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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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ما یحصل اآلن في المشھد السیاسي، من ت�ع�ق�ی�دات     
وإنسداد سیاسي وفراغ دستوري لم یكن ولید المرحلة 

الجذور التاریخیة ال�ت�ي   السیاسیة الحالیة بل یعود إلى
بدأت مع العملیة السیاسیة(قبل عق�دی�ن) وال�ت�ي ك�ان�ت 
برعایة اإلحتالل األمری�ك�ي ال�ذي أع�ل�ن ش�رع�ی�ة ھ�ذا 

بعد إسقاط النظام الدكتاتوري.  2003االحتالل منذ عام 
فالذي قدمھ الجانب الراعي كان مشوھاً مرت�ك�زاً ع�ل�ى 
إستبعاد الثوابت الوطنیة واإلنتماء الوطني عند التعامل 
مع السیاسیی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن. وم�ن خ�الل ق�ان�ون إدارة 
الدولة المؤقت الذي أصبح ركیزة عند كتابة ال�دس�ت�ور 
الدائم . وبدالً من نقل ال�ت�ج�رب�ة ال�ی�اب�ان�ی�ة واألل�م�ان�ی�ة 
واألوربیة في إعادة األعمار والبناء بعد إنتھاء الحرب 
العالمیة الثانیة، تم وضع نظ�ام وأع�راف خ�ارج إط�ار 

م�ع�ت�م�داً ع�ل�ى رك�ائ�ز س�ارت وف�ق�ھ�ا   الدستور الدائ�م
 العملیة السیاسیة وھي

إعتماد المحاصصة الق�وم�ی�ة وال�م�ذھ�ب�ی�ة ال�دی�ن�ی�ة  -1
والطائفیة عند توزیع المناصب أو ت�ف�س�ی�م م�ؤس�س�ات 
الدولة(رئاسة الجمھ�وری�ة، رئ�اس�ة م�ج�ل�س ال�ن�واب، 

 رئاسة مجلس الوزراء ). 
 إضعاف روح المواطنة واإلنتماء الوطني  -2
تكوین طبقة س�ی�اس�ی�ة ف�اس�دة ی�ك�ون أغ�ل�ب�ھ�ا م�ن  -3

 المنتفعین والمستفیدین مع تقدیم الوالء. 
إیقاف المشاریع والمصانع والمعامل وعدم تجدیدھا  -4
العمل على إستمرار مع�ان�اة الش�ع�ب ال�ع�راق�ي م�ن  -5

 حیث الخدمات وباألخص الكھرباء والماء 
ربط العراق بالمؤسسات المالیة العالمیة والخضوع  -6

لش���روط���ھ���ا (ص���ن���دوق ال���ن���ق���د ال���دول���ي/ ال���ب���ن���ك 
 ومؤسسات أخرى)   الدولي

 ارتفاع خطي الفقر والبطالة -7
 إیقاف التنمیة الزراعیة والصناعیة  -8
 عدم االھتمام بالتدخالت اإلقلیمیة  -9

ظھور جدید للعشیرة والقبیلة واألسرة والتدخل في -10
  الشؤون االجتماعیة واألمنیة

 ظھور الملیشیات الطائفیة  -11
 إنفالت السالح -12
 التدھور الصحي والتعلیمي والثقافي  -13
عدم االھتمام بالحدود وتشكیل مافیات الم�خ�درات  -14

إل�ى ال�ب�الد   التي أدخلت أطنان م�ن أن�واع ال�م�خ�درات
والتركیز على الشباب. والقائ�م�ة ت�ط�ول. ذك�رن�ا ج�زء 
صغیر مما حصل والذي أعتمدتھ الحكومات المتع�اق�ب�ة 
وبالتالي إحترقت أحالم العراقیین في بناء وطن العدالة 
االجتماع�ی�ة وال�ب�ن�اء وال�ت�ق�دم والس�ی�ادة واألس�ت�ق�الل 
وتحقیق حقوق اإلنسان وحریة التعبیر وحقوق الم�رأة 
والطفل واألھم من كل ذلك تعزیز وتقویة تیار اإلس�الم 
السیاسي وأحزابھ الرافضة للدیمقراطیة.وبال�رغ�م م�ن 
التفاؤل الكبیر الذي كان یحملھ الشعب ال�ع�راق�ي ح�ول 
إقامة دولة ال�م�ؤس�س�ات ون�ظ�ام دی�م�ق�راط�ي ح�ق�ی�ق�ي 

ت�ح�ت  ومؤسسات تشریعیة وقضاء عادل غیر مس�ی�س
ظل دستور دیمقراطي ولكن ال�ح�ق�ائ�ق ج�اءت م�خ�ی�ب�ة 
لآلمال بعد أن تعاقبت حكومات تس�ی�ر وف�ق ال�ت�س�اب�ق 

فس�اد دوائ�ر ال�دول�ة إ على نھب األموال الع�ام�ة ووف�ق
وإضعاف الجیش والقوات المسلحة واألجھزة األمنی�ة. 
فالعملیة السیاسیة تتطلب التقییم والمراجعة والدستور 

 حیث أصبحت تعدیالتھ ملزمة .
من ھذه المقدمة نستطیع معرفة التراكم ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي 
أفرزتھ العملیة السیاسیة من الفش�ل ف�ي إدارة ال�دول�ة 
والفساد الذي دمر البنى التحتیة والخراب الذي حص�ل 
وفش�ل ج�م�ی�ع ب�رام�ج ال�ح�ك��وم�ات ال�م�ت�ع�اق�ب�ة ف�ل�ھ��ذا 
النستغرب مما یحصل. فاإلنتخاب�ات ال�م�ب�ك�رة حص�ل�ت 
نتیجة إنتفاضة الش�ع�ب وش�ب�اب�ھ وج�وب�ھ�ت م�ن ق�ب�ل 

السلطات األمنیة بالرصاص واإلعتق�االت م�ن أج�ل أن 
تستمر الطبقة السیاسیة الفاسدة في الحك�م وإس�ت�غ�الل 
الشعب. والیوم تثبت الطبقة السیاسیة المتنفذة عجزھا 
وفشلھا في تقبل النتائج أوتعمل على تنفیذ المستحقات 
الدستوریة، ماھذا الت�ف�ك�ی�ر الس�ی�اس�ي الس�اذج؟ ال�ذي 
یروج للثلث الُمعطل ویراھن ع�ل�ى م�ق�اط�ع�ة ج�ل�س�ات 
مجلس النواب وإتب�اع س�ی�اس�ة ال�ت�س�ق�ی�ط ل�غ�رض أن 
یكسب الوق�ت ف�ی�زی�د الص�راع إح�ت�دام�اً. أی�ن اإلی�م�ان 

ب�ال�م�ادة   بالدستور بالرغم من نواقصھ؟ وأین إیمان�ك�م
 الدستوریة حول التبادل السلمي للسلطة؟

المالحظ من قبل المح�ل�ل�ی�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن وال�م�راق�ب�ی�ن 
العراقیین بأن التجارب التي مرت وخوض االنت�خ�اب�ات 
لخمسة دورات تشریعیة، لم تستفد منھا الكتل المتنفذة 

 ولم تؤمن بطبیعة النظام الدیمقراطي.
ع�ن��د ب��ح��ث اإلنس��داد الس��ی��اس�ي، ال��ذي ل��م ی��ب��دأ ب��ع��د 

ب�ل ب�دأ ك�م�ا   2021االنتخابات المبكرة تشرین األول 
كتب الدكتور إحسان الشمري الكاتب والخبیر السیاسي 

إنسداداًكبیراً)  2014(شھدت العملیة السیاسیة في عام 
وھذاتطلب أشھراً طویلة لتشكیل ح�ك�وم�ة ج�دی�دة ب�ع�د 
رفض المالكي التنحي عن منصب رئاسة الوزراءحیث 
قام بإنزال الجیش والدبابات إلى شوارع ب�غ�داد ل�وق�ف 

وب�ال�ت�أك�ی�د اإلنس�داد   أي محاولة لتغییرمعادل�ة الس�ل�ط
بعد فوز القائم�ة  2014وبعد ذلك  2010ظھر في عام 

العراقیة برئاسة أیاد عالوي.واإلنسداد السیاسي یعن�ي 
تجمید نتائج االنتخابات وم�ن�ع س�ری�ان اإلس�ت�ح�ق�اق�ات 
الدستوریة وفي ھذه المرحلة تعط�ی�ل إن�ت�خ�اب رئ�ی�س 
الجمھوریة وتعطیل تشكیل الحكومة مابعد االنت�خ�اب�ات 
وبالتالي أصبح كل شیئ یدور في الحلقة المفرغة دون 
النظر إلى تعطل مصال�ح ال�دول�ة وال�م�واط�ن�ی�ن، ك�ذل�ك 
فقدان ثقة الدول بالنظام العراقي حیث تم ف�ی�ھ ت�غ�ل�ی�ب 
المصالح الحزبیة وال�ط�ائ�ف�ی�ة ع�ل�ى مص�ل�ح�ة الش�ع�ب 
العراقي .كما جاء ھذا التعط�ی�ل م�ن ج�ان�ب ال�م�ح�ك�م�ة 

أوالً م�ن ال�دس�ت�ور 76األتحادیة ال�ت�ي فس�رت ال�م�ادة 
حضور أغلبیة ال�ث�ل�ث�ی�ن م�ن أعض�اء م�ج�ل�س ال�ن�واب 
إلنتخاب رئیس الجمھوریة القادم . فالمحكمة أرادت أن 
تحل الخالفات سیاسیاً والخالفات تبلورت ح�ول خ�الف 

ك�وردي -س�ن�ي، وك�وردي  -ش�ی�ع�ي، وس�ن�ي-ش�ی�ع�ي 
 ونتیجة الخالفات ظھر:

تحالف األطار ال�ت�ن�س�ی�ق�ي. -2تحالف (إنقاذ وطن) و-1
تحالف إنقاذ وطن یتألف من التیار الصدري، والح�زب 
الدیمقراطي الكورد ستاني، وتحالف السیادة كما سمي 

أمااألطار التنسیقي فیتألف من حزب  بالتحالف الثالثي،
الدعوة ودولة القانون وت�ی�ار ال�ح�ك�م�ة وم�ن�ظ�م�ة ب�در 

 وعصائب أھل الحق وغیرھا من الكتل الشیعیة. 
تحالف إنقاذ وطن جمع مابین الشیعة (التیار الصدري) 
والسني (تحالف السیادة) الحلبوسي وخمیس الخ�ن�ج�ر 
والكوردي الحزب الدیمقراطي الكوردستاني. ك�ان م�ن 
المتوقع بأن االنتخابات المبكرة س�وف ت�أت�ي ب�ت�غ�ی�ی�ر 
موازین القوى في البرلمان وت�ك�ون ال�ن�ت�ی�ج�ة لص�ال�ح 
اإلنتفاضة التشرینیة ولكن حصل العك�س ف�ب�ع�د م�رور 
سنتین تقریباً نتیجة جائحة كورونا إستطاعت ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة أن تستعید توازنھا وتعود من جدید مستفیدة 
من أجواء التراخي والحمالت القمع�ی�ة ض�د ال�ن�ش�ط�اء 
والقیام بعملیات إغتیاالت وإعتقاالت مما أدى إلى فسح 
المجال من جدید للكتل ال�م�ت�ن�ف�ذة أن ت�ع�ود م�ن ج�دی�د 
بالرغم من خسارتھا الكثیر من المقاعد فبقي الحال كما 

 ھو علیھ !!
مبادرة ومبادرتین : ذكر السید رحیم العبودي من تیار 

م�ب�ادرة   الحكمة الوطني برئاسة السید عم�ار ال�ح�ك�ی�م
 04/05/2022التي قُدمت ب�ت�أری�خ   األطار التنسیقي

المكونة من تسعة نقاط مع تسعة نقاط مرفق�ة م�ل�زم�ة 
للتنفیذ لتطبیقھا وھي دعوة للنواب المستقلین لیأخ�ذوا 

في تشكیل الحكومة والمبادرتین اللت�ان   زمام المبادرة
قدمھما التیار الصدري ھي المبادرة األولى التي منحھا 
إلى اإلطار التنسیقي في مطلع ش�ھ�ر ن�ی�س�ان ول�ك�ن�ھ�ا 
سرعان مافشلت بسبب إصرار ال�ت�ی�ار ع�ل�ى إس�ت�ب�ع�اد 

 نوري المالكي ولكن اإلطار رفض . 
والثانیة وجھھا التیار الص�دري ل�ل�ن�واب ال�م�س�ت�ق�ل�ی�ن 
للقیام بتشكیل الحكومة مع الحلفاء (التحالف ال�ث�الث�ي) 
المسمى إنقاذ وطن المكون من الكورد والسنة وب�دون 
تمثیل الكتلة الصدریة ومنحھم النواب المستقلی�ن م�دة 
خمسة عشر یوماً لإلجابة وایضاً لم تجد ھذه الم�ب�ادرة 

 اإلستجابة. 
التیار الصدري وتحالف إنقاذ وط�ن ی�ری�دون ح�ك�وم�ة 

اإلطار ال�ت�ن�س�ی�ق�ي   أغلبیة سیاسیة أو وطنیة في حین
یرید حكومة توافق حس�ب م�ا ج�اءت ب�ھ ال�ح�ك�وم�ات 
السابقة وھنا بدأ التناقض ولكن بسبب عدم وجود فوز 

م�ن ت�داع�ی�ات   جھة بأغلبیة ساحقة فحصل م�ا حص�ل
 اإلنسداد السیاسي. 

وعن موقع العین األخباریة ح�ول (إس�ت�رج�اع ال�وع�ي 
الوطني ال�م�غ�ی�ب) م�ق�ال ل(ع�ل�ي ال�ك�ات�ب) ی�ؤك�د ب�أن 
مستوى صناعة القرار السیاسي والحكوم�ي وط�ب�ی�ع�ة 

مسؤولیات إدارة الدولة. كما  التعامل مع التكلیف بمھام
نؤكد على حضور الوعي ال�وط�ن�ي ب�دالً م�ن ال�ت�ف�ك�ی�ر 

 الطائفي المحاصصي.
إحسان الشمري : ان العراق بعد أن یُثبت البُنى التحتیة 
من الممكن أن یقوم ع�ل�ی�ھ�ا ب�ن�اء ص�ال�ح ل�إل�س�ت�خ�دام 
المؤسساتي. ویذكر إن الحكومة المقبلة أمام مسؤولیة 
مختلفة التتقبل األخطاء الكبیرة بعد أن إستنزفت جمیع 
موارد الدولة م�م�ا أن�ت�ج�ت م�ع�ادل�ة م�ع�ق�دة الت�ت�ح�م�ل 
التجریب والمغامرة مجدداً. إن التاخیر الذي حصل ف�ي 
تسریع المستحقات الدستوریة تتحملة الكتل السیاسی�ة 

 المتنفذة. 
إن الفراغ الدستوري سوف یستمر وكذلك اإلنسداد وقد 
تصل جمیع الكتل إلى الصیغة الف�اش�ل�ة وھ�ي ال�ت�واف�ق 
وتوزیع المناصب حسب األقدمی�ة وال�ن�ق�اط. وب�ال�ت�ال�ي 
سوف نعود إلى المربع األول وتندفع الجماھیر الشعبیة 
من جدید في تظاھرات كبیرة واسعة ق�د ت�ق�ض�ي ع�ل�ى 
وجود ونفوذ الطبقة السی�اس�ی�ة ال�ف�اس�دة. وت�ع�اد رف�ع 
شعارات اإلنتفاضة وھ�ي ال�ك�ش�ف ع�ن ق�ت�ل�ة الش�ب�اب 
المنتفض، الكشف عن المجرمین ناھبي أموال الش�ع�ب 
ومحاكمتھم الكش�ف ع�ن أخ�ط�ب�وط ال�ف�س�اد. ال�ت�غ�ی�ی�ر 

 والعدالة االجتماعیة. ال محاصصة والطائفیة .

اد امد واا  رياغ اا 

 صبحي مبارك/ مالبورن
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 تحول الكائنات: -الفصل الثامن  

في حكایات ألف لیلة ولیلة تت�ح�ول الش�خ�وص 
من صورة إلى أخرى بسھول�ة ویس�ر، م�ث�ل 
شرب الماء، بل ھذا التحول في ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
األحیان یح�دث ب�واس�ط�ة رش ال�م�اء ع�ل�ى 
الشخص، أو الشيء، الذي نری�د أن ن�ح�ول�ھ. 
وھذا التحول یتم على االنسان إلى الحیوان أو 
بالعكس، راجع ح�ك�ای�ة "ال�ح�م�ال وال�ب�ن�ات" 
مثال، إذ یتحول االنسان إلى كلب وی�ع�اد م�رة 

 أخرى انسانا بفعل سحر الجنیة.
والتحول ھذا ی�ح�دث أیض�ا بس�ب�ب ش�يء    

مسحور، مثل الغ�اب�ة، أودب�وس الش�ع�ر، أو 
بسبب ساحر أو س�اح�رة، أو ذات�ی�ا. وھ�ذا 
التحول یرید أن یق�ول ان ھ�ذه ال�ك�ائ�ن�ات ل�ھ�ا 

 -عقل تفكر بھ مث�ل االنس�ان ال�ذي یس�ت�ط�ی�ع
 ان یتحول إلى أي شيء. –حسب اعتقاھم 

ولما كنا قد أخرجنا حكایات ألف لیلة ولی�ل�ة    
من مجال دراستنا ھنا، فان القصص الش�ع�ب�ي 
ھو اآلخر یضم تحوالت كثی�رة، ون�رى ال�ف�ت�اة 

 )1( في الحكایة العراقیة "الخیارات الث�الث" 
 تتحول إلى حمامة تأتي یومیاً إلى قصر الملك.

وفي حكایة "اللیمونات الثالث" الم�ص�ری�ة    
فإن الفتاة، وبف�ع�ل ال�دب�وس الس�ح�ري ال�ذي 

 تضعھ في شعر رأسھا، تتحول إلى حمامة.
 
 أما في حكایة "القصر المسحور" العراقیة  
نجد أن األمیر صاحب القصر یتح�ول ف�ي  )2(

اللیل إلى طائر جمیل یدخل إلى قصره. وكذل�ك 
  اخوتھ التسعة والثالثون.

 )3( أما في حكایة "تضحیة أخت" العراقیة    
فإن أخوتھا یتحولون إلى غ�رب�ان ی�راف�ق�ون�ھ�ا 
أینما سارت. وھذا التحول نجده كذلك في أكثر 
من حكایة عربی�ة، ك�ال�ح�ك�ای�ة ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة 

. ونجد في الحك�ای�ة ال�م�غ�رب�ی�ة ) 4("القرصة"
ت�ح�والت ك�ث�ی�رة م�ن  )5("الطائر األزرق" 

 أنسي إلى طائر.
وھكذا نجد إن الحكای�ات الش�ع�ب�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة  

زاخرة بمثل ھذا التحول من ھیئة أنسی�ة إل�ى 
 ھیئة أخرى، وبالعكس.

إذا كانت ھذه التحوالت تتم بص�ورة ذات�ی�ة   
من الشخص نفسھ، فھناك تحوالت أخرى تتم 
بف�ع�ل خ�ارج�ي، م�ث�ل ح�ك�ای�ة "ال�ل�ی�م�ون�ات 

ف�إن ال�ف�ت�اة، وب�ف�ع�ل  ) 6(الثالث" المصریة 
الدب�وس الس�ح�ري ال�ذي تض�ع�ھ ف�ي ش�ع�ر 
رأسھا، تتح�ول إل�ى ح�م�ام�ة. وك�ذل�ك ھ�ن�اك 

 تحوال یتم برش الماء من قبل شخص آخر.
ویتحول خلف الراعي في نص حك�ای�ة "ش�ك�ر 
وخلف الراعي"، كم�ا وردت ف�ي م�وض�وع 
"الجمادات التي لھا فعل الكائنات الحی�ة" إل�ى 
بغل، ثم ناقة، ثم إلى جرذ، ثم إل�ى ط�ی�ر، ث�م 
إلى وردة، ث�م إل�ى رم�ان�ة، ث�م إل�ى ث�ع�ل�ب. 
ویتحول الساحر شكر إلى قطة، ثم إلى صق�ر، 

 ثم إلى درویش، ثم إلى دیك.
ھذه التحوالت لیست ھ�ي ال�م�ق�ص�ودة ف�ي    

فص�ل��ن�ا ھ��ذا، ب��ل ال�م��ق��ص�ود ھ��و ت��ح��ول 
الحیوانات، حقیقیة أو خرافی�ة، م�ن ح�ال�ت�ھ�ا 
األصلیة إلى حالة أخرى كأن ت�ك�ون انس�ان�ا. 
وت�ت�ح�ول ال�غ�ی�الن إل�ى رج�ال ف�ي ال�ق�ص��ة 

الشعبیة، مثل نص ح�ك�ای�ة "الش�واك" ك�م�ا 
وردت في موضوعة الغیالن ال�ط�ائ�رة. وف�ي 
نص حكایة "العصا السحریة" كما وردت ف�ي 

 موضوعة الغولة الشریرة.
 )7( وف�ي ن�ص ح�ك�ای�ة "ب�ال ع��ن�وان"    

وقصة   (المصریة) تتحول الضفدعة إلى فتاة.
تتحول إلى أشیاء أخرى مع  )8("البنت حیة" 

 من یحبھا الذي ھو اآلخر یتحول إلى أشیاء.
تتحول الساحرات  )9(وفي قصة "أبو نیة"    

إلى حیوانات أمام عائلة الم�ل�ك م�م�ا ی�ح�دث�ن 
 عاھة في أجسامھن.

وھكذا تتم التحوالت ھذه بكل سھولة ویسر    
 القصص الشعبي العالمي أیضا.  في

*** 
ویجب االنتباه إلى مالحظة مھمة، اننا سوف  

ال نھتم بتحول االنسان إلى حی�وان وم�ن ث�م 
اعادتھ إلى أصلھ الن ع�ن�وان ال�ك�ت�اب ھ�و 
"كائنات تفكر" وھي الكائنات الموج�ودة ف�ي 
الطبیعة من غیر البشر. وھذا یحدث في أغلب 
القصص الشعبي الخرافي، مثل قصة "الجم�ل 

إذ ی�ح�ول ال�ج�م�ل  ) 10( واالخوات الثالث�ة" 
 البنت إلى كلب أعرج.

*** 
 الضفدعة المتحولة: -

 )11(النص المصري" بال عنوان " 
((خیاط فقیر، وجد في دكان�ھ عص�ا وق�ط�ع�ة    

من الحجر وضفدعة فأخذھا إلى بی�ت�ھ ل�ج�ل�ب 
الحظ.. وكان في كل یوم عندما یعود إلى بی�ت�ھ 
یجده نظیفا ومرتب�اً.. فش�ك ب�أم�ر الض�ف�دع�ة 
وطلب منھا أن تعود إل�ى ح�ال�ت�ھ�ا األنس�ی�ة. 
فتحولت الضفدعة إلى فتاة جمی�ل�ة .. ف�ت�زوج 

  منھا الخیاط..
وفي یوم ما شاھد الملك ال�ف�ت�اة ف�أب�دى إل�ى 
وزیره رغبت�ھ ف�ي ال�زواج م�ن�ھ�ا، ف�أق�ت�رح 
الوزی�ر أن ی�ك�ل�ف ال�خ�ی�اط ب�م�ھ�ام ص�ع�ب�ة 
التحقیق .. فأستدعى المل�ك ال�خ�ی�اط وأع�ط�اه 
قطعة قماش صغیرة وط�ل�ب م�ن�ھ أن یص�ن�ع 
منھا أربعین ب�دل�ھ ل�رج�ال قص�ره ف�ي ل�ی�ل�ة 
واحدة.. وفعل الخیاط ذلك ب�م�س�اع�دة زوج�ت�ھ 

  والعصا والحجر.
وفي المرة الثانیة طلب منھ أن یح�ض�ر ط�ف�الً 
رضیعاً یحكي لھ حكایة كلھا كذب. وبم�س�اع�دة 
زوجتھ والعصا والحجر حصل عل�ى ال�ط�ف�ل.. 
وذھب بھ إلى المل�ك.. وأخ�ذ ال�ط�ف�ل ی�ح�دث 
الملك قائالً: "كنت ذات یوم أسی�ر ف�ي ع�رض 
البحر في مركب ومعي أربعون جواالً مم�ت�ل�ئ�ة 
بالسمسم، ثم ھاج البحر وانقلب المركب ب�م�ا 
فیھ.. فأخذت أشرب من ماء البحر حتى ج�ّف 
و استطعت أن أنقذ األجولة عدا جواالً واحداً، 
كان قد تبعثر منھ السمسم فأخذت أجم�ع�ھ.. إال 
حبة واحدة حیث أخ�ذت أب�ح�ث ع�ن�ھ�ا ح�ت�ى 

وجدتھا".. ولما سمع ال�م�ل�ك ھ�ذه ال�ح�ك�ای�ة 
صفق للطفل.. وعف�ا ال�م�ل�ك ع�ن ال�خ�ی�اط و 

 زوجنھ)) .
*** 

 القطة المتحولة: -
 )12(النص السوري/ حمصي"البنت القطـة" 

((كان في قدیم ال�زم�ان ام�رأة ال ت�ن�ج�ب    
األوالد، فدعت ربھا أن یرزقھا بنتاً ولو كانت 
قطة. بعد عّدة شھور حم�ل�ت ال�م�رأة وول�دت 

 قطة فرعتھا، وربّتھا حتى كبرت.
كان أبوھا وأمھا یتركانھا ف�ي ال�ب�ی�ت وح�دھ�ا 
ویذھبان للعمل في الحقل، أم�ا ال�ق�طّ�ة ف�ك�ان�ت 
تخرج وتتمّشى في المدی�ن�ة، وت�ت�ف�ّرج ع�ل�ى 
البیوت والدكاكین واألسواق وتم�ض�ي ال�ن�ھ�ار 

 وتعود قبل عودة والدیھا...
في أح�د األی�ام وھ�ي ت�م�ش�ي ف�ي ال�م�دی�ن�ة، 
صادفت قصر الملك الكبیر الفخم الذي ت�ح�ی�ط 
بھ حدیقة واسعة غناء كثیرة األشجار، أرادت 
الدخول إلي القصر فمنعھا الح�ارس وط�ردھ�ا 
بعیداً عن باب القصر، لكن�ھ�ا ع�ادت ودارت 
حول السور حتى وجدت مكاناً تسلّقتھ وقفزت 
داخل القصر، تجولت في المكان فرأت حدی�ق�ة 
كبیرة فیھا من جمی�ع أن�واع أش�ج�ار ال�ف�واك�ھ 
والثمار، وف�ي وس�ط ال�ب�س�ت�ان ب�ح�ی�رة م�اء 
صغیرة، فاشتھت أن تس�ب�ح ف�ی�ھ�ا، ف�خ�ل�ع�ت 
مالبس القطة وظھرت م�ن�ھ�ا ص�ب�ی�ة ف�ات�ن�ة 
ورائعة الج�م�ال، وخ�ل�ع�ت خ�وات�م أص�اب�ع�ھ�ا 
العشرة و وضعتھم فوق ثیابھ�ا، ون�زل�ت إل�ى 
البحیرة فسبحت فیھا حتى اكتفت، ثم ق�ط�ف�ت 
كمیة من الفواكھ ولبست ثیاب الق�ط�ة وع�ادت 

 إلى البیت.
لما رجع والداھ�ا وج�دا ف�ي ال�ب�ی�ت ال�ف�واك�ھ 
والثمار الط�ی�ب�ة ال�ت�ي ل�م ی�ری�ا م�ث�ل�ھ�ا ف�ي 
حیاتھما، فاستغ�رب�ا األم�ر ول�م ی�ع�رف�ا ك�ی�ف 
جاءتھما، فأكال منھا ح�ت�ى ش�ب�ع�ا وح�م�دا هللا 

  تعإلى وناما.
كّررت القطة األمرعّدة أیام وفي كل مّرة كانت 
تغ�اف�ل ال�ح�ارس وت�دخ�ل وت�خ�رج دون أن 
یستطیع منعھا أو اإلمساك بھا وكان الح�ارس 
منزعجاً من ھذه القطة ومستغرباً من قص�ت�ھ�ا 

 ولم تأت وتذھب كل یوم...
في أحد األیام انتبھ ابن المل�ك إل�ى ال�ح�ارس 
والحظ انشغالھ وانزعاجھ، فسألھ ع�ن أم�ره 
فحكى لھ قصة القطة التي تدخل وت�خ�رج إل�ى 
القصر منذ عّدة أیام في الموعد ذاتھ، فانشغ�ل 

ال�ق�ط�ة وص�ّم�م أن   ابن الملك أیضاً ب�ق�ص�ة
 یكتشف سرھا..

في الیوم التالي اختبأ ابن الملك في ال�ح�دی�ق�ة  
بین األشجار یراقب ما یح�دث إل�ى أن ح�ان 
الموعد، فدخلت القطة وخلعت ثیاب�ھ�ا ف�ب�ان�ت 
كما ولدتھا أمھا. افتتن اب�ن ال�م�ل�ك ب�ح�س�ن�ھ�ا 
وجمال جسمھا، وتركھا حتى نزلت إلى ال�م�اء 

 تسلّل إلى مكان ثیابھا وأخذ أحد خواتمھا.
عندما خرجت القط�ة وج�دت أح�د خ�وات�م�ھ�ا 
مفقوداً فاستغربت األمر، وفتشت علیھ ك�ث�ی�راً 

فارتدت مالبسھا وعادت إلى بیتھا   دون فائدة
 حزینة.

في الیوم التالي فعل اب�ن ال�م�ل�ك م�ث�ل ال�ی�وم 
السابق، وأخذ خاتماً آخ�ر وع�ن�دم�ا غ�ادرت، 
لحق بھا ومشى وراءھا دون أن ت�راه ح�ت�ى 

 عرف بیتھا.
في الیوم التال�ي ل�م ت�ع�د ال�ق�ط�ة إل�ى ح�دی�ق�ة 
القصر بسبب حزنھا عل�ى ض�ی�اع خ�ات�م�ی�ھ�ا 
وخوفھا أن تفقد الباقي. افتقدھ�ا اب�ن ال�م�ل�ك 
وانشغل بالھ علیھا وبعد ع�ّدة أی�ام ت�أك�د أن�ھ�ا 

لن تعود، فحزن واغ�ت�ّم ورق�د م�ریض�اً ف�ي 
فراشھ فجلبوا لھ كبار األطباء لكنھ�م ع�ج�زوا 
عن مداواتھ. فحزنت أمھ علیھ واغتّمت كثیراً 
وجلست إلى جانبھ تحاول أن ت�ع�رف قص�ت�ھ 
فصارح أمھ وأخبرھا حقیقة حالھ، وأنھ ی�ح�ب 
القطة ویرید منھا أن تخطب�ھ�ا ل�ھ، ف�اس�ت�اءت 
أمھ من ھذا الخبر وصاحت و ولول�ت وخ�اف�ت 
من الفضیحة، وحاولت بكل الوسائل أن تثنی�ھ 
عن عزمھ فلم تتمكن من إقناعھ، وفي النھایة 
تحت إصرار اب�ن�ھ�ا وخ�وف�ھ�ا ع�ل�ى ح�ی�ات�ھ 
وافقت، وذھبت إلى بیت القطة تطل�ب خ�ط�ب�ة 
ابنتھم البنھا، فاستغرب وال�دي ال�ق�ط�ة األم�ر 
وأفھماھا أنھ ال یوجد لدیھما ابن�ة وال ی�وج�د 
م�ع�ھ�م�ا ف�ي ال�ب�ی�ت س�وى ق�ط�ة ص�غ�ی��رة، 
فأخبرتھم أنھا جاءت تخطب ال�ق�ط�ة الب�ن�ھ�ا، 
وعرضت علیھم وزن القطة ذھباً، فواف�ق�ا ف�ي 
الحال وھم مدھوشان من أمر الملك�ة، وق�ب�ض 
الوالدان المال وسلّماھا للقطة وف�رح�ا ألن�ھ�م 

 تخلّصا منھا.
إل�ى ال�ق�ص�ر وھ�ي   حملت زوجة الملك القطة

خجلة ومستحیة من ال�ن�اس، ودخ�ل�ت ع�ل�ى 
ابنھا وق�ال�ت ل�ھ مس�ت�ھ�زئ�ة: خ�ذ ع�روس�ك 

 واتھنّى فیھا، وتركتھ وأغلقت علیھ الباب.
قام ابن الملك من فراشھ وكأن�ھ ل�م ی�ك�ن ب�ھ 
شیئاً، فأخ�ذ ال�ق�ط�ة وحض�ن�ھ�ا بش�وق وأخ�ذ 
یكلّمھا ویبثّھا حب�ھ وغ�رام�ھ، وھ�ي س�اك�ت�ة 
ومندھشة من أمره وتصرفات�ھ. وأخ�ی�راً ق�ال 
لھا: اخلعي مالبسك فإني أعرف حقیقتك. ف�ل�م 
ترد علیھ، عندھا قام إل�ى ال�خ�زان�ة وأخ�رج 
الخاتمین وقدمھما لھا، ف�ت�أك�دت ال�ق�ط�ة أن�ھ 
یعرف حقیقتھا، فخلعت مالبسھا وبدت صبی�ة 
أحلى من القمر، لب�س�ت ال�خ�ات�م�ی�ن وج�ل�س�ت 
بجانبھ، وطلب أمھ فدخ�ل�ت ع�ل�ی�ھ وش�اھ�دت 
عنده صبیة مثل القمر فحدثھا بقصة ال�ق�ط�ة، 
وعرفت الحقیق�ة وف�رح�ت ب�ھ�ا أش�د ال�ف�رح 
وأرسل ابن الملك ف�ي ط�ل�ب وال�دی�ھ�ا وع�ق�د 
قرانھ علیھا وأقام األفراح وال�ل�ی�ال�ي ال�م�الح، 
وعاش الجمیع في سعادة ون�ع�ی�م وط�ی�ب هللا 

  عیش السامعین.)).
*** 
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أن أتساع التخیل لدى الشاعر تتحول نصوصھ   

الى حالة من الرؤیا التي تجعل اللغة تخ�رج م�ن 
رتابتھا لتولد الص�ور الش�ع�ری�ة واالس�ت�ع�ارات 
والمجازات ل�ك�ي ی�ت�م ال�ت�أوی�ل ال�م�ق�ارب ال�ى 
مساحات الت�خ�ی�ل ت�ل�ك وھ�ذا م�ا ی�ت�ط�ل�ب م�ن 
الشاعر م�الح�ق�ة ال�ل�غ�ة ال�ت�ي ت�ح�ق�ق ك�ل ھ�ذه 
األستعارات من أجل یخلق التوزان ما ب�ی�ن ھ�ذا 
التخیل واللغة التي تنمزج معھ ألن قدرة الشاعر 
على مسك اللغة التي تقارب الفھم األدراكي ف�ي 
التصور الذھن�ي وض�م�ن م�ن�ط�ق�ة ال�ت�ي ت�ح�دد 
المسافة ما بین الواقع والخیال ل�ك�ي ال ی�ت�ح�ول 
التخیل الشعري الى طوبائي الفك�رة ب�ع�ی�دأ ع�ن 
حضوریة اإلنسان و وجودیتھ ف�ي ال�ح�ی�اة ,ب�ل 
تب�ق�ى األش�ك�ال ال�رم�زی�ة أش�ك�ال ت�أم�ل�ی�ة ف�ي 
جوھریة الرؤیا والمشاعر ألن ال یمكن أن نحدد 
الخیال إال أنھ رحلة الدالة والتغیر في مس�ل�م�ات 
الواقع لكي نعید صیاغتھا وفق طاقتنا اإلنسان�ی�ة 
والمنفتحة على احالمنا التي نرید أن أراھ�ا ف�ي 
تغیر الواقع حولنا , ونجد الشاعر كریم عب�د هللا 
بھذه المجموعة (وجٌع أشی�ٌب... وك�فٌّ ع�ذراء) 
أخ��ذ رم��وز ال��واق��ع وأط��ع��م��ھ��ا روح ال��ت��أم��ل 
األدراكي لكي ال یخرج بعیداعن حت�م�ة ح�دوث 
األشیاء والمرئیات التي تتحرك بأسرارھا حولنا 
لكي ال یخلق صورة معتمة و طوب�ائ�ی�ة ف�ارغ�ة 
من المعاني الت�ي ال ت�ع�ط�ي ال�دف�ق الش�ع�وري 
الوجودي في روحیة اإلنسان وال�م�ت�ن�اظ�رة م�ع 
األشكال الرؤیویة القادرة على األتی�ان ب�م�ا ھ�و 
واضح الصور في ك�ل أش�ك�ال�ھ�ا ال�م�ض�م�ون�ی�ة 
والـتأملیة الحقیقیة , حیث ندرك أن ال�رم�ز ل�دى 
الشاعر یتحول ح�ال�ة ت�واف�ق�ی�ة م�ن األس�ت�ع�ارة 
العاطفیة الوجدانیة ولیس حالة ذھنیة مجردة من 
التوھیم األدراكي الخالي من مالمسة الروح ف�ي 

 .... جوھریتھا اإلنسانیة التأملیة
نص تأتأت شقوق اللم�س (ف�ي ت�ج�اع�ی�ِد  4ص 

المسافاِت ال�م�ن�ھ�وك�ة ـ� ط�ی�ٌف یض�يُء أھ�داَب 
القصائد /و ...../ مرآةُ جثّةُ ال�ح�ل�ِم ../ ت�ل�ت�ح�ُف 
خطوطَ الظّل ِنكھةُ الجسِد وعاء النزِف ــ تفی�ُض 
الینابیُع في نسِغ الخطوِةال�رم�وُز مس�ام�ی�ٌر ت�دكُّ 
لغةَ الصمِت ــ تتدحرُج ع�ل�ى م�ف�ات�ی�ِح الش�ھ�وِة 
حش�ٌد م��َن األش�واِق ../ ت��غ�صُّ ب��األش��واِك ../ 
تحرُس مجامَر الشقاِءركاُم ال�م�رآی�ا ../ تص�ال�ُح 
تواریخ الصوِر ../ وأجراُس السنین تلبُس ث�وَب 

 العفِّة)
من اج�ل ت�ح�ری�ك ال�واق�ع م�ن ج�م�وده واب�ع�اد 
التراكم الالفھمي والالم�ب�االة ال�ذي ی�ح�ول ھ�ذا 
الواقع الى حالة راكدة یت�ط�ل�ب ھ�ذا أن ن�رت�ق�ي 
بھذا ال�واق�ع ال�ى مس�ت�وى ال�رم�ز وف�ق نس�ق�ھ 
األستعاري , وال�رم�ز ی�ك�ون ھ�و ال�ت�وص�ی�ف 
الذھني األدراكي لك�ل ح�االت ھ�ذا ال�واق�ع ألن 
الرمز الفعال ھ�و ن�ق�ل ك�ل مس�ل�م�ات األش�ی�اء 
وأنعكاساتھا في حركة ال�م�رئ�ی�ات ال�ى ال�ق�ی�م�ة 
العلیا من األشتباك بین ھذه المسلمات وحركت�ھ�ا 
الرمزیة التي تعط�ی�ھ�ا أب�ع�اد ح�ی�ات�ی�ة ال�ج�دی�دة 
تجعلھا حالة جمالیة عمیقة ذاتیة الشعور برم�وز 
دالالتھا األشاریة, وھ�ذا م�ا ی�ول�د م�ن�ھ�ا ح�ال�ة 
أنفعالیة قریبة من أنفعالیة اللغة ورموزھا الحی�ة 
ونجد ھنا الشاعر كریم قد حمل حالتھ األنفعال�ی�ة 
رموز تعطیة حریة حركة ال�ح�ی�اة ب�ی�ن ال�ح�ب 
وفقدانھ وبین الموت والحیاة أي كل م�ا ی�ع�ی�ش�ھ 
اإلنسان من مصیر, حیث نجده أستفاد من الوق�ع 
ل�ع��ط�ی��ھ دف�ق ش��ع�وري ص�وري ف��ي ال��رؤی��ة 
الشعریة لدیھ وطبعا ھذا جاء من طاق�ة ال�خ�ی�ال 
التي یمتلكھا من خالل رمز الموج�ودات حس�ب 

أشارتھا الح�ی�ة ض�م�ن ج�م�ل�ت�ھ الش�ع�ری�ة (ف�ي 
تجاعیِد المسافاِت المن�ھ�وك�ة ـ�ـ� ط�ی�ٌف یض�يُء 
�ةُ ال�ح�ل�ِم ../  أھداَب القص�ائ�د /و .../ م�رآةُ ج�ثّ
تلتحُف خطوطَ الظّلِ نكھةُ الجسِد وعاء النزِف ـ 
تفیُض الینابیُع في نسِغ الخطوِةالرموُز مس�ام�ی�ٌر 
تدكُّ لغةَ الصم�ِت) ف�ج�ع�ل م�ن ال�م�س�اف�ة ال�ت�ي 
تتماوج حین تكون الذات منھكة و تراھا تجاعید 
منھوكة كوجع الروح في كتابة القص�ی�دة, وھ�ذا 
ما یجعلھا كمرآة جثة ال�ح�ل�م ألن�ھ ی�رى ال�واق�ع 
الذي حولھ میت حین یرید أن ی�ع�ب�ر ع�ن�ھ ف�ي 
القصیدة لھذا یأخذ م�ن ال�رم�وز ال�راك�ده(ِن�ك�ھ�ةُ 
الجسِد وعاء النزِف ــ تفیُض الین�اب�ی�ُع ف�ي نس�ِغ 
الخطوِةالرم�وُز مس�ام�ی�ٌر ت�دكُّ ل�غ�ةَ الص�م�ِت) 
ویجعلھا نسق متحرك داخل أسلوبیة شعره ب�دل 
رموزھا الصامتھ التي ال تعطي مساحة مت�س�ع�ة 
في معنى اللغة ال�م�ع�ب�ره ع�ن م�ك�ن�ون�ھ ال�ذات�ي 
الداخلي الذي یسبب أنفعالھ الشعوري ال�م�ع�ن�وي 
في كتابة القصیدة (تتدحرُج على مفاتیِح الش�ھ�وِة 
حش�ٌد م��َن األش�واِق ../ ت��غ�صُّ ب��األش��واِك ../ 
تحرُس مجامَر الشق�اِءرك�اُم ال�م�رآی�ا../ تص�ال�ُح 
تواریخ الصوِر../ وأجراُس السنین تلب�ُس ث�وَب 

 .)العفّةِ 
والشاعر ھنا یع�ی�د ص�ی�اغ�ة ك�ل ھ�ذه األش�ی�اء 
ومسمیا تھا التي ال تستطیع أن تستوعب كل ھذا 
األشواق المن�ف�ل�ت�ھ أت�ج�اه ك�ل م�ا ی�رى ض�م�ن 
صورة حیاتھ التي یرید أن یص�ل ب�ھ�ا ال�ى م�ا 
یتمناه فھي لم تعد س�وى م�ج�ام�ر ش�ق�اء ل�رك�ام 
المرآیا أي أن ھ�ذا ال�وق�ع ال�م�ع�اش م�ا ھ�و إال 
أنعكاس للفجوة الموجودة داخل�ة أت�ج�اه األش�ی�اء 
الخارجیة , فھي مجرد أجراس لسنین تحاول أن 
تظھر بثوب العفة ولكنھا لیس ھذه حقیقتھا ل�ھ�ذا 
یرید أن یجدد صورتھا لكي ال یفقد ھو األنت�م�اء 
لھا ألنھا ما تمثل لھ الحیاة لھذا یری�د أن ی�ح�دث 
فیھا التغیر لتع�ود ك�م�ا ھ�و ی�ت�م�ن�ى وف�ق دف�ق 
مشاعره الرؤیویة التي تحتم ع�ل�ی�ھ أن ی�ك�ت�ب�ھ�ا 
ضمن نصوصھ أي أن الشاعر ب�ع�د أن ی�ع�ري 
األشیاء من حقیقتھا الراكدة ویبث فیھ�ا ال�م�ع�ن�ى 
والحیاة لكي یتم صیاغتھا وفق المن�ط�ق ال�ج�دی�د 

 .... الذي یرید أن یعیشھ ضمن معناه
ن�ص (س�الُل ال�ب�ح�ِر تش��ك�و ال�ظ�م��أ)  12ص 

(مملكتي مفاتُن خلج�ان�ِك../ ت�ع�ّم�دن�ي وص�ائ�ُف 
الینابیع ../ وسماؤِك تنثُّ عناقیَد ال�ع�ن�ب أح�م�ُل 
صوتَك الرقراَق فوَق ص�دري ـ� وش�م�اً بش�دوِه 
أرشُق غباَر السن�اب�ل ت�ق�ت�ف�ي م�ح�ارات�ِك رم�اَل 
قافلتي ../ ت�ح�ت�اطُ م�ْن ھ�وِس األم�واج../ ت�م�دُّ 
جذورھا جسوراً ../ وعلى ن�واف�ِذ ال�ح�ل�م ت�رتّ�ُق 
الس��واق��ي ك��لّ��م��ا ت��رفُّ ال��ن��داءات../ یص��ھ��ُل 
صوتِك ../ یمتطي أوتاري ../ فرساً یعفُّر عرفھُ 

 بناصیتي).
الشاعر أستطاع أن ی�خ�ل�ق ص�ور م�رك�ب�ة م�ن 
تداعي األشیاء داخلھ من أجل أن ی�ح�دث ف�ی�ھ�ا 
المقاربة المعنویة و اللغویة كي یتم أعادتھ�ا ال�ى 
الصور التي یرید أن یراھا ھو ألن�ھ یش�ع�ر أن 
الواقع الذي حولھ ال یلبي كل ما یرید من رم�وز 
تكون لھ الرموز التي ترتقي بال�واق�ع ال�م�ب�ث�وث 
حولھ الى واقع التمني , لھذا ن�ج�ده ھ�ن�ا ی�ح�اول 
یمد كل ھذه ال�رم�وز ال�ى ال�ح�د أن ی�ج�د ف�ی�ھ�ا 
مسالك التعبیر المعنوي في تداركی�ة ال�ل�غ�ة. أي 
أن الشاعر یحاول مرة یع�ی�د ص�ی�اغ�ة األش�ی�اء 
ومرة یحاول أن یع�ط�ي ل�رم�وز ال�واق�ع ط�اق�ة 
جدیدوة یستطیع من خالل أن یصل الى الم�ع�ن�ى 
الذي یرید, فھو یحاول أن یجعل الرموز دالل�ی�ة 
أشاریة توحي لھ برموزه, ونجده ھنا یحاول أن 
یحرك األشیاء وفق قبلیتھا الصوتی�ة ال�ل�س�ان�ی�ة, 
فما بین (الخلجان, الی�ن�اب�ی�ع, ال�غ�ب�ار, األم�واج. 
الصوت الفرس) ھذا كلھ�ا مس�م�ی�ات م�ت�ح�رك�ة 
تعطیة القدرة ببث فیھا ما ھو حي مرمز بالحی�اة 

وبھذا یجعل من شعره الشعر ال�ت�ص�وی�ري ب�دل 
م�ن ال�ك�ل��م�ات ال�م��ج�ردة ال�خ��ال�ی�ة م��ن ال�ح�ی��اة 
وأحساسھا اإلنساني, اي یجعل م�ن�ھ�ا أی�ح�اءات 
أنفعالیة عاطفیة تستوعب كل مداركھ في فع�ل�ھ�ا 
الحي لھ�ذا ن�ج�ده ی�ت�س�ع ب�ح�ق�ل�ھ ال�دالل�ي وف�ق 
التجلیات الذات التعبیریة اللسانی�ة , أي ی�ح�رك 
األشیاء وفق قدرتھ الخیال�ی�ة ال�ت�ي تص�وغ ك�ل 
األشیاء وفق قابلیتھا على تحری�ك ال�م�ع�ن�ى ف�ي 
النص وإذا لم تمتلك ھذه القدرة یحاول أن ی�ع�ی�د 
صیاغتھا من جدید لكي ت�ع�ط�ی�ھ ال�رم�وز ال�ت�ي 

  ... یرید
�ِة ال�ع�ش�ِق.. ی�ن�م�و  79ص  ن�ص (ف�ي ن�رجس�یّ

الجسد) (سأدحرُج حزني ف�ي ض�ب�اِب ال�ق�ل�ِق../ 
وأطلي وجھَ وحش�ِة ال�ل�ی�ِل ب�ع�ط�رِك../ وأزیّ�ُن 
اآلتي مِن العناِق زّخات قرن�ف�ل اھ�نّ�دُس ث�ق�وَب 
مائدِة االیاِم ../حم�ائ�ُم األم�ن�ی�اِت ع�ل�ى ص�درِك 
ت�ب�ن�ي أعش�اش��ھ�ا../ واألح�الُم ت��ب�ی�ُض ب�أوان��ي 

  األشتھاء
جّربي أْن تعتقي ص�رخ�اَت ال�وج�ِع ـ�ـ� ت�ت�ف�تّ�ُت 
كأمواٍج یضاجعھا الخجل) بعد أن أخ�ذ أن�ف�ع�ال�ھ 
العاطفي یحرك األشیاء داخ�ل�ھ م�ن أج�ل أع�ادة 
صیاغتھا وفق منھجھ�ا ت�خ�ی�ل�ي ف�ي رم�زی�ت�ھ�ا 
ومقاربتھا من النسق ال�رم�زي داخ�ل�ھ, ج�ع�ل�ھ�ا 
مركز الحس الوج�دان�ي ال�خ�ارج م�ن م�ك�ن�ون�ھ 
الذاتي حیث ن�الح�ظ ھ�ن�ا ك�ل األف�ع�ال ال�ذات�ی�ھ 
وكأنھا خ�ارج م�ن ال�م�ع�ن�ى اال�م�س�ت�ق�ر داخ�ل�ھ 
(سأدحرج, أطلي, أزی�ن, أھ�ن�دس) وال ی�ع�ط�ي 
األخر سوى محاولة الت�ج�ری�ب (ج�رب�ي) ل�ك�ي 
یعرف تأثیر كل ھذه األفعال علی�ھ ألن�ھ ی�ع�ی�ش 
حالة الیقین ب�ح�رك�ت�ھ األش�اری�ة ال�ل�س�ان�ی�ة ال�ى 
األخر, أي أنھ یح�اك�ي الص�دى ال�م�ت�رادف م�ع 
صوتھ الداخلي لكي یص�ل ال�ى ال�ن�ت�ی�ج�ة ال�ت�ي 
یتوقعھا من خالل فعلھ ذات�ي ال�ت�ج�ری�ب�ي ال�ذي 
یحدد مساحتھ والتي یت�ح�رك ض�م�ن�ھ�ا ك�أف�ع�ال 
أشاریة وكعالقة بین األنطباع ال�داخ�ل ال�ذھ�ن�ي 
والتحسس الخارجي لكي یعرف حالة ال�ت�ط�اب�ق 
أو التقارب بینھما . ألننا نشعر أن فعلھ ال�ذھ�ن�ي 
في تحرك األشیاء وفق منطق�ھ�ا ال�ف�ع�ل�ي, ف�ھ�و 
یعطي كل ھذا األفعال المتغ�ی�رة وال�ك�ث�ی�رة وال 
ی�ری�د م�ن األخ�ر إال ال�ت�ج�ری�ب ل�ك�ي ی�ع�رف 
أنعكاس ذاتیة الحدث عنده, وطبع�ا ھ�ذا ی�ع�ت�م�د 
على الطاقة األشارة التي تش�ی�ر ال�ى ردة ف�ع�ل 
األخر ضمن الم�س�اح�ات ال�م�ش�ت�رك�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا, 
والشاعر ال یأمر األخر بل یعطیھ ھ�ذه األش�ارة 
لكي یعرف حركتھ األخیرة من ترتیب ال�ن�ھ�ائ�ي 
لكل ما فعل أتجاھھ (جّربي أْن تعتقي ص�رخ�اَت 
الوجِع ــ تتفتُّت كأمواٍج یضاجعھا الخجل) ح�ت�ى 
أنھ یحدد السمة الن�ھ�ائ�ی�ة إذا ل�م یس�ت�ج�ب ل�ك�ل 
ألفعالھ األختیاریة وفق ت�ج�ری�ب األخ�ر, ف�ھ�و 
یرید أن یسمع صوتھ ویعتقھ من حال�ة الص�م�ت 
الذي یعی�ش, ألن�ھ ك�ل م�ا ق�دم�ھ ل�ھ س�ی�ح�رك 
صرخات الوجع التي ت�ف�ت�ت أم�واج�ھ�ا ال�خ�ج�ل 
ببوحھ ال�ذي ی�ری�د، أن ط�اق�ة ال�ت�ح�رك ع�ن�ده 
أصبحت كاألمواج التي تنتزع حالة الخجل ل�دى 
األخر, والشاعر بی�ن�ى ص�وت�ھ الش�ع�ري ع�ل�ى 
لسانیة الصوتیھ من خالل تحریك ال�ت�خ�ی�ل م�ن 
أجل معرفة مقدار فعل الداخلي لألخر أت�ج�اھ�ھ. 
ألنھ یعطیة مساحة واسعة األخ�ت�ی�ار وال ی�ری�د 
منھ إال یسمع صوتھ لكي یعرف مقدار ت�ط�اب�ق�ھ 
مع المعنى الذي یسعى إلیھ من خاللھ, ف�ق�د ح�دد 
رؤیویة الفكرةالفعلیھ من أجل تثبی�ت ت�رم�ی�زھ�ا 
كفعل داللي یوحي بكل م�ا ی�ع�ی�ش ف�ي ال�داخ�ل 

 .... أتجاه األخر
ن�ص (ك�ْم ع�ّذَب األن�ت�ظ�ار إرت�ع�اش�ة  90ص 

القنادیل) (ماذا دھاهُ یغ�رُق ف�ي م�اِء ال�ع�ی�ون../ 
عرَي كحِل الل�ی�ل یُ�رب�ك�ھُ../ أّي م�وٍج ی�داع�ُب 

  ! .. وشوشةَ قوارَب الحنین

ھجعْت حسرة رقراقة ما بیَن الوس�ِن ../ ش�ھ�وةٌ 
 ھیّجتھا في سریِر اللقاء

ما الذي فاَح بعطِر الذكریاِت ../ نِثاٌر في وش�ال�ِة 
 ! الكاِس ../ أم لظى یترُك فیِھ الزمھریر ..؟

نبَض ذاَك الحلم فّزَز سكوَن مآذنِھ ــ بإبِر الشوِق 
 تحكُّ أنیِن غباَرالجسد).

الشاعر أعتمد ھنا على الص�وت ال�م�ت�ن�اغ�م م�ع 
دالاللتھ الموحیة باألسئلة التي یرید أن یجد ل�ھ�ا 
جواب من خالل التحسس الخارجي وت�ط�اب�ق�ھ�ا 
المعنوي مع داخلھ, وھو یدخل ھنا بال�ت�وص�ی�ف 
األدراكي الصوتي الذي یبن�ى أس�ت�ع�ارت�ھ ع�ل�ى 
مقدار القدرة على أیجاد الص�وت ال�ذي ی�ف�ھ�م�ھ 
األخر أي أنھ ی�ح�دد األس�ئ�ل�ة األخ�ت�ی�اری�ھ ال�ى 
األخر ویبین الیھ لماذا عمل كل ھذه األسئلة (كم 
عذب, ماذا دھاه, أي األمواج ) وبع�دھ�ا ی�ع�ط�ي 
الحالة المعنویة األشاریة لكل ھذه األسئلة وم�اذا 
یتنج فعلھا لو لم ی�ج�د ص�داھ�ا ع�ن�ده (ھ�ج�ع�ت 
حسرة, شھوة ھیجتھا, نثار, أم لظى, نبض, بأبر 
الشوق) أي یبین الفعل األرتدادي الم�ت�ك�ون م�ن 
األیحاء الدالاللي الذي یری�د أن ی�ف�ض�ح�ھ ع�ن�د 
األخر لكي یعرف ال�ت�رادف الص�وت�ي وم�ق�دار 
حجم المعنى الموجود فی�ھ, ل�ھ�ذا ح�دد ك�ل ردة 
فعل تعطي الداللة المعنویة ف�ي م�ك�ن�ون األخ�ر 
فھو یسعى من أج�ل ال�ت�ط�اب�ق م�ع�ھ, والش�اع�ر 

صوت�ھ ال�م�ع�ب�ر ع�ن م�ا ف�ي  -جعل من النص 
داخلھ من خالل من�اش�دة األخ�ر ف�ھ�و ی�ری�د أن 
یحدد الحیاة الداخلیة لدیة ض�م�ن أط�ار ح�واري 
مع الموضوع األخر من خالل الرموز المتخیل�ة 
م�ع ذات��ھ وال��ت�ي ت�ت��وھ�ج ع�ن��د ح��ال�ة ال�ح��دس 
التصاعدي ف�ي أن�ف�ع�ال�ی�ة ال�ف�ك�رة ال�ت�ي ت�ح�دد 
أشتراط الرؤیا كصوت لساني یزید من الصورة 
المضاءة في داخلھ كفعل أنعكاسي ل�ك�ل ح�االت 
الجمال الذي یبثھا بموسقة ال�ل�غ�ة ال�ت�ي ت�ق�ارب 
أنفعالھ الحسي الوجداني ل�ك�ي ی�ك�ش�ف األش�ی�اء 
والمرئیات مقدار تقاربھا من وج�وده اإلنس�ان�ي 
الذي یسعى لتأطیر الحیاة كرمز متخیل ی�ن�ض�ج 
الجمال م�ن خ�الل ال�ب�ؤرة ال�م�ت�ح�رك�ة ض�م�ن 
النص, حیث نالحظ أن اللغ�ة ل�دى الش�اع�ر م�ا 
ھي إال حالة التعبیر المتقارب كلیا م�ع ال�دالالت 
الرؤیویة التي تعطي لفكرة النص ب�ع�د ج�م�ال�ي 
لغوي صوتي یتجاذب مع المعنى الداخلي عن�ده, 
والنص عند الشاعر ھي رح�ل�ة داخ�ل�ی�ھ أت�ج�اه 
العالم واألخر الذي یعیش ضمنھ ألنھ دائما یأت�ي 
برموز م�ن وح�ي ال�ح�ی�اة وأط�رھ�ا ال�ج�م�ال�ی�ة 

جس�ِد  -خطوطَ الظّل  -مرآةُ  -(المسافاِت ـ طیفٌ 
ال�م�رآی�ا -األشواِك -مفاتیِح  -مسامیٌر  -الینابیُع  -

-عناقیَد الع�ن�ب  -الینابیع..-وأجراُس  -الصوِر..
الق�ن�ادی�ل  -الحلم -جسوراً  -األمواج-رماَل  -غبارَ 

غباَرالجسد) فھو یمتل�ك مس�اح�ة واس�ع�ة م�ن  -
المتخیل الجمالي الذي یبین األبعاد الجمال�ی�ة ف�ي 
الحیاة من خالل األخر, لھذا تك�ون ال�ل�غ�ة ل�دی�ھ 
بعد إنساني قادر على صناعة ج�م�ال�ی�ة ال�ف�ك�رة 
التي توضح األشتراط اإلنساني الذي یعیش ف�ي 
وسط قد ال یت�ط�اب�ق ك�ل�ی�ا م�ع داخ�ل�ھ ال�ح�س�ي 
ال�م��ت�رك��ب م�ن ص�ی��اغ��ة أو أع�ادة ص��ی�اغ��ت��ھ 
ال��م��رئ��ی��ات ب��ك��ل حض��ورھ��ا ال��وج��ودي, ك��ي 
تستوعب لكل الدالالت اإلنسانی�ة ال�ت�ي ت�ع�ط�ي 
الى اإلنسان األختیار األكثر حریة ف�ي ال�ع�ی�ش 
وفق نسق أختیاري الذي یدرك الج�م�ال وف�ع�ل�ھ 
في الحیاة ألنھ في كل نصوصھ ال یلق�ي أف�ع�ال�ھ 
على األخر التي یرید بل ھو من یفعلھا ویج�ی�ب 
علیھا وفق ردة فعلھا وقربھا من فعلھ الت�دارك�ي 

 . الصوري في جمالیة الحیاة

ا ا   را وا ا ط 
 

 بقلم االستاذ/عباس باني المالكي
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 !سنبیعكم .. لكْن لَِمْن ؟ [
      ................. 

 ]!!َمْن یشتري منّا الَعفَنْ   
 
من قصیدة لشاعٍر أجھل إسمھ، وصلتني عبر  

 الواتس أب.
 

ُر أْن أنأى بنفسي ع�ن الس�ی�اس�ة  غیر مرة أُقرِّ
وشؤونھا في بالدي، وعّما وص�ل�ت إل�ی�ھ م�ن 
حضیض، بفعل الُزمر الح�اك�م�ة. ف�ق�د َع�فَّ�ن�وا 
السیاسة وأفقدوھا كل معان�ی�ھ�ا. ك�ن�ُت س�اب�ق�اً 
أرى فی�ھ�ا ج�زءاً م�ن ال�ث�ق�اف�ة، ل�ك�ن آخ�َري 

ھ�ذا ھ�و م�وق�ٌف " یُطن�ط�ُن اآلن ب�داخ�ل�ي أَنْ 
فأجدني ُمنزلِ�ق�اً إل�ی�ھ�ا م�رةً  .. "سیاسيٌّ أَیضاً 

إذا ل�م تس�ت�ط�ع إزال�ة " أخرى! ُمعلالً الن�ف�س
 "! الَعفَن ، فال أَقلَّ من إدانتھ وھجائھ

یتھمني صدی�ٌق، ك�ان رف�ی�ق�اً قُ�ّح�اً، ھ�داه هللا 
فأصبح یتوه ھیاماً بالرأسم�ال�ی�ة وال�ل�ی�ب�رال�ی�ة 
الج�دی�دة!، 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 الع�ال�م�ي 
بأسره، وما ع�ل�يَّ إالّ أَن أف�ت�ح ع�ی�نَ�يَّ ألرى 

 إیجابیاتھا ...كذا
من جانبي أق�وُل ل�ھ: أن�َت ُم�ِح�قٌّ ی�ا ھ�ذا ف�ي 
توصیفك ، الذي ترید بھ َشتمي! ما زلُت أك�ره 

من الن�اس   زمن الحرباء ھذا، الذي جعَل كثرةً 
ُن ب�ل�ون ال�ب�ت�رو دوالر وت�ط�رُب ل�رن�ی�ن  تتلوَّ

ال�ت�رك�ی�ة،   اللیرة، طبعاً ال اللیرة السوریة وال
ال�ل�ی�رة "ومن باٍب أولى لیس اللبنانیة!! إن�م�ا 

 "ال�م�ت�س�ام�ح" فھل في صدرك !!"الرشادیة
متسٌع للتعایش مع یساریتي الم�ت�ط�رف�ة، دون 

  .. أْن تشمئزَّ منھا ومني ؟!! أرجو ذلك
*********** 

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

السیاسي في العراق لم یت�ح�رك م�ن   والوضع
ةٌ ع�ل�ى  نقطة الصفر ألن الطغمة الحاكمة ُمصرَّ

ِك بالسلطة حتى الموت  !! التمسُّ
مافی�اٌت م�ن ال�ل�ص�وص واألغ�ب�ی�اء وال�قَ�تَ�لَ�ِة 
والمشعوذین التافھین، ت�ت�ولّ�ى ال�ع�بَ�َث ب�ج�ث�ة 
وطٍن ، كاَن إحتماالً فصار على أیدیھم ُمحاالً .. 
لصوٌص من كل الطوائف والقومیات إس�ت�ول�وا 

 "ال�ی�ان�ك�ي" على بالٍد ال یست�ح�ق�ون�ھ�ا، ل�وال
 "!اآلیات"و

أتى ھ�ؤالء ال�زع�ران ف�خ�رب�وا ك�ل ش�يٍء .. 
اإلقتصاد والجامعات وال�م�دارس وم�ؤس�س�ات 
العالج واإلستشفاء، نھبوا األرض، ما ف�وق�ھ�ا 
وما تحتھا، ھمَّشوا الثقافة وحولوا ال�ب�الد إل�ى 
مباءة ومزبلة .. لم یكتف�وا ب�ذل�ك، ب�ل خ�ّرب�وا 
حتى القیم اإلجتماعیة واإلنسان�ی�ة 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 واللیبرالیین سیقوُل عندما یرى 

ھذا موقٌف عدميٌّ ، طُھراني وغ�ی�ر ": العنوان
لكن تعالوا معي لنفح�ص " عملي سیاسیاً...كذا

ونحاول ت�ف�ك�ی�ك�ھ ف�ي  "ال"العنوان، ما بعد الـ
 "ع�ك��ازات"ع�دة وج�وه، ن�ت�وك��أ ف�ی��ھ�ا ع��ل�ى

  .. لغویة، أبستمولوجیة وسیاسیة
 

 لغویاً وأبستمولوجیاً 
المفاضلة بی�ن الس�يء واألس�وأ، 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 م�ن

، في حین أنَّ المفاضلة أو المقارنة  "السوء"
التفاضلیة یجب أن تجري بین السيء وال�ج�ی�د 

 !"األصل" أو الَحِسن ، مما الینتمي إلى نفس
علیھ ال  .."األشیاء تتمایز بأضدادھا " ذلك أنَّ 

ب�ی�ن الس�يء  "تمای�ز ت�ف�اض�ل�ي" تصحُّ إقامة
واألسوأ! فإذا كانت المقارنة ال ت�ن�ف�ي م�ا ھ�و 

، سیبدو السيء في ھ�ذه "األصل" موجود في
الحال ، بوعي أو م�ن دون�ھ، ج�ی�داً وحس�ن�اً! 
ُغ القبول بھ، ولو باإلیح�اء دون  وھو أمٌر یُسوِّ

  !! التصریح المباشر
  !إذاً ما القصُد من المفاضلة بینھما ؟

إذا إستب�ع�دن�ا ال�ق�ص�دی�ة، س�ی�ك�ون ال�غ�رُض، 
الُمَمّوه، منھا إبعاد الشعور ب�ال�ذن�ب ب�إق�ت�راِف 

، تُ��ولِّ�ُد اإلحس��اَس ب��ال�رض��ا  "أق��ل" خ�ط�ی��ئ�ة
لتفادي الندم وَجلد الذات..! لكن ھذه المفاض�ل�ة 

نرضى بالسيء تَفادی�أً ] تستبطُن مقولةً مفادھا
لما ھو أسوأ!!] أو ما َدَرَج علیھ المثل الشعبي 

ر" المعروف ب�ال�خ...  -بمعن�ى ی�ف�ت�ش   - یدوِّ
معذرة من ال�ق�راء   "-بطیخ أحمر -َحْب رگي 

إلستخدام ھذا الَمثل، فبعض األمثال الش�ع�ب�ی�ة 
رغم كونھا فاقعة أح�ی�ان�اً ، إالّ أن�ھ�ا ُم�ت�خ�م�ةٌ 
ببالغة المعنى ، بعیداً عن ال�ت�زوی�ق ال�ل�ف�ظ�ي 

ق�د ت�ك�ون أك�ث�ر ق�درة   ومحسنات القول ، ب�ل
على التعبیر ، في حاالت معی�ن�ة، م�ّم�ا ت�ع�ج�ز 

 ! عنھ الصیاغات الفصیحة والمتزنة
 

 سیاسیاً 
ال�ت�ج�ری�د إل�ى  "ت�ھ�وی�م�ات" دعونا ننتقل من

  . الواقع العملي الحالي في العراق
دون إتھام أو ُمعایرة ، بل تقری�راً وت�وص�ی�ف�اً. 
ھناك من القوى والشخصیات السیاسیة، مم�ن 
یدعي اإلستقاللیة، لكنھ دخل لعبة الخیار ب�ی�ن 

باإلنحیاز لتف�ض�ی�ل طَ�َرٍف  "السيء واألسوأ"
 ومال�ك�ھ! أو "اإلطار التنسیقي" : ضد اآلخر

وبھذا یكون ق�د غ�ادر م�ا  *! وسیده "التیار"
 كان یدعیھ ..! وفي أحسن الفرضیات وقع في

ن��ف��س��ھ ، ال��ذي أوق��ع��ت الس��ي آي  "ال��ف��خ"
وإدارة بوش اإلبن قوى في المعارضة، إذ   إي

إما أْن تقب�ل�وا  -أو باألحرى إبتّزتھم  -خیرتھم 
بإجتیاحنا للعراق أو أْن تقبلوا بنظام صدام ..! 

وھ�و ال�ف�خ  -فمن لیس معنا ھو ضدنا عمل�ی�اً 
عین�ھ، یس�ت�خ�دم ح�ال�ی�اً ف�ي ال�ح�رب ال�دائ�رة 
ب��أوك��ران��ی��ا، ب��اإلص��ط��ف��اف إم��ا م��ع ب��وت��ی��ن 

وب�رن�ام�ج�ھ/   وحسابات حربھ، أو م�ع ال�ن�ات�و
مش��روع��ھ! ف��ي ح��ی��ن أنَّ ال��ح��س ال��وط��ن��ي 
واإلنساني السلیم یقضي بالوقوف ضد الح�رب 
ومشعلیھا، وضد صقور الناتو وخ�ط�ط ت�م�دده 
شرقاً! ألن ال�ح�روَب ت�ف�ت�ك ب�ال�ن�اس م�ن ك�ال 
الجانبین، وغالب�ی�ت�ھ�م ال�ع�ظ�م�ى م�ن ال�ن�س�اء 
واألط�ف�ال والش��ی�وخ، ن�اھ��ی�ك�م ع��ن ال�خ��راب 
المادي من بن�ً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 والص��دم��ات 

   النفسیة ..إلخ

دعونا اآلن نتساءل: م�اذا ق�ّدم 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 ال�ج�دی�د"
 !حتى الیوم؟ 2003السیاسي في العراق، بعد 

الذي قام ب�ھ  -لم یكتفوا بإسقاط النظام السابق 
وحل الجی�ش ..  -المحتل وحلفاؤه ولیس ھم ! 

بل ألغوا الدولة، ككیاٍن ینظ�م بش�ك�ل م�ا أم�ور 
المجتمع ، بكل القصور الكبیر، ال�ذي إع�ت�وره 
في ظل نظام البعث البائد. وھذا ما أفض�ى إل�ى 
حدوث ف�راٍغ أم�ن�ٍي وإن�ف�الت ع�ام وف�وض�ى، 
َدفَعت الناَس إلى الل�ج�وء إل�ى ِص�یَ�ٍغ م�ا ق�ب�ل 
�ُن ج�زءاً م�ن  الدولة، كي تَ�ج�َد ف�ی�ھ�ا م�ا ی�ؤمِّ
حاجاتھ�ا ل�إل�س�ت�ق�رار واألم�ن ب�ع�د ال�ح�روب 
ال��ع��ب��ث��ی��ة ال��خ��اس��رة .. وال��ح��ص��ار ال��دول��ي 

یعد ھناك من مرجٍع یُ�ح�تَ�ك�ُم   القاتل ..إلخ إذ لم
إلیھ سوى العشائر والمیلی�ش�ی�ات ال�م�س�ل�ح�ة، 
بكل تالوینھا المذھبیة والقومیة، التي تكاث�رت 

 ! كالفطر
.................................... 

إلستعراض تفصیليٍّ لما ق�ام�ا   ال نجد ضرورة
ب�ھ، وم��ا زاال ح��ت�ى الس�اع�ة، م�ن م��وب�ق��اٍت 
وجرائم (فساد تحاصصي، نھب للمال العام ق�لَّ 
نظیره، میلیشیات مسلحة بحروبھا ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
وترھیبھا للناس، إختراق أجھ�زة ال�دول�ة م�ن 
وزارات وس�ف��ارات وال��ج�ی��ش وق��وات األم��ن 
والش��رط��ة وم��ؤس��س��ات��ھ��ا، وح��ت��ى ال��ق��ض��اء 

ك�ان   واإلعالم ..) وما لم یقوما بھ من خدم�ات
یُفترض القیاُم ، فقد بات كل ذلك مع�روف�اً ل�دى 
العامة، لدى القاصي والداني ال حاجة لتك�راره 

 ... اآلن
 

ال�م�ق�ارن�ة  !"ُمس�وغ"علیھ سنكتفي ب�ت�ف�ك�ی�ك
 ."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 یعتم�د ال�م�ح�اص�ص�ة  یفرقھما.

أداة للھیمنة على الدولة وممتلكاتھا والمجتم�ع 
سائباً ، لیس ل�ھ " والمال العام، الذي یعتبرانھ

وبال�ت�ال�ي ی�ج�وز اإلس�ت�ح�واذ ع�ل�ی�ھ،  !"مالك
 -في عرفھما طبعاً  - "!شرعاً " ویصبح حالالً 

 وھو ما قام ب�ھ !!" الُخمس " بعد أْن یتم دفع
ال�رئ�ی�س  -مع ربیبھ بھاء األعرجي  "السید"

السابق للجنة المالیة ورئیس لجنة النزاھة في 
إذ إحتجزه لمدة إسبوعی�ن، ب�ع�د أْن  -البرلمان

أزكَم األنوَف فس�اُده وال�ث�روات ال�ح�رام ال�ت�ي 
راكمھ�ا.. ب�ع�دھ�ا أُع�ل�ن ع�ن إط�الق س�راح�ھ 
والعفو عنھ ب�إج�ب�اره ع�ل�ى اإلع�ت�راف ع�ل�ن�اً 
بفساده ..إلخ لیبعد عن نفسھ التھم�ة وی�ح�م�ي 

مما یذّكُر بما قام ب�ھ  ممثلیھ من التھمة نفسھا،
ولي العھد السعودي محمد بن سلمان م�ع إب�ن 
عمھ الولید ب�ن ط�الل وأض�راب�ھ م�ن ال�ق�ط�ط 

  !!.. السمان
 

كال الطرفین ال ی�ح�م�ل مش�روع�اً وط�ن�ی�اً  (2-
ال�ول�ي "والؤه ألی�ران و"اإلط�ار"عراقی�اً. فـ�

كی�اٌن ی�ق�وم ع�ل�ى "التیار"و خامنئي، "الفقیھ
من دون درایة أو خبرٍة فكریة/"األوحد"الفرد

سیاسیة، ویتسم بمزاجیة نزقة، ال أدلَّ م�ن�ھ�ا 
 تقلبات مواقفھ ، التي یصعب الركوُن إلیھا،

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

الدولة، یستبیحانھ في وضح النھ�ار،  "ُحطام"

بمیلیشیاتھما المسلحة وبالتھریب م�ن م�ن�اف�ذ 
حدودیة غیر رسمیة وأرصفة موانيء موزعة 
بین فصائلھما، ناھیكم عن تنظیمات م�اف�ی�وی�ة 

وال��ت��ح��ك��م وال��ت��ج��ارة ب��ال��ع��م��الت   ل��إلب��ت��زاز
والمخدرات وحت�ى ال�دع�ارة.. واإلت�ج�ار ب�ك�ل 
شيء مما یخطر وال یخطر على البال!! وحی�ن 

من القضاء الدفاع ع�ن ش�رف  "جزء"یحاول
مھنتھ بمحاسبة البعض، طبعاً لیس من حیت�ان 
الفساد!، یجري تھدید القضاة، وخ�الف�اً ل�ذل�ك، 

المتھم بالتھدید وبقوة سالح  "!تحریر"یجري
المیلیشیات، مثال رافع العیساوي وقبلھ ق�اس�م 
مص��ل��ح..! وھ��ذا م��ا ی��ج��ري ع��ل��ن��اً وت��ن��ق��ل��ھ 
الفضائیات ببٍث مباشر ![والیة بط�ی�خ !! ك�م�ا 

 ]یقول اللسان الشعبي تھكُّماً وسخریةً 
 

كالھما َغیبیّان، وال یؤمنان بالدیمقراطیة، (4- 
 رغم اإلدعاء اللفظي بھا. فھما یریدان عملیاً 

إقامة نظام ثیوقراطي، كأترابھم�ا ال�ح�اك�م�ی�ن  
في طھران. لذلك رأیناھما یتصدیان ب�اإلرھ�اب 
والعنف الدموي المفرط ضد أیة م�ح�اول�ة م�ن 
جانب الشعب للمطالبة بحقوق�ھ ال�م�ش�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 ب�ل�داً ری�ع�ی�اً 
بأمتیاز، یعتمد باألساس على اإلستیراد في كل 
ما یحتاجھ من سلٍع ومواد إستھالك، ب�م�ا ف�ي 
ذلك ماء الشرب والكھرباء والغاز، مما یت�ھ�دد 
أمنھ الم�ع�ی�ش�ي م�ن م�واد غ�ذائ�ی�ة وأدوی�ة.. 
ناھیكم عن اإلنھیار شبھ التام للخدمات والبن�ى 
التحتیة من طرق ومجاري ومؤسسات ت�ع�ل�ی�م 
ومستشفیات .. إلى جانب ال�خ�راب ال�ع�م�ران�ي 
ل��ل��م��دن، ال��ت��ي غ��دت غ��اب��اٍت م��ن ال��م��زاب��ل 
والنفایات بكل أنواعھا .. وغیرھا كثیٌر م�م�ا ال 

 ! یتسع لھ المجال ھنا
 

كالھما ساھم في إفقار ال�ح�ی�اة ال�ث�ق�اف�ی�ة  (6-
والروحیة، بإشاعة الجھل والخرافة والتش�ب�ث 

ال�ت�م�س�ك "بزبالة عھود اإلنحط�اط .. ب�دع�وى
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 ح�ی�ن أن�ھ�ا ك�ان�ت ق�د إخ�ت�ف�ت 

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

ق ب�ی�ن�ھ�م�ا، ف�ھ�ي، أس�اس�اً، أم�ور  أما ما یفرِّ
وأحقاد شخصیة بین المالكي ومقتدى الصدر.. 

 أو "برنامجی�ن"ولیس خالفاً أو تعارضاً بین 
ال ی�ری�د  "اإلطار"ذلك أنَّ  !"إستراتیجیتین"

الس��ل��ط��ة  "ك��ع��ك��ة"أن ی��ك��ون ب��ع��ی��داً ع��ن
أوالً، ویخاف، ثانیاً، أَنَّ إن�ف�راَد  "إمتیازاتھا"و

الصدر ب�الس�ل�ط�ة، ق�د ی�دف�ع�ھ ل�رف�ع ال�غ�ط�اء 
ورم�وزه  "اإلطار"والكشف عن مدى إنغماس

في الفساد، وغیر ذلك مما یتعارض والص�ورة 
 التي یسوقھ�ا ال�م�ال�ك�ي وح�ل�ف�اؤه. وإذا ك�ان

 یس���ع���ى إل���ى ع���دم ف���ق���دان "اإلط���ار"
التي أقامھا، ف�إن�ھ ی�خ�ش�ى   "اإلمبراطوریة"

س��الل��ة "ك�ذل��ك م��ن ج��م��وح الص��در إلق��ام��ة 
 ح��اك��م��ة، ق��د ال ت��ك��ت��ف��ي بس��ل��ط��ة"ص��دری��ة

المرجع�ی�ة "، بل تتعدى ذلك لتشمل !"الدولة"
أْن یُعبَّد ال�ط�ری�ق إل�ی�ھ�ا! ف�ق�د   بعد "الشیعیة

 أُش��ی��َر إل��ى ذل��ك غ��ی��ر م��رة ع��ب��ر م��ق��ول��ة
  .."المرجعیة الصامتة"

............................. 
ختاماً ، كي ال نُطیل أكثر، ال أست�ب�ع�ُد أَنَّ أح�داً 
من النّھازین والطبّالین سیقوُل:[ما لَك تتحام�ُل 

؟! إذ یمكُن لع�ل�وم  -المقارنة التفاضلیة  -على 
الطب واألحیاء ، من جسم مریٍض ، إستخراج 

س�ن�ق�وُل ب�إنَّ ھ�ذا ]!.. مصٍل مضاد لمرٍض م�ا
المثال تبریريٌّ ومشبوهٌ ، ألنھ ال ینسحب عل�ى 

 ! مجال السوسیولوجیا والسیاسة
………………………………… 

التركیز على ھذین الطرف�ی�ن ال ی�ع�ن�ي أب�داً  *
إعفاء ونزاھة المتحالفین م�ع�ھ�م�ا م�ن ع�رٍب 
وكرد وغیرھم .. إذ أنَّ ح�ل�ف�اءھ�م�ا ال ی�ق�لّ�ون 

 ! سوءاً وفساداً ...إلخ لذلك إقتضى التنویھ

  أء واا   َر ! 
  

 

برلینحیى علوان/ی  
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 ما بیَن البكاء األّول والبكاء األخیر؛
 قَْھقَھةٌ ساخرة.

* 
 أحیاناً أشكُّ في ما قلتُھ

 فأقُف أماَم المرآة
 وأكتُب علیھا بحروٍف من َضِحك:

 قاه قاه قاه!
 وأضحُك مّما أفعل حّد البكاء!

* 
 أعترُف بأنّني قد وصلتُ 

 بعَد سبعین عاماً 
 من ماراثوِن المنافي

 والوطِن الُمھّشِم والوطِن الّذبیح.
 وصلُت فاغرورقْت عیناي بالدمع.

 ولكْن وصلُت إلى ماذا؟
 أإلى نقطِة الباء

 أم إلى نقطِة الفاء
 أم إلى نقطِة الماء

 أم إلى نقطِة المستحیل؟
* 

 كلّما حاصرني اللیُل بأنیابھ،
 أضطررُت أن أكتَب قصیدتي

 دوَن شین الغوایة
 أو راء االعتراف
 أو سین الّسریر.

* 
 باُب االضطراِر واسع.

 نعم،
 لكنَّ الّدخول إلیھ

 -وا أسفاه  -
 ال یتمُّ إّال من ثقِب المفتاح!

* 
 ما أكثر ما حاصرني اللیل

 حتّى أنّني نسیُت أو تناسیتُ 
 عنواَن البیت

 ورائحةَ النّھر
 وبھجةَ القُبْلَة

 ومطلَع األغنیة
 ورقصةَ الموت.

* 

 باُب النّسیاِن واسع.
 نعم،

 لكْن ال یتّم الّدخول إلیھ
 إّال من باِب الموت

 كما یقوُل الفیلسوف
 أو من باِب الكأس
 كما یقوُل الُمھّرج

 أو من باِب اآله
 كما یقوُل الُمغنّي

 أو من باِب القُبالت
 كما یقوُل صائُد اللّذات

 أو من باِب الّدمعة
وفيّ   كما یقوُل الصُّ
 أو من باِب الّضیاع
 كما یقوُل الُمشتاق.

* 
 باُب االضطراِر واسع
 وباُب النّسیاِن واسع.

 وما بین البابین
 قَْھقَھةٌ ال تُطاق!

 

ْا 

 
 شعر: أدیب كمال الدین

 أدیالید -أسترالیا 

 إعتلیُت حّریتي بكلمات منحوتة
 خلفي مومیاوات تعصُف برعدھا

 أتضّرُع لعطشي وقَت الظمأ
 بنیُت إخضراري كذیول السحالي

 تجّرعُت المدى فوَق عناقیَد النخل
 وظلّك یُطاردني كقبلة نائمة

 والنعاُس أعمى قندیل الشفق
 ستظّل عیني تبوُح قصائداً لم تألفیھا
 ألّن البالبل ھامت بتغریدھا المنسي
 أشباُح رؤیاي تُطفىُء سراج الظالم

 أمّرُر نھري من دائرة الشبق
 أبّت بھا ذروة صحوي

 لتُدخَل في النفوس شعاع الشمس
*** 

 أنتجُع مواقع المطر لمرآة صافیة
 تتدفُّق منھا جداول أشّعتي
 كأنّھا مسجورة في التنّور

 تصحو من ُرقادھا في زمن الشیخوخة
 أعفُّر خلجاتھا بنفسي الملتھبة
 مسكُت لجام العنان فتحّسستُ 

 إرتجاَج أصابعي
  ورذاذ المرجان الندي
 أومَض من برد قارس
 غسَل خطیئتھُ ببیاضي

 تخبو القنادیُل من ذاكرتي
 لم تدر من یَناُم حوَل سّرتھا
 الغاؤولُد* أم بربُخ الحّواء

 ما أنا إالّ نسیٌم یسكُن صدرك المفتون
 أحاوُل فتَح أبوابھ

 لآلتي من بعدي
*** 

 عندما دخلُت صومعة الدیر
 إمتأل فّي الفراغُ 

 صوٌت ناداني
 نفخُت ظلّي لیدخل في روحي

 أراهُ یتبعني خلَف المزمور
 عندما دخلُت مدار السنة الضوئیة

 رشفُت ضوَع وردة القمر
 ذبلت أوراقھا وتناثرت
 رشفُت أخرى فإختنقت

 من ھوائَي الغیر المألوف

 بحثُت عن لغز مكنون
 ألعرّف سّرهُ 

 فلم أجد فحواهُ 
 وفي تلك اللحظة ناداني خیط مرئي

 یذّكرني بالنزول إلى كوكبي
 لم أَر في تلك اللحظة

 من یُدخلني من باب الصمت
*** 

 لیلي یدوُر یبحثُ 
 عن مثلّث مشنقتي

 وھي تتدحرُج على كرة حمراء
 یعلو ضوؤھا ویخفتُ 

 كأنّھا.. ھسیُس الحشرات
 تُضيُء أمامي وتختفي

 ما زالت ومضة لیلي تنتظرُ 
 توقیَت إنھمارھا على نقاط حروفي

 یُرافقني شبُح القمر
 داخل الزھور الملّونة
 یتّوج وشوشة اللیل

 في بؤبؤ نسمة البحر
 یُقطُّر مرآتھُ المنسدلة

 ویسكُب من عیونھ
 دموعاً مدرارةً 
 تشھُق بالنواح

*** 
 ترتجُف یدّي بنظرات الوقت

 تتأّرُق أحالمي
 نحو مظاھر الجمال

 أطلُق الكلمة مثل مھر بال عنان
 ظلّي یحرُق ذاتي العذریة

 لینتفخ شعري كریش البجع المجّعد
 لتسرقني تفّاحةٌ عالقة في الھواء

 آه ٍ، یا لقلبي
 داعبھُ النعاس

 فصاَر یقبُّل نسیَم الحدیقة
 یلّوُن الحّب معھُ 

 تلتصُق نفحاتھُ في قحف النافذة
 نفحة تُشابُك نفحة

 تحَت أنفاس اللیل المشتعل
 كاَن الصمُت یُرافقني

 یُحّدُق في عیني

 یرمقني بحزام من نار
*** 

 ربّما أثُب من الیمین أو من الیسار
 

 ولكن ال تھرسي قبلتي
 بل دقّي روحي في جدارك

 لیبقى إطاَر صورتي
 نجماً یلوُح في األفق

 الكوُن كلّھُ وراؤك
 معّذباً متدثّراً بالثلج

 سنكتفي كالنا بحرارتنا
 من ُدون كالم

 قد نصُل إلى باب اإلبداع
 یُؤرجحنا من یشاء من الشعراء

 سینفتُح مصراع لولبي
 وأتجاوُز ساعة اإلغالق

 ما بیّن العتمة وشھیَق األنفاس
  یوماً ما ستغتسلي

 برغوة صابون شعري
  فتنبھُر آللىُء النور

 من ضحكتك الثملة البیضاء
*** 

 أیّتھا الفاختة المعلّقة بالسحابة
 لك قلبي تاریَخ مولدي

 وساعة رملي،ال تھربي من أمسي

 بل أدخلي في صبحي
 ألسدل وشاحك عن سواده

 أو أقطُع حبَل السّرة قبَل أن تتملّصي
 لیَس ألوھامي الضریرة نظرة في مرآتك

 مثل المطر أنشُق الیباَب والقحطَ 
 وبھما یزوُل شحوَب لیلك

 سأنتظرك عندما تمّرینَ 
 وأكنس شارع جوارحك المتبّخرة بنظرة حبّ 

 عندما یكوُن الصباُح مضاءاً 
 أرى موجة ساریك مرفرفةً 
 ترسو في شواطىء أحالمي

 وتنّھَد ظّل خفیف
 ینثُر الكحَل في أفواه خاویة

 ال ینسى إشارات اللقاء
 ھیا لنستعیَر السعادة
 لتصبح للحیاة معنى

 إعتبریھا مصادفةً أو قدراً 
 أنظري كیَف یتوّھُج وجھانا؟

 بعَد أن كنّا تائھیَن في تلك اللحظة
 لقد تحقّق الحلُم الذي حلمنا بھ
 وأصبح حبّي حاضٌر في ظلّي

 لعینیك الساحرتین تعویذةٌ 
 .قد وقَع قلبي بحبّھا

 حاولُت إقناعھُ بالرجوع
 لكن جمالك األّخاذ

 یسبُّب لي متاعباً سرمدیة
 یا للتعویذة التي ترسُل إشعاع نظراتك

 في المرآة
 دعیني أقبُّل شبابك

 ...وأنا في حالة النشوة
..................................... 

 .الغاؤولد: قوٌم من الفضاء الخارجي*

 

  آ  ةم  
 

 كریم إینا/ العراق                                
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شربْت ابتسامتھ�ا وع�ادت إل�ى ..… 
 عینھ تحاورھا:

یقولون إّن عیَن المیت منطفئةٌ ف�م�ا "
بال عینك لم تفق�ْد ل�م�ع�انَ�ھ�ا ب�ل ھ�ي 

 أنَت تحّدق فّي أنا بالذاِت. …متوھّجةٌ 
لعلّ�ك ت�ل�وم�ن�ي ع�ل�ى م�ا أث�رُت م�ن 

وھ�ل  -اذكروا موتاكم بخیر -ذكریاٍت 
 شّرا ماكنُت أذكر؟

ھي فرصتي الی�وم ك�ي أح�ّدث�ك ع�ّم�ا 
ولعلك تعرف. أنَت تعرف كّل   التعرف

ھذا الرجل الواقف بج�ان�ب�ي، … شيء
 ھل تذكر یوم جاءك یطلب یدي منك؟

لم یصطحْب أحدا من أھلھ ول�م ی�م�إل 
السالَل بالفواكھ والھدای�ا ول�م ی�زیّ�ن 

وال ج�ی�دي ب�اآلل�ئ   معصمي بالذھب
 ألنني اتفقت معھ أال یفعل ... 

لم یكن یمثّل الزوج الذي تصّورتھ لي 
ول�م ی��ت�واف��ر ف�ی��ھ أّي م��ق��ی�اس م��ن 
المقاییس التي في ذھنك، كنَت ت�ری�ده 
موظّفا سامیا ومتع�لّ�م�ا ب�ح�زم�ة م�ن 
الشھائد العلمیة، وكانت أم�ي ت�ری�ده 
میسوَر الحال، غنیّا جدا لتتب�اھ�ى ب�ھ 
ولترضي غرورا متواَرثا وكنُت أریُده 
إنسانا، كنُت أبحث عن ال�رج�ل ال�ذي 
یمنحني من الحّب والدفء ما أفتقده، 
ع�ن ال�رج�ل ال�ذي ی�ت�ح��ّم�ل م�زاج��ي 
المتقلَّب ونزعتي السلطویة وی�ت�ف�ھّ�م 

 …تمّردي وعصبیتي وجنوني
ویوَم اقتنعَت بھ و رضیَت كنُت أنا ق�د 
أن�ك�رت�ھ، ك�ان وج��ھ�ا وق�ف�ا. ال�وج��ھ 
لطیف والقفا عن�ی�ف، ال�وج�ھ ص�دق 
والقفا نفاق، الوجھ ت�ق�ّدم�ي وال�ق�ف�ا 

ل�ك�ن�ھ   رجعّي، ی�ظ�ھ�ر ال�وّد وال�ك�رمَ 
ی�ع�ش��ق ال��م�اَل، ی�ف��ّك�ر ف�ي األخ�ذ و 
یس��ت��ن��ك��ر ال��ع��ط��اء، وج��دت��ھ أع��وَج 
فمازلُت أثقّفُھ حتى است�ق�اَم ووج�دت�ھ 
معدما فساعدتھ حتى اغتنى، ال ی�ن�ي 
یكّرر أنني الھواء الذي یُنعش روح�ھ 
أما ھو فكان الماَء الذي أطفأ جمرتي 

 …المتقدة 
كنت أبحث عن كتف أسند الیھ رأس�ي 
المرھَق وأس�ت�رخ�ي ط�ل�ب�ا ل�ل�ھ�دوء 
وس�ك�ی�ن�ة ال�روح ف��م�ا أص�ب�ُت غ�ی��ر 
القلق" رأتھ من وراء حجاب ال�دم�ع 

وكأنھ ینفض ع�ن�ھ األك�ف�اَن وی�ح�ّدق 
فیھا غاضبا أو الئما وی�ت�رّدد ص�وت�ھ 

 في مسامعھا كرجع الصدى یقول:
ھل ربّیتُِك على قبول الدوِن والرضا  -

 بالنفاق؟
تقول: وھل عن�دي خ�ی�ار آخ�ر غ�ی�ر 
التحّمل ومواصلة ال�ط�ری�ق، أل�ی�س�ت 
الحریةُ مسؤولیةً وقد كان اخ�ت�ی�اري 

  حّرا وعلّي تحّمل مسؤولیتھ
یقول: لم یكن اختیارك ح�ّرا ألن�ھ ل�م 
ی��ك��ن ع��ق��الن��یّ��ا، س��ای��رت ع��واط��ف��ِك 

 فضعفِت وكنُت أظنِّك أقوى
تقول: وھل شھدَت ی�وم�ا حص�ةً م�ن 
حص��ص ال��ھ��رس��ل��ة ال��ت��ي ت��ج��ی��دھ��ا 
زوجتك ببراعة، تذّكرني كلما وج�دت 
الى ذلك سبیال بعمري الذي بدأ یتق�دم 
وبجمالي المتواضع وبتقوالت الناس 
عن كل ع�زب�اء ت�ج�اوزت ال�ع�ش�ری�ن 
خصوصا إذا اضطرت�ھ�ا ال�دراس�ة او 
العمل إلى اإلقامة خارج القریة بعی�دا 
ع��ن أھ��ل��ھ��ا ... ع��ن��دھ��ا رھ��اٌب م��ن 
العنوسِة فالعنوسة ت�ع�ن�ي ال�خ�ط�ی�ئ�ة 
والخط�ی�ئ�ة ت�ع�ن�ي ال�ف�ض�ی�ح�ة ال�ت�ي 

لم أكن ألجد … ستدّمر ُسمعة العائلة 
ضمن ش�ب�اب ال�ق�ری�ة ال�رج�َل ال�ذي 
یناسب طموحي وأحالمي وج�ن�ون�ي، 
وال وجدتھ في مجال العمل واستح�ال 

ح�ت�ى … الع�ی�ش ف�ي ال�ب�ی�ت األب�ويّ 
في الحقیقة كن�ُت ك�ف�راش�ة … التقینا 

ترید أن تضيء بدل المصباح فیفنیھا 
 …المصباح ویحرقھا الضوء 

لم أك�ن أری�د ل�ح�ی�ات�ي ال�زوج�ی�ة أن 
ت�ف�ش�ل ل�ك�ن ب��دل أن ت�ن��ھ�ض ع�ل��ى 
عمودین ف�ق�د ن�ھ�ض�ت ع�ل�ى ع�م�ود 
واحد، أعطیُت من أحالمي وطموح�ي 
وم�ن وق�ت�ي وج��ھ�دي وم�ن جس��دي 
ومالي مابھ نجح الزوج واألبناء أم�ا 
أنا فقد توقفت حیاتي، طلّقت النوادي 
الثقافیة واالحتفاالت، طلقُت مج�ال�س 
الترفیھ والزیارات وكّرسُت وقتي كلھ 
لبیتي وعمل�ي، ك�ن�ت أج�د ف�ي فش�ل 
تجارب زوجی�ة أخ�رى ت�ع�زی�ةً وف�ي 
عملي متعةً وسلوى بل كنت أجد فی�ھ 
مھربا وقبرا لكیاني ... ك�ن�ُت أت�خ�ّم�ر 
فأعی�ش ف�ي زم�ن ال�ن�ص وم�ك�ان�ھ، 
أخرج من الدائرة الفلكیة ومن منطق 
التسلسل الزمني وم�ن ك�ل ال�خ�رائ�ط 
الجغراف�ی�ة وم�ا تس�طّ�ره م�ن ح�دود 
فأقفز م�ن ن�ج�د وال�ح�ج�از إل�ى ب�الد 
الشام أو الرافدین وأعّرج في ل�ح�ظ�ة 
ع���ل���ى األن���دل���س أو إح���دى ب���الد 

 …المغرب
أجوب العال�م ف�ي غ�ب�ط�ة وم�ت�ع�ة ال 
یقطعھا إال رنین الجرس یعلن ن�ھ�ای�ة 
الرحلِة والعودة إلى واق�ع ال�ت�ف�اھ�ات 

كان الدرُس حصةً في ف�ّن ....  الیومیة
الیوجا: تركیز، تفریغ دماغ، قت�ل ك�ّل 

أت�ح�ّول إل�ى  …ما استقّر ف�ي داخ�ل�ي
لعبة فارغة أملؤھا بعد ذلك بالحروف 
والكلمات، یجعلني ال�درس أت�خ�ل�ص 
من شخصیتي تخ�لّ�َص ال�ث�ع�ب�ان م�ن 
جلده القدیم بحث�ا ع�ن ال�ت�ج�ّدد، ع�ن 
ح��رك��ة داخ��ل��ی��ة ت��وق��د ج��ذوت��ي ف��ال 

 أنطفئ، أصاحب المتنبي في رحالتھ
     "على قَلٍِق كأّن الریَح تحتي 

 أسیّرھا جنوبا أو َشماال
وأراني في الصحراءأحت�وی�ھ�ا ح�ی�ن�ا 
وتحتویني أحیانا، أو في الخاِن أرافق 
أبا نواس وھو یعیش معاناة ال�وج�ود 
لھوا ویشتّق من ذاتھ المعنّ�اة أخ�رى 

  "أبیقوریةً" حسیة ً
     یا شقیَق النفس من حكم."

 نمَت عن لیلي ولم أنَمِ 
   فاسقني الخمَر التي اختمرْت 

 …بخماِر الشیِب في الّرِحمِ 
-أو ھ�ك�ذاك�ن�ت أت�وھ�م -كنت أتحّرر 

بتذویب ذاتي في ذواٍت أخرى عالُمھا 
عمق وتأّمل في ال�وج�ود وق�درة   فیھ

على احتضان الكون ف�ي ف�ك�رٍة، ف�ي 
نغٍم، ذوات تعیش تجربتھا ملحم�ةً أو 

 مأساةً أو ملھاةً أحیانا.
كنت أعیش في عالم ال�ك�ت�ب ال�ح�ال�م 
ویتھیّأ لي أنني أستط�ی�ع ال�ن�زول ب�ھ 
إلى أرض الواقع، ویصدمني ال�واق�ع 
في كّل م�ّرة وال أت�وُب وال أرع�وي، 
ب��ي ش��وق أب��دّي إل��ى دخ��ول ع��ال��م 
رومنسي ال ضجیج ف�ی�ھ وال ھ�م�وم، 
إن ھ��و إال ھ��دوء وأن��وار خ��اب��ی��ة 
وع�زف ع�ذب وك�الم ش�ف��اف یُ��ل�ق��ى 
كالھمِس ب�ال ص�خ�ب، ع�ال�م الش�ع�ر 
والسحر أكون فیھ صانعةَ أن�اَي ك�م�ا 
أریدھا، أش�ت�ھ�ي ح�ت�ى أب�ل�غ ال�ق�ّم�ةَ 
وأنتشي حت�ى أص�َل ال�ذروةَ، أعش�ق 
جسدي، أتأّم�ل ت�خ�وم�ھ وتض�اریس�ھ 
أھدیھ الثناَء واإلطراَء وأسعُد بھ فھو 
لي أنا، أن�ا وح�دي ول�ی�س ألح�د أن 

 یستمتَع بھ غیري.
كنُت، مع درس األدب، أبلغ الش�م�َس 

لكّن   وأرفع إلیھا المولعین من الطلبة
ھذه الشمس تصب�ح ح�ارق�ةً ع�ن�ی�ف�ةً 

 …وآنا أعود أدراجي الى البیت 
في الط�ری�ق وج�وه ع�ابس�ة ك�ال�ح�ة 
وك�الم ك�الص��واع��ق وروائ��ح ع�ف��ن��ة 
تنبعث من أعمدة الكھرباء والج�دران 
التي اتخذھا بعض ال�م�ارة م�ت�ن�فّ�س�ا 
لمثاناتھم فتشبع�ت ب�الس�ائ�ل ال�ع�ط�ن 
ونفّست عنھ ھي األخ�رى ل�ت�زك�م ب�ھ 

وتلسع العیون وكأنھا ت�ق�ول   األنوف
"ھ��ذه بض��اع��ت��ك��م ُرّدت ال��ی��ك��م"، 
وأتحول من قضایا الوجود والم�ع�ن�ى 
والعبثیة ومن سحر البالغة وشعری�ة 
النّص إلى الغداء ماھ�و وھ�ل ج�ھ�ز؟ 
وال�ى األث��واب ھ��ل ُغس��ل�ت وك�وی��ت 
وطویت أم ماتزال ملقاة في الس�ل�ة... 
ال�ط��ل��ب��ات ال ت�ن��ت��ھ��ي واالص��وات ال 

والضغط یتفاقم بتقدم ال�وق�ت   تخرس
عالم ی�رّج األرض ت�ح�ت ق�دم�ّي …  

 …ویصیبني منھ دوار وغثیاٌن 

 
 

 

 أمامي     أراهُ      الّربیعُ      وھذا
 الكرامِ     بلون   بھیًجا     جمیًال 

 
 دماءٍ     بطھرِ      عطوًرا    یفوحُ 

 الّسالمِ   جذورَ     لترويْ    تسیلُ 
 

 شھیدٍ    كمْثلِ    كریمٍ    من   فما
 الغمامِ    ورْحمَ    الغمامَ     أغاثَ 

 
 جروًحا  وسالَ    روحـًا   فأمطرَ 
 العظـــامِ    بالدِ    حـدودَ     تخیطُ 

 
 نصرٌ     الحجارةِ    فوق   فأینعَ 

 الّلئامِ   حدیثُ    لغـًوا    وأنجبَ 
 

 مجدٌ    اْل جْنباتِ   على  لیحبوْ 
 لثامِ    بدون    فوًزا     ویسفرَ 

 
 ترابٌ    الّدماءِ    كأسَ    ویترعُ 
 وعامِ    عجافٍ   بتسعٍ    تلظّى

 
 طائي  فاقَ   فقد  عطاءٍ   فأيُّ 

 كالطّعام  ھنا   أنتَ    ألرِضكَ 
 

 التّباھي  بیومِ   زمانٌ   لیشدوْ 
 بفضِل الّشھیِد على االبتسامِ 

 
 الھدایا  سخيِّ   بفضِل شھیدٍ 

 القوامِ   بُحسن  مثالٌ   بالدي

ا 

 نرجس عمران / 
 سوریا

 )( 

 

 زینب حداد/تونس
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 اعتماد الفراتي
 العراق

  ... َو لمْ 

 أُكْن أعلمُ 

 أَنَّ بیَن..

 حضورَك و الغیاب !

  مسافة

 بالنسیان ملغاة

 و عقارب ساعة صدئة

  تتمتمُ 

 بصمت وضجیج

 ھل من لقاء

 لموعد فات ؟

 وأنا وأنت..

 في فراغ المدى

 كسحابتین ھائمتین

 تعانقتا

 ممتلئتان بشوق

 الصحراء للرواء

 وبسقیا الوصال

 ننغرس، نخضرُّ 

 كالعشب.. 

  في الرمال

 نھمس للشمس:

  أفیقي،

 قد استیقظ نھارك

 بأنفاس ربیعیة حالمة

 ورھف شفیف

 ینعش ..

 باللقاء رئة القلب

  حینھا

 نغسل أحزاننا

 بماء الحضور

 أقدارنا..  نكتبُ 

  بإبھامٍ 

  وسبابة

 ولغة واحدة

  و بین..

 لماذا وأیَن وكیفَ 

 لن نسأل !

 كیف اجتمعنا

 وفي ..

 العشق انصھرنا

 بروح متماھیة

 كانت و مازالت

 رھینة اغترابنا

 األبدي

***** 

 ا ر   إأة...

 ادخل من ھنا

 من موت تكرار الفكرة وھي تتجلى

 - مفیستوفیلیس -یا سید 

 " من الباب األكید لتصل إلى خندق الیقین"

  من خامسة وعشرین ھذا الجسد

 الذي یبدو كمغارة علي بابا

 . بال حصانة أربعین حرامي

 ھنا من ھذا الشيء الذي یخص

 .الجمیع أكثر من صاحبھ

 حیث ال اإلرادة و ال الرؤیة یجتمعان معا

 .. سوى في فكرة هللا

 قد یكون هللا ھنا

 ..... ادخل

 من ھذا المعبد الطیني

 حیث قربان الدم لن یسیل معھ بارادة

 بأكثر من فكرة الحیض

  .. ولن یكون أسمى إال بالشرف

 احشي وجھك باإلسفنج الضاحك

 الجمال بشيء آخر  لو أستبدلكِ   بدل الفیلر

 ال بأس

 علیِك أن تخفي الحزن مع المالبس الداخلیة

.. 

 النساء القویات یصبن الوجھ بالنفور

 ... السیما وجوه الرجال

 الخامسة  ھكذا أخبرتي ھذه

 وھي تجلس مع السید

 ال شيء مثل الغوایة

یجعلك ت�درك م�ایص�ن�ع�ھ حض�ور أو غ�ی�اب 

 .. الجمال

 ومن حسن الحظ

 ! أن ال أحد یلفت اإلنتباه بال ألم

 ...... و األلم عربون الجمال

 . جمال األشیاء التي ستظل ناقصة

 في جسدي ماھو أبعد من ھذا اللحم

 .. شيء یأخذني إلى النوم

 من أذن ألذن... یعبر خلسة كضحكة

 أظن أنھ الوقت األنسب للموت ...

 فأي شيء أرتدیھ یمنحني النشوة

 !لكن ھل كل شيء یرتدیني ینتشي؟

 یرى األطباء المرض في كل مكان"

 یرى الشارع العابرین في كل مكان

 ترى األجساد الحریة في كل مكان

 ". أرى نفسي في كل ما یبحث عن نفسھ

 ألن

 "   الحاجة أم االختراع "

 والحكم المأثورة في المدارس كلھا تصبح

 !. أقوال محبطة بعد التخرج

 فقط

ج��رب��ي أن ت��ن��ظ��ري ألي ش��يء ع��ل��ى أن��ھ 

 العرض األول

ألول فیلم قصیر یبدأ بم�س�ك�ة ی�د و ی�ن�ت�ھ�ي 

  بقبلة

 .. األمر بھذه البساطة

 في الخامسة والعشرین

 بإمكانك أن تصنعي أقراط من النجوم برأسك

.. 

 ال بأس أن یعیش المرء على الحواف

 كما یتحرك طرف الشال على وجھك

ویستقر كیفما تستقر أكمام ال�ق�م�ی�ص ع�ل�ى 

 یدك

 و ما ینتجھ مشرط في آخر كلمة ألحدھم

 وھو یشق االنتباه

 صانعا لألقفال مفاتیح

 و للجرح دم

 .. و للنھایة بدایات

 امسكي أي شيء كما لو أنھ یعني الجمیع

 فأنا أشعر أن األفواه ممتلئة دائما

 جربت أن أبصق ما بداخلي

 .. في محاولة لتغییر المشھد

 لكن

 . الجوع واأللم ال یترك حیزا للفراغ

 رسل ق الموسوي
 العراق 
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وم�ا  2021منذ ان انتھت االنتخابات ف�ي أك�ت�وب�ر    
افرزت من نتائج وحصص نیابیة لالطراف المشارك�ة 
فیھا، مرورا بانتخاب رئیس البرلمان وم�ن ث�م ت�ع�ث�ر 
انتخاب رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة ل�ل�م�رة ال�ث�ال�ث�ة، وس�ط 
دعوات مسبقة لمقاطعتھ�ا ف�ي ك�ل م�رة، ف�ی�م�ا ل�ق�اء 
الصدر والمالكي الشھیر لم یسفر عن نتائج ایجاب�ی�ة، 
وھو ما كان متوقعا. اذ قابلھ حراك ال�ق�وى ال�ح�زب�ی�ة 
لممارسة الضغوط والمساومات السیاسیة والطائفی�ة. 
ومن المتوقع ان یدفع بإنتخاب الرئیس إلى أجل غ�ی�ر 
مسمى.. على أیة حال، البلد في أزم�ة ث�ق�ة س�ی�اس�ی�ة 
وینذر بأن یصبح (االنقسام دبابیس سقسقة) موجعة، 
اذا ما استمرت الكتل السیاسیة، "االطار التن�س�ی�ق�ي" 
متخندقا خلف اسوار المق�اط�ع�ة، واالئ�ت�الف ال�ث�الث�ي 
بمواقفھ المت�أرج�ح�ة، وال�م�س�ت�ق�ل�ون م�ا ب�ی�ن ب�ی�ن.. 
السؤال: متى تنتھي االعیب أحزاب السلطة الطائفیة؟ 

  ومتى یخرج الشعب عن صمتھ ویتمرد علیھا؟.
آذار  30في جلسة البرلمان العراقي لی�وم االرب�ع�اء  

.) فشل النواب العراقی�ون ل�ل�م�رة ال�ث�ال�ث�ة ف�ي 2022
ان��ت��خ��اب رئ��ی��س دول��ة ك��ردي)، ذل��ك ج��ع��ل األزم��ة 

 2021السیاسیة والصراع ال�ج�اري م�ن�ذ ان�ت�خ�اب�ات 
اكثر تعقیدا. حیث لم یصل اكتمال الن�ص�اب ال�م�ط�ل�وب 
لعقد جلسة انتخاب جاللة رئیس البالد العتید "ثلث�ي" 
ال�ھ��ی�ئ��ة ال��ت�ش��ری�ع��ی�ة. بس�ب��ب م��ق�اط��ع�ة ال�ع��دی�د م��ن 
المشرعین المتحالفین م�ع األح�زاب ال�م�دع�وم�ة م�ن 
إیران، فیما راوح المستقلون وال�ك�ت�ل الص�غ�ی�رة ف�ي 

وعدم ق�ن�اع�ت�ھ�م  19مكانھم لعدم تحقیق شروطھم الـ 
بما یجري واعتباره عمال غیر مقبول رافضین جم�ی�ع 

   الضغوطات.
 

السیاسیون العراقیون، كما یبدو حتى اآلن، مص�رون 
على عدم االتفاق على مرشح "حل وس�ط" ل�رئ�اس�ة 
ال��ج��م��ھ��وری��ة، م��م��ا س��ی��ؤدى إل��ى ت��ف��اق��م االن��غ��الق 
السیاسي، وبالتالي یمنع تعیین رئیسا للوزراء. ف�ی�م�ا 
یتحدث المشرعون عن إن المج�م�وع�ات ال�ب�رل�م�ان�ی�ة 
لدیھا اآلن خیاران: مواصلة ال�م�ف�اوض�ات ح�ت�ى ی�ت�م 
ال�ت�وص�ل إل��ى ت�واف�ق، أو ح�ل ال��ب�رل�م�ان وم�ط�ال�ب��ة 
الحكومة االستم�رار ب�ت�ص�ری�ف االع�م�ال. وی�ب�دو ان 
العملیة السیاسیة منذ اول جلسة ان�ت�خ�اب�ات رئ�اس�ی�ة 

اص�ب�ح�ت "ف�ي  2022في البرلمان في أوائل ف�ب�رای�ر
ن�ائ�ب�اً ف�ق�ط ، ق�اط�ع  58ورطة". فبینما شارك آنذاك 

الصدر الجلسة بعد أن علقت المحكمة العراقیة الع�ل�ی�ا 
تس�م��ی��ة ال��م��رش��ح ھ��وش��ی��ار زی��ب��اري م��ن (ال��ح��زب 

بناًء ع�ل�ى ش�ك�اوى  PDKالدیمقراطي الكردستاني (
رفعھا نواب ضده.. لكن، طالما ال یوجد رئیس ج�دی�د، 
فإن أزمة الثقة السیاسیة في العراق تنذر بالتفاقم. اذ 

من مھام رئیس الدول�ة ت�ع�ی�ی�ن رئ�ی�س ح�ك�وم�ة م�ن 
ی�وم�ا م�ن  15الكتلة "الشیعیة" األكبر ف�ي غض�ون 

انتخابھ.. المنصب وفقا لنظام المحاصصة "الطائفي ـ 
التوافقي" وما یسمى "ب�ال�ع�م�ل�ی�ة الس�ی�اس�ة" ال�ت�ي 
اسس لھما "الحاكم بری�م�ر" اب�ان ال�غ�زو االم�ری�ك�ي 

، یذھب إلى مس�ل�م ش�ی�ع�ي، ف�ی�م�ا 2003للعراق عام 
یشغل منصب الرئاسة العراقیة كردي ومنصب رئاسة 
البرلمان مسلم سني. وتجدر االشارة الى ان م�ن�ص�ب 
رئیس الجمھوریة لیس بید األك�راد دس�ت�وری�ا، ل�ك�ن�ھ 
وفقا لـ "التوافق" اصبح "عرفا" من�ذ زم�ن ب�ری�م�ر 

        .2005عام 
وبغض النظر عن اختالف الرؤى وعما ستؤول ال�ی�ھ 
ال��ت��واف��ق��ات، م��ن ح��ی��ث ص��ی��اغ��ة م��ف��ھ��وم ال��دول��ة 
وسیاساتھا الالحقة. فان فشل الوصول إلى ال�ن�ص�اب 
القانوني بس�ب�ب ال�خ�الف ال�م�س�ت�م�ر ب�ی�ن "االت�الف 
الثالثي" الذي یقوده م�ق�ت�دى الص�در، وف�ي ال�ج�ان�ب 
اآلخر، نوري المالك�ي ال�ذي ی�ق�ود ت�ح�ال�ف األح�زاب 
الشیعیة "االطار التنسیقي". ق�د ف�اق ك�ل ال�ت�وق�ع�ات 
كما وكشف عن نوایا كل من ال�رج�ل�ی�ن وك�ت�ل�ت�ی�ھ�م�ا. 
فرجل الدین القوي مصر ع�ل�ى تش�ك�ی�ل ح�ك�وم�ة م�ع 
حلفاء أكراد وسنة مع استب�ع�اد األح�زاب ال�م�دع�وم�ة 
من إیران، والتمسك بالمرشح المفضل لحلیفھ الحزب 
الدیمقراطي الكردستاني، ریبار خالد، وزیر ال�داخ�ل�ی�ة 
في اقلیم كردستان العراق شبھ المستقل. ف�ی�م�ا یص�ر 
زعیم دولة القانون وحلفائھ في "اإلطار التن�س�ی�ق�ي" 
على تشكیل حكومة توافقیة ـ سیاسیة، بالت�وازي م�ع 
مشاركة المشرعین المنت�م�ی�ن إل�ى االت�ح�اد ال�وط�ن�ي 
الكردستاني، الذین یصرون ع�ل�ى ت�م�ری�ر م�رش�ح�ھ�م 
الرئیس الحالي برھ�م ص�ال�ح م�ن )االت�ح�اد ال�وط�ن�ي 

  .PUK(  الكردستاني
لقد ادت فوضى االنتخابات الرئاسیة وتأخ�ی�ر تش�ك�ی�ل 
الحكومة الى زعزعة الوضع االمني والمج�ت�م�ع�ي. اذ 
كان یفترض أن یتم انتخاب ال�رئ�ی�س ب�ع�د ش�ھ�ر م�ن 
الجلسة التأسیسیة للب�رل�م�ان ال�ع�راق�ي، وھ�ذا م�ا ل�م 
یحدث. وبالتأكی�د ان االن�ق�س�ام الس�ی�اس�ي ل�ل�ح�زب�ی�ن 
الكردیین، الحزب الدیمقراطي الك�ردس�ت�ان�ي واالت�ح�اد 
ال�وط��ن��ي ال��ك��ردس�ت��ان��ي، ق�د ادخ��ل ال��ب��الد ف��ي أزم��ة 
دستوریة خطیرة. حی�ث انض�م ال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي 
ال�ك�ردس�ت��ان�ي ف��ي ب�غ��داد إل�ى ال��م�ن�ت��ِص�َری�ن: ال�ت�ی��ار 
الصدري والكتلة السنیة ذات األغلبیة ف�ي ال�ب�رل�م�ان. 
ف�ی��م�ا دع�م االت�ح��اد ال��وط�ن��ي ال��ك�ردس��ت�ان��ي ال��ط�ی��ف 
السیاسي الشیعي اآلخر، "االطار الت�ن�س�ی�ق�ي" ال�ذي 
یضم "فتح" الذراع السیاسي ل�ل�م�ن�ظ�م�ات الش�ی�ع�ی�ة 
المدعومة من إیران ورئیس الوزراء السابق ال�م�ث�ی�ر 
للجدل نوري المالكي.. الثابت الذي عقد الوضع ع�ل�ى 
المستوى السیاسي واالنتخابي: (عدم وج�ود إج�م�اع 
بین الحزبین الكردیین ـ� ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردس�ت�ان�ي 
واالتحاد الوطني)، وھذا یعني أن إالجماع على حصر 
خ�الف��ات�ھ��م��ا ف��ي أرب�ی��ل وال�ت��ك�ات��ف بش�أن ال��ق�ض��ای��ا 

  األساسیة في بغداد سوف یختفي أخیرا.
لكن وعلى ما یب�دو م�ن س�ی�ر االح�داث االخ�ی�رة، ان 
االمور بدأت تنزلق نحو االسوأ. فبع�د أن ك�ان زع�ی�م 
ال��ت��ی��ار الص��دري م��ق��ت��دى الص��در م��ت��ف��ائ��ال؛ إلی��ج��اد 
توافقات تفض�ي إل�ى ال�ت�ص�وی�ت ع�ل�ى رئ�ی�س ج�دی�د 
للعراق والحقا على رئیس حكومة، قد غیّر ت�ك�ت�ی�ك�ھ؛ 
ونقل الضغط إلى خصومھ جماعة الثلث الم�ع�ط�ل ف�ي 

"التنسیقي"، وطلب منھم تشكیل الحكومة، ع�ل�ى أن 
تلعب كتلت�ھ دور ال�ث�ل�ث ال�م�ع�ط�ل. ب�ذل�ك ھ�و ت�ح�دى 
خصومھ، لكن االوساط السیاسیة تعتب�ره ھ�روب�ا م�ن 
الضغوط وعدم القدرة على تحمل المسؤولیة، بل ق�دم 
لنوري المالكي فرصة ذھبیة لم یكن یحلم ب�ھ�ا ل�ی�ق�ود 
بنفسھ التفاوض ل�ت�ش�ك�ی�ل ال�ح�ك�وم�ة وك�أن�ھ ال�ف�ائ�ز 
باالنتخابات، لكن على ما یبدو ان مح�اوالت ال�م�ال�ك�ي 
تواجھ تعقیدات لن تبشر بخیر..المثیر لالستغراب، ان 
الص�در، ال�ذي تش�ك��ل ك�ت��ل�ت��ھ األك��ب��ر ف��ي ال��ب�رل��م��ان 
العراقي، طالما تحدث عن تشكیل "ح�ك�وم�ة اغ�ل�ب�ی�ة 
وطنیة" نزی�ھ�ة، تس�ع�ى الص�الح ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي 
برمتھ ومحاربة الفساد ومالحقة الفاسدین، م�ا ی�ل�ب�ث 
ان یتراجع.. وعلى ما یبدو أیضا، ان السید ل�م ی�ت�ق�ن 
لعبة السیاسة وطالما ی�ت�ع�ام�ل م�ع خص�وم�ھ ب�ح�س�ن 
ال��ن��ی��ة واالخ��ذ ب��رأي م��ن ح��ول��ھ م��ن ال��ج��ھ��ل��ة 
واالنتھازیین. ولم یدرك این یكمن اس�اس "ال�ع�ق�دة" 
وعجز تحالفھ لتحقیق النصاب الذي یمكنھ من تمری�ر 
المرشح للرئاسة، وھ�و اص�رار ح�ل�ی�ف�ھ "ب�رزان�ي" 
على مرشح غیر مقبول.. لكن السؤال المھم: م�ا ھ�و 

ف�ی�م�ا اذا ن�ج�ح   موقف كل من الص�در او ال�م�ال�ك�ي،
اح�دھ�م�ا ف�ي تش�ك�ی�ل ال��ح�ك�وم�ة ف��ي ظ�ل ازدواج�ی��ة 
المعاییر والمواقف، من بعض قیادات الحلفاء "الكرد 
والسنة والشیعة" الذی�ن ت�ح�وم ح�ول�ھ�م ال�ع�دی�د م�ن 
االت�ھ�ام�ات ب��ال�ف�س�اد ال�م�ال�ي واالداري وال�ق�ان�ون��ي، 
ولدیھم ال�ع�دی�د م�ن الش�روط ال�ج�دل�ی�ة ال�ت�ي ت�خ�ص 

   تحالفاتھم الحقا؟.
انھا مضاربات السیاسة بین مفاف�ی�ات "عص�ب�وی�ة"، 
حصرت السلطة بیدھا وغیر مستعدة ل�ل�ت�ن�ازل ع�ن�ھ�ا 
باي ثمن. الخاسر بینھم كل ابناء المجت�م�ع ال�ع�راق�ي، 
ال�ع��رب وال�ك��رد وال��ت�رك��م��ان واالی��زی��دی��ة والص��اب��ئ��ة 
والشبك وغ�ی�رھ�م، ب�اخ�ت�الف اج�ن�اس�ھ�م واط�ی�اف�ھ�م 
العرقیة والدینیة.. وعلى ما یبدو ان ال�دس�ت�ور، ال�ذي 

، ال 2005تم إفساده تحت الوصایة األم�ری�ك�ی�ة ع�ام 
یوفر مخارج لالزمات. اذ كان قبل كل شيء، للخط�وة 
التالیة في خریطة الطریق السیاسیة بع�د االن�ت�خ�اب�ات 

، ت�ع�ی�ی�ن 2021أكتوبر  10البرلمانیة، التي جرت في 
رئیس للدولة وتشكیل حك�وم�ة. وم�ن غ�ی�ر ال�واض�ح 
تماما في الوقت الحالي كیفیة الخروج من المازق، ال 
بل من المستحیل ومن غیر الواضح م�ا إذا ك�ان ھ�ذا 

  ممكنا من الناحیة القانونیة على اإلطالق.
 

لكن كما یبدو ھناك بالفعل حدیث بین بع�ض االط�راف 
السیاسیة لحل البرلمان وال�دع�وة الج�راء ان�ت�خ�اب�ات 
جدیدة في ال�ع�ام ال�ق�ادم ـ� واب�ق�اء ح�ك�وم�ة تص�ری�ف 

لكن ذلك لن یكون منطقیا إال إذا  -االعمال على حالھا 
تم إغالق الثغرات في الدستور مسبقا. وإذا ما استم�ر 
الفراغ، ف�إن ال�ع�راق م�ع�رض ل�خ�ط�ر االن�زالق م�رة 
أخرى إلى العنف. حیث ان الكتل الشیعیة في "االطار 
التنسیقي ال تمیل إلى مثل ھ�ذه ال�ح�ل�ول الن�ھ�ا ت�درك 
الثمن جیدا. في الطرف اآلخر، ھناك حركة احتجاجیة 
قویة ضد المؤسسة السیاسیة برمتھا، وال تق�ب�ل دون 
تغییر نظام الحكم بالكامل، اوقفھا وباء كورونا ف�ق�ط، 

. لك�ن م�ع 2020من النزول بكثافة للشوارع منذ عام 
. 2019ذلك، أجبرت الحكومة على االستقالة في عام 

لكنھا ستنھض بالتأكید من جدید اكثر عزما وتصمیم�ا 
    لخلع الجبة عن سراقھا.

 ت ااا 
 وأز امت ا؟

 عصام الیاسري/المانیا
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لقد شكلت الطفرة التكنولوجیة نقلة كبیرة في العالم غیرت      
معھا المفاھیم والقیم ، واستحدثت عالما خاصا ب�ھ�ا، ف�رض�ت 
فیھ بقوة أبجدیاتھا وحدودھا الخاصة ، بل تعتبر طفرة منفتحة 

" م�ع�ھ�ا   یستحیل التحكم فیھا ، أو توقع حدودھا المستقبلی�ة
یبدأ عھد ثقافة جدیدة وعالم جدید لیس من الیسیر استش�راف 
حدوده النھائیة لكثرة ماھي م�ت�ن�ق�ل�ة دوم�ا إل�ى األم�ام ، وال 
التنبؤ بجمیع ما یمكن أن ی�ح�م�ل�ھ م�ن م�ف�اج�آت ف�ي ال�ع�ق�ود 

 ¹القادمة من األلفیة الثالثة " *
ومن أبرز تجلیات ذلك افراز الفترة األخیرة " تطوراً ھائالً في 
مجال تكنولوجیا المعلومات واالتص�االت وال�ح�اس�وب بص�ف�ة 

مما أدى إلى ظھور آلیات تصنیع المعرفة..... ویعرف   خاصة،
عص�رن�ا ال�راھ�ن ب�ع�ص�ر ال��ث�ورة ال�ع�ل��م�ی�ة وال�م��ع�ل�وم�ات�ی��ة 

عص�ر   عصر المعلومات واالنفجار المعرف�ي،  والتكنولوجیة،
ف�ق�د غ�زا   التالحم العضوي بین الحاسوب والعق�ل ال�ب�ش�ري،

 ²الحاسوب كل مجاالت النشاط االنساني المعاصر ".*
وھا نحن الیوم ندرك بجھد قلیل ،وت�ف�ك�ی�ر اق�ل أن الس�ی�ط�رة 
االفتراضیة صارت طابعاً عاماً یمتلك اغلب الفضاءات ویغط�ي 
كل األمكنة ، حتى كأنھ ال یكاد یترك للواق�ع�ي وال�ی�وم�ي ع�ل�ى 

یعبُر فیھ نحونا أو یُعَبّ�ر م�ن   رتابتھ وعالّتھ مكانا یتجسد فیھ،
 . خاللھ عن ذاتھ وكینونتھ

ول�ذل�ك ف��ل�ن ی��ك�ون األدب ب�وح�ده ب��م�ع�زل ع�ن ھ��ذا ال�غ��زو 
المعلوماتي الذي طبع الحیاة العامة والخ�اص�ة ب�ط�اب�ع رق�م�ي 
وتقني یستحیل الخالص منھ، فالظاھرة األدبیة ما كان�ت ی�وم�اً 
من األیام ، ولن تكون بمعزل عن التحوالت ال�ت�ي ت�ط�رأ ع�ل�ى 

  .بنیة المجتمع
ولعل ھذا ما جعل الجمیع یكاد یُجزم بت�ج�دد ال�ن�ظ�ری�ة األدب�ی�ة 

، فإن ھي الی�وم أف�رزت ھ�ذا الص�ن�ف   وتفاعلھا وعدم ثباتھا
م�ع   وحددت تخومھ وقعّدت�ھ ، ف�ھ�ي الش�ك ق�ادرة،  الرقمي،

أن تنتج غیره وتحتوي   تنویعات الزمان والمكان وتبدیالتھما،
أو ارتباط�اً   ما ال یشاكلھ تأسیساً وتوصیفا ، بعیداً عن الواقع،

بھ وبإكراھاتھ وظروفھ الخاصة ، عبر لغة مخ�ص�وص�ة ت�أخ�ذ 
من المتخیل كما تأخذ من الواقعي أیضاً .ذل�ك " أن ال�ن�ظ�ری�ة 
األدبیة تطّور وعیھا باستمرار كلما ظھرت الحاجة إلى ت�ج�دی�د 
عالقة النصوص األدبیة باللغة الواصفة التي تقاربھا، وك�ل�م�ا 
أضحى الحدیث ممكنا عن تعمیق البحث حول وظیف�ة ال�ك�ت�اب�ة 
وقدرتھا على إنتاج متخیل اجتماعي یتعّدى نطاق ج�ع�ل األدب 

  ³صورة من الواقع " *
من ثم كان من أبرز تجلیات ھذه الطفرة أدبیاً بروز ما یصطلح 
علیھ ب "األدب الرقمي أو التفاع�ل�ي". و واض�ح م�ن خ�الل 
تسمیتھ انھ جنس یوحد بین خاصیتین اثنتین، أو لنقل بت�ع�ب�ی�ر 

وھ�ذا االم�ر ی�ع�ط�ي االدب   أدق إنھ جّماع األدبیة والرق�م�ی�ة،
ذل�ك   وسماً خاصاً ویمنحھ كساء جدیداً لم یكن لھ في السابق،

ألن ھ�ذا ال�ن�وع م�ن األدب ال�م�ع��اص�ر یس��ت�خ�دم ال�ح�اس��وب 
والتكنولوجیات الحدیثة ویجعلھما حاملین أساسیی�ن ل�ل�ج�ن�س 

شعراً أو خ�اط�رة أو   قصة،  روایة،  األدبي كیفما كان نوعھ،
  ....غیرھا

تقول عنھ الكاتبة فاطمة البریكي إنھ " جنس أدبي جدید ظ�ھ�ر 
على الساحة األدبیة، ی�ق�دم أدب�ا ج�دی�دا ی�ج�م�ع ب�ی�ن األدب�ی�ة 

  .والتكنولوجیة
وال یمكن لھذا النوع من الكتابة األدبیة أن یتأتّى ل�م�ت�ل�ق�ی�ھ إال 
عبر الوسیط اإللكتروني، من خالل الشاشة الزرقاء الم�ت�ص�ل�ة 
بشبكة االنترنیت العالمیة، ویكتسب ھ�ذا ال�ن�وع م�ن ال�ك�ت�اب�ة 
األدبیة صفة التفاعلیة بن�اء ع�ل�ى ال�م�س�اح�ة ال�ت�ي ی�م�ن�ح�ھ�ا 
للمتلقي، والتي یجب أن تعادل أو تزی�د ع�ن مس�اح�ة ال�م�ب�دع 

 ”.*األصلي للنص
ولئن اختلفنا في النظرة إلى ھذا الوافد األدبي المتفرد ُمتخ�ل�ق�اً 
جدیداً في رحم الحاسوب متغذیاً على ِرفد األنترنیت وشاشاتھا 
الزرقاء وتكنولوجیا الرقمیات، فإننا لن نستط�ی�ع أب�داً ت�ج�اوز 

ون�ح�ن   بروزه والتعامل مع وجوده القوي بنك�ران وت�ج�اھ�ل،
ف��رض�ت��ھ ب��ق�وة ط�ب��ی�ع��ة   ن�رى أن�ھ ص�ار واق�ع��اً م��ف�روض��اً،

تلك التي ی�م�ك�ن وس�م�ھ�ا وب�ال م�وارب�ة "م�رح�ل�ة   المرحلة،
الرقمیات" والتي انتجت الذكاء االصطناعي والذك�اء ال�رق�م�ي 

 . وغیره من المسمیات المتصلة بالرقمنة وتوابعھا المتعددة
 

والحال�ة ھ�ذه ح�ال�ة  -ولذلك كلھ فال یمكن ان یكون األدب أبداً 
بعیداً عن ھذه الطفرة، فھو ول�ی�د ال�م�ج�ت�م�ع   -رقمنة بامتیاز 
ووج�ھ آخ�ر م�ن وج�وه ت�ح�والت�ھ ال�م�خ�ت�ل�ف�ة   ونتاج أف�راده

وتقنیاً. ذلك ان "التكنولوجیا لم ت�ع�د م�ج�رد   اجتماعیاً وثقافیاً 
تقنیات وأدوات تُستعمل في تحریك رحى المعیشة، بل ص�ارت 

ثقافة تُحدد عالقة اإلنسان بال�زم�ن وال�م�ك�ان، وتُ�م�ل�ي ع�ل�ی�ھ 
  5”. * أشكال حضوره في العالم الطبیعي

وغیر بعید عن ھذا الطرح لن ننكر أبداً أن لھذا االدب الرق�م�ي 
سلبیات تالمس جوانب متع�ددة وم�ت�ش�ع�ب�ة تش�ع�ب�اً ح�اداً ف�ي 
ارتباط مباشر بحیاة الفرد وسالمة المجتمع، غ�ی�ر أن ھ�ذا ال 

مزایاه وایجابیاتھ المتعددة والتي سنحاول أن   یعني ابداً انكار
  .نعرج على بعضھا ، ونبینھا بقدر من التفصیل

وفي ھذا المنحى سنركز على التعریف السابق ونعتب�ره م�ت�ك�أ 
محاولین استجماع أھم ال�م�زای�ا اع�ت�م�اداً ع�ل�ى ال�خ�ص�ائ�ص 
األساسیة لھذا الجنس األدبیة وھ�ي ال�م�ت�م�ث�ل�ة ف�ي ث�ال�وث : 

  .التفاعلیة -التكنولوجیا  -األدبیة 
 

فإن ھذا   ومادام الحدیث عن ھذا الجنس یستحضر أدبیتھ أوالً،
م�ن   یستتبع لزاماً االقرار لھ بمزایا األدب التقلیدي المعروفة،

وك�ذل�ك االن�ف�ت�اح ع�ل�ى   ثقافة وتوعیة وتنویر ونشر للرق�ي،
اآلخر ومعرفة ثقافتھ وأفكاره ونظرت�ھ إل�ى ال�ك�ون وال�وج�ود 

وغیرھا من المزایا التي ال یكاد ی�خ�ت�ل�ف   واألنا واآلخر أیضاً،
دون أن ننسى   علیھا اھل البحث والتخصص في ھذا المجال .

وظ��ی��ف��ة األدب ال��ج��م��ال��ی��ة، ك��ون��ھ ن��اش��راً ل��ق��ی��م ال��ت��ذوق 
خادما ل�رس�ال�ت�ھ ال�ن�ب�ی�ل�ة   رافعاً إلنسانیة االنسان،  والجمال،

أو ما سماه الفیلس�وف األل�م�ان�ي   المرتبطة بالتغییر والتنقیة،
  " ھیجل " تھذیب النفس وتلطیف الھمجیة

إن استخدام الرقمیات وانتشارھا أتاح لألفراد الدخول إلى عالم 
وفتح مجاالت ل�ل�ن�ش�ر ك�ان�ت ، ف�ي   االبداع من بابھ الواسع،

وھذا األم�ر   حكراً على فئات معینة دون غیرھا،  وقت سابق،
أعطى األفراد حریة كبیرة في نشر أفكارھم بعیداً عن تعلی�م�ات 
الرقابة وضغوطات المتابعة االج�ت�م�اع�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة " إن 
األنترنیت تعطي مجاالً لألفراد للتعبیر عن أرائھم واتجاھاتھ�م، 
وبكل حریة ودیمقراط�ی�ة ب�ع�ی�داً ع�ن الض�غ�وط االج�ت�م�اع�ی�ة 

  .6والسیاسیة " *
وتماشیاً مع ھذا األمر ، تقول المدونة ایناس ج�م�ال م�ت�ح�دث�ة 
عن مزایا األدب الرقمي مثل " سھولة رؤی�ة أض�داد األف�ك�ار 
وعرض المواھب وقراءة ما یكتب، وأن القراءة لم تع�د ح�ك�را 
على المثقفین، كما فتح األدب الرقمي باب النقد بشكل أوسع ، 
وأنھ َعبَْر األدب الرقمي ی�م�ك�ن إح�ی�اء ال�دف�ی�ن م�ن مش�اھ�ی�ر 
المبدعین وسماع نصوصھم ومواقفھم السیاس�ی�ة وال�وط�ن�ی�ة 

 . " بأصواتھم
وأضافت " إن التكنولوجیا أتاحت للجمیع إبداء ال�رأي وط�رح 
محاوالت إبداعیة وظھور طبقة "جماعة ھ�ود" ال�ت�ي تص�ور 
الكتب وتعرضھا مجانا إلثراء المحتوى العربي ع�ل�ى الش�ب�ك�ة 
العنكبوتیة، محدثة دخول مصطلحات جدیدة وأجناس أدب�ی�ة ال 

  .7نعرف اسمھا " *
إنھ غیر خاف ، في ھذا الصدد، على كل متتبع لألدب ال�رق�م�ي 
تلك السھولة التي أتاحتھا التكنولوجیا في تقدیم آالف ال�ك�ت�ب 
للقارئ في حلة جمیلة وجاھزة، ال تتطلب م�ن�ھ س�وى ل�م�س�ة 

لتجعلھ أمام مئات االختیارات مما ت�ح�ار م�ع�ھ ال�ع�ی�ن   واحدة،
ھذا الكم الھائ�ل م�ن ال�ك�ت�ب   أحیانا ویستعصي علیھا التمییز.

ل���وال   األدب��ی��ة ال��ذي ت��وف���ره ال��ح��وام��ل ال��ُم���رق��م��ن��ة ،
الح��ت��اج ال��م��رء م��ع��ھ م��ئ��ات الش��اح��ن��ات   ال��رق��م��ی��ات،

  .ولتطلب من طالّبھ عشرات السنین لفرزه وتبویبھ  لحملھ،
ولعل أھم خ�اص�ی�ة ت�ث�ی�ر م�ت�ت�ب�ع�ي ھ�ذا ال�ن�وع ال�ج�دی�د ھ�ي 
"تفاعلیتھ"، فوسمھ بھذه الصفة یتیح للقارئ خاصیة لم تكن 
م�وج�ودة ف�ي س�اب��ق�ة، ذاك ال��ذي ی�ع��ت�م��د ال��ورق وال��ك�ت��اب 

وھكذا یصیر المتلقي قادراً على التف�اع�ل م�ع م�ا ت�ت�م   حامالً.
كتابتھ عبر شاشة الح�واس�ی�ب وال�ھ�وات�ف ، ذل�ك أن�ھ ی�ت�ی�ح 
للمتلقي اختیار مداخل ومخارج ال�ع�م�ل األدب�ي ال�ُم�ت�اح ع�ب�ر 

 . الشاشة باستخدام الروابط المتوفرة
ولن نبالغ أبداً إذا قلنا أن القارئ الواحد یغدو مب�دع�اً م�ت�ج�ددا 
كلما أعاد قراءة النص ن�ف�س�ھ م�خ�ت�اراً م�داخ�ل ج�دی�دة ع�ب�ر 

األمر الذي ل�م ی�ك�ن   التنویعات التي توفرھا الروابط المتاحة،
ممكناً في النصوص التقلیدیة ال�ت�ي ت�ف�رض س�ل�ط�ة ال�م�ؤلِ�ف 

  .والمؤلَف عبر أحادیة المعطى في الحامل الورقي
ھذه المیزة تحدیداً ھي ما ی�ع�ط�ي ال�ق�ارئ احس�اس�ا ب�ام�ت�الك 
النص، ألنھ یمنحھ قدرة كبیرة على ترتیب عناص�ره واخ�ت�ی�ار 

م�ق�اب�ل اس�ق�اط ق�ی�م�ة   تنویعاتھ، مما یرفع من شأن المتلق�ي،
الكاتب الذي یتوارى إلى الوراء، فاقداً سلطتھ ال�ق�دی�م�ة ع�ب�ر 
عدم تمكنھ مطلقاً من التحكم في ترصیف حروف نص ك�ان ق�د 

  .كتبھ ذات یوم، وال ترتیب أولویاتھ حسب ما یشتھیھ
وبتعبیر أكثر امتداداً نستطیع القول وبإصرار "إنھ نص یكت�ب�ھ 

  " المتلقي ویُرتب عناصره ویتحكم في بدایتھ ونھایتھ
إن عدم اعتراف األدب التفاعلي بالمبدع الواح�د ل�ل�ن�ص ل�ھ�و 
إع��الن ج��دی��د وم��ت��ح��ور ل��م��وت ال��ك��ات��ب وم��ی��الد ال��ق��ارئ 

ألن كل واحد یقرأ النص بطرق مختلفة ومتعددة كلما   المتعدد،
تجددت "كبسةُ زره" وھو یختار روابطھ الخاص�ة، وم�ع ك�ل 
ضغطة تتناسل القراءات وبذلك یتخلق نص جدید ھو من صنع 
القارئ المختلف ال�ذي ط�ب�ع�ت�ھ ال�رق�م�ن�ة ب�ط�اب�ع�ھ�ا ال�خ�اص 

  والممیز
 

ناھیك عن أن األدب ال�رق�م�ي ی�ف�ت�ح ل�ل�ق�ارئ، ع�ل�ى خ�الف 
نصوَص تقلیدیة، ن�واف�ذ ج�دی�دة ت�ظ�ل مش�رع�ة وق�ت�م�ا ش�اء 

لینھل من المعاج�م، او یس�ت�ف�ی�د م�ن ِع�بَ�ر ال�ت�اری�خ   سلكھا،
ویجول خاللھا، أو لیكتشف شخصیات غامضة تح�ی�ل ع�ل�ی�ھ�ا 
النصوص الرقمیة. وذل�ك ع�ائ�د إل�ى أن ال�رواب�ط ال�م�ت�ص�ل�ة 
بالنصوص الرقمیة تحیل كذلك على المعاجم والصور والتاریخ 

ً ل�م�خ�ت�ارات ك�ل   والحضارات والفیدیوھات الم�ص�ورة، ت�ب�ع�ا
  مؤلف وتوجھاتھ الفكریة والمعرفیة، بل وحتى االیدیولوجیة

الشك أن النص الرقمي أو التفاعلي روای�ة ك�ان أو ش�ع�راً أو 
مسرحیة یتیح أیضاً فضاء م�ن ال�ن�ق�اش ال�ح�ر ل�ق�رائ�ھ ع�ب�ر 
المساحات التي تتیحھا التعلیقات او الحوار ال�ح�ي ال�م�ب�اش�ر، 
وھو ما یثري النصوص وی�ع�ط�ی�ھ�ا ام�ت�دادات أخ�رى ك�ف�ی�ل�ة 

  .باإلفادة واإلجادة
……………………………….. 

 : الھوامش والمراجع
ال��ف��ل��س��ف��ة ف��ي عص��ر ال��ع��ول��م��ة  -ع��ب��دال��رزاق ال��داوي -1

ص  2012س  41المجلد  2والتكنولوجیا. عالم الفكر العدد 
176 . 

بحث تربوي تحت عنوان "ثقافة الحاس�وب ل�دى م�ع�ل�م�ي  -2
التعلیم الثانوي الصناعي واتج�اھ�ات�ھ�م ن�ح�و اس�ت�خ�دام�ھ ف�ي 
التدریس". الدكتور حسن محمد خلیفة. مجلة العلوم الترب�وی�ة 

 . 2011شتنبر 3. العدد  12والنفسیة / المجلد 
عبدالجلیل الحجم�ري م�ق�ال�ة ت�ح�ت ع�ن�وان "ھ�ذه ب�ع�ض -3

 17تمثالت كیلیطو للكالسیكیة في الثقافة العربیة / ھسبری�س 
 .2022أبریل 

الكاتبة فاطمة البریكي، مدخل إلى األدب التفاعلي، الم�رك�ز  -4
   .49، ص2006الثقافي العربي، بیروت، 

لباحث المغربي خالد حاجي. ع�ال�م ال�م�ی�ت�اف�ی�رس. م�ق�ال�ة  -5
ف�ب�رای�ر  7منشورة في جریدة ھسبریس االلكت�رون�ی�ة/االث�ن�ی�ن

2022. 
بحث تربوي حول موض�وع اآلث�ار ال�ن�ف�س�ی�ة والص�ح�ی�ة  - 6

واالجتماعیة الستخدام االنترنیت من وجھة ن�ظ�ر ال�م�ع�ل�م�ی�ن. 
الدك�ت�ور ع�اب�د ح�م�دان ال�ھ�رش   الدكتور محمد خلیفة مفلح،

. 2010شتنبر  3/العدد 11مجلة العلوم التربیة والنفسیة مجلد 
 . 290ص 

مقال تحت عنوان "الرقمي ما لھ وما علیھ" موقع الجزیرة -7
نت وھو تقریر تركیبي عن ن�دوة ح�ول األدب ال�رق�م�ي واق�ع 

   2013شتنبر  20وآفاق أقیمت باألردن. منشورة بتاریخ 

 عبدهللا علي شبلي/المغرب 

دب ات ارض / او   وا دب اا 
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ا  ا  ص (ءا )  

صور عفویة بتق�ن�ی�ة قص�ص�ی�ة وب�أس�ل�وب     
یخرج عن المألوف على طریقة الس�وری�ال�ی�ی�ن 
بھواجسھم في ما یتعلق باستكش�اف إم�ك�ان�ات�ھ 
لإلطالق الالشعور في قنوات الح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة 
متابعاً في سریالیتھ الغوص عمیقاً بالالم�ع�ق�ول 
التداخل حد التماھي بین الخیال وال�واق�ع وھ�ذا 
ما یعتقده رواد الس�وری�ال�ی�ة "ال�ت�م�ی�ی�ز ب�ی�ن 

ف�ي قص�ت�ھ  1الخیالي والواقعي ال م�ع�ن�ى ل�ھ"
م�ن م�ج�م�وع�ت�ھ  2القصیرة (م�ری�م ال�ب�ل�ق�اء)

زلیخ�ات ی�وس�ف الص�ادرة ع�ن دار الش�ؤون 
، یس�ع�ى ال�ك�ات�ب ع�ل�ي 2005الثقافیة ب�غ�داد 

ن�ق�ل�ھ   ساردھا المش�ارك  السباعي على لسان
للمتلقي متالعبا ف�ي ال�زم�ن ت�رت�ی�ب�ا او م�دة، 
ات�ج��اھ��اً وس��رع، اس��ت�رج��اع ص�ور ارت��دادی��ة 
وعودتھ الى زمن الطفولة متناوبا في انتقاالت�ھ 
ً ال�ث�غ�رات  اجماال او ح�ذف�اً ف�ي اس�ت�ب�اق ت�ارك�ا
متضمن الوقفة ف�ي وص�ف مش�ھ�دي م�راع�ی�اً 

  وعدم االطالة..  القص القصیر في التكثیف
جاءت العنونة بلفظة اسمیة ذات داللة ایحائ�ی�ة 

في ثنائیة تناقضیة متجاورة تقربن�ا   سوریالیة 
بعنوانھا وتراوغنا واذا ما تعرضنا لمضمون�ھ�ا 
یعتریھا بعض الغموض محدث�ا ب�ذل�ك تش�وی�ق�اً 
وانتظاراً (البلقاء) وھي صبغة ل�ون�ی�ة ت�ت�ص�ف 

  فرس ابلق ومھرة بلقاء  بھا الخیول
فمن خالل التصدیر ال�ذي ی�ق�دم�ھ ال�ق�اص ف�ي 
استھالل یبین فیھ انھ اراد ان یحاك�ي ب�ك�ت�اب�ت�ھ 

 لھذه القصة محاكاتھ جمال خیول فائق حسن:
" أردت بكتابتي لھ ال�ق�ص�ة أن أح�اك�ي ج�م�ال 
خیول فائق حسن، منذ طفولتنـا مریم بنت عمي 
وأنا مفتـونان بـھـا برشاقتھا، بنبلھا بمتانت�ھ�ا، 
بجمالھا، أردت أن أنتمي الى االنس�ان�ی�ة ب�ھ�ذه 
القصـة وأحـاكي الوان مب�دع�ن�ا ال�ك�ب�ی�ر ف�ائ�ق 
حسن بعد واحد وأربعین عاما من رسمھ لوح�ة 
"البدو" التي كانت ح�اض�ر م�ھ�ر م�ری�م ب�ن�ت 

  3عمي" ص
 

 السرد وتقنیات التوصیل:
یجرب القاص مفاتیح یمتلكھا فطریا في تواصل 
حمیم مع الوجود بوساطة ل�غ�ة ن�ث�ری�ة ش�ی�ق�ة 
یشتغل على البعد الباطني الخفي محررا الخیال 
معتمدا تقنی�ات م�ت�ع�ددة ف�م�ا ن�ل�م�س�ھ حض�ور 
التشكیل وأجناسھ التعبی�ری�ة ورم�وزه ال�ف�ن�ی�ة 
یكسب النص ثراًء وتشوی�ق�اً یس�اھ�م ف�ي رف�ع 

تداخ�ل ف�ي   مستوى الوعي الجمالي والمتلقي،
االجناس االبداعیة كالفن الت�ش�ك�ی�ل�ي وحض�ور 
الشخصیات الفن�ی�ة وتض�م�ی�ن م�ت�ن�ھ الس�ردي 
وصف لوحة الفنان فائ�ق حس�ن ك�ح�ض�ور ل�ھ 
دور مشھدي ودرامي نجح في رس�م ت�ف�اص�ی�ل 

 دقیقة وحضور النزعة التصویریة بقوة:
"فأردنا برسمھا على واجـھ كل�ی�ت�ن�ا أن ن�ف�ت�ن 
ال��ن��اس: ((خ��ی��ول ت��ن��ب��ث��ـ��ق ع��ب��ر ال��ت��اری��خ، 
(والعادیات ضبحا)، م�ن ح�ب�س�ھ�ا ف�ي ق�اع�ات 
الدراسـة، ت�خ�ـ�رج م�ح�ط�م�ة زجـ�اج ش�ب�اب�ی�ك 
قاعات الكلیة، (فالم�وری�ات ق�دح�ا)، ت�ت�راك�ض 
منفلتھ من اسارھا، (فالمغیرات ص�ب�ح�ا)، أس�ر 
الجدران، ثالث خیول بریة بھیة ن�ابض�ة ب�ل�ون 
البلوط، (فأثرن بھ نقعا)، رسمناھا مثـل خیـ�ول 
فـائق حسـن متینة المظھر نبیلة، ثابتة، مھیبة، 

تنساب سابحة خلفھا ذیولھـا السـود المخضـرة 
التي رسمناھـا بلـون البرونز الع�ت�ی�ق س�اح�ب�ة 
خلفھا اشرطة االلوان ال�ح�ارة، ی�وم�ھ�ا ك�ان�ت 
مریم ملطخة بالدھان متوھجة مثل ورد القرنفل 

 12ص  عطرة متفتحة.
یرسم لنا القاص السباع�ي ب�ال�ك�ل�م�ات واص�ف�اً 
شخصیة فائق حسـن وخیولھ ب�ط�ری�ق�ة ال�ق�ص 
والتعبیر السریالي وھي تنبثق من لوحاتھ تشق 
خاماتھا " فائق حسن بحاجبیھ الكثین واض�ع�ا 
غلیونھ بفمھ متأمال خیولھ التي اخترقت لوحتھ 
البیضاء العذراء وأنبثق م�ن�ھ�ا ف�رس ب�ل�وط�ي 
شاقا خامتھا،(فوسـطن بھ ج�م�ع�ا)، ث�م�ة س�ـ�ر 
غریب تشعھ عینـا الفرس وعی�ن�ا ف�ائ�ق حس�ن 
تستقبالنھ بمھاره، بجانبـھ جواد سلیم خ�اص�م�ا 
عیلیھ متطلعا بأبتسام�ة ت�ئ�ج ح�ن�ان�ا، م�ق�ل�ص�ا 
عینیھ أكثر متقیا انبعاث مھرجان ال�خ�ی�ول م�ن 
لوحة صدیقھ فائق حسن، عیناه تتابعان ج�ري 
خیول فائق وانط�الق�ھ�ا ن�اح�ی�ة س�م�اء ب�غ�داد، 
رشیقة صاھلة جریئـة رائع�ـ�ة، ھ�ن�ـ�ا ل�ك�زت�ن�ي 

  13مـریم: ((لقد تحققت خرافة جدتي))".ص
 

 الُحلم والخیال:
من أھم موضوعات األدب السریالي والتي ت�م  

تضمینھا في العدید م�ن األع�م�ال األدب�ی�ة ھ�ي 
الحلم أو الخیال، وتلك الع�ن�اص�ر ال�الع�ق�الن�ی�ة 
تھدف إلى تحریر القُّراء من تفكیرھم الع�ق�الن�ّي 
ومن قُیود الواقع، الكتشاف م�ا ھُ�و ُم�م�ك�ن أو 
حتى ما یُمك�ن ت�ع�ل�م�ھ أو ح�ت�ى ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي 
الُمستحیل تناقضات التجاور: یلجأ السریالیّ�ون 
إلى اتّخاذ التجاور بأقصى حدوده، فھُو یُستخدم 
كوسیل�ة أدب�ی�ة س�ری�ال�ی�ة إلب�راز االخ�ت�الف�ات 
لمقارنة شیئین ببعضھما البعض حیث تتمح�ور 
ُمعظم موضوعاتھ عن ال�ع�ق�ل ال�ّالواع�ي ال�ذي 
بدوره یُؤدى للقیام بسلوكیات مدفوعة بعوام�ل 
غیر معروفة، والت�ي ت�ھ�دف إل�ى ال�ت�ص�ورات 
الخیالیة والبعد عن الحقیقة وسیط�رت االح�الم 

 3وإطالق األفكار المكبوتة
 

  كل قارئ لھ استراتیجیتھ في القراء
ما استوقفني في ھذه القصة توظ�ی�ف�ھ ال�ج�ان�ب 
السریالي "والتي تعني الواقعیّة الفائقة، ف�ھ�ي 
تحدٍّ للمنطق م�ن خ�الل إل�ھ�ام األح�الم وطُ�رق 

 4عمل العقل الباطن"
وبما تشتمل عل�ی�ھ م�ن مس�ت�وی�ات ت�ع�ب�ی�ری�ة  

وعناصر ادھاش و ابھار وتكثیف وال ألف�ة وال 
منطقیة كالمیة فأنھا تحقق مقادیر ع�ال�ی�ة م�ن 

 الثراء النصي والبوحي واالضافة الفنیة:
"ج��ل��س��ت اس��ت��ن��ش��ق ت��راب��ي، ت��راب ق��ب��ري، 

استنشقھ بعمق، اس�ت�دارت ل�ت�م�ت�ط�ي ص�ھ�وة 
البلقاء، رأیت رأسھا المفج�وج م�ن ق�ح�ف�ھ�ا ، 
حفرة كبیرة احتلت رأسھا المفجوج من قحفھا، 
حفرة كبیرة احتلت رأسھا من الخلف بوحشیة، 
تنبع متقاطره م�ن�ھ وال�ی�ھ ال�دود .ن�م�ل أس�ود 
ف��ارس��ي م��ن االرض ی��ّدب ح��ث��ی��ث��ا ف��وق 

الذي انسكب كشالل أسود مث�ل خ�ی�ول   شعرھا
 25فائق حسن"ص

"تتحّدى السریال�یّ�ة ال�م�ن�ط�ق، ف�ھ�ي ُم�ل�ھ�م�ة 
ل�ألح��الم وم��ل��ی��ئ��ة ب��الص��ور ال��غ��ری��ب��ة، ف��ك��ان 
الُمفّكرون ی�ت�الع�ب�ون ب�ال�واق�ع ح�ت�ى ظ�ھ�رت 

 5السریالیّة كحركة فلسفیّة وثقافیة" 
"البلقاء ترمح خلف جدي محمح�م�ة ص�اھ�ل�ة، 
اسمع نقر سنابكھا، حوافرھا تلطم بال ال�غ�رف�ة، 

اراراه ی��أك��ل وج��ھ��ي اال ع��ی��ن��ي  -ابص��ره 
المفتوحتین ب�أتس�اع ت�م�ام�اً، أك�ل�ن�ي بش�ھ�ی�ة، 
بشھیة وھدوء عجیبین التھمني، وحسدتھ على 
شھیتھ وھدوئھ الغریب، الغریب ت�م�ام�ا، أق�ول 

اال ان�ھ   لكم الحق، اشتھ�ی�ت مش�ارك�ت�ھ االك�ل
اتلف معدتي وسد شھیتي عندما اقتطع عضوي 

 27والتھمھ بلقمة واحدة" ص
یتضح في ھذا المقطع ان السارد المشارك یبین 
معطیات منھج االمعقول والفنتازی�ا ل�ی�ق�دم ل�ن�ا 
عال�م�ھ م�ن خ�الل رؤی�ة ت�ق�ت�رب م�ن ال�رؤی�ا 
الكابوسیة ، نرى انسحاب السارد ال�ى ع�ال�م�ھ 
الداخلي الستجماع قواه الذاتیة في محاولة غیر 

 معقولة لمواجھة عالمھ الخارجي :
ب�ت أس�م�ع ص�وت وقـ�ع  -أغمي علي  -"ھنا 

حوافر فـرس رامحة فوق كلس القبور، الكل�س 
یتكسر تحت س�ن�اب�ك�ہ�ا، الص�وت ق�ادم، ق�ادم، 
ضوضاء، ضوضاء حوافرھـا تتصاعد تتصاعد 
الوقع یتصاعد یتص�اع�د ی�ق�ت�رب أبص�رت م�ن 
غیبوبتي فرس جدي البلقاء ت�م�ت�ط�ی�ھ�ا م�ری�م، 
مرتدیة بدلة زفافھا، مثل فتیات ش�ارع ال�زواج 

 15في لكش" ص
وظف الكاتب من التراث والرم�وز ال�ت�اری�خ�ی�ة 
والموروثات االسطوریة والفنیة واالدب�ی�ة ف�ي 

 نتاجھ القصصي. 
رم�وز   الحالج، جالل الدین الرومي، أدون�ی�س

ذات دالالت موحیة تنمو وتتشكل في خلق مناخ 
یعط�ي م�ع�ان�ي   ینبض بالحركة والفعل والحیاة

  تعبیریة مختلفة .
نستشف الھاجس الصوفي في بعض ال�م�ق�اط�ع 

في حبھ وعش�ق�ھ   السردیة على لسان السارد 
 لبنت عمھ مریم :

"وباركت جالل ال�دی�ن ال�روم�ي ع�ن�دم�ا ق�ال: 
 ((الحب عذاب الحب یقتل"

كما یسعى الصوفي في التماھ�ي   یسعى السارد
مع الغیب "ویھدف السریال�ي ال�ى ان ی�ح�ق�ق 
االمر نفسھ حركة التماھي م�ع�ھ ، س�واء ك�ان 
ھذا المطلق هللا ، او العقل أو المادة نفس�ھ�ا أو 

  6الفكر أو الروح"
"فتناسوا أھلي أن مریم أرادت بموتھا التخلص 
من ضیق جسدھا لحبھا ال�ك�ب�ی�ر ل�ي، ذل�ك م�ا 
أخبرني بھ أدونیس عندما التقیتھ في أحد أحالم 

 -یقظتي: تخلصت مریم ح�ب�ی�ب�ت�ك مـ�ن ذات�ھ�ا 
فردیتھا وتوحدت معك، خرج�ت ذات�ھ�ا ل�ت�دخ�ل 
ذاتك، غادرت حبیبتـك ضمأھا الى ارتوائك، الى 
وجودھا المليء بك ... لھذا أصبحت كما یصفك 

 7أبن عربي"ص
" ففي الحب یتجاوز ك�ل م�ن ال�رج�ل وال�م�رأة 
فردیتھ في وحدة یشعران فیھا انھما اكث�ر م�م�ا 
ھما ، انھما ال�واق�ع وال�م�ط�ل�ق، ال�وج�ود وم�ا 
وراءه وال یعود كل منھما اال ت�ج�ل�ی�اً ل�آلخ�ر ، 
یتجلى لھ، ویتجلى فیھ ، ویتجلى منھ ، ویتجلى 

 8علیھ، ویتجلى معھ ، ویتجلى كمثلھ" 
ویشبھ البطل عشقھ االسطوري ف�ي اس�ط�ورة 

 قدیمة عشق االمبراطور شارلمان:
أعشقك مثل عشق شارلمان لفتاتھ.. تومئ ل�ي 
بسبابتھا الودیعة المثیرة وتبتسم بمشقة قائلة: 

كذاب .أمسكت اصبعھا لبضع دقائق بدت ل�ي ال 
   8نھایة لھا افلتت اصبعھا مثل ظل " ص

لغة القصة مكتنزة شدیدة اإلیجاز وال�ت�ك�ث�ی�ف، 
وقد أسھم ھذا التكثیف اللغوي في ص�ن�ع ح�دث 
قصصي عمیق المغزى تكشف عن خبایا النفس 
واسرار الالشعور وما ھو كام�ن ف�ي االع�م�اق 

 من أماني وأحالم وكبت وحرمان:
"احلم دائما بالموت، میت اعداماً، لیلة خمی�س 
ال��ع��ش��رون م��ن أدار ع��ام س��ب��ع��ة وتس��ع��ون 

  26وتسعمائة بعد االلف" ص
اللغة مادتھ التي یصوغ بھا منتجھ اإلبداع�ي .. 
فالبد لھذه اللغة أن تكون قادرة ع�ل�ى اح�ت�واء 
فلسفة الكاتب فھي لصیقة بھ ومعبرة عن ھویة 

 كتابتھ.
ینقل لنا القاص صورا بص�ری�ة ب�ل�غ�ة س�ردی�ة 

وكأنھ فنان تشك�ی�ل�ي واص�ف�اً م�ن�ظ�ر   سریالیة
 الغروب بأبھى صورة:

"ذكرني لون الغروب بل�س�ان ج�دي، الش�م�س 
شمامة كبیرة، شمامة ن�اض�ج�ة ط�ف�ق ی�ل�ج�ھ�ا 
القطار، دخل بھا في حالة من الشبق ال�م�ت�وت�ر 
بدون توقف، تدریجیا. بال انقطاع كلھ ول�ج�ھ�ا. 
ابتلعتھ عن بك�رة اب�ی�ھ. ان�ت�ش�ت، ف�ھ�وت ب�ع�د 
بلوغھ الذروة. بعد الذروة انفصل عنھا القط�ار 
منھد في سیره المضنى غادرھا كلیاً م�ن�ف�ص�ال 
عنھا، غابت الشمس ھابطة بضوئھ�ا ال�دم�وي 
خلف االفق المملوء باألحمر القان�ي ف�ت�ش�رب�ن�ا 

 39كلنا بدماء الشمس" ص
تم�ی�ز ال�ق�اص ع�ل�ى الس�ب�اع�ي ب�االس�ت�رس�ال 
والتلقائیة في السرد والعمق الجاد وحس ف�ن�ي 
مرھف وتكوین بن�ائ�ي م�ت�م�ی�ز وق�درت�ھ ع�ل�ى 
االبتكار والتخییل وتحویل العاطفة المتدفقة الى 
مادة حكائیھ بما ی�م�ت�ل�ك م�ن ص�دق ال�م�وھ�ب�ة 
ومرجعیة ثقافیة جل غ�ای�ت�ھ االدب وم�ردودھ�ا 

ال غیر والذي یلخص حیاتھ في مقطع   المعنوي
 سردي على لسان البطل(السارد):

"انفقت حیاتي برمتھا غیر ساع ل�ل�ث�أر، رغـ�م 
أصـولي البدویـة لـم یـك ثأري ث�أرا بـ�دوی�ا، ال 
أخفیكم سـرا : كانت خال�ص�ـ�ة ح�ی�ـ�ات�ي ش�ب�ی�ھ 
بخالصـة حیاة زھور حسین ، نصیبھا ال�رق�ص 

  40فقط !"ص
قاص یمتلك ادوات ال�ق�ص ال�ج�ی�د ی�ق�دم رؤى 
فلسفیة واجتماعیة ومس�ائ�ل انس�ان�ی�ة ت�ت�ع�ل�ق 
بالوجود واالنسان والكون قاطعا شوطاً ج�دی�دا 
في اضافة جادة یغیر مس�ار ال�ف�ن ال�ق�ص�ص�ي 
یعزز حضورا فاعال ی�ج�ع�ل�ن�ا ن�ت�واص�ل م�ع�ھ�ا 

  تواصال بنّاًء ومشرقاً.
................................. 
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أقدم اختراع بشري ھو اإلبرة، ربما تكون أقدم م�ن 
 العجلة.

عندما فكر اإلنسان القدیم بستر بدنھ بالم�واد ال�ت�ي 
توافرت لھ من ال�ط�ب�ی�ع�ة، ل�م ی�ك�ن ی�ع�رف اإلب�رة 
والخیط. فاستثمر في البدایة جلود الحیوانات ال�ت�ي 
یصطادھا، وأوراق ال�ن�ب�ات�ات وال�ع�ظ�ام وال�ق�واق�ع 
لستر بدنھ، بعضھ أو ك�ل�ھ، وال�ت�ي ك�ان ی�ف�ص�ل�ھ�ا 
ویقطعھا حسب حاجتھ، وبم�ا ی�ت�ن�اس�ب م�ع م�ن�اخ 
المنطقة التي یعیش بھا، وتُجمع مص�ادر م�خ�ت�ل�ف�ة 
على أن اإلنسان قبل ثالث�ی�ن أل�ف س�ن�ة، اس�ت�خ�دم 
تقنیات لصناعة م�الب�س ت�ن�اس�ب جس�ده، وبش�ك�ل 
بدائي خاط المواد التي كان یلفھا على جس�ده، ف�ي 
البدء صنع بعض ال�ح�ج�ارة ح�ادة ال�ح�واف ك�أداة 
لقص الجلود، واستخدم العظام لثقب قِ�ط�ع ال�ج�ل�د، 
وإدخال أحشاء الحیوانات أو الحب�ال ال�ن�ب�ات�ی�ة ف�ي 
الثقوب، لجمع ال�ق�ط�ع م�ع ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض، ث�م 
طورھا بإیجاد ثقب في أحد ط�رف�ي اإلب�رة إلدخ�ال 

 أمعاء الحیوان أو حبال النبات في الجلد.
ُعرفت اإلبرة منذ ما قبل ال�م�ی�الد ب�ق�رون ك�ث�ی�رة، 
ووثقت ذلك قبل أن یعثر اآلثارین على أدلة م�ادی�ة، 
فورد في إنجیل مرقس "ُمُروُر َجَمل ِمْن ثَْقِب إِْب�َرٍة 

: 10أَْیَسُر ِمْن أَْن یَْدُخَل َغنِيٌّ إِلَى َملَُكوِت هللاِ (م�ر 
25 ." ( 

اإلبرة (الجمع: إِبَر) یصف التعری�ف ال�ك�ال�س�ی�ك�ي، 
أداة معدنیة رفیعة الشكل وتكون ب�أط�وال م�خ�ت�ل�ف�ة 
توجد فتحة صغیرة في أحد طرفیھا ویكون ط�رف�ھ�ا 
األخر م�دب�ب ل�ی�س�ھ�ل غ�رزه، تس�ت�خ�دم ل�خ�ی�اط�ة 
األقم�ش�ة وال�ث�ی�اب، أو ل�خ�ی�اط�ة ج�ل�ود األح�ذی�ة، 
العمالن ال�رئ�ی�س�ی�ان ل�م�ث�ل ھ�ذه األداة ھ�م�ا ث�ق�ب 
القماش المخیط، وال�ث�ق�ب ال�م�وج�ود ف�ي ال�ط�رف 
اآلخر، حیث یتم ربط الخ�ی�ط ف�ی�ھ�ا، وم�ن ال�م�ث�ی�ر 
لالھتمام أن ثقب اإلبرة الصغیر یس�م�ى ف�ي ل�غ�ات 
مختلفة بعدة تسمیات مختلفة في اللغ�ة ال�روس�ی�ة، 

 تسمى األذن، واإلنجلیزیة العین. وھكذا.
على الرغم من اختراع ماكینة الخیاط�ة، اس�ت�م�رت 
الخیاطة الیدویة والتطریز، في االنت�ش�ار بش�ك�ل ال 
یصدق، وال یتعب الحرفیین من أعمال فن الخی�اط�ة 

 والتطریز باإلبرة.
اإلبرة ھي الشيء الذي دائًما موجود في أي م�ن�زل 
وجمی�ع األوق�ات: م�ن�زل ال�ف�ق�راء، م�ن�زل ال�م�ل�ك، 
وخالل الحروب العدیدة التي ك�ان�ت األرض غ�ن�ی�ةً 
بھا، كان مع كل جندي دائًما إبرة خ�اص�ة ب�ھ، ی�ت�م 
لفھا بخیط: ویحتاجھا الجندي لخیاطة زر ق�م�ص�ی�ھ 
إذا قطع، واستمر ھذا التقلید حتى یومنا، ونستطیع 
القول بأن جمیع األفراد العسكریین لدیھم ع�دة إب�ر 
بألوان خیط مختلفة: منھا أب�ی�ض ل�ل�خ�ی�اط�ة ع�ل�ى 

 الیاقات، أسود للخیاطة على األزرار 
 وأحزمة الكتف، لإلصالحات الطفیفة.

عندما ظھرت اإلبرة األول�ى ف�ي ی�د ش�خ�ص م�ا،  
بالطبع من المستحیل القول إن�ھ ت�م اخ�ت�راع�ھ ف�ي 
ال�ع�ص�ر ال�ح�ج�ري، ك�ان ال�ن�اس ف�ي ذل�ك ال�وق�ت 
یصنعون إبًرا من عظام السمك ال�رق�ی�ق�ة وال�ح�ادة، 
وأحیانًا من الخشب، بھذه األدوات البسیط�ة ق�ام�وا 
بخیاطة جلود الحیوانات، وكانت المشكلة ال�م�ب�ك�رة 
ھي القدرة على إحداث ثقب صغیر في الجلود ب�م�ا 
یكفي إمرار اإلبرة والتي كانت قطعة من الع�ظ�م أو 

 شوكة كبیرة.
تعود البدایات األولى للخیاطة إلى العصر الج�ل�ی�دّي 
األخیر، إذ اكتشف علماء اآلثار اإلبر العظمیّة الت�ي 
تحتوي على فتحات، والمستخدمة لخیاطة ال�ج�ل�ود 
والفراء، وتبقى آثار ذل�ك ف�ي اس�ت�خ�دام ال�م�خ�رز 

غیرة ب�ال�ی�د، وق�د ع�ث�ر  وھي أداة لعمل الثُّقوب الصَّ
ع�ام  61000على إبرة عظم یعود ت�اری�خ�ھ�ا إل�ى 

واكتشفت في كھف(سیبودو) جنوب إفریقیا. وعث�ر 
على إبرة مصنوعة من عظام الطیور وتنس�ب إل�ى 
البشر القدماء (دینیسوفان) في كھف (دی�ن�ی�س�وف�ا) 

عام. وتم اك�ت�ش�اف  50000ویقدر عمرھا بحوالي 
إبرة عظمیة ت�ع�ود إل�ى (ال�ع�ص�ر األوری�ج�ن�اس�ي) 

ع�ام) ف�ي ك�ھ�ف  41000إل�ى  47000وعمرھا (
(بوتوك) السل�وف�ان�ی�ة، وع�ث�ر ع�ل�ى إب�ر ع�ظ�م�ی�ة 
وعاجیة في موقع (شیاو جوشان) الذي ی�ع�ود إل�ى 
عصور ما قبل التاریخ ف�ي م�ق�اط�ع�ة (ل�ی�اون�ی�ن�غ)، 

عام،  23000و 30000ویعود تاریخھا إلى ما بین 
كما تم العثور على إبر عاجیة یعود ت�اری�خ�ھ�ا إل�ى 

ألف عام في موقع (كوستی�ن�ك�ي) ف�ي روس�ی�ا،  30
وتم اكتشاف إبرة من عظام تعود للعصر ال�ح�ج�ري 

ع�ام ف�ي (إكش�ي ھ�وی�وك)  8600الحدیث عمرھا 

غرب األناضول في مقاطع�ة دن�ی�زل�ي ال�ح�ال�ی�ة، 
وفي كھف بسیبیریا في مدینة نوفوسیبیرس�ك وج�د 
باحثون روس إبرة طولھا حوالي ست�ھ س�ن�ت�ی�م�ت�ر 

ع�ام ال ت�زال ص�ال�ح�ة  50000وعمرھا ح�وال�ي 
 لالستعمال كما یقال.

ویُذكر أنَّ أقدم إبر الخیاطة الح�دی�دیّ�ة ت�ع�ود إل�ى 
حصن تل سلتیك في مانشنج ب�أل�م�ان�ی�ا، وی�رج�ع 
تاریخھا إلى القرن الثالث قبل المیالد، ف�ي ح�ی�ن 
أشارت دراسات أثریة إلى أن مصر ال�ف�رع�ون�ی�ة، 

عرفت اإلبرة منذ ال�ق�رن ال�خ�ام�س ق�ب�ل ال�م�ی�الد، 
وعثر علماء اآلثار على إبر من النحاس والب�رون�ز 

 والفضة.
استخدم الھنود األمریكیون نباتًا األغ�اف ألغ�راض 
الخیاطة. وھو نب�ات ذو أوراق نض�رة ل�ھ أس�ن�ان 
ھامشیة حادة یعیش في المناط�ق ال�ح�ارة وج�ن�س 
من الصبار، یتم نقع أوراق األغاف في الماء ح�ت�ى 
تنقسم إلى ألی�اف ط�وی�ل�ة، وال�ت�ي ك�ان�ت م�ت�ص�ل�ة 
بالفعل برأس حاد، ویتم تجفی�ف�ھ�ا ث�م یس�ت�خ�دم�ون 
األلیاف والتي تشبھ اإلبرة، كانت ھذه اإلبر تتصف 
بالھشاشة وفي محاولة إلیجاد بدیل ل�ھ�م، ح�اول�وا 
استخدام مواد أخرى، على سبیل المث�ال، األش�واك 
السوداء، أما في العصور الوسطى استخدم صانعو 

 األحذیة ومجلدین الكتب أحیانًا إبر القنفذ. 
إذا حدث أن تمكنت الحرفیات القدامى، م�ن ال�ن�ظ�ر 
في صنادیق الخیاطة للخ�ی�اط�ات ال�ح�دی�ث�ات، ف�م�ن 
المحتمل أن یموتن من الحس�د، ف�ي ال�واق�ع ھ�ن�اك 
شيء یحسد علیھ، ألن تكلفة اإلبر اآلن مجرد فلس 
واحد، في الوقت الحال�ي ت�م�ت�ل�ك ك�ل رب�ة م�ن�زل، 
الكث�ی�ر م�ن إب�ر ال�خ�ی�اط�ة ول�ھ�ا أح�ج�ام وأش�ك�ال 

 مختلفة.
اعتماًدا على ما تحتاجھ الخیاطة ھناك اثني عش�ر  

حجًما في مجموع اإلبر التي تحتاجھا، وعلی�ھ ف�إن 
اإلبر لیست فقط للخیاطة وال�ت�ط�ری�ز، ول�ك�ن أیًض�ا 
لخیاطة السروج، والفراء، حیث الخی�اط�ة ال�ع�ادی�ة 
والت�ط�ری�ز یس�ت�خ�دم إب�ر رف�ی�ع�ة ط�وی�ل�ة، واإلب�ر 
المذھبة مناسبة تماًما للتطریز ف�ھ�ي ت�ن�ت�ق�ل ع�ب�ر 
القماش بسھولة، بالنسبة ألولئك ال�ذی�ن ی�ط�رزون 
بكلتا یدیھما، ھناك إبر مریحة للغایة فیھا ثقب ف�ي 
المنتصف، ویسمح للخیاط بثقب القماش دون قل�ب 
اإلبرة. أما التطریز بالخیط یج�ب أن ت�ك�ون اإلب�رة 
مطلیة بالكروم مع عین مذھبة، وتكون ع�ی�ن ھ�ذه 

اإلبر أطول بحیث ینزلق الخیط بحریة عند الخیاطة 
 وال یتوقف عند المرور عبر القماش.

تستخدم اإلبر ذات العین ال�ط�وی�ل�ة، ول�ك�ن�ھ�ا أك�ث�ر 
سمًكا ودائًم�ا م�ع ط�رف ح�اد ل�خ�ی�اط�ة الص�وف، 
ویكون الطرف غیر ح�اد ح�ت�ى ال ت�ك�س�ر األل�ی�اف 
السمیكة للقماش، وعند خ�ی�اط�ة ال�خ�رز ی�ج�ب أن 
یكون سمك اإلبرة مس�اویً�ا ل�ل�ث�ق�ب ال�م�وج�ود ف�ي 

 الخرز ویجب أن تكون إبرة خیاطة الجلد سمیكة.
ھناك إبر خ�اص�ة تس�ت�خ�دم ف�ي ص�ن�اع�ة الس�ج�اد 
والمنسوجات غی�ر ال�م�ن�س�وج�ة، ل�ی�س م�ن ق�ب�ی�ل 
المصادفة أن إحدى طرق الحصول ع�ل�ی�ھ�ا تس�م�ى 
باإلبرة المثقوبة، ھناك إبر للمكفوفین؛ من الس�ھ�ل 
جًدا إدخال الخیط فیھ�ا، ألن مص�ن�وع�ة ع�ل�ى م�ب�دأ 
حلقة. حتى أن ھناك ما یسمى بـ "إب�ر ال�ب�الت�ی�ن" 
المصنوعة من الفوالذ الم�ق�اوم ل�ل�ص�دأ وال�م�غ�ل�ف�ة 
بطبقة رقیقة من البالتین، مما یقلل االح�ت�ك�اك ض�د 
القماش، تعمل ھذه اإلبر على تقصیر وقت الخیاطة 
وھي مقاومة للزیوت واألحماض وبالتالي ال تت�رك 
بقًعا، تصنع إبر نسیج القماش بعین كبی�رة ون�ھ�ای�ة 
مستدیرة ال تخترق، ولكنھا ت�دف�ع أل�ی�اف ال�ن�س�ی�ج 
بعیًدا، وتستخدم اإلبر المماثلة أیًضا ف�ي ال�خ�ی�اط�ة 

م�م)  5إل�ى  2المتقاطعة للق�م�اش الس�م�ی�ك (م�ن 
مم) تسمى الغجریة، وھي إب�ر  200-70واألطول (

األكیاس المستخدم�ة ف�ي األق�م�ش�ة ال�خ�ش�ن�ة م�ث�ل 
الخیش والقماش المش�م�ع إل�خ، ی�م�ك�ن أن ت�ك�ون 

 منحنیة. 

لقد أصب�ح�ت اإلب�رة ج�زًءا م�ن 
الحیاة الیومیة منذ زمن بع�ی�د وب�ق�وة، ح�ت�ى أن�ھ�ا 
بدأت تحمل معنى مقدًسا معینًا، ال عجب أن الك�ث�ی�ر 
م�ن ال�ب��ش��ائ��ر، وق��راءة ال��ط��ال��ع وال��م��ح��ظ��ورات، 
والقصص الخیالیة واألساطیر مكرسة لھا، وھ�ن�اك 
الكثیر من األسئلة حول اإلبرة م�ق�ارن�ة ب�ال�ع�ن�اص�ر 

 األخرى.
یستخدم الجراحون اإلبر الطبیة للخیاطة األنس�ج�ة، 
ھذه اإلبر لیست مستقیمة، لكنھا منحنیة، اع�ت�م�اًدا 
على الغرض، فھي نصف دائریة، شبھ ب�ی�ض�اوی�ة، 
في النھایة عادةً ما یتم عمل شق ل�ل�خ�ی�ط، وی�ك�ون 
سطح اإلبرة مطلیًا بالكروم أو مطلیًا بالنی�ك�ل ح�ت�ى 
ال تصدأ اإلبرة، وھناك إبر جراحی�ة ب�الت�ی�ن�ی�ة، أم�ا 
سمك اإلبر العینیة، التي یتم إجراء ال�ع�م�ل�ی�ات ب�ھ�ا 
في قرنیة العین، جزًءا من الملیم�ت�ر م�ن ال�واض�ح 

 أنھ ال یمكن استخدام مثل ھذه اإلبرة إال بالمجھر.
وال ننسى اإلبر الصینیة ھي إحدى ممارسات الطب 
الصیني القدیم، نشأت وتطورت عبر آالف السن�ی�ن 
وكانت تستعمل قدیما الحجارة الحادة، حیث تغرس 
في الجسم لتحدث تأثیرا معی�ن�ا، ث�م ت�ط�ورت وب�دأ 
استخدام عظام الح�ی�وان�ات وخش�ب ال�خ�ی�زران ث�م 
استخدمت المع�ادن، ب�دءا ب�ال�ب�رون�ز وال�ح�دی�د ث�م 
النحاس فالفضة والذھب، حتى وص�ل�ن�ا إل�ى اإلب�ر 
الموج�ودة ال�ی�وم وال�ت�ي ع�ادة ت�ك�ون م�ن م�ع�دن 
الفوالذ الذي ال یصدأ، یق�وم ال�م�ت�خ�ص�ص ب�إدخ�ال 
إبرة خاصة یصل طولھا إلى اثني عشر سم وسم�ك 

م�م، ب�ھ�ذه الس�م�اك�ة ت�ك�ون إب�رة  0.45إلى  0.3
الوخز مستقیمة، ولكن لھا بنیة ح�ل�زون�ی�ة، ی�م�ك�ن 
الشعور بھا عند اللمس فقط، ینتھي ال�ط�رف ال�ذي 
یظل بارًزا بنوع من المقب�ض، ب�ح�ی�ث تش�ب�ھ ھ�ذه 

 اإلبرة رأس دبوس.

ھ�ن�اك اح�ت�ف�ال ب�وذي م�ذھ�ل ف�ي ال�ی�اب�ان یس�م�ى 
"مھرجان اإلبرة الم�ك�س�ورة"، ویس�م�ى ھ�اري ـ 
كویو بدأت منذ أرب�ع�م�ائ�ة ع�ام ك�ط�ری�ق�ة ل�م�دب�رة 
ال�م�ن�زل، وع�م�ال اإلب�رة ال�م�ح�ت�رف�ی�ن ل�الع�ت�راف 
بعملھم، على م�دار الس�ن�وات ال�م�اض�ی�ة واح�ت�رام 
أدوات�ھ��م ف��ي ال��ت��ق�ال��ی�د ال�روح��ان�ی��ة، وی�ع��ب�ر ھ��ذا 
المھرجان بالفائدة ال�م�م�ن�وح�ة ل�ل�ن�اس م�ن خ�الل 
أدواتھم، یذھب ال�خ�ی�اط�ون إل�ى أض�رح�ة الش�ن�ت�و 
والمعابد البوذیة، لشك�ر إب�رھ�م ال�م�ك�س�ورة ع�ل�ى 
مساعدتھم وخدمتھ�م. ی�ت�م�اش�ى ھ�ذا م�ع ف�ل�س�ف�ة 
"عدم الھ�در" أو "ت�ك�ری�م األش�ی�اء الص�غ�ی�رة"، 

شباط في منطقة كانت�و، ول�ك�ن ف�ي  8یحتفل بھ في 
دیسمبر في مناطق كیوتو وكانساي، تح�ت�ف�ل ب�ھ  8

النساء في الی�اب�ان ك�ن�ص�ب ت�ذك�اري ل�ج�م�ی�ع إب�ر 
ال�خ�ی�اط�ة ال�م�ك�س�ورة ف�ي خ�دم�ت�ھ�ن خ�الل ال�ع�ام 
ال�م��اض��ي، وف�رص��ة ل��ل��ص�الة م��ن أج��ل ت�ح��س��ی��ن 
المھارات، یطل�ق ع�ل�ی�ھ أیًض�ا م�ھ�رج�ان "ذك�رى 
اإلبرة"، یتجم�ع رواد ال�م�ھ�رج�ان ف�ي األض�رح�ة 
والمعابد، حاملین إبرھم ودبابیسھم المكس�ورة ف�ي 
جو جنائزي، توضع األدوات في التوفو ال�م�ع�روف 
أیًضا باسم خ�ث�ارة ال�ف�اص�ول�ی�ا، أو (ك�ع�ك ال�ھ�الم 
الطري) بروح من الحن�ان واالم�ت�ن�ان، وت�م إنش�اء 
مذبح صغیر من ثالث خطوات ومعلق بحبل مق�دس 
وشرائط من الورق األبیض ال�م�ق�ط�وع تش�ی�ر إل�ى 
منطقة مقدسة، وفي أعلى الدرج توجد قرابی�ن م�ن 
الفاكھة والكعك الحلو، وفي الدرجة الوسطى توج�د 
كعكة من التوفو والكعك، في الخطوة السفلیة توجد 
العدید من ملحقات الخیاطة، في ھذا الیوم، تق�ض�ي 
الخیاطات إجازة وی�ح�ض�رن إب�رھ�ن ال�ق�دی�م�ة إل�ى 
المعبد، بعد ذلك تتلو إحدى الخیاطات ص�الة ش�ك�ر 
خاصة لإلبر على خ�دم�ت�ھ�م ال�ج�ی�دة، ث�م ی�ت�م ل�ف 
التوفو مع اإلبر بالورق ویتم إنزالھ في البحر، أم�ا 

 اتباع 
الدیانة الشنتویة في الیابان یقیمون المھرج�ان ف�ي 

فبرایر من كل عام، وذلك لنقل اإلب�ر ال�ت�ال�ف�ة أو  8
 المكسورة إلى معبد محلي للتخلص منھا.

في إیطالیا، ھناك نصب تذكاري إلبرة وخیط مث�ب�ت 
في منطقة سینان ف�ي م�ی�الن�و، ب�ال�ق�رب م�ن أح�د 

 المحطات تكریما لألزیاء اإلیطالیة العالیة.
ومثل كثیر من المعتقدات التي ارتبطت بالخراف�ات، 
كذلك كان األمر بالنسبة لإلب�رة، ف�ب�ع�ض الش�ع�وب 
تؤمن بأن الخیاطة مكروھ�ة ل�ی�الً، وك�ذل�ك تس�ل�ی�م 
اإلبرة بالید من شخص إلى آخ�ر، ون�ظ�راً الرت�ب�اط 
اإلبرة بالخرافات فق�د اس�تُ�خ�دم�ت إلب�ط�ال الس�ح�ر 

 ‘‘.وثقب عین الحسود‘‘
 وللحدیث بقیة في العدد القادم 

 المصدر: حقائب إبرة الخیاطة العتیقة
تاریخ اللباس من أقدم ف�ت�رة ح�ت�ى ن�ھ�ای�ة ال�ق�رن  

 الثامن عشر. تشابمان وھال.
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إعداد: بدري نوئیل 
 یوسف/السوید



ّ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ندى وردا أوراَھم
 

 العراق 
 
 

 .. أّي شوٍق تَُكنُّ لي

  لتغزَل من شرایین فؤادك

 !مسكني ..؟

  تأسرني بین جدران ودادك

 أسیرة متیّمة

  أصارع الجوى 

 ..أستسلم 

 .. و أشھد أنََّك موطني

 و بأنّك الكوثر في دمي

  و بأنّي سلیلة بابلیّة

 .. في مذبح الھوى

  أغازل ھواك و أنتشي

  أقسم الوالَء ِلوجِدك

  .. و ال أكتفي 

  أتمتُم و أذكر اسمك

  في صحوتي و الكرى

  حتّى تُبایع عشقي

  سلطاناً على عرشك

  و إليَّ یا وتین الّروحِ 

 .. تھفو و تنتمي
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ا ا 

 بھنام عطاهللا/ العراق
 

 

  أیا وحشة العمر
 فیِك مالذي
  تأوى القلوب

 لوجنتیِك خفاقا
  أیا وحشة العمر
 أین السبیل؟

  فطریقي موحش
 وأنِت السعادة
  أیا ذات العیون
 الُخضر مھالً 

  فما إنفك الشوق
 في القلب قد تاقا
  كأنِك غفوِت زھواً 

 تحت الثرى
  بأرض القیامة
 إتلقِت إتالقا

  تركِت ندیم العمر
 ینأى بروضھ

  فّھال تناخت لتلك
 العیون وثاقا

  الى الشمس أرنو
 حیث الضیاء
  وصدى البھاء
 حلو المذاقا

  مقامك الروض
 في السنا یغفو

 لیمطر حباً بین ساعدیك تالقا
  من خلل السموات إنھمر

 ً  الوجد شوقا
  كسواقي العمر

 تعزف لحني إشتیاقا
  كنِت كالدوح

 في مھب الریح یسري
  وأنا الطائر الضلیل

 یأبى إفتراقا

ن ا 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 سوریاعادل نایف البعیني/

 

 
 بیني وبینك دمعة

 ھطلت على ورِد األماني

 أینعت قصصا حكایات عذابا

 ثُم غابت في ضباب الذكریاتْ 

 في مائھا شوٌق وكأٌس من عتاب

 وقلیُل صبٍر قبضةٌ من ذا التراب

 من یأسو حبّا غیبت أحالُمھُ ُحُزَم الظالم

 أََسَرْت ریاح موّدة

 ھبّت على جمر اللقاء

 فغدا الضیاء موّردا أبدا بـأنسام الغروب

 ھل یحلو ھذا العمر في أرض الیباب؟

 من یسقي تلك المنى ؟

 من یقلع العشب المدّمى من فمي؟

 ذوت أزھارھا  من یزرع األحالم في روحٍ 

 وتجّرعت ُمّر الحجارة والغراب

 مالي أساكن لوعتي كالطیر مذبوحا أسیر

 ھل یا ترى

 أُلبسُت جرحا لیس یشفى كالسعیر

 لن تطفئ الجمر الدفین  ألٌف من الالءات

  فبأي آالٍء الھوى أرجو الحنین

 شوٌق للرحیل  بعدما أضناه  سیضيء لیلي

 ھل یا ترى حان الرحیل

 حان الرحیل
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 ھذا زمن قصیدة  
 مثخنة بالجراح

 كلمة تؤرخ
 لفصول الحزن
 تنبش بأزمیلھا

 ھجعة اللیل
 بآخر الھزیع

 نحن نستوطن قصیدة
 نبحث فیھا

 عن تعویذة األیام
 نشعل

 بین جنباتھا
 عناد الكلمات

 نرتشف
 خمرة اآلھات

 لتعصف
 بنا ثورة العراة

 نحن في واحة شعر
 نُباع ونُشترى

 في سوق النخاسة
 نمزج حروفنا
 بمثاقیل الذھب

 ونعلقھا

 في رقبة بقرة حلوب
 ونرتمي

 في حضرة األخطبوط
 نغلف أردیتنا

 بصفائح العلقم

 ما زلنا نفھرس شفاھنا
 على مزاج المتخمین

 نغطي اجسادنا
 بورقة توت خضراء

 التكفینا لسد
 ثغرة عوراء

 نحن في بورصة شعر
 مؤشراتنا تھبط

 وأسھم السنتنا تعلو
 ھلموا نعبث
 باألبجدیات

 فلنا عمر
 ككل األعمار

 یابى أن
 یحترق بالنار
 اِذن فلنـُشـّید
 للوطن الدار.

 ستعتادین على غیابھ ویعتاد على ندمھ
 ... والشوق األخرس 

 ستضیفینھ لقائمة خیباتك الكثیرة
 وتذبل حقول اللھفة من جدید .. 

 وتفقدین حاسة الحب
 ستنشرین طیفھ على حبل األنین

 وتجلسین كثیراً تحت شمس الوحدة
 ستعتادین على الطعنات ألنك ثملةٌ بالحزن منذ أن استدار 

 .. جسدك باألنوثة
 فال تفكري كثیراً بوجھھِ 

 وال تتسمري حنیناً أمام صورتھِ 
لت إلى نَُدبٍ   وال تغفري لھ حماقاتھ التي تحوَّ

 شوھت معالم روحك
 أصفعیھ بالكبریاء،

 وحذار أن تنسي أنِّك لھ الماء
 سیأتي معتذراً لعینیكِ 

 ..وإن َجرحِك سالت جروُح قلبھِ 
 سیغلبھ الشوق كلما رأى مرارة وحدتھ

 وسیعلم أن نظریاتھ في الحب الصامت تتحطم على رأسھِ 
 وأن حبل نجاتھ ھو صوتكِ 

 ستعتادین على الكبریاء وستحذفین كّل الرسائل بینكما
 وتغیرین حتى مسارات االحالم التي كانت تؤدي دوماً لعناقھ

 ستتعاملین ببرود مع كلِّ مشاعرك المنھوبة
 وتنامین مبكراً دون عناق رائحتھ

 وستعتاد حتى وسادتك على بتر االحالم
 .. ستعتادین على الخسارة

 أْن تخسري رجالً أھون من خسارة الكرامة
 .. صدقیني، ستعتادین على الغیاب وتغنین.. وترقصین

 ویتحول قلبك لمحض بندوٍل عتیق
 اضربي الذكریات عرض الحائط

 واخفي موسیقى ھمسھ تحت شرشف خیبتك
 كوني ملكة ال تصرخ من ألم الحب

 .. تشتاق بصمت
 ثم تطلق دمعھا بأول الفجر

 اجلسي على شرفة النسیان بشموخ
 .ولیكن عمراً ضاع بحسابات الحروب

 حذار أن تضطربي حین تنطقین اسمھُ 
 كوني الرابحة في حرب الغرام

 كوني الوردة في ھذا الغیاب
 وال تذبلي

 . ألنك وحدك الماء والحیاة
 ستعتادین على موج الحنین واألنین

 .وكّل أوراقك ستذوب بماء حسنھ
كُر وأنت تنظفین العالم من وجوه الرجال  سینتابك السُّ

 وتكتفین بذكرى وجھھِ 
 ستكفین عن مراقبتھ

 ورماد خیبتك .. ستنھبھ ریح األیام
 ویكون الحب كذبة أبریل التي تتكرر في كل الشھور

 ستبقى ذراعاه فارغة من جسدك
 سیحتضن القنوط وال یؤنسھ من العالم اال رائحتك

 سیقفل أبواب الھوى
 ویبقى سجیناً بین شفتیك

 ..سیعلم أن كّل الغباء ھو خسارة انثى مثلك
 وأن لیلھ ال یسع اال عینیك
 !فعالم تؤذین نفسك بالغیاب

 !وأنت المنتصرة بالكبریاء والجمال

 ز ة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوئیل جمیل
 العراق/ نینوى

 ت  
 
 
 
 

 میثاق كریم الركابي
  العراق -الناصریة  
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 ... أطل 
را زا 

 
 
 

 وعد حسون نصر
  سوریا

 
    
اكتظّت الشوارع بأطفال من كل األعمار، غابت ع�ن�ھ�م نِ�َع�ُم    

الحیاة، ففقدوا كل نَِعْم الطفولة واكتسبوا فقط الصفة السلبی�ة، 
أطفال أفرزتھم األزمة فوجدوا أنفسھم في الشارع: ال ج�دران 
تحتض�ن أجس�ادھ�م، وال وس�ائ�د ت�ح�م�ل رؤوس�ھ�م ال�ح�ال�م�ة 
باألمان، وال سقف یُبعد عنھم حرارة الشمس ومط�ر الش�ت�اء، 
ألعابھم مخلّفات القمامة، ھذه القمامة ال�ت�ي ب�ات�ت ب�ال�م�ق�اب�ل 
عملھم ومصدر رزقھم، وباتوا ھم ُمسّخرین لص�ال�ح ش�رك�ات 
أو أشخاص اتخذوا من توظیفھم بالن�ب�ش م�ھ�ن�ة رب�م�ا ت�ح�ت 
ذریعة إعادة التدوی�ر، ف�ك�ی�ف لش�ع�ب ی�ع�ی�ش أزم�ة ع�م�رھ�ا 

شوارع مدنھ بأطفال عمرھا من عمر صوت   سنوات أن تكتظّ 
مدافعھا وصفیر قذائفھا وحت�ى رش�ق�ات رص�اص�ھ�ا وع�ی�ون 
قنّاصیھا، أطفال خلّفتھم األزمة، فھل ھؤالء ی�ا ت�رى ھ�م م�ن 

 سیبني ھذا الوطن لیكونوا عماده وعین مستقبلھ!؟
 

ال، ال أظن، ألنھم أبناء القھر والتخلّف والف�ق�ر، أط�ف�ال رب�م�ا 
أتوا من عالقة غیر شرعیة، أو ربما عن جھل وتحت مفھ�وم 
(یأتي الطفل وتأتي الرزقة معھ)! وھ�ن�ا ی�أت�ي ال�ط�ف�ل ف�ی�ج�د 
األھل أنفسھم عاجزین عن تق�دی�م زج�اج�ة ح�ل�ی�ب ل�ھ، وق�ل�م 
وقرطاس لألخ األكبر، فیغدوا جمیعھم تحت خطِّ الفقر والجھل 
من كل النواحي، وإن دلَّ ھذا على شيء ف�ھ�و ی�دلُّ ع�ل�ى أن 
أكثر البیئات إنجاباً لألطفال ھي البیئة الشعبیة، لما تحم�ل ف�ي 
فكرھا من مفھوم مغلوط للحیاة األسریة وض�واب�ط اإلن�ج�اب، 
كذلك فكرة دخول الدین بتحدید النسل تحت ذریعة (هللا طعمنا) 
واألطفال نعمة ورزقة. لكن ال ننسى أن ھذه النعمة تغدو نقمة 

 .إذا لم نُحسن الحفاظ علیھا وإیصالھا إلى برِّ األمان
 

انتشار األطفال بشكل كبیر في ش�وارع ب�ل�دي خ�ارج م�ق�اع�د 
واس�ت�غ�الل�ھ�م بس�وق   دراستھم، وتوظیفھم ل�غ�ای�ات ع�دی�دة،

العمل، أو حتى في أعمال منافیة لألخالق كالسرقة والت�روی�ج 
للمخّدرات والتسّول، مشكلة یجب أن یقف المجت�م�ع ال�م�ح�ل�ي 
والقانون والدولة بمؤّسساتھا االجتماعی�ة وال�ف�ك�ری�ة وح�ت�ى 
القضائیة لضمان عدم تفاقمھا، نظراً لم�دى خ�ط�ورت�ھ�ا ع�ل�ى 
تطور ال�م�ج�ت�م�ع، ف�ھ�ؤالء األط�ف�ال ھ�م مش�روع م�ج�رم�ی�ن 
وفاسدین إذا توافرت لھم البیئة والم�ن�اخ ال�م�ن�اس�ب�ی�ن، ل�ذل�ك 
حافظوا عل�ى م�ا ت�ب�ق�ى م�ن ھ�ذا ال�وط�ن م�ن أخ�الق وف�ك�ر 
بتوظیف طاقة ھؤالء األطفال لبناء المجتمع من خالل ت�أم�ی�ن 
المكان المناسب إلقامتھم بدل تشردھم في الش�وارع، وإع�ادة 
تأھیلھم من جدید وتوجیھ كل منھم نحو رغبتھ، فم�ن ی�رغ�ب 
بالدراسة افتحوا لھ أبواب العلم، ومن یرغب بالعمل اس�ت�غ�ل�وا 
طاقتھ بالنافع والمفید، بذلك نكون قد حمینا ھذا الجیل وحمین�ا 

  ....وطننا من جیل خلّفتھ أزمة لم ترحم عماده قبل أفراده
 

 ا ن ..

طا  ر اا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھولندا -منال الحسن/روتردام 
 

منذ اللحظة األولى التي غادرُت فیھا أرض الوطن , وأنا أتابع كل شيء یأتي منھ, ویا     
أو حاالت إنسانیة   أو تقاریر ترصد جسامة األزمات  ما نزلت دموعي بسبب أخبار سیئة

 ... تتعلق بمعاناة أدمنھا الفقراء من أبناء شعبي الغالي
ومتابعتي الدقیقة وأنا بعیدة عن العراق جسدا ال روحا , جعلتن�ي أع�ی�ش دق�ائ�ق أم�وره 
وكأنني في خضّم أحداثھ متفاع�ل�ة م�ع�ھ ف�ي الس�ّراء والض�ّراء, ف�ي األح�زان ال�ھ�ائ�ل�ة 

 ... واألفراح الشحیحة, مع فیض من األمل الذي البد منھ
ومناسبة حدیثي عن األخبار الحزینة في مقال الیوم, ھو وفاة الشاعر زھیر بھنام بردى, 
ھذا الشاعر العراقي السریاني, الذي قرأت لھ وأحببت قصائده وأسلوب كت�اب�ت�ھ, وع�ل�ى 
الرغم من أنني لم ألتِق بھ شخصیا, إال أنني عرفت روحیتھ التي ارتبطت ب�ق�ی�م إنس�ان�ی�ة 
وتأكد لي ذلك من خالل إدراكي لمحبة زمالئھ من الشعراء والكتّ�اب واألدب�اء ل�ھ., ك�م�ا 
أنني أدركت مدیات أحزانھ بعد فقدان ابنتھ الشابة وما كتبھ عنھا من قصائد أشعر ب�أن�ھ�ا 
منسوجة من قطع من قلبھ ال من حروف لغة سریانیة كانت أم عربیة ...كما تاب�ع�ت�ھ م�ع 
حشد من أدباء الوطن تجمعوا قبل أیام في مبنى االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق, 
لالحتفال بافتتاح قاعة الجواھري بحلّتھا الجدیدة, وكم كنت أتمنى أن أكون بی�ن إخ�وت�ي 
وأخواتي من مبدعي العراق, وھم یعیشون مساء رمضانیا م�ل�ی�ئ�ا ب�ال�ب�ھ�ج�ة وال�م�ح�ب�ة 
والجمال, كان الراحل زھیر بھنام بردى بین الحاضرین , وبصراحة ش�ع�رُت وأن�ا أت�اب�ع 
الصور والفیدیوھات إنھ بكامل حیویتھ, ال تفارق االبتسامة وج�ھ�ھ, ول�ك�ن وی�ا ل�ق�س�وة 
المعاناة التي تحملتھا شخصیا وتحملھا زمالئي من أدباء الوطن وھ�م یص�دم�ون ب�ال�ن�ب�أ 
المباغت لرحیلھ, فا أقسى الحیاة , التي یتحول فیھا اإلنسان من كائن حیوي مبتھج إل�ى 
جثة ھامدة یتجمع حولھا األھل والمحبون وھم یبكون منذھلین مم�ا حص�ل, ول�ك�ن ھ�ذا 

 ... قدرنا جمیعا فإنّا � وإنّا إلیھ راجعون
وال بد من اإلشارة أیضا إلى الغیاب المفجع ألحد رموز العراق ال�ث�ق�اف�ی�ة وھ�و الش�اع�ر 
الكبیر حسب الشیخ جعفر الذي قضى أكثر من نصف قرن ف�ي ال�ع�ط�اء واإلب�داع ش�ع�را 
ونثرا وترجمة, لیترك رحیلھ في الوسط الثقافي حزنا عمیقا وحسرة على فقدان رمز من 
رموز الھویة الثقافیة الوطنیة العراقیة, والذي یزید ھذه األحزان ض�راوة ت�زام�ن�ھ�ا م�ع 
الذكرى األولى لوفاة الشاعر العذب المبدع مروان عادل حمزة الذي عش�ت م�ع األدب�اء 
األعزاء الذین أحیوا ذكراه في المقبرة التي دفن فیھا, كل اللحظات التي ن�ق�ل�ت ل�ي وأن�ا 

 ... أبكي أمام شاشة الوطن التي أنتقل فیھا روحا وإحساسا ألعیش اللحظة بكل قسوتھا
في الغربة تتضخم األحاسیس وتھیج المشاعر لتبدو وكأنھا ُمبالٌَغ فیھا, أو ف�ی�ھ�ا ش�يء 
من الال واقعیة, ولكنھا صادقة حقیقیة تنبع من حنین وحب حقیقي للوطن بكل تفاصیل�ھ, 
فتغدو الغربة تحت وطأة ھذا اإلحساس غربتین قاسیتین أعیش شخصیا آالمھا, وأع�ان�ي 

وأنا تابع أخبار الوطن, الذي لم تعد الصراعات السیاسیة ول�ھ�اث األح�زاب وھ�ي   بقلق
تسعى بكل الوسائل للحصول على مكاسب أكثر على حساب المواطن�ی�ن ال�ف�ق�راء ال�ذی�ن 
ت�زداد م�ع�ان�ات��ھ�م م�ع م��رور ال�زم�ن, وال ی�ج�دون ف�ي األف��ق إال ال�م�زی��د م�ن ال�ی��أس 

وفقدان الثقة بكل الطبقة السیاسیة التي تحكم البالد, أقول لم تعد ھذه األخ�ب�ار   واإلحباط
المستفزة تعنیني, ألنني مشغولة بالمآسي التي تأتي مباغتة لي ل�ت�ك�ّرس س�ی�اط ال�غ�رب�ة 
التي أعیشھا , وتجدد مخاوفي وقلقي على وطني ال�ح�ب�ی�ب, ألن�ن�ي وك�م�ا ق�ال الش�اع�ر 
الراحل یوسف الصائغ رحمھ هللا : أنا ال أنظر من ثقب الباب إلى وطني ...بل أن�ظ�ر م�ن 

 رحم هللا تعالى جمیع الراحلین, وحفظ العراق وأھلھ. .. قلب مثقوب
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عنوان كتاب الناقد والقاص والشاعر والمترجم   

العراقي، الصدیق جعفر كمال، ال�م�ب�دع ال�ن�ش�ی�ط 
المتابع لحركة الخطاب األدب�ي ال�م�ع�اص�ر، ن�ث�را 
وش��ع��را .ھ��ذا ال��ب��اح��ث ال��ذي ك��ت��ب عش��رات 
الدراسات النقدیة الجادة، ونشرھا في الكثیر م�ن 

 مجالت الوطن العربي وأوروبا وأمریكا.
لقد سّرني أن أعمل مع�ھ، س�اب�ق�ا، ف�ي مش�روع 
م��ع��رف��ي مش��ت��رك، وھ��و ك��ت��اب: (م��وس��وع��ة 
الجنسانیّة العربیة واإلسالمیة ، قدیما وحدی�ث�ا)، 
فھو باحث مھم من فریق البحث الذي یكت�ب ف�ي 

 ھذه الموسوعة.
تتمیز دراسات جعفر كم�ال، وأب�ح�اث�ھ ال�ن�ق�دی�ة، 
وم�ت�اب�ع�ات�ھ ال�ف�ك�ری�ة ل�ح�رك�ة ال�خ�ط�اب األدب��ي 
ال�م�ع�اص��ر، ن�ث��را وش�ع��را، ب�ال�ع��م�ق وال��ت�رك�ی��ز 
المتزامن مع وعي ن�ق�دي م�ع�رف�ي م�وس�وع�ي، 
ینھل من خلفیات مرجعیّة متعددة، تعود تارة إلى 
ال��ن��ق��د ال��ق��دی��م، وأخ��رى إل��ى ال��ن��ق��د ال��ح��دی��ث 
والمعاصر، بمدارسھ المتعددة، وال ینسى الباحث 
من أن ینھل من مفاھ�ی�م ال�ف�ل�س�ف�ة ون�ظ�ری�ات�ھ�ا 
المتعددة، سواء أكانت یونای�ن�ة أم إغ�ری�ق�ی�ة أم 

 معاصرة.
إّن تداخل ھذه النظریات الم�ع�رف�یّ�ة وال�ف�ل�س�ف�ی�ة 
والنقدیة، وھذا الوعي التاریخ�ي ب�ح�رك�ة ال�ن�ق�د 
العربي، وسی�رورت�ھ، ف�ي خ�ط�اب ج�ع�ف�ر ك�م�ال 
النقدي، یجعلھ خطابا صارما ودقیقا، ب�ل ق�اس�ی�ا 

 في بعض األحیان، وصعبا في أحیان أخرى.
ونظرا لھذا الكّم الموسوعي المعرفي الكبیر ف�ي 
ھذه الثقافة النقدیة، التي امتلكھا ج�ع�ف�ر ك�م�ال، 
المتشعبة، المتزامنة والمتعاقبة في آن، مع الكم 
التاریخي والمعرفي، القدیم والجدید، ال�م�ت�ن�ام�ي 
والمزدھر والمتباین، یبدو خطابھ النقدي صارما 
بالنسبة لكثیر م�ن ال�م�ب�دع�ی�ن وال�دارس�ی�ن، ب�ل 

 مستغلقا أحیانا عند باحثین آخرین.
لقد قرأ كثیرا في الشعر والنثر، وفي ال�ن�ظ�ری�ات 
النقدیة، والفلسفیة، والفكریة التي تدرس الشعر 
وبنیاتھ، وظواھره، ماضیا وحاضرا، وع�الق�ات�ھ 
بالفنون األخرى، وأفادتھ ق�راءات�ھ ال�ك�ث�ی�رة ف�ي 
الثقاف�ة األج�ن�ب�ی�ة ال�م�ع�اص�رة، وت�ح�دی�دا ال�ن�ق�د 
األجنبي المعاصر، في إضفاء كثیر من مع�ط�ی�ات 
ھذه الثقافة وتیاراتھا الم�ع�رف�ی�ة، ع�ل�ى خ�ط�اب�ھ 

 النقدي المعرفي.
ومن یقرأ ھذا الكتاب الجدید ال�ذي ب�ی�ن أی�دی�ن�ا، 
(التباین في الشعر النسوي العربي ال�م�ع�اص�ر)، 
سیدرك مدى التركیز النقدي الواعي والعمیق في 
التعام�ل م�ع ال�ن�ص�وص الش�ع�ری�ة ال�م�دروس�ة، 
ومدى الجھد المبذول في استق�ص�اء ال�م�ص�ط�ل�ح 
النقدي القدیم والمعاصر، وتوظیفھ ل�ی�ك�ون أداة 
معرفیة مھمة، یتّم من خاللھ�ا ال�ف�ھ�م وال�ت�أوی�ل 
والتحلیل والتفسیر وصوال إلى ما یطرحھ الن�ص 
م��ن رؤى م��ع��رف��یّ��ة و ف��ك��ری��ة وإی��دی��ول��وج��ی��ة 

 وإبداعیة.
إن ھذا الكت�اب (ال�ت�ب�ای�ن ف�ي الش�ع�ر ال�ن�س�وي  

العربي المعاصر)، ھو كتاب منجز بتقنیة ن�ق�دی�ة 
عالیة، وبمصطلحات نقدیة عل�م�ی�ة وأك�ادی�م�ی�ة، 
ومن ھنا فھو لیس كتابا للعامة، وال یستطیع أن 
یفھمھ الذین الیمتل�ك�ون أول�ی�ات ال�ن�ق�د األدب�ي، 
ومفاھیمھ النظریّة والتطبیقیة، إنھ كتاب ی�ھ�ت�ّم، 
أساسا، باألكادیمیین، وطلبة ال�دراس�ات ال�ع�ل�ی�ا، 
وتحدی�دا أول�ئ�ك ال�ذی�ن ی�درس�ون ال�ن�ق�د األدب�ي 
المعاصر، دراسة أكادیمیة عقالنیة، ویمارسونھ 
م�ن ع��ل�ى ال��م�ن��اب��ر األك��ادی��م�ی��ة، وف�ي ق��اع��ات 
المحاضرات الجام�ع�یّ�ة، ول�ذا ف�إّن ھ�ذا ال�ك�ت�اب 
یش�ّك��ل م��رج��ع�ا أك��ادی�م��ی��ا، م��ن ب�ی��ن ال�م��راج��ع 
والمصادر المعاصرة المھّم�ة ال�ت�ي ی�ف�ی�د م�ن�ھ�ا 
الدارسون والباحث�ون، ف�ي م�ج�ال ال�ن�ق�د األدب�ي 
ال��م��ع��اص��ر، وت��ح��دی��دا ن��ق��د ال��خ��ط��اب الش��ع��ري 

 المعاصر.
تنھمك دراسات ھذا الكت�اب الض�خ�م ف�ي الش�ع�ر 

وت�خ�ت�ار ن�م�اذج ش�ع�ریّ�ة   النس�وي ال�م�ع�اص�ر،
لشاعرات ینتمین إلى العالم العرب�ي واٍإلس�الم�ي، 
ومن دون أن یكن مع�ن�ی�ات ب�االن�ت�م�اء إل�ى ھ�ذا 
العالم انتماء عرقیا عربی�ا، أو ان�ت�م�اء م�ذھ�ب�ی�ا 
إسالمیا. إنھّن ین�ت�م�ی�ن، ب�ال�درج�ة األول�ى، إل�ى 
األفق الشعري الرحب الذي ینوس ما بین اإلبداع 
والرؤیة العم�ی�ق�ة ل�دور الش�ع�ر وك�ون�ھ إب�داع�ا 
متفردا في ثقافة اإلنسان، وكینونتھ، وف�ل�س�ف�ت�ھ 
ورؤیتھ العمی�ق�ة ل�ل�ح�ی�اة وال�ك�ون، وال�ف�اج�ع و 
الخیبة، والم�آس�ي واألف�راح ف�ي آن، وم�ا ب�ی�ن 
الصناعة اللفظیة أو التركیبیة التي ال تتع�دى أن 
تكون وصفا لظاھرة معیّنة یغلب علیھا الزخ�رف�ة 
القصدیة، أو الرغبة في كت�اب�ة خ�ط�اب ش�ع�ري، 
سواء أكان إبداعی�ا ی�ق�ول أش�ی�اء ك�ث�ی�رة، أو ال 

 یقول شیئا یُعتّد بھ.
إن الناقد جعفر كمال حین ینظ�ر إل�ى ال�ن�ص�وص 
الشعریة النسائی�ة، ن�ظ�رة ال�ف�اح�ص ال�م�ت�ع�ّم�ق، 
ویُعلي نصا شعریا على أخر، ویقدمھ علیھ ف�ن�ی�ا 
وجمالیا وإبداعیا، ال یقوم بذلك من باب التعصب 
ل��ھ��ذا ال��ن��ص أو ذاك، أو م��ن ب��اب ال��م��ح��اب��اة 
القصدیة، التي تتعاطف تعاطفا قصدیا مسبقا م�ع 
نص من النصوص، أو تن�ف�ر وال ت�ت�ع�اط�ف م�ع 
نص آخر، تكتبھ شاعرة ما، بل ھو ی�ن�ھ�م�ك ف�ي 
توظیف أدوات إجرائیة معرفیة، محكومة برؤیة 
نقدیة، ت�ن�ھ�م�ك ف�ي كش�ف ال�ب�ن�ی�ات اإلب�داع�ی�ة 
الخالّقة في قصیدة من القصائد، وفي اآلن نفسھ 
ت�ع�م��ل ج�اھ��دة ع�ل��ى كش��ف ال�ب��ن�ی�ات ال�ل�ف��ظ�ی��ة 
والتشكیلیة الركیكة غیر اإلبداعیة، وھو یف�ص�ح 
عن أدواتھ المعرفیّة وال�ن�ق�دی�ة ھ�ذه ف�ي م�دخ�ل 
كتابھ، حین یعلنھا واضحة، وموجھة، عل�ى ح�د 
قولھ، نحو ((التركیز على الم�ادي ال�واق�ع�ي ف�ي 
الصورة الصوتی�ة ال�ب�الغ�ی�ة ال�م�ت�وازن�ة، ع�ب�ر 
تحریر ملكتي الذاكرة والمخیلة، تلك التي تستف�ز 
ت��ف��اع��الت ال��ذاك��رة، م��ن واق��ع ال��ن��ظ��ام ال��ك��ل��ي 
المتناس�ق م�ع الص�ور ال�م�اث�ل�ة أم�ام ال�م�خ�ی�ل�ة 
المنتجة للتنظیم المشاعري التطوري في مباھ�ج 
الصوت. فقد نظرُت ملیّاً ف�ي اِْس�تِ�ْس�قَ�اء ال�ف�ن�ون 
المتقدمة بماضیھا وحاضرھا. ال�م�ھ�ت�م�ة ب�إب�ان�ة 
البدیع من كون لغة المعاصرة المولدة، لذا لس�ن�ا 
نرید أن نََعلي ش�اع�رة ع�ل�ى ش�اع�رة أخ�رى إالَّ 
بجواز ما تستقیم ع�ل�ی�ھ األدوات ال�م�ھ�ت�م�ة ف�ي 
البنیات ال�خ�الق�ة (...) ف�ي وح�دات ال�م�ض�م�ون 
ر الحاسة، بالعزف ع�ل�ى ب�ی�ان�ات  وجمالیة الصوَّ
الص�وت ال��م��ن��دف��ع م��ن ب��واط��ن ل��غ��ة الش��اع��رة 
القیاسیة، التي یلیق منتجھا بالمباحث الكالم�ی�ة، 
بواسطة التالحم الم�ع�ن�وي ف�ي م�ج�م�ل أدوات�ھ�ا 
المعبرة عن الح�اس�ة ال�ف�ك�ری�ة، ف�ت�ب�ن�ى ال�ج�م�ل 
الشعریة وكأن أدواتھا ت�ت�ح�رك ل�ت�ؤدي وظ�ی�ف�ة 
الذكاء الموحي لتبیان ت�م�اھ�ى ع�ف�وی�ة ال�ج�م�ل�ة 
الشعریة، على جھة إحاطة الش�اع�ری�ة ب�اع�ت�ن�اء 
یتخلل من فیھ م�ع�ان تس�اق م�ب�ان�ی�ھ�ا ب�رؤی�ت�ھ�ا 
المتماسكة. وفي الوقت ذاتھ ستجدني متفق�اً م�ع 
خصوصیة الشاعرة بتفریقھا لم�رات�ب م�ا ی�ل�ی�ق 

 من مخطوط الكتاب. 4ــــ  3بالمتعة الفنیة)). ص
وستكون أدواتھ اإلجرائیة المعرف�ی�ة وال�ن�ق�دی�ة  

ھذه وسیلتھ التي س�ت�س�اع�ده ف�ي ال�وص�ول إل�ى 
أحكامھ النقدیّة الت�ي یس�م ب�ھ�ا ھ�ذه ال�ن�ص�وص 

 الشعریة النسائیة الكثیرة التي اختارھا.
لقد قرأ كثیرا من الكّم الشعري المتراك�م أم�ام�ھ، 
في ال�م�ج�م�وع�ات الش�ع�ری�ة ال�م�ط�ب�وع�ة، وف�ي 
المواقع اإللكترونیة التي تھتم باألدب وإب�داع�ھ، 

ویحكم ع�ل�ی�ھ ت�أس�ی�س�ا   ثّم بدأ یتفحصھ وینقده،
على رؤیتھ التي تؤكد بحثھ الذي یسلط ((الضوء 
على الشاعرة التي تت�ح�ل�ى ب�الص�ف�ات الش�ع�ری�ة 
المتمیزة، وف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ ت�ت�م�ت�ع ب�اإلرادة 
والكیاسة األدبیة المستقلة. وما یتبع تل�ك اآلث�ار 
المعھودة عن الشاعرة أو الشاع�رات األخ�ری�ات 

بقدرتھن على صناعة المحسنات البدیع�ة، وم�ن 
منظور غایتنا تَبیّْنُت صحیح الشعر من ضعی�ف�ھ، 
عند كل شاعرة یمیزھا اخت�الف�ھ�ا، ول�ھ�ذا س�ھ�ل 
علینا الوصل كي نتتبع المحاصیل اإلبداعیة التي 
مثلت انقالباً فنیاً قابالً للتت�م�ی�م واإلك�م�ال، ع�ل�ى 
مبدأ التحلي باألمل، وب�ھ�ذا وج�ب ع�ل�ی�ن�ا ت�أم�ل 
موضوعات كل شاعرة من حیث نجاح تجربتھ�ا، 
على أن ی�ك�ون ت�ع�ام�ل�ن�ا ی�ن�ش�ط ض�م�ن م�ق�دور 
یستفیض مساحة ترك�ز ع�ل�ى مص�ب�ات اإلب�داع، 
وھذه إحدى خصائص ممیزات االستدالل النوعي 
في حصادي المحدث، الذي تتبارى على صفحاتھ 
الشاعرات الالتي أتقن الفصاحة اللفظی�ة ب�واع�ز 

 من المخطوط. 8ــ  7موقعھا البالغي)). ص 
ثّم أدرج الناقد ال�ن�ص�وص الش�ع�ریّ�ة، ورأى أن 
صاحبات ھذه النص�وص ی�ن�ت�م�ی�ن إل�ى ف�ئ�ت�ی�ن، 
واحدة موھوب�ة أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا اس�م: (الش�اع�رة 
الموھوبة)، وأخرى غیر موھوبة أطلق عل�ی�ھ�ا:

(الشاعرة المقلّدة أو المؤلِف�ة)، وم�ن ھ�ن�ا ف�إن�ھ 
أخرج الشاعرات المقلدات أو المؤلفات من دائرة 
اإلب�داع الش�ع��ري، واألل��ق ال�رؤی��وي ال��ج�م��ال��ي 

 والفني الذي یسم القصیدة العربیة المعاصرة.
وقد ساعده في تصنیف ھاتین الفئتین، وانضواء 
الخطاب الشعري النس�وي ال�م�ع�اص�ر ت�ح�ت�ھ�م�ا، 
خلفیة مرجعیة نقدیة تنھل كث�ی�را م�ن م�ع�ط�ی�ات 
النقد األجنبي المعاصر، كما ذكرنا س�اب�ق�ا. ف�ھ�و 
یفید في تحلیالتھ النقدیة من كثیر م�ن ال�م�راج�ع 
األجنبیة، ومنھا على سب�ی�ل ال�م�ث�ال ال ال�ح�ص�ر 
الكتب التالیة : كتاب مل�ك�ات ال�م�ع�رف�ة ل�م�ؤل�ف�ھ 
دیفید ھیوم، وكتاب األطر االجتماعیة ل�ل�م�ع�رف�ة 
لجورج حبروف�ی�ت�ش، وك�ت�اب م�الم�ح ال�ن�ظ�ری�ة 
التركیبیة لنع�وم تش�ومس�ك�ي، وك�ت�اب ال�م�ن�ھ�ج 
الشكلي في علم األدب لمیخائیل باختین، وك�ت�اب 
نظریة المعرفة لرینیھ دیكارت، وك�ت�اب ال�خ�ی�ال 
لمؤلفھ تیدول ریبو، وغیرھا من الكتب األخرى، 
أّما أھم الكتب النقدیة العربیة المعاصرة التي اتكأ 
علیھا في بعض مفاھمیھ النقدیة فھي كتب جب�را 
إبراھیم جبرا ویوسف س�ام�ي ال�ی�وس�ف، وع�ب�د 

 اإللھ الصائغ، و محمد غنیمي ھالل.
أّما مصطلحاتھ النقدیّة القدیمة فقد استق�اھ�ا م�ن 
المصادر الت�ال�ی�ة: اإلح�ك�ام ف�ي أص�ول األح�ك�ام 
لآلمدي، وكتاب العمدة في صناعة الشعر ون�ق�ده 
البن رشیق القیروان�ي، وك�ت�اب دالئ�ل اإلع�ج�از 
ل��ل��ج��رج��ان��ي، وك��ت��اب األغ��ان��ي ألب��ي ال��ف��رج 
األصفھاني، وكتاب بالغات النساء ألبي ال�ف�ض�ل 

 أحمد بن أبي طاھر(ابن طیفور).
وعلى الرغ�م م�ن أّن ال�ك�ت�اب ھ�و دراس�ة ف�ي  

الخطاب الش�ع�ري ال�ن�س�وي ال�م�ع�اص�ر، إال أن�ھ 
یتطرق في مواضع عدیدة، وفي إشارات ع�اب�رة 
إلى أسماء الشعراء الرجال في الش�ع�ر ال�ح�دی�ث 
والمعاصر، ومنھم: بدر شاكر السیاب الذي یعده 
الناقد شاعرا (عمیق اإلیحاء والصورة)، ویشكل 
شعره حاال من البوح الشفیف الذي تف�ی�ض ف�ی�ھ 
األسلوبیة المحلقة بقوامھ�ا ال�رش�ی�ق م�ن خ�الل 
رؤیتھا الداخلیة المك�ثّ�ف�ة، وإی�ق�اع�ھ�ا ال�ج�م�ال�ي 
السلس، وعبد الوھاب البیاتي وب�ل�ن�د ال�ح�ی�دري 
وصالح عبد الصبور، وسعدي یوسف، ومحمود 
داود البری�ك�ان، وأم�ل دن�ق�ل، وی�وس�ف ال�خ�ال، 
وشوقي أبي شقرة، وأدونیس، وعباس بیضون، 
وأح�م�د ع�ب�د هللا، وس�رك��ون ب�ول��ص، وص��ادق 
الص�ای�غ، وع�ب�د ال�رح�م�ن ال�ط�ھ�م�ازي، وم�ؤی��د 
الرواي، وحلمي سالم، وأنور ال�غ�س�ان�ي، وع�ب�د 
األمیر الحصري، وحسین م�ردان، وج�ان دم�و، 
وآدم ح��ات�م، وع�ب��د ال�ق��ادر ال��ج�ن��اب�ي، وم�ظ��ف��ر 
النواب، وم�ح�م�ود دروی�ش، وم�ع�ی�ن بس�ی�س�و، 
ون�زار ق�ب�ان��ي، وأنس�ي ال�ح�اج، وأح��م�د م�ط��ر، 
وعبود عنید ھاشم، ومص�ط�ف�ى ع�ب�د هللا، وأب�و 
القاسم الشابي، وسمیح القاسم، وقص�ي الش�ی�خ 

 عسكر، ونبیل یاسین، وعلي األقزم، وغیرھم.
أما الشاعرات اللواتي تناول أشع�ارھ�ن ف�ي ھ�ذا 

الكتاب النقدي، فھن: نازك ال�م�الئ�ك�ة، ول�م�ی�ع�ة 
عب�اس ع�م�ارة، وبش�رى ال�ب�س�ت�ان�ي، ون�اھ�ض 
ستار، وفاطمة الف�الح�ي م�ن ال�ع�راق، وج�م�ان�ة 
حداد من لب�ن�ان، وھ�ی�ام ق�ب�الن م�ن ف�ل�س�ط�ی�ن، 
وروضة الحاج من السودان، ومالك�ة ال�ع�اص�م�ي 

 المغرب.
إّن ھذا الكتاب النقدي الموسوعي یضيء جوانب 
مھمة في قصائد ھاتھ الش�اع�رات ال�م�دروس�ات، 
وھو یعّد لبنة مھم�ة ف�ي م�ع�م�ار ن�ق�د ال�ق�ص�ی�دة 
النسویة المعاصرة، ونافذة واسعة مضیئة یمكن 
من خاللھا أن یدرس باحثون آخرون مزی�دا م�ن 

 خطابات المرأة الشعریة.
ون�ظ��را ل��غ�زارة ال��م��ن�ج��ز ال��ن��ق�دي، ب��ت��ق�ن��ی��ات��ھ  

ومصطلحاتھ، وفنیاتھ ومدارسھ الفلسفیة، یمكن 
أن یكون مصدرا أكادیمیا مھ�م�ا ی�ف�ت�ح م�غ�ال�ی�ق 
كثیرة مستعصیة أمام دارسي الخط�اب الش�ع�ري 
ال��ن��س��وي ال��م��ع��اص��ر، وب��خ��اص��ة أم��ام ط��الب 
الدراسات العلیا الذین اتخذوا من الشعر ال�ع�رب�ي 
المعاصر موضوعات لرسائل�ھ�م و أط�روح�ات�ھ�م 

 الجامعیّة.
وإذا كان ھذا الكتاب قد اختار الشاعرات اللواتي  

سبق ذكرھن، ودرس نماذج شعریة ك�ث�ی�رة م�ن 
أش��ع��ارھ��ن، ف��إّن ھ��ن��اك ش��اع��رات ع��رب��ی��ات 
معاصرات من مختلف أصقاع الوطن العربي، ل�م 
یرد ذكرھن في ھذا الكتاب، ولم یَُشر إلیھن ب�أي 
إشارة، ال من قریب وال من بعی�د، م�ع ال�ع�ل�م أّن 
أشعارھن على قدر كب�ی�ر م�ن اإلب�داع وال�ج�م�ال 
والحداثة الرؤیویة والشعریة التي استطاعت أن 
تتخطّى القصیدة التقلیدیة والك�ال�س�ی�ك�ی�ة، ش�ك�ال 

وم��ن ھ��ن��ا ی��ب��دو وبعدا رمزیا، وحداثة إبداعیة. 
من المھّم والمفید أن یكمل الصدیق الناقد جع�ف�ر 
كمال مشروعھ النقدي ھذا، وینجز ك�ت�اب�ا ث�ان�ی�ا 
آخر، یتناول بالتحلیل وال�دراس�ة وال�ن�ق�د أش�ع�ار 
الجیل الجدید من الشاعرات المعاصرات، وب�ذل�ك 
یضیف إلى المكتبة العرب�ی�ة دراس�ات ج�ادة ف�ي 
الشعر النسوي المعاصر، ویمكن أن ت�ك�ون م�ن 
أھم الدراس�ات ال�ن�ق�دی�ة ال�ت�ي اھ�ت�م�ت ب�خ�ط�اب 
النساء الشعري، ویمكنھا أن تقّدم إضاءات نقدیة 
مھّمة تفید منھا أقسام النقد األدبي في الجامعات 

 العربیة المعاصرة.
وأخ�ی��را أب��ارك ألخ��ي وص��دی��ق�ي ج��ع��ف��ر ك��م��ال 
مشروعھ المعرفي ھذا آمال لھ مزیدا من العط�اء 
المعرفي واإلبداعي والنقدي، وأن یظ�ل مس�ھ�م�ا 
في رفد المشروع النقدي التن�وی�ري ب�م�زی�د م�ن 

 الدراسات النقدیّة الجادة والثّرة.
........................................................ 

جعفر كمال: التَّبَایُُن في الشعر النسوي العرب�ي   
 المعاصر،

بین التّْصرْیف، وجاذبیة الصوت، دار ال�ف�اراب�ي 
والنش�ر و ال�ت�وزی�ع ، ب�ی�روت/ل�ب�ن�ان،  للطباعة

 م . 2020الطبعة األولى 
* نائب رئ�ی�س ج�ام�ع�ة اب�ن رش�د ف�ي ھ�ول�ن�دا 
ل��ل��ش��ؤون األك��ادی��م��ی��ة، أمس��ت��ردام، ال��ت��ع��ل��ی��م 

 اإللكتروني
مدیر تحریر مجلة جامعة اب�ن رش�د األك�ادی�م�ی�ة 

 المحكمة.

ا ي اا ا  َُُا 
  اّْْ، وذ ات

 

  أ.د. محمد عبد الرحمن یونس*



االی�ران�ی�ة  -كانت الحرب العراقیة    
قد دخلت عامھا الرابع وأنین الثكال�ى 
والمعدومین ی�ط�ف�و ع�ل�ى ب�ح�ر م�ن 
الشجن. الجو العام كان مشحونا ب�ی�ن 
ان یسقط النظام إلنھاء ھ�ذا ال�وض�ع 
المع�ق�د وب�ی�ن ان ت�ق�ف ال�ى ج�ان�ب 
النظام وحمایتھ بذری�ع�ة ال�دف�اع ع�ن 

 الوطن.
لم یتیسر ل�ح�اذق وھ�و ف�ي ال�ث�ان�ی�ة 
والعشرین من عمره ان یرى في ذل�ك 
الیوم م�ن ش�ھ�ر أب�ری�ل ب�زوغ ف�ج�ر 
الصباح، لیسمع اناشی�د ال�ع�ص�اف�ی�ر، 
ال�م�م�زوج��ة ب�م��وس�ی�ق�ى ال�ف�ی��روزي 
الساحرة، وإتمام لوحتھ الزیتیة ال�ت�ي 
حملت عنوان "الحریة" وقد أشرفت 
على نھایة لمساتھا األخی�رة، واألم�ل 
المشرق في رؤی�ة االب�ت�س�ام�ة ع�ل�ى 

 شفاه االمھات.
لقد اق�ت�ی�د ح�اذق ع�ن�وة أم�ام ذھ�ول 
وح�ی�رة أم�ھ ال�ت�ي وق�ف��ت ك�ال�ط�ائ��ر 
مھیض الجناح، ف�ي غ�ارة م�ف�اج�ئ�ة 
قامت بھا أزالم النظ�ام ال�ف�اش�ي ب�ع�د 
منتص�ف ال�ل�ی�ل م�ق�ت�ح�م�ة م�ن�زل�ھ�م 
وس��اح��ب��ةً إی��اه إل��ى أق��ب��ی��ة األم��ن 

فخلف الفجر وراءه ض�وًء   المعتمة.
 خافتاً باھتاً حزیناً.

ل وت�ن�وح ع�ل�ى س�ل�ب  اخذت امھ تُعوِّ
ولدھا من أحضانھا وھ�و ف�ي الس�ن�ة 
األخیرة ف�ي ك�ل�ی�ة ال�ط�ب ال�ب�ی�ط�ري 
بتھمة االنتماء الى الحزب الشی�وع�ي 
العراقي. امھ لم تكف عن لطم وجھھا 
الناصع البیاض بیدیھا، حتى احم�رت 

 بشرتھا..
طفح ال�ح�زن وال�ت�وت�ر ف�ي ع�ی�ن�ی�ھ�ا 
وسالت دموع كثیرة على خدیھا. أب�ت 
أمھ أن تصدق كلمات ابن�ھ�ا االخ�ی�رة 
ق��ب��ل ان ی��خ��رج��ھ رج��ال األم��ن م��ن 

 الغرفة عندما التفت الیھا قائال:
 * ال تفكري بيَّ بعد االن یا أمي.

حاذق ھذا الشاب الیافع، منذ ن�ع�وم�ة 
أظ��ف��اره، ك��ان م��ف��ع��م��اً ب��ال��ح��ی��وی��ة 
والنشاط المستم�ر، ی�م�ت�ل�ك م�واھ�ب 
فطریة عدیدة التي ن�ادراً م�ا ت�ت�واف�ر 
في شخص في مثل عمره. كان مرح�اً 
جدا واتسم بقدرة ھائلة عل�ى ال�ت�ع�ل�م 

 واكتساب المھارات وتطویرھا.
ل��ق��د أت��ق��ن ال��ع��زف ع��ل��ى ال��ج��ی��ت��ار 
بإمكانیاتھ الذاتیة. ك�ان ع�ذب ال�روح 
ومرھف اإلحساس، رغم أن ال�ح�ی�اة 
السیاسیة استغرقت افكاره أك�ث�ر م�ن 

 اي شيء اخر.
مارس فن الصحاف�ة وأس�س ج�ری�دة 
داخ��ل��ی��ة، وأع��ت��م��د ع��ل��ى م��ھ��ارات��ھ 
الخطیة في طب�اع�ت�ھ�ا. ك�ان خ�ط�اط�اً 
ب��ارع��اً ورس��ام��اً م��وھ��وب��اً، والع��ب 
ش�ط��رن��ج الم��ع��اً. ك�ان ی��ق��وم ب��ط��ب��ع 
المنشورات بواس�ط�ة رون�ی�ة ی�دوی�ة 
التي صنعھا لھ ابوه. كان حاذق عل�ى 
قدر كبیر من الذكاء، وحاضر البدیھة 
في كل المواد العلمیة ف�ي ال�ج�ام�ع�ة. 

ھذا ال�ت�ف�وق ال�ذھ�ن�ي ك�ان ت�ف�س�ی�را 
واضحا لحقیقة أنھ كان یستم�ع ف�ق�ط 
الى المحاضرات وتبقى ال�م�ع�ل�وم�ات 

 راسخة في رأسھ.
في ظلمة ال�م�م�ر ال�ع�اب�ر ال�ى ض�ف�ة 
ال��م��وت وع��ل��ى مس��م��ع م��ن ص��راخ 
المغیبین في الغ�رف ال�م�ع�زول�ة ع�ن 
ال�ع�ال�م ج�رت ل�ھ ط�ق�وس ال�ت�ع�ذی��ب 
الجسدي ال�ی�وم�ي ب�اس�ت�خ�دام أح�دث 
األدوات المم�ك�ن�ة ف�ي إل�ح�اق األذى 
والض��رر ب��اإلنس��ان، م��ن اق��ت���الع 
األظ���اف���ر ألص���اب���ع ال���ی���د وال���ق���دم 
والصعقات الكھرب�ائ�ی�ة م�ع ف�ول�ت�ی�ة 
عالیة تمرر على األجزاء ال�ح�س�اس�ة 
من الجسد، إحداث كسور أو تش�وی�ھ 
مالمح الوجھ، وقط�ع ص�ی�وان االذن 
النتزاع االعترافات وتدم�ی�ر االنس�ان 
وتجری�ده م�ن ق�ی�م�ھ وم�ب�ادئ�ھ. ب�ع�د 
انتھاء من حفل التعذیب الیومي، كان 
یلق�ى ب�ع�دھ�ا ف�ي زن�زان�ت�ھ ال�رط�ب�ة 
مضرج بالدماء وم�ت�ورم ف�ي أج�زاء 
متفرقة من جسمھ. كان یعاني ط�وال 
اللیل من ال�ج�روح ال�م�ؤل�م�ة، ول�ك�ن 
ع��زی��م��ت��ھ ل��م ت��ت��ض��ع��ض��ع، ب��ل ذل��ك 

 التحدي جعلھ أكثر قوة وصالبة.
الدعوة إلى تلك الحفلة المھینة كان�ت 
تجري وقائعھا في أوقات مختلفة. ق�د 
تكون في وقت متأخر من اللیل ح�ی�ن 
یغ�ط ال�م�رء ف�ي ال�ن�وم أو م�ع آذان 

 الصباح الباكر.
تلك األسالیب ال�ب�رب�ری�ة َع�بّ�رت ع�ن 
أیدیولوجیة ف�اش�ی�ة ھ�دام�ة، وك�ان�ت 
ت��ھ��دف ال��ى اف��راغ االنس��ان م��ن 
إنسانیتھ وجعلھ آلة جامدة غیر قادرة 
ع�ل�ى ال�ت�ف�ك�ی�ر س�وى ت�ردی�د ن�غ�م�ة 
واحدة: یح�ی�ا ق�ائ�د الض�رورة. وم�ن 
ھ�ذا ال�م��ن�ط�ل�ق ن�اض�ل ح��اذق ح�ت��ى 
الموت من أجل القض�اء ع�ل�ى ح�ال�ة 
االضطھاد والظلم التي تب�ت�ل�ع ق�ل�وب 

 الناس.
ن��م��ا ل��دى ح��اذق ال��وع��ي ال��ف��ك��ري 
والس��ی��اس��ي م��ب��ك��راً، دخ��ل ف��ي ھ��ذا 
المع�ت�رك ب�ق�ن�اع�ة راس�خ�ة وإی�م�ان 
حقیقي. بسبب ھذه االنشط�ة، أص�ب�ح 
محط أنظ�ار أزالم الس�ل�ط�ة وع�ی�ون 
طلبة االتحاد الوطني الت�اب�ع ل�ل�ن�ظ�ام 
التي كانت تلعب دور االمن ال�خ�اص. 
حتى خطیبتھ التي كانت تم�ارس دور 
الحب مع حاذق ُكلفْت بمھمة خ�اص�ة 

 للتجسس علیھ.
 كان حاذق یقول:

* انا اعرف انھا تعمل م�ع�ھ�م ول�ك�ن 
من األفض�ل ان ت�ك�ون ق�ری�ب�ة م�ن�ي 

 وتكتب فقط ما ترى.
وفي اروقة الجامع�ة ت�ع�ام�ل م�ع�اون 
العمید معھ بأسلوب أمني خبیث. ك�ان 

 یراقب حركاتھ باستمرار.
قبل یومین من اعتقال�ھ، ب�ی�ن�م�ا ك�ان 
یقف مع خطیبتھ بالقرب م�ن خ�زان�ھ 
ل�ح�ف�ظ م�البس��ھ وك�ت�ب�ھ، دن�ا م�ن�ھ��م 

 معاون العمید وقال لھا:
 سأثبت لك من ھذا؟* 

ثم غادر المكان دون اي اض�اف�ات او 
 تعقیب.

اع�ت�ق�د ح��اذق ان ت�ھ�دی��ده ھ�ذا ك��ان 
مجرد إلبعاد الشبھات والشك�وك ع�ن 
خطیبتھ التي لعبت دوراً غیر أخ�الق�ي 

 بحق االنسان الذي أحبھا.
لقد راف�ق م�ع�اون ع�م�ی�د ال�ج�ام�ع�ة 
ال�ح�دی�ث�ي رج�ال األم�ن ك�أح�د أف��راد 

 المفرزة عند ساعة اعتقال حاذق.
 

استلقى حاذق في زنزانتھ على ظھره 
ممدًدا وعیناه تحدقان بالجدار. ك�ان�ت 
ھناك كتاب�ات م�ن�ق�وش�ة ب�خ�ط رج�ال 
سطروا بطوالتھم ب�دم�ائ�ھ�م ال�زك�ی�ة. 
وھا ھنا عدنان كتب حروفھ االخ�ی�رة 
بدمھ النازف قبل وفاتھ ب�دق�ائ�ق: ل�ن 
اخون قضیة شعبي، وإن قضیتم على 
جسدي، سیبقى فكري حیا وسیقلق�ك�م 
ف��ي مض��اج��ع��ك��م. ی��ح��ی��ا ال��وط��ن... 

 ……عدنان
تدفقت تل�ك ال�ك�ل�م�ات ال�ث�وری�ة م�ث�ل 
الشالالت الھادرة التي اثارت حماس�ة 
م��ت��زای��دة ف��ی��ھ. ظ��ل وف��ی��اً ل��م��ب��ادئ��ھ 
وحریصا على الرسالة السامیة ال�ت�ي 
حملھا معھ عھدا منھ بصیانة اس�رار 
حزبھ ورفاقھ وأن ال یرضخ ل�ل�ط�غ�اة 
مھما اشتدت بربریة أج�ھ�زة ال�ن�ظ�ام 

 القمعیة.
كان حاذق كبیر في فكره وعظی�م ف�ي 

كان یؤمن ب�أن   رؤیتھ الثاقبة للحیاة.
اإلنس��ان��ی��ة ال ی��م��ك��ن ان ت��ت��ج��س��د 
بصورھا الح�ق�ی�ق�ی�ة م�ا ل�م ت�ت�ك�ام�ل 
مقومات الحریة في ظل ن�ظ�ام ی�وف�ر 
العدالة االجتماعیة والعیش ال�رغ�ی�د. 
كان یعتقد ب�أن ال�ن�ظ�رة إل�ى ال�ح�ی�اة 
تتطلب من االنسان ان یتحرى ویسبر 

غوَرھا وأن ال یس�ت�س�ل�م ب�م�ج�رد ان 
تص��ادف��ھ ال��ھ��ف��وات وال��ت��ص��دع��ات 
الناتجة عن تغیرات فص�ول ال�ط�ق�س 
االجتماعي الم�ت�ن�وع�ة وال�م�ت�راك�م�ة 

 تحت سقیفة التخلف والتشتت.
 كان یقول:

ال نجعل من أیامن�ا اق�ن�ع�ة م�رع�ب�ة  -
توسع دائ�رة ال�ی�أس، ون�ت�رك ق�ارب 
األم���ل وس���ط إعص���ار مض���ط���رب 
ونغمض عیوننا عن مرسى ال�م�ی�ن�اء 
الھادئ. الحیاة ل�ی�س�ت س�وى ك�ت�اب 
مفتوح للجمیع، ما علیك سوى قراءة 
ھذا الكتاب وف�ح�ص ث�ن�ای�اه. ال�ح�ی�اة 
ایضا عبارة عن مرآة تعكس مواقف�ن�ا 
وت��وزی��ع أدوارن��ا، ی��ج��ب أال ن��ھ��م��ل 
أب��ج��دی��ات��ھ��ا وارك��ان��ھ��ا، ب��ل ن��ح��اول 
بقناعة أن نت�م�س�ك ب�م�ح�ت�واھ�ا، ألن 
التخلف عن ركابھ�ا ی�ع�ن�ي ال�ت�ف�ری�ط 

 بالزمن وإزالتھ من قاموسنا.
 

 ثم استطرد قائال:
نعم نح�ن ال�ب�ش�ر نس�ع�ى ج�اھ�دی�ن  -

لنرس�م ب�ق�درات�ن�ا وإدراك�ن�ا ال�ح�س�ي 
صورة للحیاة ت�ع�ك�س م�ع�ن�ى ال�ح�ب 
والتض�ام�ن وال�ق�ی�م. ت�ت�دف�ق ح�رارة 
الش���م���س ف���وق ال���رم���ال وت���دف���ئ 
الشواطئ، وھ�ن�اك ف�ي األف�ق ی�م�ت�د 
الفضاء لیشكل مظلة تحمي ال�ج�م�ی�ع 
دون تمییز، ونستمتع برؤی�ة اع�م�اق 
البحار، المت�رع�ة ب�أن�واع األس�م�اك، 
وفي اللیالي الھادئة نرى من الن�واف�ذ 
المفتوحة القم�ر ف�ي الس�م�اء ی�ل�م�ع 
ب��ن��وره ب��ی��ن ال��ن��ج��وم ال��م��ت��ن��اث��رة 

 بأضوائھا المتأللئة.
ت���م  27/01/1985ف���ي ت���اری���خ 

استدعاء والدة حاذق الى س�ج�ن اب�و 
غریب لمالقاة ابنھا الذي اعتق�ل م�ن�ذ 
أكثر من تسعة أشھ�ر ول�م ت�ل�ت�ق ب�ھ 

ك�ان�ت ت�ن�ت�ظ�ر ع�ن�د   منذ ذلك الحین.
بواب�ة الس�ج�ن وف�ي ص�درھ�ا ش�ی�ئ�اً 
حارقاً اشبھ بنیران ملت�ھ�ب�ة، وك�ان�ت 
نظراتھا تلوح بالقلق وال�ح�ی�رة ت�ك�اد 
ان ت��ك��ون مش��وب��ة ب��األل��م. ط��ل��ب 

 الشرطي منھا الدخول.
دخلت الى حجرة خ�ان�ق�ة ذات أل�وان 
متنافرة تفوح من�ھ�ا روائ�ح ك�ری�ھ�ة. 
وإذا بھا أمام جثة ھامدة صامتة. لق�د 
ج��رى إع��دام ح��اذق ش��ن��ق��اً ب��ع��د ان 
ُصدرت حكم االعدام بحقھ في محكمة 
صوریة سریة، سمیت محكمة الثورة 

 سیئة الصیت*.
بعد ان تم تسلیم الجثة الم�ھ، ح�ذرت 
السلطات م�ن م�غ�ب�ة ت�ع�رض�ھ�م ال�ى 
المعاقبة الش�دی�دة ف�ي ح�ال�ة إج�راء 

 مراسیم العزاء والبكاء علیھ.
…………………… 

*محكمة الثورة كانت ت�دار م�ن ق�ب�ل 
النظام البائد ویقودھا ال�م�ج�رم ع�واد 
البندر وقد تم محاكمتھ علنی�ا وع�ادال 

 بعد السقوط. وقد حكم علیھ باإلعدام
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 فراس حج محمد/ فلسطین
 

 ِھَي المدینةُ المزھرةُ بوردِة جلّنارْ 
 ِھَي المدینةُ المنصوبةُ في مسامات النھارْ 

 ِھَي المدینةُ الكاملةُ التجلّي
 تعلو في ارتفاِع الموِج تھزأَ بالظالِم الُمزِّ 

 في ُسَوِر الحصارْ 
 مدینةٌ ال یعرف ُعْرفھا كّل مسؤوٍل عرتھ 

 عالمة لالندھاش
مدینةٌ غیُر م�ن�ك�وب�ٍة ب�أق�داِم ح�اك�ٍم ف�ي "ال�واِق 

 واْق"
 مدینةٌ غیُر مسكونٍة بأنفاِس سیّدِة البلد األولى

 في الُجِزِر الواقعِة على أطراف ردھتھا الكبیرةْ 
 مدینةٌ ال تشیُخ وال تموتْ 

مدینةٌ ال یقوى على انتخاِب ِجْلستھا سوى ق�ل�ٍب 
 صموتْ 

 مدینةٌ ال توّدُع األزھاَر في جنائزھا بال قُبٍَل 
  وعْطٍر وغناءٍ 

  واشتعاٍل واحتداٍم وانتصارْ 
 مدینةٌ أقداُمھا في الرمِل، أعمدةُ الضیاِء؛ تسحُل 

 كّل طاغیة جبانْ 
 مدینةٌ یُشاُر لھا "ھناْك"

  ولن یصلوا إلیھا إّال بالھالكْ 
 مدینةٌ ال تستغیُث لكي تُغاثْ 

 مدینةٌ فیھا الفدائيُّ الجمیُل ُمحّمالً مثَل السحابِ 
  أمواَج الشتاءْ 

 ذو نعمٍة مغبونِة الطیِر البغاثْ 
 مدینةُ تزھو بملمحھا العتیِق كأنّھ طقس انبعاثْ 

 ِھَي ال تثرثُر بالكالمْ 
 إذ یُؤّول في ارتجاجاِت الفضاءْ 

 تأتي إلیھم وْعَد صدقٍ 
 في "عصفھا المأكوِل" ینفلُت الزماُم من الزماِم 

 على رؤوِس "األشقیاْء"
لتكوَن ما تبغي بــ� "س�ی�ِف ال�ق�دِس" ف�ي ف�ع�ِل 

 الِھیَامْ 
 ِھَي غّزةُ الوحِي المِھیَبةُ كلّما اتّسَع المدى

 انتفَض الموُج اإللِھَي البِھيَ 
 غّسلتنا بالفرحْ 

 وشجيِّ ترتیِل السماءْ 
........................... 

 2022أیّار 
 

 روح ا ا  دى  ز 
 
 

 حین تغفو
 أطبْق جفنیك جیدا

 فشامتي أصابھا البرد
 .ونسمة اللیل تقرص

 سأدّون ظواھر عینیك الغریبة
 یحّق لي

 .أن أكتب األساطیر
 -بأقّل إشراقة ممكنة -ثمة ابتسامات

 تُوقُف معارك الشوق
 .والدمار

 حین تحاول عناق الذاكرة
 دْع فتحة ھواء صغیرة

 لقلب صغیر
 .فعناُق الشوق یَخنق

 یأتیني كل صباح عصفور صغیر
م أغنیة جمیلة  یَُرمِّ

 أسمعُھا
 أخطفُھا
 أكتبُھا

 لتصبح قصیدة لك
 تتنفُس بك

 وتقول
 .صباُح الخیر

 قالوا
 ،"الصمُت في حرم الجمال جماال"

 أقول
 في حضرتك تكلم الصنم

 تأوه ولطَم ومال
 واحترق الشغف ألف مرة من رماِده

 وأذاب لذةَ الدھشة
 لتسیل من خصرك رغبة األدب

 ابقي حیث أنت
 ودعیني ألفا وراء أنوثتك
 كزھر یشم لطرفة الشمس

 یا جنون الصمت
 یا فیضا ینتشي ببالغة الحرف

 یا كأس األبجدیة
 ومحبرة اللھفة

 یا عطراً سرمدیا
 انطقي لتزداد اللغة بك سر فینیقي

 وأكتب أنا حیث یسري قلمي
 على براعم السكون أھزم العنق

 فأبدع نثراً ولغة
 وأنحت رخامیة على صدر قلبي

حیث اإلیقاع المعتق فال ی�ت�ب�دل فص�ل 
 .وال یموت

 كل صباح أشعر
 أن أجزاء تنقصني

 أصحو بجزء
 وأترك الباقي یلملمني

 من تحت الوسادة
 وإدراج الذاكرة

 وقلب سحابة عائدة
 یجمعني

 من رخام الھیاكل
 من أساطیر الخرافة
 من فم كروي أزرق

 ومن حلم زائف أخرق
 ویضعني

 وجھاً لوجع مع قھوتي
 .وأنت

 یاسید الشعر والقصیدة
  ..صعٌب ان اكتب الرثاء

 وانا اجُر خطوتي العنیدة
 رحیلك یؤلمنا جمیعا

 یاسید النقاء
 این ابتسامتك التي نعشقھا

 وانت تفتح عنوان دیواننا الذي
 الینتھي في زمن الشقاء

 الحزن یكبر في داخلنا

 
  ..فقد اصابنا الذھول

 والصمت المطبق في رحاب الموت
 نحبك من القلب یازھیر

 لذلك اودعنا كّل قصائدنا
 عندك

 الننا نحتفظُ بعبق الذكریات
 رغم االلم المّر وطول التصبر

 والعناء

 شعر: رزاق الدجیلي/العراق

 
 
 
 
 

                                     وأم  ُسھاد فجلون/ لبنان 
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وفقاً للناقد األنكلی�زي ت�ی�م وودز, ف�ي    
م���ج���ال ال���دراس���ات األدب���ی���ة ت���ل���قّ���ى 

"مابعد الحداثة " أوسع نط�اق   مصطلح
في األستخدام وأثار جدالً كب�ی�راً, وك�ان�ت 
ھناك محاوالت عدیدة لتنظیر عواقب م�ا 
بعد الح�داث�ة وم�ظ�اھ�رھ�ا ف�ي األدب, إذ 
واجھت كلھا مشكالت عند تعریف�ھ�ا م�ن 
الناحیة ال�ت�اری�خ�ی�ة والش�ك�ل�ی�ة, ویش�ی�ر 
وودز إلى أن ما بعد الحداثة األدبی�ة ھ�ي 
شكل متعدد األوجھ أدَّى إلى قدر كبیر من 
المناقشة الشائكة بین النقاد, ولذلك ب�دالً 
من محاولة تلخیص م�اھ�ی�ت�ھ�ا ف�ي قس�م 
قصیر, سأستخ�دم ق�راءة ألح�د األع�م�ال 
األدبیة بغیة تقدیم مفھوم ما بعد الح�داث�ة 
األكثر نفوذاً في ما بعد الح�داث�ة األدب�ی�ة, 
ولدى النظر إلى ما بعد الحداثة في األدب 
أرید أن أركز على عمل م�ح�دد, وال�ن�ص 
الذي أخ�ت�رت�ھ ل�ھ�ذا ھ�و روای�ة ال�ك�ات�ب 
األس�ك�ت�ل�ن�دي (أل�ی�س�در غ�راي) ب�ع�ن��ون 
(كائنات مسكینة) وھي روایة تعد ما بعد 

 حداثیة في أیة قراءة عقالنیة لھا .
تقع أحداث روایة (كائنات مسكی�ن�ة) ف�ي 
اسكتلندا في القرن التاس�ع عش�ر, وھ�ي 
روایة تعید ك�ت�اب�ة روای�ة م�اري ش�ی�ل�ي 
(ف��ران��ك��ش��ت��ای��ن), إذ یُس��تَ��ب��َدل ال��وح��ش 
الذكوري بامرأة شرھة ج�ن�س�ی�اً خ�ل�ق�ھ�ا 
طبیب یدعى " غودین بیش باكس�ت�ر ", 
وھو ال�ذي وض�ع دم�اغ ال�ج�ن�ی�ن داخ�ل 
جس��م أم��ھ ال��غ��ارق��ة ل��ی��ن��ق��ذ ح��ی��ات��ھ��ا, 
ویستحضر أسم باكستر الك�ام�ل ك�ل م�ن 
أب ماري شیلي وھو " ولیم غ�ودی�ن " 
وزوج�ھ��ا " ب��ی�رس��ي ب��ی��ش ش��ی�ل��ي ", 
ولباكستر حضور آل�ي غ�ی�ر بش�ري ف�ي 
غرابتھ, وم�ع ح�ج�م�ھ الض�خ�م وص�وت�ھ 
العالي وعادات أك�ل�ھ ال�غ�ری�ب�ة وح�اج�ت�ھ 
للحفاظ على األدویة یصبح أكثر وحشی�ة 
بك�ث�ی�ر م�ن ال�م�رأة ن�ف�س�ھ�ا, وع�ل�ى م�ا 

ترسم الروایة في سردھا الرئیس�ي  یبدو 
خطاً لعالقتھما وتنتقل إلى زواجھا وم�ن 

 ثم إلى وفاتھ .
وبعد ھروب بیال من خال�ق�ھ�ا م�ع م�ح�اٍم 

 -وھي بطلة الروایة  -دنيء, تشرع بیال 
في م�غ�ادرة أودیس�ی�ة ع�ب�ر أوروب�ا ف�ي 
القرن التاسع عشر, فتلتقي ب�م�ج�م�وع�ة 
من الشخصیات المختلفة, بعضھا خیال�ي 
وبعضھا اآلخر واقعي, وتُ�روى ال�ق�ص�ة 
بوسائل متعددة مثل الرسائل والی�وم�ی�ات 
التي تم جمعھا م�ع�اً وإث�راؤھ�ا م�ن ق�ب�ل 
زوج ب�ی�ال األخ�ی�ر, وھ�و ط�ب�ی�ب ی�دع�ى 
"آرش�ی��ب��ال��د م��ك��ان��دل��ی�س" وق��د نُِش��َرت 
مخطوطتھ الحقاً في نسخة واح�دة ف�ق�ط, 
ولكنھا لم توزع, ویكشفھا راوي الكت�اب 
ألیسدر غراي, ولكن ھ�ذه ل�ی�س ال�م�دى 
الكامل للروایة, فجنباً إلى جنب مع س�رد 
مكاندل�ی�س, ث�م�ة رس�ال�ة م�ن ف�ك�ت�وری�ا 
مكاندلیس وھي زوج�ت�ھ ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ف�ي 
الحیاة وھي نموذج لبیال, تقول فی�ھ�ا إن 
الشيء من ھذا كان صح�ی�ح�اً, وال�ك�ت�اب 
كان مستوحى فق�ط م�ن ھ�ذی�ان زوج�ھ�ا 
الغیور, وفضالً عن ھذه ال�رس�ال�ة, ث�م�ة 
مقدمة أیضاً كتبھا غراي تصف كیف ت�م 
العثور على المخط�وط�ة وف�ق�دان�ھ�ا م�رة 
أخ��رى, وث��م��ة س��ل��س��ل��ة ط��وی��ل��ة م��ن 
الحواشي العلمیة ك�ت�ب�ھ�ا غ�راي, وث�م�ة 
مؤرخ محلي إلثبات حقیقة األحداث الت�ي 

ت��م وص��ف��ھ��ا, وم��ن ال��واض��ح أن ن��ص 
(كائنات مسكینة) ھو نص تجمع�ي غ�ی�ر 
قابل لإلنقاص إذ یتكون من مجموعة من 
األصوات واألسالی�ب ال�م�ت�ن�افس�ة, وھ�و 
مجزأ ألن ھذه األصوات ال تُش�ك�ل وح�دةً 
متماسك�ةً ك�ون�ھ�ا ت�ت�ع�ارض ب�أس�ت�م�رار 
وتقوض بعضھا بعضاً, وھذا ھو الجانب 
من نثر ما بعد الحداثة الذي قدمھ ال�ن�اق�د 
االمریكي برایان مكھیل في كتابھ "النث�ر 

 مابعد الحداثي".
أن روایة (كائنات مسك�ی�ن�ة) ل�ھ�ا ن�ط�اق 
من المصادر یرب�ط�ھ�ا ال�ن�اق�د األم�ری�ك�ي 
فریدریك جیمسون بالتقلید, باألضافة إلى 
ف��ران��ك��ش��ت��ای��ن, تُ��ل��م��ح روای��ة (ك��ائ��ن��ات 
مس��ك��ی��ن��ة) لش��ك��س��ب��ی��ر وإغ��ار آالن ب��و 
وتشارلز دیكینز ووالتر سكوت ول�وی�س 
كارول, وكذلك لدراسة ھنري غراي ف�ي 
ال�ق��رن ال��ت�اس��ع عش��ر ل�ج��س��م األنس��ان 
والتشریح, الذي أُِخَذت م�ن�ھ ص�وراً وت�م 
أدراج�ھ�ا ف�ي ال�ن�ص, وت�ن��ت�ق�ل ال�روای��ة 
بسرعة بین الثقافة النخ�ب�وی�ة وال�ث�ق�اف�ة 
الشعبیة, وتلغي عمداً التمییز بینھما م�ن 
خالل إنتاجھا لنس�خ�ة ك�رت�ون�ی�ة ل�ل�وح�ة 
المونالیزا, ووصفھا لمس�رح�ی�ة ھ�ام�ل�ت 
بأنھا تراجیدیا أنتجھا ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال 
ال��ج��ن��ون ال��ذي ت��ط��ور ف��ي ال��م��ح��ك��م��ة 
ال��دن��م��ارك��ی��ة ك��ن��ت��ی��ج��ة ل��ن��ظ��ام الص��رف 
الصحي الالوقائي فیھ�ا, ول�ك�ن ھ�و أق�ل 
وضوحاً ھو م�ا إذا ك�ان ھ�ذا ی�ع�ن�ي إن 
الكتاب یفتقر إلى الحد األدنى من ال�ن�ق�د, 
وبینما یبدو نقد األسلوب عند جی�م�س�ون 
أنھ یقرأ روایة (كائنات مس�ك�ی�ن�ة) ع�ل�ى 
��ح ت��ن��ازل ل��ع��وب ع��ن  أن�ھ��ا م��ن ال��م��رجَّ

 المشاركة السیاسیة.
یثیر النقاش في روایة (كائنات مسكین�ة) 
سؤاالً مھماً آخر حول ما بعد الحداثة, إذا 
كانت روایة غراي روایة ما بعد حداثی�ة, 
فكیف نقرأ روایة مثل ( ف�ران�ك�ش�ت�ای�ن)؟ 
ت��ط��رح روای��ة ك��ائ��ن��ات مس��ك��ی��ن��ة ك��ل 
المشكالت المت�ع�ل�ق�ة بس�ی�اس�ة ال�ت�م�ث�ی�ل 
ال��م��ذك��ورة أع��اله, ول��ك��ن أال ت��ط��رح 
ف�ران��ك�ش��ت�ای��ن ب��ال�م��ث�ل أم�وراً مش�اب��ھ��ة 
ومعقدة؟ بالطبع إنھا روایة مختلفة ج�داً, 
وأقل ھزلیة في صوتھا, ولكن من المھ�م 
أال ننسى أن شكلھا األدبي لیس ببس�اط�ة 
سرداً مباشراً أو واقع�ی�اً أی�اً ك�ان م�ع�ن�ى 
ھذه المصطلحات, فروایة (فرانكشت�ای�ن) 
نفسھا تستخدم الكثیر من التقنیات, م�ث�ل 

الس��رد ال��ذي ل��ھ إط��ار م��ع��ی��ن, والش��ك 
المتعلق بالوجود, والرواة غیر الموثوق 
بھم, وھذه األمور تعد كلھا جوھریة ف�ي 
وصف ما بعد الحداثة في روایة (كائن�ات 
مسكینة), ما الذي یجب أن ن�ف�ھ�م�ھ م�ن 
ھ��ذا؟ ھ���ل ی���م��ك��ن أن نص���ف روای���ة 
(فرانكشتای�ن) أیض�اً ب�أن�ھ�ا, ب�م�ع�ن�ى أو 

 بآخر, ما بعد حداثیة ؟
یبدو أن ھ�ذه ال�ف�ك�رة ت�ل�وح ف�ي األف�ق 
عندما نحاول أن نفھ�م ع�م�وم�اً ال�ع�الق�ة 
بین ال�ت�اری�خ وال�ت�م�ث�ی�ل ال�ف�ن�ي ال�ل�ذی�ن 
یرتبطان غالباً بما بعد ال�ح�داث�ة, ف�إح�دى 
الشائعات النقدیة تقول بأنھ یمكن تقسی�م 
تاریخ الروایة إلى ث�الث م�راح�ل, وث�م�ة 

في األن�واع   قراءات مشابھة لھذا الجدل
األدبیة األخرى وك�ذل�ك ال�ع�م�ارة وال�ف�ن 
وغیرھا من األشكال الثقافیة واإلعالمیة, 
ح��ی��ث ب��دأت ال��م��رح��ل��ة األول��ى وھ��ي 

في ال�ق�رن ال�ث�ام�ن عش�ر ف�ي   الواقعیة
عمل مؤلفین مثل دانیال دیفو وصموئی�ل 
ری��ت��ش��اردس��ون, وك��ان��ت ت��ھ��دف ھ��ذه 
المرحلة إلى عرض صورة حی�ة ل�ل�ع�ال�م 
قدر اإلمكان عن ط�ری�ق أخ�ف�اء ال�ط�اب�ع 
التقلیدي لبنیت�ھ�ا, وت�ل�ي ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة 
الحداثة في أواخر الق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر 
وأوائل القرن العشرین, وال�ت�ي ی�م�ث�ل�ھ�ا 
عمل كتاب مثل فرجینیا وولف وج�ی�م�س 
ج��وی��س, وھ��ي ص��ع��ب��ة بش��ك��ل م��ت��ع��م��د 
ونخبویة في تجاربھ�ا ال�ت�ي ت�ھ�دف إل�ى 
تناول الحیاة والتجربة بشكٍل مختلف, أما 
المرحلة الثالثة واألخ�ی�رة ف�ھ�ي م�ا ب�ع�د 
الحداثة التي تجسدت ف�ي أع�م�ال ك�ت�اب 
م��ث��ل ج��ون ب��ارث وس��ل��ی��م��ان رش��دي 
وألیسدر غراي, إذ تتابع شكل�ی�اً م�ا ب�ع�د 
الحداثة تجرب�ت�ھ�ا م�ع ال�ت�ق�ن�ی�ة األدب�ی�ة, 
ول��ك��ن��ھ��ا ت��رف��ض أن ت��ت��ن��اول ال��م��وق��ف 
ال�ن��خ��ب��وي ال��م��وج��ود ع��ن ال��ح��داث��ی��ی��ن, 
وتفضل بدالً من ذلك أن تشیر إلى ثق�اف�ة 
ع�ام��ة الش�ع��ب وخ�اص��ی��ة ال�ت��ق��ل�ی��ی��د أو 
المحاكاة, ومن ھذا المنظور تُرى العالقة 
بین الواقعیة والحداثة وما ب�ع�د ال�ح�داث�ة 
بأنھا تقدم تدریجي من قیود الواقعیة إلى 

 حریة ما بعد الحداثة وتجربتھا .
وعلى نقیض ھذه القراءة, ثمة مجموعة 
من النقاد الذي یجادلون بشكل مقنع بأنھ 
یمكن تحدید موقع ما بعد ال�ح�داث�ة ع�ل�ى 
مر التاریخ, وأنھ بالتالي یمكن أن ت�ك�ون 
(فرانكشتاین) ما بعد حداثیة مثل (كائنات 
مسكینة), وإذا فكرن�ا ب�م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة 
كأسلوب بدالً من حق�ب�ة, ف�إن�ھ ب�ال�ت�أك�ی�د 
لیس ثم�ة ش�ك ف�ي أن تُ�َع�د ال�ن�ص�وص 
واألعمال الفنیة من حقب سابقة م�ا ب�ع�د 
ح�داث�ی�ة إذا أس��ت�خ�دم�ت م��ج�م�وع�ة م��ن 
األدوات الش�ك��ل�ی�ة ال�م�رت��ب�ط�ة ب�م�ا ب�ع��د 
الحداثة, وباإلضافة إلى فرانكشتاین, ثمة 
نصوص أدبیة تَُعد في كثیر م�ن األح�ی�ان 
ما بعد حداثیة من حیث األس�ل�وب إذا ل�م 
نقل من حیث الت�اری�خ, وم�ن�ھ�ا : روای�ة 

-1604دون ك��ی��خ��وت��ة ل��ث��ی��رب��ان��ت��س (
), وروای��ة ت��ریس��ت��رام ش��ان��دي 1614

), 1767-1759ل��ل��ورن��س س��ت��ی��رن (
وروایة ألیس في بالد العج�ائ�ب ل�ل�وی�س 

), وروای����ة 1872-1865ك����ارول (
), فكل 1939یولیسیس لجیمس جویس (

نص من ھذه النصوص یستخ�دم ال�ع�دی�د 
من التقنیات الشكلیة التي حددھا الن�ق�اد, 
بالرغم من أن جمیعھا مكتوبة ف�ي وق�ت 
یمكن تحدیده بأنھ جاء قبل حقبة ما ب�ع�د 
الحداثة, أن النقاد الذین یؤیدون الق�راءة 
األسلوبیة بدالً من القراءة المبنی�ة ع�ل�ى 
الحقبة الزمنیة في عصر ما بعد الح�داث�ة 
یمی�ل�ون إل�ى أت�ب�اع ال�ح�ج�ج ال�م�ت�ع�ل�ق�ة 
بالتمثیل الفني التي وضعھا ال�ف�ی�ل�س�وف 
الفرنسي جان فرانسوا لیوتار في مق�ال�ة 
رداً على سؤال, ما: ما بعد الحداثة؟ ففي 
ھذا المقال یستخدم لی�وت�ار مص�ط�ل�ح�ات 
كالواقعیة وال�ح�داث�ة وم�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة, 
ولكنھ یفعل ذلك بطریقة ت�رف�ض ت�ح�دی�د 
الحقبة التاریخیة الذي أوضحناھا أعاله, 
فالمراحل الثالث تتعایش في وقت واح�د 
في أیة ثقافة, وتشیر إلى أن�م�اط ع�رض 
مختلفة ضمن البیئة ال�واح�دة, وی�ن�اق�ش 
لیوتار بأن الواقعیة ھي األسلوب السائ�د 
في أیة ثقافة, ومھتمھا تصویر العالم من 
وجھة نظر تعطینا معنى یم�ك�ن ال�ت�ع�رف 
علیھ من أجل أن یتمكن ج�م�ھ�ورھ�ا م�ن 
فك تشفیر الصور والتسلسالت بسرع�ة, 
وبھذه الطریقة یمكنھم أن یحموا وعیھ�م 
من الشك, وبعبارة أخرى, إن ھدفھا ھ�و 
تصویر العالم وفقاً لألعراف التي یألفھ�ا 
ال��ق��ارئ أو ال��م��ش��اھ��د مس��ب��ق��اً ل��ت��ك��ون 
م�ف�ھ��وم�ة بس�رع��ة ودون إش�ك��ال, وق��د 
ینطبق ھذا النوع من الواقعی�ة ب�ال�ت�أك�ی�د 
على شكل السرد المستخدم ف�ي روای�ات 
كثیرة من الق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر, ول�ك�ن 
ی��م��ك��ن أیض��اً أن ت��وج��د ف��ي ال��م��ظ��اھ��ر 
ال���م���ع���اص���رة م���ث���ل أف���الم ھ���ول���ی���وود 
والموسیقى الشعبی�ة واإلع�الن�ات, ال�ت�ي 
تتبع أنماطاً معترف بھا, وعلى الن�ق�ی�ض 
من الواقعیة, ربط لیوتار الحداثة بما بعد 
الحداثة, ف�ھ�و ی�رى ك�ل�ت�ی�ھ�م�ا ك�أش�ك�ال 
تخریبیة محتملة مھمت�ھ�ا ع�رض وج�ود 
شيء غیر قاب�ل ل�ل�ع�رض, ل�یُ�ظ�ِھ�َر ھ�ذا 
الشيء أن ثمة أمر ی�م�ك�ن أن ن�ت�ص�وره 
دون أن نراه أو نشی�ر إل�ی�ھ, وم�ای�ع�ن�ی�ھ 
بھذا ھو أنھ بدالً من إعادة إن�ت�اج م�اھ�و 
مألوف مب�اش�رةً, ت�زع�زع أع�م�ال ال�ف�ن 
الحداثیة وما بعد الحداثیة ق�درة ال�ق�ارئ 
على التعرف علیھا من خالل التلمیح إلى 
ما تقم�ع�ھ أو تس�ت�ع�ب�ده أی�ة ث�ق�اف�ة م�ن 
وسائل األتصال العادیة لدیھ�ا, وب�ت�ع�ب�ی�ر 
آخر, ھذه األعمال الصعبة ومثیرة للقل�ق 
بش��ك��ل م��ت��ع��م��د, ذل��ك أن��ھ��ا ت��ت��ح��دى 
الممارسات السائدة في العرض والف�ھ�م, 
وعندما یذكر لی�وت�ار ال�ف�ئ�ات ال�ج�م�ال�ی�ة 
الفلسفیة, یُسمي ت�أث�ی�ر ھ�ذا ال�ن�وع م�ن 
الفن "التسامي", وعلى ال�ن�ق�ی�ض م�م�ا 
ھو جمیل وی�ق�وم ع�ل�ى م�خ�ت�ل�ط ب�ال�ل�ذة 
واألل��م ك��ال��ج��ذب وال��ت��ن��اف��ر أو ال��رع��ب 
واإلرھ�اب ف�ي آٍن واح�د, ف�ھ�و یش��وش 
الموضوع ویتحداه ل�ی�س�ت�ج�ی�ب دون أن 
یحدد مسبق�اً م�الش�ك�ل ال�ذي ی�ن�ب�غ�ي أن 
تأخذه األس�ت�ج�اب�ة, وم�ف�ھ�وم ال�ت�س�ام�ي 
كتشویش أو أضطراب لكل مانفھم�ھ ف�ي 
حیاتنا الیومیة جوھري في نظریة ما بعد 
الحداثة, سواء كانت تتعامل مع الف�ن أو 

 التكنولوجیا أو السیاسة.

   اا وادب

 سالم التمیمي/العراق
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أوقفت سیارتي أمام ذلك المبنى الم�رت�ص بس�ی�اج   
إل�ى   دخلت مسرعة  التي  عاٍل في انتظار زوجتي

الفناء الصطحاب ابننا داني من م�درس�ت�ھ .. وب�ع�د 
أن وضعتھ في المقعد ال�خ�ل�ف�ي ورب�ط�ت ل�ھ ح�زام 

 األمان لتستقر إلى جانبي .. سألتھا:
 ھل سار كل شيء على ما یرام ؟ -
ول�م تص�دق�ن�ي ح�ی�ن�م�ا   ال . لقد وبختني المعلم�ة  -

أخبرتھا بوقوع ح�ادث م�روري ك�ان الس�ب�ب ف�ي 
 تأخیرنا ھذا الیوم ..

 تقصدین إنھا لم تصدق كذبتنا الجدیدة .. -
 أوووف .. أجابت بتذمر .. -

 قلت لھا محاوًال التنفیس عما یجول بداخلي:
ال أدري متى لنا االنتھاء من ھذا األمر الذي بات  -

خانقًا؟ متى یحق لي أص�ح�اب اب�ن�ي م�ن م�درس�ت�ھ 
 دون خوف ؟

ردت بكلمات نصفھ�ا ب�ال�ع�رب�ی�ة وال�ن�ص�ف اآلخ�ر 
 بالنرویجیة:

ھا .. حقًا !! كم تستھویك المواضی�ع ال�ق�دی�م�ة !!  -
وال  أنتم ال�ع�رب ھ�ك�ذا ت�دورون ح�ول ال�م�ش�ك�ل�ة 

 تفكرون في إیجاد حل لھا.
ثم كیف تصفیھ بالقدیم ون�ح�ن م�ا  نحن العرب ؟؟ -

زلنا حد ھذه اللحظة ندفع الثمن ؟ ال .. تذكرت.. أنا 
 فقط من یدفع الثمن.

ثم ضربت بیدي ع�ل�ى م�ق�ود الس�ی�ارة ب�ی�ن�م�ا ھ�ي 
وع�ی�ن�اھ�ا ع�ل�ى  بكل�م�ات ن�روی�ج�ی�ة  راحت تتمتم 

شاشة الھاتف في محاولة منھا ل�ج�ع�ل األم�ر ك�أن�ھ 
 یخصني وحدي.

 قطع طفلي الصمت بسؤالھ:
ماما .. أین أبي؟ جمیع األط�ف�ال ل�دی�ھ�م ب�اب�ا إال   -

 أنا !!
أجابتھ بالنرویجیة التي س�أل�ھ�ا ب�ھ�ا دون أن ت�رف�ع 

 رأسھا من على الھاتف:
 ما الذي ذكرك بھ ھذا الیوم ؟ -
 صدیقي بیتر سألني عنھ !!  -

 أبدت اھتماًما بسؤال داني .. فالتفتت نحوه تسألھ:
 ماذا قال لك ؟ -
ق��ال: ل�م��اذا ال ی��أت��ي أب��وك الص�ط��ح��اب�ك م��ن   -

 المدرسة كما یفعل أبي ؟
 ماذا قلت لھ ؟ -
 قلت لھ ال أدري .. سأسأل أمي.  -
في المرة القادمة القادمة إذا سألك عنھ .. ق�ل ل�ھ   -

لیس لدي أب ألنني ولد غیر شرعي مثل ص�دی�ق�ك�م 
 جون.

 سألھا الطفل ببراءة:
 ماذا یعني ولد غیر شرعي ؟  -

رفعت رأسھا وشعرت باإلحراج لسؤال ال�ط�ف�ل .. 
فاتًحا عیني على اتساعھ�م�ا و   التفت إلیھا مستغربًا

الغضب قائًال بكل م�ا ل�دي   وجھي اكتسى بعالمات
 من دھشة :

ما ھذا الھراء الذي تتفوھین بھ أمام ال�ط�ف�ل ؟ ..  -
 .... ؟ تسمحین   كیف

لكنھا و بكل ب�رود وض�ع�ت س�ب�اب�ت�ھ�ا ع�ل�ى ف�م�ھ�ا 
عالمة على عدم التحدث بوجوده ثم أشارت للط�ف�ل 

 الذي قال :
صدیقي یقول أن والده اشترى لھ دراج�ة زرق�اء  -

 اللون بثالث عجالت .. أنا ایًضا أرید دراجة مثلھا.
حسنًا .. ساشتري لك دراجة .. ھل تریدھا زرقاء  -

 أم لون آخر؟
 صمت قلیًال ثم صرخ بفرح:   -
 أریدھا حمراء!!  -
 في نھایة األسبوع سأشتري لك واحدة .. -

 ثم استدارت نحو الطفل تسألھ بصوت یملئھ الفرح:
ھل ستكون سعیًدا إذا ع�ل�م�ت أن ج�دك م�ح�م�ود  -

 وجدتك لمیاء سیأتون للعیش ھنا ؟
 أجابھا منفعًال :

نعم، سأكون سعیًدا وخال�ي أن�ور .. ھ�ل س�ی�أت�ي  -
 معھم ؟..

 وخالتك إسراء أیًضا. -
 ثم قال كأنھ تذكر شیئًا:

 ومھند ھل سیبقى معنا في البیت ؟ -
 تظاھرت بعد سماعھا السؤال ..أما ھو فقد سألني:

 ھل ستبقى معنا یا مھند ؟         -
لم یتلَق الرد مني وفي داخلي كنت أرغب أن ت�أت�ی�ھ 

 اإلجابة منھا ..
لم نتبادل كلمة واحدة بعدھا .. أنشغالھا مع وال�دت�ھ�ا 
وھما تناقشان أمر انتقال ع�ائ�ل�ت�ھ�ا إل�ى ال�ع�اص�م�ة 
النرویجیة أوسلو كان حدث الساعة .. كن�ت م�ت�أك�ًدا 
أن مرحلة جدیدة من حیاتنا ستب�دأ ب�م�ج�يء ال�ع�ائ�ل�ة 

ورض�اھ�م   التي لم أوفق ی�وًم�ا ف�ي ن�ی�ل م�ح�ب�ت�ھ�م

 عني .. وقد تحقق كل ما تنبأت بھ.
أخذ المطر في الھطول على حین غفلة كع�ادت�ھ ف�ي 

فب�دت ال�م�دی�ن�ة ش�دی�دة  مثل ھذه األوقات من السنة 
الكآبة .. توحي بالعزلة وتنذر بالفراق ش�أن�ھ�ا ش�أن 

 كل المدن الغریبة .
توقفت أمام المنزل الذي بدا ل�ي ف�ي ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ة 
 غارقًا في الوحشة .. تركتھما یغادران السیارة دون

أن أقول كلمة .. أم�ا ھ�ي ف�ل�م ت�زد ع�ل�ى ت�ذك�ی�ري 
لشراء بعض األشیاء وأكدت على ضرورة ج�ل�ب�ھ�ا 

 معي مساًء.
بقیت أتابعھما بنظراتي یھروالن ب�ات�ج�اه ال�ب�اب .. 
تمكن مني شعور غریب لم أجد لھ ت�ف�س�ی�ًرا .. وال 
أدري ل�م ذك�رن�ي ب�م�ش�اھ�د ل�ي ح�ی�ن�م�ا ك�ن�ت ف�ي 

إن الشعور بالمكان ال یختلف عنھ الش�ع�ور  بلدي ..
بالموقف .. والشع�ور ب�ال�م�وق�ف ال ی�خ�ت�ل�ف ع�ن�ھ 

یب�دو أن�ي ب�دأت   الشعور باألشخاص . ال أدري ..
 بالھذیان !!

انطلقت بسیارتي وثمة أف�ك�ار وأس�ئ�ل�ة ت�ط�رق ف�ي 
لعلھا ھواجس ال وجود لھا .. وربم�ا ھ�ي  رأسي ..

إشارات لحقائق اتغافل عنھا تلح عل�ي دون ال�ع�ث�ور 
 على إجابة لھا ..

 إلى متى سأبقى ملتصقًا باألرض ؟
 إلى متى سأبقى ھزیًال بال حول وال قوة ؟

إلى متى أظل عالقًا فوق جسر لمحیط عمیق ؟ ف�ال 
 أنا بھ لألرض وال للتحلیق !!

أرق�ب أح�الم�ي   ھل سأبقى متخفیًا خ�ل�ف األق�ن�ع�ة
التي سعیت لتحقیقھا تنزلق من بین أصابعي والنق�ر 
فوق سطح األفكار التي ك�ل�م�ا ت�ك�اث�ف�ت ع�ل�ّي أج�د 

 نفسي في زقاق ضیق مغلق ؟
شعرت بالثورة تشق طریقھا إل�ى رأس�ي .. ل�ك�ن�ي 

 وحید .. أعزل!!
وأنا أقف عند اإلشارة لمحت المقھى ال�ذي ال�ت�ق�ی�ت 
فیھ بزوجتي ألول مرة بعد تعرفي علیھا عبر موقع 
إلكتروني للتواصل االجتماعي یضم شبابًا وف�ت�ی�ات 
من مختلف الجنسیات یدع�ى أوس�ل�و دوت ك�وم .. 
وتواعدنا على اللقاء في ھذا المقھى .. كان�ت أس�ع�د 
لحظ�ات ح�ی�ات�ي .. ش�ع�رت س�أح�ق�ق ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
أحالمي .. سوف أبعث ألھلي وأصدقائ�ي ص�وري 
وأنا في عدة لقطات ومشاھد من أوروبا .. فرح�ت�ي 

كانت ال توصف ألنھا كانت ب�ن�ت ب�ل�دي ..   یومھا
جعل ال�ع�ال�م م�ك�انً�ا أك�ث�ر أم�نً�ا  الحدیث بلغتنا األم 

 وأكثر دفئًا.
إعجابي بھا تتوج باالنبھار حینما علم�ت ب�دراس�ت�ھ�ا 
للتمریض لتتخصص بعدھ�ا ف�ي رع�ای�ة ال�م�س�ن�ی�ن 
والعجزة .. تعاطفت معي عندما علمت بما أصابني 

في   من أثار جسدیة تعرضت لھا على ید مختطفین
وطني قبل إطالق سراحي مقابل فدیة مالیة ك�ب�ی�رة 

وتأمین ن�ف�ق�ات   كلفت أبي بیع دارنا التي نسكن فیھا
الس�ف�ر إل�ى أن أت�م��ك�ن م�ن ت�رت�ی��ب أم��وري ف��ي 

 الخارج.
نظراتھا المتأثرة جعلتني أشع�ر أن ال�وط�ن ع�ی�ون 

 وأن الھویة كلمة.
ال تھ�ت�م .. ب�إم�ك�ان�ك ب�دء   قالت بعد مسح دموعھا:

حیاة جدیدة م�ع�ن�ا .. رب�م�ا م�ا ح�دث م�ع�ك ك�ان�ت 
في أرض الغربة .. بالرغم م�ن   قدر لیجمعنا  لعبة

أني قدمت إلى ھذه البالد حینما كان عم�ري خ�م�س 
 سنوات فقط .. لكنھا تظل أرض غریبة.

 حاولت تغییر مجرى الحدیث عندما سألتني:
 ما رأیك في تناول الغداء معنا یوم األحد القادم ؟ -
 ال أرید إزعاجكم. -
لیس ثمة من إزعاج ..أھلي متحمس�ون ل�ل�ت�ع�رف  -

 إلیك.
اآلن بمقدوري السیر حافیًا على الصخور وع�ب�ور 

 سباحة والتحلیق نحو السماء الثامنة.  المحیط

 كأني لست أنا بأنا ..
ربما ثمة والدة جدیدة ح�دث�ت ل�ي م�ن  ال أدري .. 

 خاصرة الحیاة بعد أن تقیأت بي ھناك في بلدي !!
أص�ب�ح ع�ل�ى ی�دی�ھ�ا م�ن ال�م�اض�ي ..   ما مر ب�يّ 

الخوف لم یعد ضمن قاموس كلمات�ي .. م�ن�ذ زم�ن 
بعید لم تمر علّي م�ث�ل ھ�ذه ال�م�ش�اع�ر ال�ت�ي ب�دأت 
ت��ت��وال��د م��ن��ھ��ا م��ئ��ات األح��الم وح��رك��ت ب��ي 

الخالی�ا ال�ت�ي خش�ی�ت ی�وًم�ا أن�ھ�ا ل�م ت�ع�د  مالیین 
لمثواھا األخیر .. إنھا الحقیقة الوحی�دة ف�ي ح�ی�ات�ي 

 وما عداھا من حقائق رمیتھ جانبًا .
ھل بمقدور األماني التجسد دف�ع�ة واح�دة ؟ ول�م ال 

 فالمصائب أیًضا تأتي دفعة واحدة.  ؟!
بدأت األقدار تبتسم لي .. ب�ف�ض�ل�ھ�ا ب�دأت أت�ح�دث 
النرویجیة .. ضحكْت وأن�ا أق�ول ل�ھ�ا ألول م�رة: 

 أحبِك .
واقتربت مني بمنتھى البساطة وحدقت ف�ي  ابتسمت

ع�ی��ن��ي ح��ت��ى الم��س جس��دھ��ا جس��دي .. ت��ب��ادل��ن��ا 
 النظرات وھي تقول لي : أنا أیًضا أحبك.

ما أروع الحیاة حین تھدین�ا ح�ی�اة !! .. م�ا أل�ط�ف 
الزمن حین یدعنا نمس�ك ب�ل�ح�ظ�ة ال ت�غ�ی�ب !! .. 
یتوقف كل شيء إال الطبیعة .. فكأنھا تزفنا لل�ح�ظ�ة 

 أوقفت العمر كلھ فیھا.
أصبحت بعد تلك اللحظة ھي الوجود .. س�اع�دت�ن�ي 
في التعرف على ال�م�دی�ن�ة .. ك�ان�ت م�ع�ي خ�ط�وة 
بخطوة ح�ی�ن ق�دم�ت أوراق�ي ل�دائ�رة ال�ل�ج�وء ف�ي 

وقامت بإضافة ب�ع�ض األح�داث ل�ق�ض�ی�ة   النرویج
الخطف التي سنقدمھا لت�ب�دو ال�ق�ص�ة أك�ث�ر إق�ن�اًع�ا 

 ألحصل من خاللھا على قرار اإلقامة في البالد.
لقائي بھا كان یمدني بخ�ی�ط م�ن أم�ل وش�ع�اع م�ن 
نور .. یبعث البھجة في قلبي المتع�ب وال�ط�م�أن�ی�ن�ة 
في دھالیز روحي الخاویة .. ینعشن�ي ك�غ�ری�ق وق�د 

ك�أن�ھ  ما بیني وبین الح�ی�اة ..  بخیط یربط أنجاه هللا
 .ذلك الوتین الفاصل ما بین الحیاة والموت

ع��ن��دم��ا ت��م رف��ض ط��ل��ب ال��ل��ج��وء أول م��رة .. 
ھون علي الكثیر بل جعلتني آمن أن ال�غ�د  وجودھا

 یحمل لنا البشائر حینما قالت لي :
تذكر بإنك ضروري لشخص ما في ھذا العال�م ..  -

 أال یكفیك ذلك ؟
 كیف ال یكفیني وھو سر دبیب الحیاة بي اآلن !! -

 كلماتھا بعثت الحماس فّي .. فقلت لھا ممسًكا بیدھا:
ھل تتزوجیني ؟ ب�ھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة تض�م�ن�ی�ن ع�دم  -

 رحیلي من ھذه البالد الباردة.
بعد مدة لیست بالطویلة .. جاء الی�وم ال�ذي ت�م ف�ی�ھ 
زفافنا رغم اعتراض عائلتھا .. كانوا یخ�ش�ون م�ن 
ارتباط ابنتھم من الجئ .. وفي إمكانھا الزواج م�ن 
مواطن یحمل الجنسیة مثلھا .. في النھای�ة ال ی�م�ل�ك 

رأی�ھ ع�ل�ی�ھ�ا ح�ت�ى ل�و ك�ان�وا  أي أحد منھم أمالء 
عائلتھا .. وھ�ذه ھ�ي إح�دى م�ح�اس�ن ال�ع�ی�ش ف�ي 

 أوروبا.
رحت بعدھا أحسب الدقائق سنوات حینما حملت .. 
ھل یوجد في الحیاة ما ینغص علّي عیشّي بع�د اآلن 

 ؟ سؤال مبھم ومعقد.
ما حدث بعدھا جعلني أتساءل .. ھل ال�ح�ب یش�ك�ل 
خطًرا علینا حین یجبرنا على قبول ما كن�ا ن�رف�ض 
مجرد االستماع إلیھ .. كنت بحاجة إلى لحظات من 
الدعم تمنحھ الحیاة لي بعد سماعي ط�ل�ب زوج�ت�ي 
الغریب ذات مس�اء ب�ع�د ع�ودت�ھ�ا م�ن ب�ی�ت أھ�ل�ھ�ا 
حینما أشارت علّي باالنفصال وتقدیم ما یثب�ت ذل�ك 
للسلطات النرویجیة بینما نحن أم�ام هللا م�رت�ب�ط�ی�ن 
شرًعا .. لم استوعب ما عرضت�ھ ع�ل�ي فص�رخ�ت 

 بھا:
 ھل جننِت ؟ من أین لك ھذه األفكار ؟ -
اصغِ إلي جیًدا .. ف�ي ھ�ذه ال�ب�الد ی�ق�درون األم  -

العزباء ویقدمون لھا كل العون .. م�ا ع�ل�ّي س�وى 
اإلدعاء بحملي من زوجي العربي الذي طل�ق�ن�ي .. 
بھذا سأحصل على راتب أعلى ومیزات ال أحص�ل 

 علیھا وأنا متزوجة.
 وأھلك .. ألم تفكري في ردة فعلھم ؟ -
أغلب الالجئین یفعلون ھذا الشيء ثم ھل نس�ی�ت   -

أننا متزوجون ش�رًع�ا .. ھ�ذا إج�راء أم�ام ال�دول�ة 
فقط .. أما عن أھلي .. لقد أیدوني ب�ل وش�ج�ع�ون�ي 

 علیھ.
 حقًا !! تقصدین أنك عرضت علیھم األمر قبلي؟ -
ل�ي م�ا   دعك من ھذه الس�خ�اف�ات ال�ع�رب�ی�ة وق�ل-

 رأیك؟
صداع جعل األرض ال�ت�ي أق�ف ف�وق�ھ�ا ت�دور ب�ي 
فكأنھا غدت ھي السقف .. ب�ی�ن�م�ا الس�ق�ف ت�ال�ش�ى 

 .كجدار مطاطي في مدینة العاب لألطفال
لم یكن أمامي بعدھا سوى خیار واحد وھو ال�ق�ب�ول 
بھذا العرض الغریب .. أما الرفض یعني ت�رك ك�ل 
شيء ورائي وأرح�ل .. ح�ی�ن�ھ�ا س�أك�ون ال�خ�اس�ر 

م�ا زال   ك�الج�ئ ھ�ن�ا الوحید ال سیما أن وضعي 
مرفوًضا . سألتھا وموافقتي على مشروعھا م�خ�ب�أة 

 بین ثنایا السؤال:
 ھل علي البحث عن سكن جدید ؟   -

وأنا أعلم بغباء سؤالي حی�ث ب�ھ مض�غ�ت ك�رام�ت�ي 
 ..  لتمزق مع غلیان دمي وكتمان غضبي أمعائي

من قال ذلك ؟ أن�ت س�ت�ب�ق�ى م�ع�ي ھ�ن�ا بص�ف�ت�ك  -
 صدیقي ولیس زوجي.

 ھا .. ما رأیك ؟ -
 ال أدري !! دعیني أفكر.  -

 قلتھا أنا أعلم بخداعي لنفسي ..
وأنا أطلب منھا مھلة للتفكی�ر ش�ع�رت بض�آل�ت�ي .. 
وكأن ھذه المھلة سیكون لھا شأن في قرار ق�د أع�د 

 مسبقًا وما علي سوى المصادقة علیھ ..
 ثم قالت وكأنھا تذكرت شیئًا مھًما:

 لن نخبر الطفل إنك والده كإجراء مؤقت. -
لم یخطر على بالي لحظتھا الس�ؤال ع�ن م�دة ھ�ذا 

 اإلجراء المؤقت.
بعینین مثقلتین بالذاكرة .. تذكرت اللیلة التي أعلن�ت 
فیھا موافقتي .. بعدھا لم أعد أصغي إلى صوتي .. 
أجلس منكسًرا مليء بش�ع�ور أن�ي م�ج�رد ن�اط�ور 
یع�م�ل ب�أوام�ر وع�ل�ی�ھ أن ی�ب�دو س�ع�ی�ًدا ال ألج�ل 

إنما وھذا المضحك في األم�ر م�ن أج�ل أن  أحد ..
یبدو سیًدا مؤمنًا بما تقوم بھ زوج�ت�ھ وم�ا ت�ف�رض�ھ 

كجن�دي ی�ع�ل�م أن خ�ط�ة ال�ق�ائ�د  .. من أراء وأفكار
خاطئة لكنھ یخشى التصریح ع�ن ذل�ك ل�ئ�ال ی�ت�ھ�م 
بالخیانة .. أما ھي .. فقد نسیت األمر تماًما .. إن�ھ�ا 

 حادثة ال تستحق الذكر بالنسبة لھا.
كل شيء سار كما أردنا.. أصبحنا نملك م�ن ال�م�ال 
ما یم�ك�ن�ن�ا م�ن الس�ف�ر ك�ل ع�ام ألي ب�ل�د ن�رغ�ب 
والتسوق من أغلى الماركات .. اشترینا ب�ی�تً�ا أك�ب�ر 
وسیارة أحدث .. لم یعد ی�ن�ق�ص�ن�ا س�وى أن ن�ك�ون 
عائلة .. لم یعد بمقدوري تقبیل ابني ف�ي ال�ف�ن�اء أو 
ضمھ أمام الناس .. ال أستط�ی�ع أخ�ب�اره ب�أن�ي أب�اه 

ل�م ی�ن�ادی�ن�ي ب�اب�ا ل�م�رة واح�دة م�ن�ذ أن ب�دأ   وھو
بالنطق .. فتلك الكلمة قد تعی�د ف�ت�ح م�ل�ف�ات ق�دی�م�ة 

ش�وارع ال�غ�رب�ة   تضم بین أوراقھا أكاذیب صنعتھا
 وأرصفة االنتظار .

سؤال واحد تدلى م�ن ال�ع�ت�م�ة ی�ن�ت�ظ�ر اإلج�اب�ة .. 
یتأرجح أمام ناظري حین أقف عاریًا أمام نفسي .. 

 ھل حقًا استحق كلمة بابا ؟
 ھل أنا مستعد لخوض الحرب من أجل الحقیقة ؟

بینما روحي المھاجرة تلفظ أن�ف�اس�ھ�ا وھ�ي ت�ق�ط�ع 
آالف الكیلومترات .. اتصال منھا أخرجني مما أن�ا 
فیھ تدعوني للعودة مبكًرا ھذا المساء للبقاء ب�ج�ان�ب 

 الطفل ألن مناوبتھا في المشفى ستبدأ بعد ساعات.
وأنا أجلس على األریكة أشاھد ال�ت�ل�ف�از .. س�أل�ن�ي 

 طفلي وھو یلون في كراسة الرسم التي أمامھ:
 مھند، ھل أنت مثلي ولد غیر شرعي ؟ -
یا صغیري .. لی�س ھ�ن�اك ول�د غ�ی�ر ش�رع�ي ..  -

 ..  فالجمیع یولدون بعد لحظة حب
 ما الحب ؟ -
مثال ال استط�ی�ع   الحب یا عزیزي ھو أنني اآلن  -

 .. فراقك .. ال أحتمل فكرة ابتعادي عنك
 أرجوك یا مھند ال تتركنا !! -

ف�ك�م وددت  .. یا لھا م�ن ل�ح�ظ�ة ص�ع�ب�ة وق�اس�ی�ة
لحظتھا ضمھ إلي وعناقھ وتقبیلھ في كل مكان م�ن 
جسده إن احتیاجي لكلمة ب�اب�ا أس�م�ع�ھ�ا م�ن�ھ یش�ب�ھ 

 . احتیاجي ألسھل شيء خلقھ لنا هللا
 أنا أحبك یا مھند !! -

ویح قلبي .. ھي كلمة واحدة ذاتھا بنف�س   مھند ؟!..
ثمنھ�ا ك�ان م�ا ن�ح�ن  .. مھند وبابا .. عدد األحرف

ترى ھل تستحق ھذا الثمن .. بینما ابني  .. فیھ اآلن
أن�ا أیًض�ا أح�ب�ك أك�ث�ر م�م�ا  .. یظنني صدیقًا ألمھ

یوًم�ا م�ا س�ت�ع�رف  .. بمقدور خیالك الصغیر تحملھ
ی�وم�ھ�ا ل�ع�ل�ي  .. حینما أكون فیھ ال تھمن�ي ال�ن�ت�ائ�ج

قلت ھ�ذا  .. أحتضنك إلى األبد أو أخسرك إلى األبد
وق�د ن�ھ�ض�ت أق�اب�ل ن�ف�س�ي أم�ام  .. في ذات نفسي

 •• المرآة

  يو 
 

 فوز حمزة/ بلغاریا
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