة األول�ي  
ك�ل   وھو ینظر إلّي بغضٍب شدید قائالً ( أنت نایم نومة أھل الكھف؟ .. لقد استیق�ظ

 )... السكن بسببك
ألكتشف أن "زمیلي" حاول أن یدخل الغرفة، و لكنھ لم ی�ع�رف بس�ب�ب ال�م�ف�ت�اح، 

حتى أنھ من ِشدة الطرق أیق�ظ …  فطرق الباب عدة مرات و مرات أخرى.. وأخرى
كل الزمالء في الدور، بل لقد حض�ر مش�رف الس�ك�ن م�ن ال�ط�اب�ق األرض�ي ع�ل�ى 

حتى اضطر آسفاً إلى أن ی�ب�ی�ت ف�ي …. و كل ھذا وأنا لم أستیقظ…  صوت الطرق
  …غرفة أحد الزمالء، متجاوراً لھ على سریر یتسع لفرد واحد فقط

أذھب إلى صدیقي معتذراً.. ال أعرف ماذا أقول.. فكیف یق�ت�ن�ع أن�ن�ي ل�م أت�ع�ّم�د ان 
أغلق الباب بالمفتاح؟ .. و كیف یقتنع أني لم أستیقظ حتى مع كل ھذا الطرق ال�ذي 

 .…أیقظ مشرف السكن من الدور األرضي
رحل بعدما اقت�ن�ع أن�ي ط�ردت�ھ …  و طلب نقلھ من الغرفھ و رحل… طبعا لم یقتنع

  ..من الغرفھ بالذوق، و قلتھا ال باللسان وإنما بالفعل األكید
 

أُخبره و أخبر كل الزمالء.. لم اسمعكم.. صدقوني.. كنت نائما ك�م�ا ل�و أن أح�دھ�م 
فالجرم جرمان.. غلق ال�ب�اب …. و لكن ال أحد یصّدق…  وضع سدادة أذن في اذني

  ..وعدم االستیقاظ.. و العتب شدید ألنى صدیق قبل أن أكون زمیل سكن
م قرأتھا و لم أصّدقھا حتى أصحبت أنا ن�ف�س�ي 323تذّكرت وقتھا قصة حدثت سنة 

فقد حضر ضیفا إلى األنبا باخومیوس .. و إذ استمر الحدیث م�ع�ھ …[  أحد ابطالھا
حتى منتصف النھار.. دخل علیھما تلمیذه فقال لھ األنبا باخومیوس : ات�ع�ب وض�ع 
طعاماً للضیف.. فقال لھ التلمیذ حاضر ثم انصرف ، لتمر ساعتان و یحضر ت�ل�م�ی�ٌذ 
آخر ویكرر األنبا باخومیوس الطلب " یا ابن�ي أحِض�ر ط�ع�ام�اً ل�ل�ض�ی�ف" وی�ق�ول 
التلمیذ حاضر یا أبي. . و ینصرف و تمر ساعات حتى یش�ع�ر األن�ب�ا ب�اخ�وم�ی�وس 

و ب�ع�دھ�ا ی�ل�ت�ق�ي …  بالحرج و یقوم بنفسھ( مع كبر سنھ ) .. لیعّد الطعام للضی�ف
مع تلمیذیھ و یعاتبھما بمحبة األب : طلبت منكما أن تُحِضرا طعاماً ل�ل�ض�ی�ف و ل�م 

  ..!تُحضرا، فھل یقول الضیف أننا بخالء..؟
لیخبراه التلمیذان في نفس الوقت. " ما سمعناك تط�ل�ب ط�ع�ام�ا و ان�م�ا س�م�ع�ن�اك 

  ..[ .. !!!"تقول لنا أغلق الباب وانصرف.. فأطعنا وانصرفنا
كیف سِمعا، شخصان مختلفان، كلماٍت غیر حقیقیة؟ .. و كیف نس�ی�ت أن�ا... ك�ی�ف 
لم استیقظ بعد كل ھذا الطرق،.. وأنا الذي استیق�ظ�ت ص�ب�اح�اً ب�دون ح�ت�ي ج�رس 

ال أعرف.. و لكنّي أحكي قصتى ھذه كلما رأیت مشاج�رة ق�ائ�الً : أع�ِط …  المنبھ؟ 
فاألمور لیست دائماً مثلما تراھا .. و الشیطان بالحقیقة.. شاط�ر.. ش�اط�ر …  عذراً 
 .جداً 
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القانون مجموعة فقرات تنظم ال�م�ج�ت�م�ع وح�ی�اة   
الفرد االجتماعیة واالقتصادیة ویكفل لھ ال�م�ع�ی�ش�ة 
بتوفیر العمل لھ من خالل توفیر دعامات االق�ت�ص�اد 
من قبل خبراء في السیاسة ال�داخ�ل�ی�ة وت�ن�ظ�ی�م�ھ�ا 
ودراسة حاجات المجتمع واكتشاف م�واط�ن ال�ق�وة 
والضعف فیھ ومن ثم سن ال�ق�وان�ی�ن ال�ت�ي ت�ك�اف�ح 
مواطن الضعف وذلك باسناد مواط�ن ال�ق�وة ف�ی�ھ . 
كذلك من مھام القانون ھو ت�ك�ف�ل�ھ ب�ح�م�ای�ة ال�ف�رد 
وضمان حریتھ الفكریة والسلوكیة بافساح ال�م�ج�ال 
لھ بتطویر مواھبھ وذلك بأنشاء مؤسسات حكومی�ة 
وتشجیع المنظمات الدولیة بفتح مقرات ت�وف�ر ل�ھ�ا 
كفاءات تدریسیة وتثقیفیة للوص�ول ب�االنس�ان ال�ى 
ھدف االستقرار النفسي واالمني وشعوره باھ�ت�م�ام 
الدولة بھ من خالل سد الفراغات التي ترشح نتیجة 
لتغیر الظروف العل�م�ی�ة وم�واك�ب�ة ال�ع�ال�م وال�دول 
المتقدمة واالتصال بھا واالستعانة بخبراتھم . كذلك 
اقامة الدورات من خالل االیفادات للمواھب العلمی�ة 

 بكافة اتجاھاتھا.
ان اھم عامل یساعد على بناء مجتم�ع ص�ح�ي ھ�و 
االقتصاد الذي یعتبر اساس بناء االنسان من خ�الل 
ضمان حقوق الفرد المادیة والمعیش�ی�ة والص�ح�ی�ة 
من خالل خطط تعتمدھا ال�دول�ة ك�أن ت�ك�ون خ�ط�ط 
خمسیة و عشریة ترسم من خاللھا اھدافھا مستندة 
بذلك على حاجات الفرد وامجتمع والتغ�ی�رات ال�ت�ي 
تحدث فیھ مثل انشاء الطرق وبناء الجسور وابن�اء 
الحدائق الترفیھیة والى اخره من مقومات المجتمع 
الن البیئة لھا دور كبیر بالتاثیر السلبي او االیجابي 
على عطاء الفرد. وھذا ما ذھب ال�ی�ھ م�اس�ل�و م�ن 
خالل دراستھ لحاجات الفرد بما یسمى ھرم ماس�ل�و 
ح�ی�ث ی�ق�ول (ت�درج ال�ح�اج��ات أو ت�درج م��اس�ل��و 

 Maslow's) :للحاجات أو ھرم ماسلو باإلنجلیزیة
hierarchy of needs)  

ھي نظریة نفسیة قّدمھا العالم أبراھام م�اس�ل�و ف�ي 
ع�ام  "ن�ظ�ریّ�ة ال�داف�ع ال�ب�ش�ري" ورقتھ الب�ح�ث�یّ�ة

 Psychological Review ف�ي م�ج�لّ�ة 1943
 العلمیة. 

ثُّم وّسع ماسلو فِ�ك�َرت�ھ ل�ت�ش�م�ل ُم�الح�ظ�ات�ھ ح�ول 
الفضول البشري الفطري. تَتبع نظریَ�ت�ھ ف�رَع ع�ل�م 
النفس التنموي الذي یدرس تط�ّور ون�م�و اإلنس�ان 
خالل المراحل المختلفة من حی�اتِ�ھ. وت�ن�اق�ش ھ�ذه 
النظریة ترتیب حاج�ات اإلنس�ان ووص�ف ال�دواف�ع 
التي تُ�ح�ّرك�ھ؛ وت�ت�ل�خ�ص ھ�ذه االح�ت�ی�اج�ات ف�ي: 
االح�ت��ی�اج��ات ال�ف��س��ی�ول��وج��ی�ة، وح��اج�ات األم��ان، 
واالحتی�اج�ات االج�ت�م�اع�ی�ة، وال�ح�اج�ة ل�ل�ت�ق�دی�ر، 
والحاجة لتحقیق الذات. وتدرج ماسلو ف�ي ح�اج�ات 

 . الى مایلي حسب نظریتھ
ھرم االحتیاج لدى اإلنسان ,تتدرج الحاجات حس�ب 

 :أھمیتھا في شكل ھرمي، ویتكون ھذا الھرم من
االحتی�اج�ات ال�ف�س�ی�ول�وج�ی�ة.ا ح�ت�ی�اج�ات األم�ان, 
االحتیاجات االجتماعیة, الحاجة لل�ت�ق�دی�ر, ال�ح�اج�ة 
لتحقیق الذات. ثم االحتیاجات الفسی�ول�وج�ی�ة وھ�ي 
االحتیاجات ال�الزم�ة ل�ل�ح�ف�اظ ع�ل�ى ال�ف�رد وھ�ي: 

 الحاجة إلى التنفس,الحاجة إلى الـطعام
الحاجة إلى الماء, ال�ح�اج�ة إل�ى ض�ب�ط ال�ت�وازن , 
الحاجة إلى الجنس, الحاجة إلى اإلخ�راج ,ال�ح�اج�ة 

 إلى النوم
والفرد الذي یعاني لفترات من عدم إشباع الحاجات 
الفسیولوجیة، قد یرغب في المستقبل عندما یصب�ح 
قادراً أن یشبع ھذه الحاجات في أن یشبعھ�ا بش�ك�ل 
مفرط، فمثالً قد نجد أن الفقیر عندما یصبح غ�ن�ی�اً، 
تتجھ معظم نفقاتھ إلى األكل والشرب وال�زواج. ث�م 
حاجات األمان. ووفق ھرم ماسلو، فإنھ بعد إش�ب�اع 

الحاجات الفسیولوجیة، تظھر ال�ح�اج�ة إل�ى األم�ان 
وھ��ي تش��م��ل: الس��الم��ة ال��ج��س��دی��ة م��ن ال��ع��ن��ف 
واالع��ت��داء, األم��ن ال��وظ��ی��ف��ي, أم��ن اإلی��رادات 
والموارد, األمن المعنوي والنفسي,األمن األس�ري, 
األمن الصحي, أمن ال�م�م�ت�ل�ك�ات الش�خ�ص�ی�ة ض�د 

 .الجریمة
االحتیاجات االجت�م�اع�ی�ة ,ف�ب�ع�د إش�ب�اع ال�ح�اج�ات 
الفسیولوجیة واألمان، تظھر الطبقة ال�ث�ال�ث�ة وھ�ي 
االح��ت��ی��اج��ات االج��ت��م��اع��ی��ة، وتش��م��ل: ال��ع��الق��ات 

 العاطفیة, العالفات األسریة,اكتساب األصدقاء
والبشر عموماً یش�ع�رون ب�ال�ح�اج�ة إل�ى االن�ت�م�اء 
والقبول، سواء إلى مج�م�وع�ة اج�ت�م�اع�ی�ة ك�ب�ی�رة 
(ك�ال�ن��وادي وال��ج�م�اع��ات ال��دی�ن��ی�ة، وال��م�ن��ظ�م��ات 
المھنیة، والفرق الریاضیة) أو الصالت االجتماعیة 
الص��غ��ی��رة (ك��األس��رة والش��رك��اء ال��ح��م��ی��م��ی��ن، 
والمعلمین، والزمالء ال�م�ق�رب�ی�ن)، وال�ح�اج�ة إل�ى 
الحب (الجنسي وغیر الجنسي) من اآلخرین، وف�ي 
غیاب ھذه العناصر الكث�ی�ر م�ن ال�ن�اس یص�ب�ح�ون 

 .عرضة للقلق والعزلة االجتماعیة واالكتئاب
الحاجة للتقدیر :ھنا یتم التركیز على حاجات ال�ف�رد 
في تحقیق المكانة االجتماعیة المرموق�ة والش�ع�ور 

 .باحترام اآلخرین لھ واإلحساس بالثقة والقوة
الحاجة لتحقیق الذات : وفیھا یحاول الفرد تح�ق�ی�ق 
ذاتھ من خالل تعظیم اس�ت�خ�دام ق�درات�ھ وم�ھ�ارات�ھ 
الحالیة والمحتملة لتحق�ی�ق أك�ب�ر ق�در م�م�ك�ن م�ن 

 .اإلنجاز
وھذا ما یحدث وجدث في دول ال�ع�ال�م ح�ت�ى ال�ت�ي 
اسستقلت قبل عقدین او اكثر ومثال على ذلك دول�ة 
اذر بیجان التي ذھب الیھ�ا ص�دی�ق�ي ( ث�ام�ر ع�ب�د 
جودة) الحاصل على شھادة باللغ�ة ال�ف�رنس�ی�ة م�ن 
كلیة االداب ویجید اللغة االن�ك�ل�ی�زی�ة ول�ھ ب�اع ف�ي 
اللغة العربیة ویعتبر ادیبا لكن ل�م تس�ع�ف�ھ ظ�روف 
البلد المتشظي المتشبث باالعراف والت�ق�ال�ی�د ال�ت�ي 
تركتھا الشعوب المتقدمة واتج�ھ�ت ب�ال�ت�ع�ام�ل م�ع 
االنسان كبیئة یبجب المحافظة علیھا والنھوض بھا 
وتوفیر سبل ال�ع�ی�ش ال�رغ�ی�د ل�ھ�ا .؟! وق�د ك�ت�ب 
صدیقي ال�ذي ذھ�ب ل�ل�ع�الج واالس�ت�ج�م�ام بس�ب�ب 
التردي في الواقع الصحي ف�ي ال�ب�ل�د وع�دم وج�ود 
االمكانیات ال�ط�ب�ی�ة وال�ت�ك�ن�ل�وج�ی�ة وت�ردي ال�ب�ئ�ة 

النفسیة فیھ . كتب مقارنة بین اذربی�ج�ان وال�ع�راق 
باسلوب تھكمي ولوعة وحزن وخیبة امل ل�م�ا رأه 
ولمسھ في دولة اذربیجان وما ھو الحال عل�ی�ھ ف�ي 
العراق الذي یمتلك ثاني اك�ب�ردول�ة م�ن اح�ت�ی�اط�ي 
النفط في العالم . ھذه مقدمة بسیطة فلنستمع ونقرأ 

 . ما كتبھ الحاج ثامر عبد جودة
ق��ال ل��ي ال��رن��ی��ن یص��ور ت��م��زق��ا ب��ال��غ��ض��روف 
المفصلي،وھذا مایجعلك تسیر بشكل طبیع�ي ول�ك�ن 
ماان تحاول الصعود ستشعر ب�االل�م ت�م�ام�ا ك�ام�ت�ك 
العربیة فانت خیر مصداق لمرضھا الذي تعاني منھ 
منذ اعالن اجزائھا دول..سال�ت�ھ ول�ك�ن�ي ش�خ�ص�ت 
علتي ،فما علة تاخر امتي عن الصعود الى مص�اف 

 الدول الكبرى؟
العرب غلبوا علومھم الشرعیھ والفقھیة على بقی�ة 
العلوم المعرفیھ والبح�ث�ی�ة،ف�ال ی�ك�ف�ي ان تش�ت�ري 
التكنولوجیا دون ان تكون لك الم�ك�ن�ة ع�ل�ى ان�ت�اج 
المعرفة...ھذا عین ماقالھ المجددون ك جمال الدی�ن 
االفغاني ومحمد عبدة ولكن بصیغ اخ�رى ،ول�ك�ن�ن�ا 
مع قیام دولنا عدنا الى موروثنا الذي اصبحت بین�ھ 

 وبین
 العصر الحدیث ھوة عمیقة سحیقة...قفز الى ذھني

وھو یحدثني تلك المداواالت والشجارات التي كانت 
تحتدم في نفسي :ایتھا الجماجم الكبیرة انتم تولیت�م 
قییادة المجتمع دینیا منذ الف سنة و ان�ت�م ت�ن�زل�ون 
رسائل عملیة !!ھل انتجتم دینا جدیدا؟ ھ�ل ب�ل�غ�ت�م 
مااراده الرسول ص واالئمة من بعده؟ ھل تخلصت�م 
بعد مای�ق�رب م�ن ال�ف ع�ام م�ن االول�ى واالرج�ح 
واالقرب الى الظن واالحتیاط االستحبابي واللزومي 
واخرى تعلمونھا النعلمھا ماعدنا ن�راھ�ا م�ث�ل ھ�ذا

( مایعین علیھ الكشف والشھود!!!!!)...فعال ل�م�اذا 
 .لم نعد نراھا؟

انتبھت الى محدثي وانا ال ارید ان اضیف عیبا ال�ى 
عیوب رصانة مدعی�ات�ي:ول�ك�ن ك�ی�ف ت�ری�دن�ي ان 
افصل بیني وبین تاریخي ان�ھ س�ج�ل ح�ی�ات�ي ،ھ�ل 

 بوسعك ان تفصل بین مراحل حیاتك؟
ان خط الشروع الجدید واقع م�ف�روض واس�ت�خ�دام 
بناه التحتیة یستلزم ادوات واالت م�ن�اس�ب�ة ق�ادرة 
على ابقائك حیا ومتحركا ،بل ومنتجا،اما ان تنطل�ق 
بالعربة على مدرج المطار فانك س�ت�ت�ن�اول قص�ص 
االجداد بدل ان تكون لك مساھمة حضاریة في عالم 
(السوفت وورد)....ھل تدري ایھا الطبیب ان هللا لم 
یعرفھ كثیر من المسلمین!!! بین لي؟قال لي: ق�ل�ت 
لھ امس زرت معبد المجوس وانا تربیت عل�ى ك�ره 
المشركین ،ففاجأني انھم انس�ان�ی�ون رائ�ع�ون وان 
االختالف الیعني العداوة والبغضاء وان الدی�ن ھ�ي 
نوایاك السلیمة وضمی�رك ال�ن�ق�ي ووج�دان�ك ال�ذي 
یرفض بیاضھ الشوائب.انھم الیضحون ب�ال�ح�ی�وان 
ویك�رھ�ون اھ�راق ال�دم ویس�ت�ع�ی�ض�ون ع�ن ذل�ك 

 !!!!بالفاكھة
اذن انت تقر اننا المسلمون الزلنا ل�م ن�ف�ھ�م دی�ن�ن�ا 
الذي دعانا للمحبة والن�ص�ی�ح�ة وحس�ن ال�م�ع�ام�ل�ة 
،وھذا سبب اخ�ر تس�ت�ف�ی�د م�ن�ھ اس�رائ�ی�ل ل�ب�ی�ان 
ھمجیتنا وتخلفنا واننا بدل ان نقارع الفكرة بالفك�رة 
وال��ح��ج��ة ب��ال��ح��ج��ة ن��ن��ت��ج ق��اع��دة ودواع��ش 
ومتطرفین ...ھل تعلم ان انتاج ال�م�ع�رف�ة وال�ب�ح�ث 

من اقتصادھا ف�ي ح�ی�ن  4',7العلمي یكلف اسرائیل
ف�ق�ط.!!!// 0,5ان العرب من الخلیج الى الم�ح�ی�ط 

 ... وھذا مایفسر تقدم اسرائیل على بلدان متقدمة
اشعر بالخیبة والحزن كلما نظرت الى ج�م�ال ب�اك�و 
وحدائقھا والتزام الناس بالنظم والقوانین. ال�ق�ص�ة 
بمجملھا تتلخص ب�ح�رق�ة ال�ق�ل�ب وم�ع�ان�دة م�رض 

 ..التمرد االجتماعي والسیاسي والتغلب علیھ

و ا  
 
 
 

 
عبد الحسین الشیخ علي/

 العراق     
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 حسین الحجي/ سوریا
 

 ؟  أي حب ھذا

 على أراض الوجد ـًاأن نسقط دموع

 أن نسق خیبة األماكن والمساءات البعیدة بوح المطر  

أن أتخذك عكازي في خریف ال�وق�ت وأن ت�ت�ك�أي ع�ل�ى ق�ل�ب�ي 

 خشیة السقوط

 أن أقرأ آخر األماني على منعطف طریق یشبھ خطوط كفیك

أن أعزف تشردي إثر رحیل صوتك كما ن�غ�م�ة م�ائ�ی�ة ت�ح�اك�ي 

 افتراق نھرین

أن أعرج بخف حرفي على كل االستعارات التي وث�ق�ت أح�داث 

 قبلة لم تزھر إال في ربیع شفتیك

 أن اتبنى مرتفعات عنقك ألجاور قالدة تتزین من حلي خدیك

أن أقطن كوكبآ یطل على تفاصیل أنوث�ت�ك ال�ف�اخ�رة ف�ي ح�ی�اء 

 شرفة

أن أمشي كل الدروب التي تؤدي إلینا وأقرأ كل الروای�ات ال�ت�ي 

 تكتب عنا

 أن أبیت على الطوى سنین ألقتات من نھدیك تفاحتي الشھیة

أن أحن على وجع األشجار التي شاھدت دوران خص�رك ح�ول 

 الطبیعة

وتأوه الریاح من ھ�ول األت�ح�اد وك�ی�ف ك�ن�ا آن�ذاك ع�رش ب�ال 

 ! ذاكرة

 أن أذرف كل االحالم على المساحات التي كانت حدودنا

 وأن أحفر قبري بیدي ! ألني لم أجد مثیآل لضفیرتك

 . حقآ كانت نجاتي
 
   

 َِِْة 
َِ ُأ 

 
 
 

 اسماعیل خوشناو
 العراق

 
 

 لِلسِّیَرةِ 
 أَْلُف ِحكایَةٍ 

 ِطْفٌل ُمِسَح فَُمھُ 
ُكوتُ   فَنُِحَت لَھُ السُّ
 ِشعاراً و ھِوایَةً 

 لُعَبٌ 
 أَصبََحْت َشْیَخاً 
 ُكوني َوقُوراً 

ُكونُ   فَقَد ُجسَِّم لََك السُّ
 َحتَّى اْلبِدایَةِ 

 شابٌّ 
 أَصبََح اْلغََزُل بَعَدهُ 

 أَرَمالً 
 َمعَرَكةُ اْلَجَدِل والسِّیاَسةِ 

 قَد َسَرقَْتھُ 
وایَةِ   ِمْثُل الرِّ

 َرُجلٌ 
 یَْبَحُث َعْن فِراِشِھ اْلَمْفقُودِ 

اَحةُ   فَالرَّ
 ُصوَرةٌ 

 َعلى َجبیِن ِوساَدتِھِ 
ةِ   تَْنِسُج ِمَن اْلقِصَّ

 ُكلَّ اْلَخفایا
 َعُجوزٌ 

 َعلى َمْھلٍ 
ْكَریاتُ  ھُ الذِّ  تَعُضُّ

 َوتُرِجُع بِھِ 
 ِمَن النِّھایَةِ 
 إِلى اْلبِدایَةِ 
 فَلِلسِّیَرةِ 

 أَْلفٌ 
 بَْل أَْكثَرُ 

 ِمَن اْلِحكایَةِ 
………… 

24/04/2022 

 نرجس عمران
 اسوری

 
 

 قد ھواك لھ تجاف؟  أقلب

 مالذ الروح التسأم طوافي

 

 إلیك أتیت معلنة میولي

 واعترافي  بأقوالي وصمتي

 

 ولكن في فعالك ما سقاني

 الشغاف  سموم الشوق یا ویح

 

 فبت كطامع في طیب نبض

 كمن یسقى من السم الزعاف

 

 قناع  أنادیك الغرام لھ

 بروحي قد تمادى إذ تجافي

 

 بالئي  فأكثر من حضورك یا

 فرب بلیة فیھا التشافي

 

 أنا إن تدن من مائي فإني

 أفیض أنوثة زمن الجفاف

 

 أعطي حناني  وأعلن أنني

 وأعرف أنك جاف كالفیافي

 

 وأنك من كثیري سوف تنمو

 وأني في قلیلك لي العوافي

 

 ولیس البخل مني أي شيء

 فكیف إذا عشیق القلب حافي؟

 أ؟ 
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تلك الجزیرة التي أحسست عنھا أول برھة غیر مأھولة حیث ان الصمت یخیم    
على شوارعھا. ثمھ سكون سرمدي یحیط كل شي ویجعلك تشعر مكانك في ح�ل�م 

 . ال تریده ان ینتھي حتى الصمت فیھا لھ صوت
ھذة الجزیرة غریبة حقا وغرابتھا ازعجتني للحد الذي جعلتني أتوغل فیھا ل�ح�ل 
لغزھا عجبت واستانست بسح�ر ال�م�دی�ن�ة ال�الم�رئ�ي ل�درج�ة ان�ي ال أرغ�ب ف�ي 
مغادرتھا كل شي جمیل حتى ضوء القمر المتوھج في ساحل المدینة ال�رائ�ع م�أل 

ك�ل ح�ی�ات�ي   جمیلة حتى األشجار لھا عزلھ ھ�ذة ال�ع�زل�ة راف�ق�ت�ن�ي  قلبي بعزلة
 ومازالت.

غمرني عبق رحیق األزھار وذھلت بجمالھا السرمدي حتى عازف الناي األعمى 
والحانة التي یقف أمامھا تزف لي لحظات منسیة من عم�ري أو ان�ي ارغ�ب ان 

 . انساھا
انتابني إحساس غریب أكاد احسة أول مرة ذكرني ع�ن�دم�ا   وانا اتجول في الغابة

رأیت قوس قزح أول مرة سحرني كل ش�ي .ك�ل ال�م�ش�اھ�د ال�م�ح�ی�ط�ة ب�م�ن�ت�ھ�ئ 
االلوھیة أو منتھئ الملكوت تصل إلى حد الكمال. انظر مسحورا بجم�ال األش�ی�اء 
التي اذھلتني حتي تخمت منھا شعرت اني ھویت في ھذة األعم�اق ح�ال دخ�ول�ي 
غابة المطر انتابني فجاة شك ان ھذة الغابة لن تنتھي حتى أی�ق�ن�ت ان�ي وص�ل�ت 

 . إلى حالة الخلود والمنتھى
ھرب عقلي في عتمة حالكة ووجدت نفسي ادور في تلك العتم�ة وص�رت اس�ق�ط 
بعیدا عن روحي دون نھایة .في عتمة ازدادت عتوما ول�م ت�ع�د ت�ط�اق ف�ي ت�ل�ك 

انتابني شعور غریب ھو الصراخ إلنقذ نفسي من ھذا ال�رع�ب ال�م�ط�ل�ق   اللحظة
انھا جزیرة غامضة حقا ھل ح�ق�ا ال�غ�م�وض ھ�ذا ھ�و ال�ذي ی�ب�ع�ث ال�ح�ی�اة ف�ي 
األشیاء . وانا امشي في شوارعھا وجدت نفسي محلقا في أحالم ھ�ؤالء ال�ن�اس 
الغامضین ومرتعبا من طقوس احتفاالتھم الدینیة .وامتألت عج�ب�ا ب�ھ�ذا ال�ج�م�ال 

  .الرائع والمتواصل لھذة الجزیرة المنسیة
قادتني قدماي إلى الس�اح�ل االخ�ر وك�ل�م�ا ن�ظ�رت ع�ب�ر س�اح�ل ال�م�ح�ی�ط رأی�ت 

.كل ھ�ذه األش�ی�اء ال�ت�ي رأی�ت�ھ�ا   على الرمال  الحسناوات یرقصن نص عاریات
  مألتني برعب مقدس لم اكن أحسبة

وفي لحظة من العدم عادت لي رباطة جأشي .مازل�ت م�ن�دھش�ا ب�األم�ك�ن�ة ال�ت�ي  
مررت بھا انھا جزیرة تبھر العیون حقا أخذني فكري بعیدا بھؤالء اللین یعب�رون 

 البحر ویغرقون من یحكي قصصھم؟
اللذین یغرقون ھم وحدھم اللذین یعرفون إذ لم یعد احد من�ھ�م ل�ی�خ�ب�ر اآلخ�ری�ن  

ان تمارس النس�ی�ان ك�ل   مثل األسطورة تبقى لغزا یصعب تفسیره وما علیك. إال
  یوم

شعرت اني اكثر سكینة وھدوء، واقل فضوال وأوسع تحررا من الخوف في ت�ل�ك 
 اللحظة خشیت ان افقد شیئا مألوفا لدي كان یرافقني كظلي كقلقي مثال

لن أموت في العدم وانا أرى السفینة تبحر في متاھات غیر م�رئ�ی�ة ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا  
شعرت اني اقف باخر بقعة في العالم أو في الحافھ األخیرة من الج�رف .س�م�ع�ت 
صوت امي ینادیني كان صوتا حفیفا خفیضا وحسا رفیفا یواس�ي اخ�ر رج�ل ف�ي 
األرض حكم علیة بال�غ�رب�ة األب�دی�ة أو ال�ھ�الك االب�دي. ف�ي ل�ح�ظ�ة م�ا ش�ع�رت 

مكان للراحة ظننت ان العدم والال�ش�ي   بالسعادة وأحسست ان الغربة أو الھاویة
الذي بددني قد ب�ددن�ي ب�ال�ف�ع�ل أحس�س�ت ح�ی�ن�ھ�ا ان�ي ج�م�اد أو ت�م�ث�ال ل�ل�ق�ادة 

   المنتصرون حین یرسمون ابتسامة الفرح المزیف على شفاھھم
صراحة انتابني الرعب حینھا حین نظرُت حولي بعیون ملیئة ب�رع�ب ال�غ�رق أو 
حالوتھ صرخت بأعلى صمتي وھا أنا أتذكر بعد عقود ان لكل رعب فتنة وحالوة 
وفوائد في لحظة ما شعرت انھ شي اسوء من الموت الني أسافر في الال مجھول 

 وأكون ممسوخا واتحول من العدم إلى شي اكثر رعبا منھ. 
كانت الحرارة عالیة جدا مختلطة برذاذ البحر المالح الذي تنفستھا ك�ل مس�ام�ات 
جسمي حتى شعرت للحظة ان وجھي بدا ینسلخ وازداد رعبي من الموت ال�ق�ی�ت 
بنفسي مولوال و صارخا من وجعي المجنون وقلت اي ق�رار م�ج�ن�ون ھ�ذا الن�ھ 

 . غالبا مایكتسب ویعاد اكتسابھا من المعاناة التي التنسى أبدا  اكثر الدروس
التزمت الصمت وُذھلت للحظة معتقدا اني سوف أتحرى ولو اب�ت�س�ام�ة ك�ان ك�ل 

اللون حتى عش�ق�ت�ھ ت�م�ام�ا ان�ھ   ماحولي ملتھبا باللون األزرق ومدمنا على ھذا
 ... عالم مثل لونھ األزرق مفعم بالحیاة...من ھنا بدأت رحلتي

ا ه 
 ور ات

 
 حمزه العامر

  بریزبن -أسترالیا 

  قصة قصیرة

                            ا  

 

 شیماء نجم عبدهللا/العراق
 
 

تعثرُت بالشرشف الذي كنُت أحملھ، صحوت من ن�وم�ي وأن�ا أق�ف ق�ب�ال�ة ذات�ي، ال أرى أح�داً     
بجانبي وال خلفي الوقت الثانیة صباحـًا، الكل نیام حتى القمر أخذ یغفو وی�أف�ل، ال�ل�ی�ل دام�س وأن�ا 
وحدي أسیر دون علٍم مني، احتضنت شرشفي وانسحبُت ببطء عائدة نحو فراشي، مازال الكل نیام 
ولم یشعر أحد بحركتي، قد غلفوا بأحالمھم متناسین أحالم إبنتھم، ت�م�ددُت وك�أن ش�يء ل�م ی�ك�ن، 
لففُت رأسي بغطائي أحاول سماع نبضات قلبي المتسارع ق�د ش�ع�َر ب�ج�ن�وٍن ل�م ی�ع�ھ�دهُ م�ن ق�ب�ل، 
ھمسْت شفتاي ببعض الكلمات متعوذة من الشیطان الرجیم عسى أن ال أشاھد ذاتي مرة أخرى ف�ي 

 .نفس المكان
حل الصباح واستیقظ الجمیع وبدأت ثورة الحیاة، خرج الجمیع لتحقیق متطل�ب�ات�ھ�م وأن�ا ج�ل�س�ُت  

احد عن قرقعة حدثت البارحة أو عن سبب حمل�ي ل�ل�ش�رش�ف و وق�وف�ي ب�دون  انتظر أن یسألني 
سبب، لكني لم أجد ما یریح بالي الكل كان غارقاً في حیاتھ، إال أن�ا ك�ن�ت أع�وم ف�ي ب�ح�ر م�ن�زل�ي 

 .بحركة ال إرادیة، من أنا؟ رغبت لو قیل لي أني في اللیل بثینة وفي النھار سھیلة
انتظرت مرور النھار بسرعة لیأتي اللیل؛ لعلي أكشف سبب حركتي وھل سأمش�ي ف�ي ال�ل�ی�ل م�رة 

 أخرى؟
الساعة األن الواحدة صباحا ومازلُت مستیقظة، افكاري قاتلت بعضھا وأنا في فراشي التحف قلق�ي 
حملُت شرشفي و وضعتھ في حجرٍة أخرى، وعلى غفلةً مني غف�وت وغص�ُت ف�ي ع�ال�م األح�الم، 

ضیٍق جداً وكلما صعدت اختفى من تحتي وبقیت أنا معل�ق�ة ف�ي األع�ل�ى،  كنت فیھ اصعد على سلٍم 
صرخت أین انتم؟ وإذا بي اصحو واجدني اقف في المطب�خ اح�م�ل ذات الش�رش�ف، ت�ل�ف�ت ی�م�ی�ن�اً 
وشماالً اللیل یطبق على حواس افراد المنزل، الكل نیام، إال روحي اخذت تحوم وتحوم حتى حركت 

 .جسدي وحملت بساطھا لعلھا تحلق في سماء االحالم، إال انھا مشت بین ثنایا النسیان

 قصة قصیرة

 ارة             

 عماد عارف الشیمى/مصر 
 

راح سكان مدینة (ه) یضعون الالفتات فوق ال�م�ن�ازل وال�ح�وان�ی�ت.. 
 مرحبین بزیارة األمیر (ك) لمدینتھم ألول مرة.. منذ أن تولى اإلمارة

. 
یقول السكان فیما بینھم نقال عن َمصدر مسئول فى ال�م�دی�ن�ة.. إن "

األمیر (ك) كان ھاجس خفى یجول بخاطره.. ب�اال ی�زور م�دی�ن�ة (ه) 
بالذات.. النھ یوجد من بین سكانھا.. أناس رؤوسھم ضخمة وشواربھم طویلة.. یخاف منھم األم�ی�ر.. 

 ."وسوف یتجنبھم خالل زیارتھ
بأمر من حاكم مدینة (ه) راح نفر من العسس یجولون فى ارجاء المدینة.. لیطمئنوا على األمن بھ�ا.. 
قبل أن یأتى األمیر (ك).. توقفوا اَمام حانوت فوق واجھتھ الفتة ن�اص�ع�ة ال�ب�ی�اض...زع�ق رئ�ی�س�ھ�م 

 من یكون صاحب ھذا الحانوت..؟ َ-: بصوت خشن
 :خرج لھ رجل راسھ ضخم وشاربھ طویل.. وقال

 انا -
 :حاول رئیس العسس أال یظھر رعبھ الشدید َمن الرجل.. وسألھ بتؤده

 لم یا سید ال ترحب بزیارة األمیر ك لمدینتنا؟  -
 :فبادره الرجل بسؤال ایضا

 من قال أننى لم أرحب بزیارة األمیر؟ -
 ..الفتتك ناصعة البیاض.. خالیة من اى ترحیب -
 انظر جیدا یا سیدى.. الفتتي تحمل كلمات الترحیب باالمیر ك انظروا انتم أیضا مع رئیسكم -

اخذ العسس یحملقون في الالفتة مع رئیسھم.. الذي ال یزال یحاول ان یخف�ى رع�ب�ھ م�ن ال�رج�ل ذى 
 : الشارب الكث.. وبعد لحظات عاد رئیس العسس یقول لھ

 یا سید الفتتك ناصعة البیاض.. وال تشیر إلى اى ترحیب -
 : ابتسم الرجل ابتسامة ساخرة.. ودنا منھم.. ثم صرخ فى وجوھھم

 بل انتم ال تبصرون -
 : أشار الرئیس إلى أتباعھ وھو یبتعد عن الرجل قائال

 ..إنھ مجنون.. اقبضوا علیھ وإیاكم أن یفلت منكم -
 : وفى الحال كان الرجل بین ایدیھم.. یصرخ

 إنكم ال تبصرون.. ال تبصرون -
صباح الیوم التالى.. كان األمیر (ك) یتجول فى شوارع مدینة (ه) وسط ھتافات وترحیب سكانھا ب�ھ.. 
وعندما مر موكبھ على حانوت الرجل.. نظر إلى الالفتة التى تحمل كلمات الترحیب.. وھ�م�س ل�ح�اك�م 

 : المدینة الذى كان یرافقھ
 .أحسن صاحب ھذا الحانوت.. امنحوه مكافأة -
ان الرجل ذو الشارب الطویل... لم یظھر فى  -آخر -یقول السكان فیما بینھم نقال عن مصدر مسئول "

 ."المدینة مرة أخرى... وإن كان ال یزال على قید الحیاة
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اعتدل على سریره نھض من فراشھ .. أش�ع�ة   
الشمس تصل أسفل المغسلة في المطبخ، ح�رك 
عضالتھ .. لیعید نشاطھ .. على یم�ی�ن ال�ح�وش 
وضعت الكراسي البیضاء .. كأنما تنتظر ضیوفا 
مقبلین .. أو موعدا سیحین بعد قلیل .. أص�وات 
أطفال یلھون في الزقاق .. دفع رت�اج ال�ب�اب .. 
شاھد جارھم یدفع القمامة أمام بابھ .. بمكنستھ 
الطویلةصباح الخیر .. جاري الج�م�ی�لآس�ف ل�م 
أقصد وضعھا قبالة داركمال علیك عزیزيت�ط�ل�ع 
نحو الیسار .. ثمة بعرات قرب فتح�ة ال�م�ج�رى 
الرئیس .. خمن إنھا لكبشلم یر حیوانا .. لك�ن�ھ 
رأى أثره .. ق�د ی�ك�ون أح�دھ�م ق�د وف�ى ن�ذرا 
برقبتھ ..الصغار سعداء .. الرجال لبس�وا ث�ی�اب�ا 
جدیدة .. واحدھم یحمل لحما في إناء معدن�ي .. 
حقا إنھا مناسبة سعیدة ان یتغیر ال�ن�اس ب�ھ�ذه 
السرعة ..حیاه رجال الحي بأذرعھم المرف�وع�ة 
في الھواء ..أسعد هللا أی�ام�ك ..أال ت�ذھ�ب إل�ى 
الجامع ؟ما المناسبة ؟نصلي صالة العید ..ف�ك�ر 
طویال القمامة مازالت في مكانھا .. رأى البع�رة 
ولم یر الكبش. . .بقي شیئا واحدا لم یف�ھ�م�ھ .. 
ألم یوزعوا لحم األضحیة .. أغلق ال�ب�اب وع�اد 
إل�ى س��ری�ره ل�ی��ن�ام ..الص��م�ون دف�ع الس�ت��ارة 
المغلقة .. دخل الضوء الح�ج�رة ال�م�ع�ت�م�ة ھ�ل 
أجلب الصمون؟ نعم .. أخرج النق�ود م�ن ج�ی�ب 
سترتھ ال�م�ع�ل�ق ع�ل�ى مس�م�ار ت�ح�ت الس�اع�ة 
الجداریة .. تشیر عقاربھا أن ال�وق�ت ال�ع�اش�رة 
صباحا .. لقد تأخرت ف�ي ال�ن�وم .. ت�ح�دث م�ع 
نفسھ .. فرك رأسھ األصلع ماضیا نحو الفرن .. 
الزقاق شبھ فارغ .. صادفت�ھ ام�رأة تس�ی�ر م�ع 
طفلتھا تحاشى النظر إلیھا.. یكره التح�دی�ق ف�ي 
الوجوه عن�دم�ا ی�خ�رج م�ن ال�م�ن�زل .. م�خ�ب�ز 
الصمون مزدحم .. بأطفال صغار دون ال�ع�اش�رة 
من ع�م�رھ�م .. وق�ف�وا ی�ن�ظ�رون ال�ى ال�ف�ران 
باھتمام.. متى یصلني الدور حتى أحص�ل ع�ل�ى 
الصمون..؟، ظل یفكر بطریقة یتخلص بھ�ا م�ن 
االنتظار .. الكل یتابع عامل المخبز كیف ی�ؤدي 
عملھ خارج المكان .. في الجانب المقابل قطتان 
تحتمیان تحت ظل شجرة .. ف�ج�أة دب ال�خ�الف 
بینھما .. تصاعد ص�وت م�وائ�ھ�م�ا .. ان�ت�ف�ض 
األطفال نحوھم�ا ف�رغ ال�م�خ�ب�ز .. ت�ق�دم ن�ح�و 
العامل ..استلم كیس الصمون ومض�ى .. ف�ی�م�ا 

 بقي الصغار یتابعون عراك القطط ..
*** 

ثمة وشائج زرعتھا نوافذ كلمات الكراس مابین 
ما یت�ح�س�س�ھ ص�م�د وم�ا ی�ح�دث ف�ي ال�واق�ع. 
سسیولوجیا االحتالل كشفت عم�ق ال�ھ�وة ب�ی�ن 
الطواشة والعولمة. الفرق یكاد یصل في ال�ب�ع�د 

 الزمني الى قرنین.
بدت عالق�ة ص�م�د والس�ی�د ت�ف�ت�ر. ول�م ی�ع�ودا 
منسجمین كالسابق كثرت النقود من تغییر عمل 

 الطواشة. أخبر أحمد تحسین بسریة تامة :
لقد شارك السید م�ج�م�وع�ة م�ن ال�م�ت�ن�ف�ذی�ن  • 

بوضع باخرة في رأس البیشة لینقل إلیھا النف�ط 
 المھرب بسفن صغیرة وأطلقوا علیھا الطواشة!

 وما سیكون عملنا ؟ •
 نحن من یدیر العمل •
 وصمد ؟ •
 انتھت صالحیتھ .. •

 أطلقا ضحكة مدویة ..
جمع صمد مالبسھ واختفى في لیلة غاب ع�ن�ھ�ا 

 القمر. لم یعد أحدا یسمع عنھ شيء ..
*** 

في الجمعة التي سبقت ش�ھ�ر رمض�ان. حض�ر 
 تحسین مرتبكا لیخبر السید :

 لقد وجدت عفیفة مذبوحة على فراشھا •
 من فعل ذلك ؟ •

رفع ظاھر یدیھ وم�ّد ب�وزه ت�ع�ب�ی�را ع�ن ع�دم 
معرفتھ. طلب منھ ان یحضر خطیبتھ ویقیما في 

 غرفة صمد ..
أخذت الثروة تزداد م�ع ارت�ف�اع أس�ع�ار ال�ن�ف�ط 
وتدھور األمور بش�ك�ل م�خ�ی�ف .. ق�رر الس�ی�د 
 االنتقال الى إحدى الدول المجاورة لیقیم ھناك ..

ابقي احمد وتحسین یدیرا أعمالھ ومتابعة عم�ل 
الطواشة وقبل مغادرتھ أمر بتجریف البستان .. 
یباع نصفھ قطع أراضي سكنیة والب�اق�ي ی�ب�ن�ى 

 علیھ (مول)!
***** 

فرضت العولمة أقدامھا على الواقع الُمر وص�ار 
السید یتحكم بأسعار العقارات من خارج البلد .. 
فیما فتح احمد وتحسین مكت�ب وس�ط ال�م�دی�ن�ة 
یتابعان تھریب النفط ال�ى ال�ط�واش�ة .. س�ارت 
األمور ھادئة بینھما الى أن تعرف�ا ع�ل�ى إح�دى 

 بنات اللي. فدب الخالف بینھما.
تدخل السید لح�ل ال�ن�زاع. ف�ق�رر ال�ف�ص�ل ب�ی�ن 
عملھما ففتح لكل منھما مكتب یدیر عمل خ�اص 

 بھ تحت وصایة السید.
من القضایا التي ط�رح�ھ�ا ع�ل�ی�ھ�م�ا ف�ت�ح ق�ن�اة 
تلفزیونیة.. سارعا الى طرح اسم ص�م�د أج�اب 

 بھدوء :
 صار من الماضي لم یعد ینفعنا •
 لكنھ كان مثقفا على درجة عالیة •

صرح بذلك احمد متطلعا نحو تحسین ال�ذي ب�دا 
 رأسھ كراس ثور ال یفقھ شیئا

 ابحثوا لنا عن مثقف نستخدم إمكانیاتھ .. •
 إنھم كثر یملؤون المدینة •
 اعرف صخبھم اكبر من انجازھم •

تحرك تحسین من مكانھ. بم�ح�اول�ة م�ن�ھ إث�ارة 
 انتباھھما قال بصوت متحشرج :

 حنان حامل .. •
 صرخ االثنان بصوت مسموع :

 ھل تزوجتما ؟ •
 ال .. لكن حصل خطأ •

 رد السید على الفور :
حصل خطأ .. بل كن�ت ت�ع�اش�رھ�ا ك�ع�ش�ی�ق�ة!  • 

 واستطرد بلھجة آمِرةَ :
احض��رھ��ا ال��ى ال�ف��ن��دق ال��ذي أق�ی��م ف�ی��ھ ..  • 

 وأضاف :
أمامك ثالثة أیام تكمل جواز سفرھا وتس�ل�م�ھ  • 

 لي .. صار مفھوم .. قالھا بنبرة حازمة.
لم یكن أمام تحسین إال الرضوخ م�ج�ب�را. وھ�و 
یشعر بغلیان مع�دت�ھ .. م�ن الص�دم�ة. اس�ت�م�ر 

 السید بذات المستوى من الكالم :
سآخذھا معي .. لتعی�ش ب�ع�ی�دا ع�ن أع�م�ال�ك  • 

 الدونیة ..
**** 

استغرق البحث عن مثقف یت�ف�ق ع�ل�ی�ھ ش�ھ�را 
كامال. فقد بذل احمد مجھودا كبی�را ح�ت�ى ع�ث�ر 
ع�ل��ى أب��و ال��ط��ی�ب ألج�ل م�ھ��م��ة أنش��اء ق��ن��اة 

 تلفزیونیة ..
اتفقا أن یتكفل أبو الطیب بجمیع مھ�ام ب�دأ م�ن 
الرخصة وشراء األجھزة والمعدات وت�ح�ض�ی�ر 
الكادر .. تبقى مھمة احمد دفع المبالغ واألج�ور 
بعد مراجعتھا من قبل محاسب أتفق م�ع�ھ ل�ھ�ذا 

 الغرض ..
مضى أسبوع و أبو الطیب منھك في عملھ. لكنھ 
كان بحاجة الى مع�اون ی�ج�ی�د م�ف�اص�ل ال�ع�م�ل 
بدرایة. فكر لیس ھناك س�واه. ص�دی�ق م�ق�رب. 
لكن لیس من السھل أقناعھ فقرر أشراك أح�م�د 
معھ للقیام بھذه المھمة. حددا موعدا وذھبا إل�ى 

 المقھى التي یرتادھا.
المواعید أوقات طائفة بین الصدف�ة وال�ت�ح�دی�د. 

 الساعات تمر ال أثر لما حضروا من أجلھ :
كل یوم ھنا كتمثال من طین یجلس ھناك عل�ى  • 

ذلك الكرسي المعزول .. قال أبو ال�ط�ی�ب ب�ن�ف�اذ 
 صبر ..

 ألیس ھناك غیره؟ •
 ھذا أستاذ الكل .. عملھ معنا مكسب للقناة .. •
 أتصل على موبایلھ .. •
ھو بعید عن تسویق العولمة! مازال م�خ�ل�ص�ا  • 

 لجذوره ..
 لقد تأخرت لدي عمل كثیر .. •

المقھى ش�ب�ھ ف�ارغ�ة .. أص�ح�اب ال�ب�س�ط�ی�ات 

یتثاءبون وقت الظھیرة. القیل�ول�ة أغ�ف�اءة ل�ھ�ا 
سطوتھا.. تبقى أصوات منبھات السیارات تضج 
لتتخلص من ازدح�ام الس�اح�ة ب�أت�ج�اه ال�ج�س�ر 

 المنحني الى الطرف األخر ..
حینما یأتي ص�اح�ب�ي أخ�ب�ره أن�ي ان�ت�ظ�رت�ھ  • 

 طویال ..
 صار أستاذ •

 رّد عامل المقھى وھو یستلم ثمن المشروبات.
تبقى الظھیرة نق�ط�ة كس�ل ف�ي زخ�م األس�واق 
المتداخلة ب�م�س�ق�ف�ات�ھ�ا ال�م�رت�ف�ع�ة. ال�ب�ض�ائ�ع 
المعروضة تظھر ما تف�ع�ل�ھ ال�ع�ول�م�ة ف�ي ھ�ذا 
الضخ السلعي المتزاید. ویقابلھ السحب المتمثل 
بالقدرة الشرائیة. شيء یكمل شیئ�ا ف�ي دوران 

 متسارع .. حركة دائبة ال تعرف التوقف.
حالة التشتت التي یعیشھا تحسین جراء فقدان�ھ 
خطیبتھ حنان جعلتھ یتعاطى ال�م�خ�درات. ألج�ل 
ذلك نزل ثانیة الى القاع بحثا عن مروجیھا. أنھ 
یكرر نفسھ في دورة معكوسة ترجع الى األی�ام 
التي سبقت قتلھ�م س�ط�ھ�أس�ط�ھ خض�ر خ�ن�ق�ا. 
ت�ع��اوده ال��ك�واب��ی�س .. ل��ی�خ��ت�ل ط�ری��ق�ھ ن�ح��و 

 المجھول.
عند العصر تدب الحركة في الشوارع واألسواق 
المكتظة . في طریق الصدفة یلتقي أبو ال�ط�ی�ب 

 صدیقھ األثیر ..
 لم أبق ِ مكانا إال وبحثت عنك .. وأضاف •
حتما أنك جائع .. لنذھب الى ال�م�ط�ع�م ن�ھ�ای�ة  • 

 الشارع عندي لك مفاجأة !
 مفاجئتاك ال تنتھي ھل عثرت كنز •
 تقریبا .. وستشاركني فیھ •
 هللا ما ھذا السعد الذي ھبط مرة واحدة •
غدا ستبدل مالبسك وتحلق لحیتك واصطحب�ك  • 

 الى المغارة حیث كنز علي بابا
 ارجو أن ال تكون كھرمانة موجودة •
 وإذا كانت حاضرة •
 لن أذھب معك •
 لماذا ؟ •
 ألنھا ستلقي الزیت الساخن على رؤوسنا •

ضحكا بصوت عال أُثار انتباه من في ال�م�ط�ع�م. 
 راح یؤكد لھ موعدھم .

في الیوم التالي مرَّ علیھ في غرفت�ھ ال�ب�ائس�ة . 
 كان ال یزال یغط في نومھ. فصاح :

أنسیت موعدنا .. أنھض فقد جلبت لك مالبس  • 
 جدیدة.

أفاق بتكاسل. خرجا بعد تغییره م�البس�ھ. ذھ�ب�ا 
 الى الحالق لقص شعره الطویل وحالقة لحیتھ ..

 بدا أنھ أستعاد وسامتھ .
 لم یبق سوى تناول الفطور •
 على عجل الرجل ینتظرنا •

 ركبا التاكسي . خاطبھ أبو الطیب :
لما تعبر ال�ى الض�ف�ة األخ�رى أس�ت�در ن�ح�و  • 

 الیمین عند العمارة الثالثة توقف
البنایة تتوس�ط الش�ارع ال�ف�س�ی�ح. أس�ت�ق�ب�ل�ھ�م 

 الموظفین بترحاب واضح .
 ھل المدیر موجود؟ •
 نعم •
 أبلغھ أبو الطیب في االستعالمات •
 السكرتاریة یقولون لیتفضل المدیر بانتظاره •

المكتب الفخم وطریقة اإلن�ارة واألث�اث ال�ب�اذخ 
 یدل على أمكانیة مالیة عالیة .

دخال الى غرفة احمد مدیر العمارة الفارھة الذي 
 نھض من كرسیھ مرحبا

 أھال ومرحبا •
قبل أن یصافح أبو الط�ی�ب . وق�ع ن�ظ�ره ع�ل�ى 

 الشخص المرافق لھ . صاح باستغراب :
 صمد ..! •

من زمن بعید لم یلتقیا احمد وتحسین . الصدف�ة 
جمعتھما سویة في تجمع انتخابي وكانت فرصة 

لھما أن ینسیا خالفھما . ووسط إص�غ�اء اح�م�د 
راح تحسین یسرد مح�ط�ات ح�ی�ات�ھ ل�ی�ب�رر م�ا 
یعانیھ ویبدد ما یحاصره من إحباط  مؤِذ س�اردا 

 (…)مأساتھ 
(…) 

**** 
دائما االمور ال تسیر كما مخطط لھا ھكذا فكرت 
وھي تسیر نحو دائرة االحوال الشخص�ی�ة. ف�ي 
بطنھا بذرة ترف حم�ل�ت ق�ی�د س�ج�ل�ي ال�م�دن�ي 
واجھت الموظف الم�س�ئ�ول ب�ح�ث ع�ن بص�م�ة 
أصابعي بعد ان دقق طویال في األوراق الب�ال�ی�ة 
القدیمة رفع رأسھ ح�دق ف�ي س�ح�ن�ت�ي ص�رخ 
بغضب : ما ھذا .. ثم ألقى قلمھ على ال�م�ن�ض�دة 
تركني وخرج ..ال ادري لم تذكرت ھذه الواق�ع�ة 
بعد تأزم عالقتھا مع احمد وانتھاء م�ا ب�ن�ی�ھ�م�ا 

 اكتشفت انھا حامل.
نبراس عملت في الشركة التي ی�دی�رھ�ا اح�م�د  

بعد معاناة مرھقة بین أب غارق في مرضھ وأم 
أجھضت حیاتھا بحادث سیارة وارب�ع�ة أخ�وات 
تزوجن من زمن بعید ورحلن في أرج�اء ن�ائ�ی�ة 

 حتى أصبحن غریبات عن البیت المكلوم.
أحست أن مشكلتھا في الب�ق�اء ال�ح�ص�ول ع�ل�ى 
ھویة أحوال مدنیة للجنین الذي یكبر في بطنھ�ا 
 یوما بعد اخر بعد تنصل عشیقھا عن رابطھما ..
سلوتھا في اللیل البھیم امار بثقلھ علیھا متابعة 
أخبار فاقدي الجنسیة تبقى حتى ساعة مت�أخ�رة 
تتصفح على موقعي جوجل ویاھو افزعھا الخبر 
المنشور على الیاھو بقیت تتابع االخ�ب�ار ال�ت�ي 

 جاء فیھا :
سمعت عن ابي عن ابیھ عن ابائ�ھ .. ان ام�ی�ر 
المؤمنین علي بن ابي طالب قال : الذمي ان ل�م 
یكن اخا لك في الدین فھو نظیر لك في الخلق .. 

 فكرت بطریقة حزینة
رجع الموظف الى مكانھ متاففا .. اردف ی�ق�ول: 
جنینك لیس مواطن�ا واوراق�ك ال�ت�ي ج�ل�ب�ت�ی�ھ�ا 

 التثبت شيء وبصمة اصابعك مشكوك فیھا ..
ایعني ھذا اني لست بشرا مثلك�م.. اال ت�ران�ي  • 

اتصرف كما تتصرفون ..اتعلم یا استاذ ان ھناك 
من یفكر بنا .. ویقول انھ یعمل الجلنا غیر ان�ي 

 لم المس شیئا لكن االنباء اكدت ذلك ..
ظل محملقا في سحنتھا الیفقھ شی�ئ�ا ف�ي ح�ی�ن 
ظلت خیاالت متابعتھا التصحف تدور في ذھنھ�ا 
المكدود كصور متالحقة ومتداخلة ال تس�ت�ط�ی�ع 
تمییزھا ھا ھي العولمة ترین�ا مص�ائ�ب ال�ن�اس 
فتھون عل�ی�ن�ا مص�ی�ب�ت�ن�ا. ال�ع�م�ال�ة م�ن س�وء 
المعاملة أو االستغالل أو خ�داع�ھ�م أو ان�ت�ھ�اك 
حقوقھم بأي شكل من األشكال، ودعم الض�ح�ای�ا 
بتقدیم المشورة وتعریفھم بحقوقھم ال�م�ك�ف�ول�ة 
نظاما، وإیضاح العقوبات المترتبة على مرتكبي 
ھذه الجرائم سواء من أصحاب المنشآت أو م�ن 
أفراد المجتمع وعلى الممارسات ال�م�ؤدی�ة ل�ھ�ا 

 وخطورتھا.
**** 

كنا نظن الطواشة میزتنا لكن یتكشف ل�ھ�ا االن 
الحدود تحده عالم م�ب�ن�ي وف�ق نس�ق واح�د ال 

 تتغیر فیھ اال السحن واللغات..
بقي موظف السجل ال�م�دن�ي ص�اف�ن�ا ال ی�ح�رك 
ساكنا تطلع نحو الحائط المقابل كان متسخا م�ن 
االحبار التي یمسحھا المراجعون الذین یضعون 
اصابعھم في الصطمبة لتأكید بصمة اص�اب�ع�ھ�م 
ب�ان��ھ�م م��ازال�وا اح��ی�اء وی�ت��م��ت�ع��ون ب�ح��ق��وق 
المواطنة .. لكن لم یخبرھم احد عن انسانی�ت�ھ�م 

  وما صلة ابائھم بالطوطم الذي كانوا یعبدون".

           اا 

 صالح جبار خلفاوي/بغداد         واألخیر       3الجزء/        
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الموسیقار العالمي "نصیر ش�م�ھ " ھ�و ع�ازف وم�ؤل�ف  
موسیقي عراقي تمیزت أعمالھ بقوة ال�ح�س ال�درام�ات�ی�ك�ي 
وثراء النص األوركسترالي، خلف العدید من ال�م�ق�ط�وع�ات 
الموسیقیة الصوفیة التي جمعھا، في البومھ ال�ج�دی�د ال�ذي 
یحتوي على مقطوعات صوفیة ألفھا ب�م�زی�ج م�ن األل�ح�ان 
الروحیة المنوعة وعزفھا بطریقة مغایرة ع�ن ك�ل ال�ط�رق 
السابقة، فتنقلك موسیقاه من تنویعات إی�ق�اع�ی�ة ت�ج�س�دھ�ا 
الروحانیة الصوفیة، تذھب بك إلى ع�وال�م أخ�رى ل�ف�ض�اء 
جمیل كبیر وواسع یختلف عن إیقاع الموسیقى ال�ت�ق�ل�ی�دی�ة 

  .من خالل المجال الرحب في تجلیات العشق االلھي
یعبر الموسیقار"نصیر شمھ "، عن ن�ب�رة إی�ق�اع ال�ح�ی�اة، 
عزف على أوتار العود نبضاتھ المركبة مع عوامل زخرفی�ة 
إیقاعیھ، یتخطى فیھا الحدود الموسیقیة متمكن من ال�زم�ن 
في عزف العود باالنسجام مع اآلالت الموسیقیة المتنوع�ة، 
یتعامل مع اإلیقاع مباشرة تحتوي ریشتھ اإلی�ق�اع�ی�ة ع�ل�ى 
نبضات سریعة وبطیئة، وسكوت وزخ�رف�ات م�ا ب�ی�ن�ھ�م�ا، 
حسب الحاجة و التعبیر ال�م�وس�ی�ق�ي، ف�ھ�و م�ت�م�ی�ز ب�ق�وة 

 الضرب
وھي صفة لما عرف عنھا من مقدرة على اسماع صوت العود بجالء ووضوح في مقطوعاتھ الموسیقیة، و 
عازف العود الفذ "نصیر شمھ"، قام بتطویر أسلوبھ بالتناوب مع حركة "ال�زخ�م�ة" أو "ال�ریش�ة" ص�داً 
ورداً ( أي نزوالً وصعوداً) إلى طریقة عزف متكاملة، أصبحت من حینھا أھم خصائ�ص ط�ری�ق�ت�ھ ب�ال�ع�زف 
على العود، وأحد أھم آلیات إثراءھا وتطویرھا على حد سواء وتتمیز النغمات المعزوفة، ببصم أن�ام�ل ال�ی�د 
الیسرى بصوت أكثر لیونھ ورنین أجزل فخامة وطالوة من ص�وت ال�ریش�ة ال�ی�اب�س، وت�ح�اك�ي ال�زخ�ارف 
الغنائیة، وكذلك تفنن في استعمال الریشة بطریقتین مختلفتین : الضرب الدائري أو الم�ن�ت�ظ�م وھ�و ی�ع�رف 

والضرب الغیر منتظم؛ وھي الطریقة تعرف اصطالح�ا  بالریشة المقلوبة وتعني الحركة المنتظمة للمضرب، 
بالریشة الھابطة، أي طریقة العزف التي تھیمن فیھا حركة الصد، ( أي من ناحیة العدد وقوة النب�ر)، وھ�ن�ا 
أمتلك قدرا كبیرا من التحكم والسیطرة على شدة ونوعیة األص�وات الص�ادرة م�ن ع�وده ف�ي أي م�ن�ط�ق�ة 

بإطالة أو تقصی�ر ال�ج�زء ال�م�س�ت�خ�دم م�ن ال�ریش�ة،  صوتیة وذلك، إما بتغییر قوة الزخم وموضع الضرب 
وتمثل "اإلقامة"، أي الوقوف علو نغمة واحدة وتكرارھا عدد من المرات، ثاني دعائم مدرسة الم�وس�ی�ق�ار 
" نصیر شمة " حیث تزخر تقاسیمھ باإلقامات التي تكون ثالثة أشكال : "تكراریة بسیطة" أي تكرار النقر 
بالریشة على نفس النغمة، أو مضعفة "دیوانیا"، بنغمة القرار التي تعزف قبل النغمة ال�م�ك�ررة، وال�ث�ال�ث 

 مشتق من النوع السابق
وھو مستلھم من تفعیل عروض الشعر تكرار الصیغ التي یستخدمھا في تق�اس�ی�م�ھ أم�ا ف�ي م�ق�ط�ع قص�ی�ر 

 مستقل أو قبل القفلة في مقطع طویل نوعا. 
بم ( تعلیق الوت�ر) ال�ت�ي ت�ع�ن�ي ت�ك�رار ن�غ�م�ة ح�ادة  -كذلك نالحظ في تقاسیمھ أول استخدامات تقنیة الزیر

بسرعة وعزف لحن بسیط في منطقة القرارات مما یعطي اإلحساس بسم�اع ل�ح�ن م�زدوج، ك�م�ا اس�ت�خ�دم 
بشكل متقن ومقنع لعدة مقامات، یفصل بین الجمل اللحنیة المتالحقة والمقامات المتغیرة منھا ایقاع الوح�دة 

وأیضا عزف نغمتي "الیكاه"والراست" بش�ك�ل ش�ب�ھ  الكبیر وایقاع السماعي وایقاع السنباطي، وغیرھا.. 
إیقاعي كأنھا قفلة أو مرد لحني ألفراد التخت، واتقن العازف "نصیر شمھ" تقنیة الزحف أو ال�زح�ل�ق�ة م�ن 
نغمة الى أخرى وطبقھا بأشكال مختلفة، وھناك أسلوب آخر یستعملھ قبل الق�ف�الت ع�ل�ى أب�ع�اد م�وس�ی�ق�ی�ة 
أصغر یمكن مالحظتھا في نفس التقاسیم في المقطوعات الموسیقیة، وبشكل عام أكمل الموسیق�ار "نص�ی�ر 
شمھ " شروط الموسیقي الحاذق الكامل، ومن أھم األشیاء ابدع في ابتكار صوت الموس�ی�ق�ى ال�م�م�ت�ع م�ع 
مزیج متناغم من أصوات اآلالت الموسیقیة المختلفة والمتنوعة وانسجام األلحان في مقطوعات موس�ی�ق�ی�ة 

وضبط اإلیقاع بدقة واضح�ة ب�ی�ن أش�ك�ال  مشتركة بین عازفین من ثقافات عالمیة مختلفة في توحید االداء 
اآلالت العربیة واآلالت الغربیة، في إخراج أصوات جدیدة مبتكرة من أجل تكوین ل�وح�ة م�وس�ی�ق�ی�ة ك�ام�ل�ة 
مكتملة في تجسید سیمفونیة متنوعة في حفالت األوركسترا، رك�ز خ�الل�ھ�ا ع�ل�ى ت�ف�اع�ل�ھ م�ع ال�ع�ازف�ی�ن 

واتصالھ بھم وجدانیا، وانفعاالتھ العاطفی�ة، ل�ن�ع�رف ع�ل�ى الص�ورة األك�ب�ر ل�ھ�ذه ال�م�ھ�م�ة  والموسیقیین 
الحساسة والجمیلة، التي امتاز فیھا بالبراعة فظھرت مواھبھ الطبیعیة مقرونھ بمحاسنھ الف�ن�ی�ة ومس�ت�وى 

رفع العقل والقل�ب  مھارتھ یسمح لھ بالتكیف مع التغییرات التلقائیة وتوظیفھا الى مقام فني مقدس یقصد بھ
 . والروح إلى األجواء الروحانیة الصوفیة

 ا ا م د 
 أ   م 

 
  دنیا علي الحسني/العراققراءة نقدیة: 

ا   
 
 
 
 

 
 

 نادیة محمد عبد الھادي
  مصر

 
 قلتُ 

 أریُد سماَع صوتَِك وأنَت تتھجى
 ح. ب . ك  أ

 أبى
 الحروُف سھلةٌ، ألنَّ   وقال: 

 نطقَھا بین المسافاِت عسیُر الوصول
 لكنَّھُ 

 توسَد كفي وعانق روحي
  

 دون حروفٍ 
 تھاوِت الساعةُ من فوِق الحائِط!

 قلتُ 
 قْل لي 

 أحبُّكِ 
 قال

 أكرهُ الحروفَ 
 قلتُ 

 انت ترسُم الحروَف للناِس كلَّ یومٍ 
 قال

 للناسِ   أسھَل الرسمُ   ما
 أغمضُت عینيَّ وشردُت بأفكاري

 جاَء یسألُني عن حالي
 امطَرني بنظراتِِھ الحانیِة عدَد لحظاِت الشرود

 أسمُع أنفاَسھُ تتالحقُ 
 قلُت احبُّكَ 

 تسبقُني بھا  أال
 قال أنا

 حٌر، ال أقبُل المساومةَ 
 رآني أضحُك خلَف البابِ   لكنھ حین

 كالبركانِ   ثارَ 
 المائدِة،  وبعثَر حروفي على

 غاَب أیاًما 
 حتى أخذني الحنینُ 
 أرسلُت لھ صورتي

 أسفلھا  كتبتُ 
 وحشتني

  
 ونطق ب ،،،،أممممم،،،  أتاني مھروًال 

 نحوي  أقتربَ 
 تبخَر عطري

 ذھَب العقُل مني 
 وعرجُت إلى صدرِه  حین المَس أذني 

 صمتي  صرخَ  
 بأنفي .  الحبِّ   و فاحْت رائحةُ عطرِ 
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 أر   أر

 ر ازراء
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