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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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ھ��ل ت��خ��لّ��ْت ال��ع��ائ��ل��ة وال��دول��ة ع��ن     
مسؤولیّاتھ�ا األخ�الق�یّ�ة وال�ت�رب�وی�ة(وإن 
بحّدھا األدنى)، في مواجھة ھ�ذا ال�ت�رّدي 
المریع في تعلیم وتربیة وث�ق�اف�ة ج�ی�ل�ی�ن

، ولغای�ة 2003(على األقل)، أي منذ عام 
 ؟2022عام 

ط�ال�ب وط�ال�ب�ة، ك�ان  300في عیّنة من 
الس��ؤال ال��رئ��ی��س ھ��و: ن��ع��رُف أنّ��ك��م ال 
ت�ق�رأون ش�ی�ئ��اً وال ت�ك�ت�ب��ون ش�ی�ئ�اً، وال 
تُجیدوَن التعبیَر (كتابةً ومحادثةً) عن أّي 
شيء، ولیست لدیك�م أیّ�ة "اھ�ت�م�ام�ات" 
ذات ق�ی��م�ة وج�دوى.. ول�ك�ن ل�م��اذا ھ��ذا 
التغ�یّ�ب ال�ك�ث�ی�ف ع�ن ال�دوام وال�دروس 
والمحاضرات.. وھذا اإلخفاق المریع ف�ي 
اإلمتحانات، وھذه الصع�وب�ة ال�ج�ّم�ة ف�ي 
فھم المواد الدراسیّة مھما كانت بسی�ط�ة، 

الح�اّدة وال�ع�م�ی�ق�ة م�ع  "وھذه "القطیعة
التدریسیین، وھذا النف�ور ال�ح�اّد م�ن أّي 
التزام(مھما ك�ان، وأیّ�اً ك�ان).. ب�ل وھ�ذا 
السلوك"العدواني"، وغ�ی�اب اإلنض�ب�اط، 
واس��ت��خ��دام ال��ل��غ��ة ال��ھ��اب��ط��ة، إزاء أّي 
"نصیحة"، أو ُمحاولة ل�ت�ع�دی�ل ال�م�س�ار 

، وام�ت��داد ھ��ذا "ال�ت�رب��وي و"الس��ل�وك�ي
من السلوك وطغ�ی�ان�ھ ح�تّ�ى ع�ل�ى   النمط

 تعامل الطلبة بعضھم مع البعض اآلخر؟
أع��رُف األج��وب��ة"ال��ن��م��ط��یّ��ة" ع��ن ھ��ذه 
األسئلة، ولسُت ھ�ن�ا ف�ي م�ع�رض إع�ادة 
س�ردھ��ا م��ن ج��دی�د.. وأع�رُف أّن ھ��ن��اك 
"استثناءات" في كّل ش�يء، ول�ی�س ف�ي 
ھذا المجال بحّد ذاتھ، غیر أنّ�ن�ي أتس�اءل 
ھنا بفضوِل غیِر بريء: أین ھي العائ�ل�ة، 

الدولة" من كّل ھذا الذي یحدث " وبعدھا
تحت أن�ظ�ار ال�ج�م�ی�ع، وك�أّن ھ�ذا ال�ذي 
یحدث ھو جزٌء من "منظ�وم�ة" ال�عَ�ی�ش 

رئیس من  "الحالّي في ھذا البلد، و"ركن
أرك���ان ال���ُح���ك���م واإلدارة، وال���ع���م���ل 

الُم�ج�ت�م�ع�ي"،  -"السیاسي" و " القِیَمي
بحیث أصب�ح ك�ّل ھ�ذا ال�خ�راب ب�دی�ھ�یّ�اً، 

ُم�ب�ّرراً"، وك�أنّ�ھُ م�ن " وباَت م�ق�ب�والً و
 "طبیعة األشیاء"؟

من الطلب�ة ك�ان�ت أج�اب�ات�ھ�م ع�ن  95%
س�ؤال�ي ال�رئ�ی�س(وت�ف��رّع�ات�ھ ال�ث�ان�وی��ة) 

 :تتلّخص بما یأتي
أنّھم ُمتعَبون وُم�ح�بَ�ط�ون، وأّن ال أم�ل  -

ف��ي األف��ق، وأن ال ج��دوى م��ن ال��دوام 
 .والدراسة

أنّ��ھ��م یُ��ع��ان��ون م��ن ظ��روف ع��ائ��ل��ی��ة-
( وصحیّ�ة ون�ف�س�یّ�ة) ص�ع�ب�ة ال ی�وّدون 

 .الكشف عنھا
أنتم"(وبالذات التدریسیّی�ن م�ن ك�ب�ار " -

الس��ّن)، ورغ��م ال��ح��روب ال��م��ت��ت��ال��ی��ة، 
و"الُجندیّة"، والحصار، وال�م�س�ؤول�ی�ات 
الِج�س�ام، واإلذالل، وال�ح�رم�ان ال�م�ت�ع�دد 
األبعاد.. عشتم ح�ی�اةً أفض�ل م�ن ال�ح�ی�اة 

 .التي نعیشھا نحن اآلن

 .نحُن ُمكلّفون بالعمل إلعالة أسرنا-
أّن لدینا التزامات ع�ائ�ل�ی�ة أخ�رى غ�ی�ر -

ال�ع�م�ل داخ��ل األس�رة(وأھ�م�ھ��ا ال�رع�ای��ة 
الصحیّة لألب واألّم)، بل وح�تّ�ى ال�ع�ن�ای�ة 
باألطفال الصغار لألّم واألب أثناء غیاب�ھ�م 

 .عن البیت ألّي سبب كان
ال یسمح الزوج بدوام ك�ام�ل ل�ل�ط�ال�ب�ات  -

المتزّوجات.. والطالبات المتزّوجات یقمن 
برعای�ة أط�ف�ال�ھ�ّن ف�ي ال�ب�ی�ت، وف�ائ�ض 
الوقت فقط، ھ�و ال�ذي یُ�خ�ّص�ص ل�ل�دوام 

 .والدراسة
أّما السبب الرئیس واألس�اس ل�ك�ّل ھ�ذا  -

وان���ع���دام  ""ال��ت���س���ّرب" و"ال���ت���س��یّ���ب
فھو أّن ال�ج�م�ی�ع ی�ع�رف�ون ، ""اإلنضباط

ب�أنّ��ھ�م س�وف "ی�ن��َج�ح��ون" ف��ي ن��ھ�ای��ة 
المطاف، وأّن ال أح�َد س�وف "یَ�رِس�ب" 

ب�ل أن  ..مھم�ا ت�ع�ّددت أس�ب�اب اإلخ�ف�اق
ال�دول�ة" ل�ن  "الطلبة على ثقة تاّمة ب�أنّ 

تسمح بـ "رسوب" أحد، وأنّھُم یُ�ع�ّول�ون 
علیھا ل�ك�ي تس�ت�ِم�ّر ف�ي ف�ع�ل ذل�ك، ف�ي 
مواجھة أیّة ُمحاولة أو دعوة، لعكس ھذا 

و المصیبة أّن "أول�ی�اء  ..المسار الكارثيّ 
 .أمورھم" یشاركونھم تماماً قناعتھم ھذه

ال یفھم الطلبة أبداً أّن ھ�ذا "الس�ل�وك"  -
السلبي ف�ي ال�ت�ع�لّ�م وال�دراس�ة، س�ی�ع�ی�ق 
"توظیفھم" أو ممارستھم للعمل مستقبالً 
في أّي مكان أو أّي م�ج�ال، وال یُ�درك�ون 
أب�داً أّن دراس�ت��ھ�م س�ت�ؤدي إل�ى ت�ع�زی��ز 
مھاراتھم، وقدرتھم على إثبات ك�ف�اءت�ھ�م 
في سوق ش�دی�دة ال�ت�ن�افس�یّ�ة، وم�ن�ح�ھ�م 
فرصة الحصول عل�ى أیّ�ة أفض�ل�ی�ة ل�ك�ي 
یكونوا جزءاً من احتیاجات سوق الع�م�ل، 

 .بل وأّن معظمھم یستِخفّوَن بآراٍء كھذه
واآلن .. ك��م أب أو أّم (أو ول��ّي أم��ر)، 
ذھ�ب��وا إل��ى ك��ل��ی�ات أب�ن��اءھ��م وب��ن�ات��ھ��م، 
وأس��ت��ف��س��روا م��ن ال��ت��دریس��ی��ی��ن ع��ن 
أوض�اع�ھ�م ال�دراس�یّ�ة(ف�ق�ط ، وال ش��يء 
آخر).. ولو ك�ان ذل�ك ل�م�ّرٍة واح�دة، ُك�ّل 

 عام؟
من بین آالف الط�الّب وال�ط�ال�ب�ات ال�ذی�ن 
كنُت مسؤوالً عن س�ی�ر ت�دریس�ات�ھ�م ل�م�ا 
ی��ق��رب م��ن خ��م��س��ِة وعش��ری��ًن ع��ام��اً 

(ك��ت��دریس��ي، ورئ��ی��س قس��م، وم��ع��اوٍن 
ل��ل��ع��م��ی��د، وع��م��ی��د، ومس��اع��د ل��رئ��ی��س 
ال�ج�ام��ع�ة)، ف�إّن ع�دد اآلب�اء واألّم�ھ��ات 
الذین التقیُت بھم لھذا الغرض الیزید ع�ن 
الثالثین، ولم یكن الھدف من نص�ف ھ�ذه 
الل�ق�اءات ھ�و اإلس�ت�ف�س�ار ع�ن الس�ل�وك 
الدراسي، بل ع�ن أم�ور ش�خ�ص�یّ�ة، ل�ھ�ا 

 .صلة بظروف خاّصة للطالب، أو عائلتھ
أین العائلة؟ أین األّب واألّم؟ ھل مای�ق�ول�ھُ 
األبناء والبن�ات ألس�ات�ذت�ھ�م ص�ح�ی�ح، أو 
دقیق؟ وإذا كان األمر ك�ذل�ك، ف�م�اذا ف�ع�ل 
"أرب���اب" األس����رة إزاء ذل����ك؟ ھ����ل 
تجاھلوه؟ ھل یُ�دِرك�وَن ت�ب�ع�ات�ھ وك�ل�ف�ت�ھ 

الباھضة علیھم (مادیّاً ومعنویّا)؟ ھل ھ�م 
راضون" أم "ُمت�واِط�ئ�ون"، أم ھ�م ال "

یعرفون شیئاً على اإلطالق؟ وكیف یحدث 
كّل ذلك دون ِع�ل�م�ھ�م أو إھ�ت�م�ام�ھ�م؟ .. 
ول��م��اذا ال یس��ت��فِ��زُّ ذل��ك"ِح��رص��ھ��م" و 

، ""ُسمعَتَھم"، و"ع�ادات�ھ�م وت�ق�ال�ی�دھ�م
ومكانتھم اإلجتماعیّة واإلعتب�اریّ�ة ك�آب�اء 

 وأّمھات؟
تُرى أیَن ، وكیَف "یُبّدد" معظ�م ال�ط�ل�ب�ة 
(بنیناً وبنات).. باستثناء القلّة التي تع�م�ل 
لكسب ال�ع�ی�ش ك�م�ا ت�ّدع�ي.. أی�ن ی�ھ�ُدر 
ھ�ؤالء ُك��ل وق�ت��ھ�م(وھ�و ك�ث�ی��ر)، إذا ل��م 
یكونوا قد إل�ت�َح�ق�وا ب�ال�دوام أص�الً، ول�م 
یُنِجزوا أّي واج�ب ، ول�م ی�ح�ت�رم�وا أي 

 التزام مھما كان بسیطاً؟
ھل تعرُف عوائلھم أین وك�ی�ف ی�ت�م ھ�در 
وتبدید ُكّل ھ�ذا ال�وق�ت(ع�ل�ى األق�ّل ب�ق�در 
تعلّق األمر بتواجدھم داخل البیت، ولی�س 

 في أّي مكاٍن آخر) ؟؟
أّما أنِت عزیزتنا "الدولة"، فل�ن نض�ح�َك 
على أن�ف�س�ن�ا ب�ان نُ�ق�ّدم ل�ِك م�زی�داً م�ن 
"ال��ن��ظ��ریّ��ات" و "ال��ت��ن��ظ��ی��رات"، و 

العالم ال�ُم�ت�ق�ّدم ف�ي ت�ح�س�ی�ن  ""تجارب 
 .وتطویر "جودة" التعلیم

 .."عزیزتي "الدولة
 : إلیِك خالصة األمر.. وُخالصةَ الحلّ 

عودي إلى "سیاقات" عمل "منظ�وم�ة" 
التربیة والتعلیم قبل س�ب�ع�ی�َن ع�ام�اً(ل�ك�ّي 
نس�ت��ع��ی��د م�ن��ظ��وم��ة ال�ت��رب��ی��ة وال�ت��ع��ل��ی��م 

أو التي ضاعت   ،"المفقودة، أو "البائدة
على یدیِك الكریمتین، ق�ب�ل ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي 
"ال�����ج�����ودة" و"اإلع�����ت�����م�����ادیّ�����ة"، 
و"التصنیفات" الدولی�ة، و"س�ك�وب�اس" 

و"كالرفیت".. ألّن "فاقِ�د  "Nature"و
 :الشيء ، ال یُعطیھ") .. وكما یأتي

د التقویم الجامع�ي م�واع�ی�د ال�دوام  - یُحدِّ
والعطل واإلمتحان�ات بص�رام�ة(ول�ج�م�ی�ع 
المراحل بما في ذل�ك ال�م�رح�ل�ة األول�ى)، 
بحیث یفي بمتطلبات المن�ھ�اج ال�دراس�ي، 

 10  -1على أن ال ی�ت�ج�اوز ذل�ك ت�اری�خ 
 .كبدایة للعام الدراسي

تُفَرض عق�وب�ات ق�اس�ی�ة وغ�ی�ر ق�اب�ل�ة  -
ل�ل�ت�س�وی�ف وال�م�س�اوم�ة، ع�ل�ى ك�ل م�ن 
یتجاوز ھذه التوقیتات أو یخّل بالتزاماتھا 

 .التدریسیة واإلجرائیّة
واألھّم من اإللتزام بھذه "الت�وق�ی�ت�ات"، -

ال��ت��ق��ال��ی��د" و " ھ��و اح��ت��رام وت��ك��ری��س
 "الض��واب��ط" و"الس��ی���اق��ات"، ال��ت���ي

كانت" في العھود "البائدة" تعمل ك�م�ا "
 :یأتي

اذا رسب ال�ط�ال�ب ب�ث�الث م�واد ، یُ�عَ�د  -
 "راس�ب��اً ی�ج��م��ی�ع ال��م�واد، وی��ب�ق��ى ف�ي

المرحلة" التي رسب فی�ھ�ا، ویُ�ع�ی�د أداء 
التزاماتھ كافة لتلك المرحلة الدراسیة من 

 .جدید

- 

إذا 
رسب بمادتین، یُعَد "ُمكِم�الً"، وی�م�ت�ح�ن 
في "ال�دور ال�ث�ان�ي" .. وإذا رس�َب ف�ي 
ام�ت�ح�ان��ات ال�دور ال��ث�ان�ي ب��م�ادة واح��دة 
منھما ، یُعد راسباً بجمیع ال�م�واد ویُ�ع�ی�د 
أداء ال��ت��زام��ات��ھ ك��اف��ة ل��ت��ل��ك ال��م��رح��ل��ة 

 .الدراسیة من جدید
إذا رسب ف�ي م�رح�ل�ة واح�دة لس�ن�ت�ی�ن -

 .متتالیتین ، یتم ترقین قیده من الدراسة
إذا تجاوزت نسبة غ�ی�اب�ات ال�ط�ال�ب ف�ي -

% م��ن ع��دد 10م��ادة دراس��یّ��ة واح��دة 
ال�م�ادة،   الساعات المقّررة لتدری�س ت�ل�ك

یُعَد الطالب راسباً فیھا بالغیاب (باستث�ن�اء 
حاالت الغیاب ألسباب قاھ�رة، وال�م�وث�قّ�ة 

 رسمیاً).
اذا ث�ب�ت�ت واق�ع�ة غ�ّش ال�ط�ال�ب ب�م��ادة -

واحدة، یتم ترقین قیده من الدراس�ة، وال 
یُس�َم��ح ل��ھ ب��ال��ت��ق��دی��م ل��ل��دراس��ة ف��ي أي 

 .مؤسسة تعلیمیة مستقبالً 
اذا تجاوزت سنوات الرسوب نصف م�ّدة -

الدراسة، ی�ت�م ت�رق�ی�ن ق�ی�د ال�ط�ال�ب، وال 
یُس�َم��ح ل��ھ ب��ال��ت��ق��دی��م ل��ل��دراس��ة ف��ي أي 

 .مؤسسة تعلیمیة مستقبالً 
ال "ت���ح���م���ی���ل".. وال "س���ن���ة ع���دم  -

رس���وب".. وال "إع���ادة ل���ل���م���رق���نّ���ة 
قیودھم".. وال "درج�ات إض�اف�ی�ة"، وال 

، وال "دور" ث��ال��ث"، وال ""ك��ی��رف��ات
توِسع�ة ث�ان�ی�ة"، "  "توِسعة أولى"، وال

 ."وال "توِسعة ثالثة
ال "امتیاز" ألحد على حساب أح�د، وال  -

م�ق�اع�د " أفضلیّة بالقبول والدرجات، وال
دراس���یّ���ة خ���اّص���ة".. وم���ن یس���ت���ّح���ق 
"التمیُّز" عن غ�ی�ره( ألّي س�ب�ٍب ك�ان)، 
ف��ھ��ن��اك أش��ك��ال ك��ث��ی��رة ل��ل��دع��م ال��م��ادي 
والمعنوي، ال ینبغي ان تك�ون ل�ھ�ا ِص�ل�ة 

 .بالعملیة التعلیمیة على اإلطالق
 ."عزیزتي "الدولة

إفعلي ذلك(كم�رح�ل�ة أول�ى ب�ھ�دف إع�ادة 
التأسیس، تل�ی�ھ�ا ال�م�راح�ل األخ�رى ذات 
الص�ل��ة ب��ال�ت��ط�وی��ر).. وس��ی�رت��ف�ع (ع�ل��ى 
الفور) مستوى التربیة والتعل�ی�م م�ق�ارن�ة 

 ..بالوضع البائس الذي ھو علیھ اآلن
وستمتليء المدارس وال�ُك�ل�یّ�ات وق�اع�ات 
الَدرس بالطلبة.. وسیكون ھ�ن�اك ال�ق�ل�ی�ل 
من الضوء في ن�ھ�ای�ة"ن�ف�قَ�ِك" ال�ط�وی�ِل 

 .ھذا
ھذا "النفق" ال�ذي تُ�م�ع�ن�ی�َن أن�ِت (ق�ب�ل 

ت�ع�م�ی�ق��ھ"، " غ�ی�رِك) ف�ي "إط�ال�ت��ِھ" و
 "ومنع "أبناءِك" من الوصوِل إلى "ُكّوةٍ 

ضیّقٍة وصغیرٍة في نھایت�ھ، یُ�ط�لّ�ون م�ن 
خالل�ھ�ا ع�ل�ى ن�ھ�اٍر ج�دی�د، وع�الَ�ٍم آخ�َر 
ُمضيء، بدالً من ھذه "الظُلمة" الحالِكة، 
التي یعیشون ، وی�ت�ع�ثّ�رون ف�ی�ھ�ا اآلن، 
دوَن أن ی��ق��ط��ع��وا إل��ى األم��ام.. خ��ط��وةً 

 .واحدة

 ووا ا 
وا ا  ّت اّووا 

 
 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
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1 
  األمكنة ُ لن ْ تنحت َ تضاریسھا

  سطوتھا على الریاح ِ أو أْن تفرضَ 
  وعلى الدروب ِ التي تسلكھا األنھاُر والغیومْ 

  وال حتى على الطیور ِ التي تتذكر ُ أعشاشھا القدیمة َ
  ولیس َ بمقدور ِ الوقت ِ ھو َ اآلخر ُ

  أن ْ یقود َ قطعان َ نجومھ ِ
  وقمره ُ المكتمل َ االستدارة ِ

 .. وفق َ مشیئتھ ِ
  كما لیس َ بمقدوره ِ ِ

  أن ْ یعتلي صھوة َ شمس ٍ شھباء َ
  یمحو سطوع ُ ثریاتھا

 كثافة ً أكثر َ ظالل ِ أشجار ِ الكروم ِ
  یا صدیقي  الجمیل -ابن بردا  -ھكذا كاَن ھو لقاؤنا األول ُیا 

  لذا راحت ِ األمكنة ُتتحدث ُ بلغةِ  السواقي
  وصار َ الوقت ُ أكثر َ تحكما ً بدفة ِ زوارقھ ِ

  واتجاھات ِ ریاحھ ْ.
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  - یا زھیر بھنام بردى -أنت َ تعرف ُ جیدا ً 

  أننا لم ْ نحضر ْ ولیمة َ عرس ِ ذلكَ  الفالح ِ الفقیر ْ
  - یسوع ْ -لنتناول َ من ْ سمكة ِ 

  التي اشبعت َ كل َّ المحتفلین َ
 ولم ْ نحتس ِ من ْ كوزِ  الماء ْ

  نبیذا ً -یسوع ُ -الذي جعل َ منھ ُ 
 حتى ال یتسلل َ الخجل ُ إلى قلب ِ العریس ْ

  وال الحزن ُ یغطي بغیومھِ  مخدع َ
 . عروسھ ِ الجمیلة ْ
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  لنترك َ عقارب َ الساعة ِ تركض ُ
  كما شاء َ لھا أن ْ تركض َ

 
  فرصة َ أن ْ تجلد َ أطفال َ ذاكرتنا  ال نعطیھا  حتى

  التي اتعبتھا المنافي
   غلة َ أعمارنا  وحتى ال نضع َ في یدھا

  القمر ْ  لضوءِ   لتھب َ القلیل َ منھا
   والكثیر َ الكثیر َمن َ الظالم ِ

  لتلك َ اللیالي التي غادرتھا أرتال ُ نجومھا
  وللنھارات التي فقأت ْ عینیھا

  حزنا ً على الحقول ْ
  السواقي  التي خذلتھا

 . المطر ْ  موحشا ً لغیاب ِ معشوقھا  وظل َّ مخدعھا
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  ما یھمني أن ْ اتذكره ُ في لحظتي ھذي
  - بردى  یا زھیر بھنام -

  وأنا اتلقى خبر َ رحیلك َ باكیا ً
  أن ْ ھناك َ قصیدة ً

  كانت ْ أكثر َ خجال ً منْ  صبیة ٍ خجولة ٍ
 .. اعترضت ْ طریقي

  وسربا ً من َ الغاق ِ
  رسمت ْ أجنحتھ ُ ظالً  شفیفا ً

  الذھبیة ِ -دجلة َ  -فوق َ شطآن ِ 
  –بغداد َ –یوقظ ُ نھار َ   وكان َ ھناك َ أكثر ُ منْ  ناقوس ٍ

  الغافي على زند ِ شالل ٍ من َ الندى
  وعلى صدر ِ امرأة ٍ شبیھ ٍ بعشبة ٍ طریة ٍ

  كشفت ْ عنھ ُ ثوبھ ُ الشفیف َ

  . ھبات ِ نسیم ِ آخر ِ اللیل ْ  كفا
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  من ْ حینھا وأنت َ تترك ُ اوراقك َ
 .. ومحبرتك َ

  وآخر َ قصیدة ٍ لم ْ تكملھا
  بل ْ وحتى مواعید َ صدیقاتك َ

  – بطرس –وكما كان صیاد ُ السمك ِ "
 .. یترك ُ زورقھ ُ

 ..  وشباك َ صیده ِ
  .. " –یسوع َ –ویرافق ُ 

  كنت َ أنت َ تترك ُ كل َّ ما أحببت َ مرافقتھ ُ
  - بھنام بردى –یا ابن َ   لتسیر َ معي
  – نادي الجامعیین السریان ْ –ابتداء ً من ْ 

 
  الذي یعد ُ كل َّ لیلة ٍ مقمرة ٍ

  – دجلة َ –متكئا ً وثیرا ً لقیثارة ِ أمواجِ  
  الفسیحة ِ –نادي بغداد َ  –وحتى حدائق ِ 

 .. لنشارك َ في التراتیل ِ
  – یسوع ْ –المحتفلون َ بمیالد ِ   والحلقات ِ التي یرقص ُ فیھا

 وقبل َ أن ْ ینتصف َ اللیل ُ
  البخدیدي –یا ابن بردى  –تكون ُ قد أوصلتني 

  إلى تللك َ اللحظة ِ األكثر ِ غرابة ً منْ  معجزة ِ
 الیعازریة ِ  - مرثا -ضفائر ُ   حیث غطتني فیھا

  في تلك َ الرؤیا
  -یسوع  –التي ال تتحقق َ إال ّ لحوارّي 

  أو ممن حملوا رسالتھ ُ
  أقف ُ وحیدا ً  وجدتني 

  ملفعا ً بالسواد ْ –نادي أور العائلي  –كان َ لیل ُ باحة ِ 
 .. أّما أنت َ

 فكنت َ تبحث ُ لنا عن ْ كأسِ  من َ النبیذْ 
  – وأنا  ..مرثا .. وأنت َ -نتناولھ ُ 

 . في صحة ِ جمیع ِ نساء ِ العالم ْ
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  منذ ُ تلك َ اللیلة ِ
 - نادي أور العائلي -نجوم ُ صبایا   التي أضاءت ْ فیھا

  سقوف َ وموائد َ المحتفلین َ بإآلھات ِ الشعر ِ
 .. وكمنجات ِ الموسیقى

  ومن ْ یؤدین َ رقصات ِ عاصرات ِ النبیذ ِ
  في مواسم ِ قطاف ِ الكروم ْ

  منذ ُ تلك اللیلة ِ
  الیعازریة َ ثانیة ً -مرثا   - لم ْ أعثر ْ على

  یبدو أنني كنت ُ مخمورا ً
  أّما أنت َ فكنت َ تفتش ُ لنا عن ْ كأسِ  نبیذ ٍ

  - یا زھیر ْ -لقد تأخرت َ كثیرا ً 
 .. تأخرت َ كثیرا ً

  وكأن َ خوابي الخمر ِ جمیعاً  أوصدت ْ في وجھك َ أبوابھا
  الجمیل ْ -أبن بردا  -كنت َ تخجل ُ یا 

  فارغة ٍ  بیدٍ   أن ْ تعود َ
  الیعازریة َ -مرثا  -ظنا ً منك أن َّ 

   فوق َ حقولي  ما زالت ْ تنشر ُ ظالل َ جدائلھا
 

 .. أّما أنا
  فأسافر ُ منتشیا ً عبر َ غابة ٍ مترامیة ٍ

  من ْ أزھار ِ النرجس ِ
 ..وشقائق ِ النعمان ِ

 . المشمسة ِ  تنمو فوق َ تالل ِ بخدیدا  التي
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  عندما عدت َ بید ٍ فارغة ٍ وجدتني أبكي
  – أبن بردا -ھنا عرفت َ یا 
  الیعازریة َ –مرثا  –أنني اضعت ُ 

 .. كنت ُ مخمورا ً
  حملي  حد َّ أن َ أقدامي لم ْ یكنِ  بمقدورھا

  الصافیة ِ  - مرثا –لذا لم ْ أحسن ْ االحتفاء َ بینابیع ِ 
  وال بشالالت ِ شعرھا

  التي تشاكس ُ الریاح َ
  وتبحر ُ في مركبةٍ  من َ العبیر ْ

  بكائي  أذكر ُ أنك َ شاركتني
  لكنك ِ ولكي توقفھ ُ لبعض ِ الوقت ْ

  – بخدیدا –إلى  –الشعانین   أحد ِ –وعدتني أن تأخذني في 
 .. قلت َ لي

  – مرثا –ھناك َ أكثر ُ من ْ  –بخدیدا  –في 
  - أحد َ الشعانین-تحضر ُ 

  و من ْ بینھن جمیعا ً
  - مرثا نادي أور ِ العائلي -تتعرفك َ 

 . وتسارع ُ للقائك ْ
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  ما عودتني أن ْ تعدني
  وأن ْ تخلف َ موعدك َ

  - زھیر بھنام بردا –یا 
  حتى عندما ھاجمت ْ ذئاب ُ اللیل ِ المتوحشة ُ

  – بخدیدا-  كنائس َ وحارات ِ
  – إنجیل َ مرثا –وسرقت ْ من ْ حافظة ِ أحالمكَ  

  االنجیل َ الذي كتبناه ُ معا ً
  حتى في فاجعتك َ تلك َ

 " التي ابكت ْ " محمدا ً ویسوع َ
  لي أنك َ سترجع ُ  لم ْ تنس َ أن ْ تكتب َ

  وبطریقة ٍ أجمل ْ  - إنجیل مرثا –  وسنباشر ُ معا ً كتابة َ
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 .. لكنك َ
  وعلى غیر ِ عادتك َ

  لم ْ تأت ِ في ھذي المرة ِ
   أنت َ یا من ْ كنت َ ترافقني

  - بطرس -كان َ صیاد ُ السمك   كما
  - یسوع َ الناصري -یرافق ُ 

  ھذي المرة َ  لم تأت ِ لموعدنا
 .. - یا زھیر -أنت َ 

  یا ذا القلب الذھبي
  والقصیدة ِ التي تحضر ُ دائما ً

  محاطة ً بحراسة ِ الندى
 .. وأزھار ِ النرجس ِ

 وشرفات ِ بیوِت   التي تعطر ُ مماشي
  - بخدیدا -

  وھا أنا أبكیك َ
  بكل ِّ ما تبقى لي من ْ مدخراتِ  اھدابي

  التي حملتھا معي من ْ الجنوب ْ
  .. واحتفظت ُ بھا

  لتقدم َ لي المواساة َ
  – مرثا الیعازریة ِ –حین َ یطول ُ غیاب ِ 

   أو تحمل ُ لي الریاح ُ القطبیة ُ
 . اخبار َ رحیل ِ األصدقاء ْ

        ِ إ   ْ  ؟  
 

  إلى .. زھیر بھنام بردى
  عیسى حسن الیاسري
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ضّج اإلعالم الدولي والعربي بنبأ إغت�ی�ال ال�م�راس�ل�ة   
الصحفیة ال�م�ع�روف�ة ش�ی�ری�ن أب�وع�اق�ل�ة ص�ب�اح ی�وم 

، ح�ی�ث ك�ان�ت ت�ت�ھ�ی�أ 11/05/2022األربعاء الموافق 
لتغطیة أحداث إقتحام القوات اإلسرائیلیة لمخیم ج�ن�ی�ن 
ف�ي الض��ف�ة ال��غ�رب�ی��ة، ع�ن��د ت�ع��رض�ھ�ا م�ع ع��دد م��ن 

 المصورین والصحفیین لوابل من الرصاص.
إنشغلت الصحافة وال�ق�ن�وات ال�ف�ض�ائ�ی�ة ب�ھ�ذا ال�خ�ب�ر 
الُمحزن ث�م قُ�دم�ت ال�ت�ق�اری�ر ال�م�ص�ورة ع�ن ال�ح�دث 
وتحلیلھ بكل تفاصیلھ حیث تفاعلت أخباره، كما واكبن�ا 
جمی�ع�اً ال�م�ش�ھ�د ال�م�ری�ع وال�ذي ی�دُل ع�ل�ى اإلم�ع�ان 
والتأكید على اإلعتداء من خالل التھ�ج�م ع�ل�ى م�وك�ب 

من قبل الشرط�ة األس�رائ�ی�ل�ی�ة  تشییع الشھیدة شیرین
وع��دم الس��م��اح ل��ل��ن��ع��ش ال��م��ح��م��ول ع��ل��ى األك��ت��اف 

من السیر وعدم الس�م�اح  والملفوف بالعلم الفلسطیني
ع�ل�ى  م�ا ش�اھ�دن�اه  برفع األعالم الفل�س�ط�ی�ن�ی�ة وھ�ذا

شاشة التلفاز حیث تم نقل النعش بسیارة الم�وت�ى إل�ى 
 الكنیسة.

وطالب الجمیع بالت�ح�ق�ی�ق دول وم�ن�ظ�م�ات ص�ح�اف�ی�ة 
وھیئة األمم المتحدة ك�م�ا ط�ال�ب�ت ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
األمریكیة بإجراء ت�ح�ق�ی�ق ش�ف�اف!، وك�ذل�ك الس�ل�ط�ة 
الفلسطینیة ووزارة ال�ع�دل ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة فض�الً ع�ن 
إحتجاجات وتظاھرات الجماھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة. وك�ال�ع�ادة 
سوف یلفلف التحقیق من خالل السرعة وعدم الجدی�ة 
وإخفاء المسؤول ال�م�ب�اش�ر وس�وف ت�م�ر األی�ام دون 
نتیجة ومن ثم یعلوھا الن�س�ی�ان واألھ�م�ال ك�م�ا حص�ل 
لعشرات بل مئات القضایا المشابھة. وب�ع�د ال�ت�ح�ق�ی�ق 
السریع للسلطة األسرائیلیة جاء ال�ت�ص�ری�ح ك�م�ا ك�ان 
متوقع (بأننا ال نعرف بالضب�ط م�ن أط�ل�ق ال�رص�اص�ة 
بإعتبار كان ھناك إشتباك مع الفلسطینیین) ف�ي ح�ی�ن 

 الحقائق المصورة تقول غیر ذلك.
الشھیدة شیرین نص�ري إن�ط�وان أب�و ع�اق�ل�ة م�وال�ی�د 

وھ�ي  /كانون الث�ان�ي ف�ي م�دی�ن�ة ال�ق�دس3في  1971
أم��ری�ك��ی��ة، ك��ان�ت م��ن أب��رز -ص�ح��اف��ی��ة ف��ل��س��ط��ی�ن��ی��ة 

الصحفیین في العالم العرب�ي وم�ن أب�رز الش�خ�ص�ی�ات 
 اإلعالمیة.

عملت م�راس�ل�ة إخ�ب�اری�ة م�ی�دان�ی�ة لش�ب�ك�ة ال�ج�زی�رة 
 ساعة إغتیالھا. 2022إلى  1997لألعوام من 

وقد تخ�رج�ت ال�راح�ل�ة ف�ي ج�ام�ع�ة ال�ی�رم�وك األردن 
وجامعة أربد حیث درست الھندسة المعماریة ومن ث�م 

ف�ي ع�دة وظ�ائ�ف  تخصص صحافة. وعمل�ت م�وظ�ف�ة
وإذاع�ة م�ون�ت�وك�ارل�و -قناة الجزیرة  -إعالمیة وھي :

ال�دول��ی��ة، ووك��ال�ة األم��م ال��م�ت��ح��دة إلغ��اث�ة وتش��غ��ی��ل 
الفلسطینیین في الشرق األدنى، وعم�ل�ت ف�ي  الالجئین

صوت فلسطین، قناة عمان الفضائیة، شبكة ال�ج�زی�رة 
اإلعالم�ی�ة، وم�ؤس�س�ة(م�ف�ت�اح). والش�ھ�ی�دة ش�ی�ری�ن 
عملت وشاركت بمھنیة ك�م�ا ی�ع�رف�ھ�ا زم�الؤھ�ا ع�ل�ى 
تغطیة األحداث الفلسطی�ن�ی�ة ح�ی�ث غ�ط�ت اإلن�ت�ف�اض�ة 

م وغ�ط�ت أح�داث الص�راع 2000الفل�س�ط�ی�ن�ی�ة ع�ام 

اإلجتیاح األس�رائ�ی�ل�ي ل�م�خ�ی�م -الفلسطیني األسرائیلي 
وت��غ��ط��ی��ة ال��غ��ارات  2002ج��ن��ی��ن وط��ول��ك��رم ع��ام 

والعملیات العسكریة األس�رائ�ی�ل�ی�ة ال�ت�ي ت�ع�رض ل�ھ�ا 
قطاع غزة وأول صحفیة عربیة یسم�ح ل�ھ�ا ب�ال�دخ�ول 

ح��ی�ث أج��رت  2005إل�ى س�ج��ن عس�ق��الن ف��ي ع�ام 
مقابالت مع األسرى الفلسطینیین الذین صدرت بحقھم 

 أحكام طویلة بالسجن.
وی�ح�ص�ل   ھذه المقدمة تجعلنا أن نفت�ح ب�اب م�احص�ل

للصحافیین عند قیامھم بواجبھم وم�ن�ھ�م ال�م�راس�ل�ی�ن 
الصحفیین من قلب األحداث ومعایشة الحدث م�ع�ایش�ة 
میدانیة حیث نستعید ال�ذاك�رة ح�ول م�اج�رى ل�ھ�م م�ن 
السلطات القمعیة واإلستھانة وعدم اإلحترام ل�ل�س�ل�ط�ة 
ال�راب�ع��ة وھ��ي الص�ح��اف�ة والص�ح��ف�ی�ی��ن، وق��د دون��ت 
الوثائق عب�ر س�ن�وات ط�وی�ل�ة ع�ن خ�ط�ورة ال�م�ھ�ن�ة 
والسبب ھو متابعة الحدث وقول الحقی�ق�ة وم�ن خ�الل 

متنوعة ومتعددة ولھ�ذا تص�دت   ذلك حصلت إنتھاكات
م��ن���ظ���م���ات وھ���ی���ئ���ات ن���ق���اب���ی���ة وھ���ی���ئ���ات ت���داف���ع 

الحقائق منھا ح�م�ای�ة الص�ح�ف�ی�ی�ن وم�ن�ھ�ا  وتستقصي
مختص بحریة الفكر والتعبیر وبعضھا م�رت�ب�ط ب�ھ�ی�أة 
األمم المتحدة والیونسكو كما ظھرت منظمة مراسل�ون 
بال حدود. كما خصص یوم عالمي لحریة الصحافة في 

بن�اء ع�ل�ى ت�وص�ی�ة م�ن  1993كانون األول /دیسمبر 
المؤتمرالعام للیونسكو ومنذ ذلك الیوم أعلنت الجمعیة 
العامة لألمم المتحدة الیوم العالم�ي ل�ح�ری�ة الص�ح�اف�ة 

–بناء ع�ل�ى ت�ل�ك ال�ت�وص�ی�ة  1993في كانون األول /
ح�ی�ث س�م�ي 1991الذي عقد في وین�دھ�وك ف�ي ع�ام 

بإعالن ویندھوك والذي أعتمد علیھ لتط�وی�ر ص�ح�اف�ة 
 وتعددیة.  حرة ومستقلة

آی�ار ب�م�ث�اب�ة ت�ذك�ی�ر ل�ل�ح�ك�وم�ات بض�رورة  3إن یوم 
احترام إلتزامھا بحریة الصحافة لقد حددت اإلنتھ�اك�ات 

إغ��ت��ی��ال -2إع��ت��داءات ب��دن��ی��ة وج��ن��س��ی��ة  -1حس��ب 
مص�ادرة ال�م��ع��دات الص��ح��ف�ی��ة وم��ت��ع�ل��ق��ات -3 وق�ت��ل 

م���داھ���م���ات لس���ك���ن الص���ح���ف���ی���ی���ن -4ش���خ���ص���ی���ة 
وخ��ط��ف ك��م��ا ان اإلع��ت��داء واإلع��ت��ق��ال  وإع��ت��ق��االت 

والت�ع�ذی�ب والض�رب والس�ب والش�ت�م ت�أت�ي أوالً م�ن 
من مجامی�ع  -ثانیاً : األجھزة األمنیة القمعیة المسلحة 

م�ن ع�ن�اص�ر م�رت�ب�ط�ة  -میلش�ی�اوی�ة مس�ل�ح�ة ث�ال�ث�اً:
بمنظمات إرھابیة . لقد لوحظ ب�أن أغ�ل�ب ال�ح�ك�وم�ات 
التقبل بالحقائق وال ترید الكشف عن جرائم الفساد أو 
عن مافیات ال�م�خ�درات وغس�ل األم�وال ف�ك�ل وث�ی�ق�ة 

ت�ع�رض ح�ی�ات�ھ ل�ل�ق�ت�ل وال�م�وت أو  یكشفھا الصحفي
إص��اب��ت��ھ ب��ع��اھ��ة مس��ت��دی��م��ة ف��ع��ن��د ال��ك��ش��ف ع��ن 

بالوثائق و الصور وتحدید األس�م�اء ال�م�س�ؤول�ة  ذلك 
فھي أما جھة ح�ك�وم�ی�ة أو ج�ھ�ة عص�اب�ات أو ج�ھ�ة 
مشتركة بین األثنین. وھذا ما نراه ف�ي ال�ع�راق. وف�ي 
تقریر صادر عن لجنة حمای�ة الص�ح�ف�ی�ی�ن م�ن إع�داد 

صدر في ن�ی�وی�ورك ف�ي   مدیرة التحریر آرلنین غیتس
مستندة إل�ى م�ا ذك�رت�ھ  2021كانون الثاني/دیسمبر 9

األنظمة القمعیة في آسیا وأوربا وأفریقیا وإلى قوانی�ن 
جدیدة بخصوص األمن والوس�ائ�ل ال�ت�ك�ن�ل�وج�ی�ة وج�د 

 293أحصاء الصحفیین السجناء بسبب عم�ل�ھ�م ب�ل�غ 
 24م��ا الی��ق��ل ع��ن   ص��ح��ف��ی��اً س��ج��ی��ن��اً وق��د ق��ت��ل

 2021بسبب تغطیتھم الص�ح�ف�ی�ة ل�غ�ای�ة ع�ام  صحفیاً 
صحفي آخر في طروف غامضة . لق�د ب�ی�ن  18ووفاة 

م�ع ال��ت�غ�ط�ی��ات   ال�ت�ق�ری��ر ت�زای�د ف�ي ع�دم ال�ت�س�ام��ح
ال�م�س�ت�ب�دون   الصحفیة المستقلة . ل�ق�د أخ�ذ ال�ح�ك�ام

وی�ن�ت�ھ�ك�ون  یتجاھلون اإلجراءات القضائی�ة الس�ل�ی�م�ة
لیتمكنوا من البقاء في السلطة وف�ي   األعراف الدولیة

واالھ�ت�م�ام ب�ق�ض�ای�ا ال�م�ن�اخ  19-عالم منشغل بكوفی�د
 وتغیراتھ.

ال��ح��ك��وم��ات ال��ق��م��ع��ی��ة ت��درك الس��خ��ط الش��ع��ب��ي 
اإلساءات لح�ق�وق اإلنس�ان ق�د تض�ائ�ل (بس�ب�ب   إزاء

اإلح���ت���ج���اج���ات والض���غ���ط ال���م���س���ت���م���ر م���ن ق���ب���ل 
كما یالحظ بأن ب�ل�دان الس�ل�م أي ال�ت�ي  الشعب ..ص).

التعیش حالة اإلحتراب القمعي تكون نسبة الصحفی�ی�ن 
أق�ل  المعتدى علیھم أو المعتقلین وض�ح�ای�ا اإلغ�ت�ی�ال 

من البلدان التي تعیش اإلحتراب والق�م�ع ل�ل�ت�ظ�اھ�رات 
ومصادرة الحریات والتعبیر. فف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 
األمریكیة ھناك منظم�ة ت�ت�ب�ع ح�ری�ة الص�ح�اف�ة وھ�ي 

حالة  56شریكة للجنة حمایة التعبیر حیث أشارت إلى 
إعتقال وإحتجاز صحفي ف�ي ج�م�ی�ع أن�ح�اء ال�والی�ات 

 م . 2021المتحدة في عام 
بناء على ماتق�دم ھ�و ال�ت�أك�ی�د  -موقف األمم المتحدة :

ع�ل�ى ال�ت�ص�دي ل�ل�ت�ھ�دی��دات ب�ال�ع�ن�ف وال�ج�رائ�م ض��د 
الصحفیین لحمایة حریة التعبیر ل�ل�ج�م�ی�ع ب�ی�ن ع�ام�ي 

صحفي في جمی�ع  1200قُتل أكثر من  2020و 2006
أن��ح��اء ال��ع��ال��م أث��ن��اء أداء واج��ب��ات��ھ��م ف��ي ن��ق��ل 

وتقدیم المعلومات ل�ل�ج�م�ھ�ور وف�ق�اً ل�م�رص�د   األخبار
. أف�ل�ت ال�ق�ت�ل�ة م�ن   الیونسكو للصحفیین الذین قتلوا

حاالت. وغال�ب�اً م�اتش�ی�ر  10  من أصل  9كل   العقاب
دورة العنف ضد الصحفیین إلى ضعف سیادة الق�ان�ون 
والنظام القضائي. الصحف�ی�ی�ن ی�ت�ع�رض�ون ل�ت�ھ�دی�دات 
الحص��رل��ھ��ا ت��ت��رواح م��ن اإلخ��ت��ط��اف وال��ت��ع��ذی��ب 

ال��ج��س��دی��ة األخ��رى إل��ى ال��م��ض��ای��ق��ات   واإلع��ت��داءات
ف�ي   والسیما في المجال الرقمي وتتس�ب�ب ال�ت�ھ�دی�دات

خلق مناخ من الخ�وف ل�دى اإلع�الم�ی�ی�ن م�م�ا ی�ع�ی�ق 
التداول الحر ل�ل�م�ع�ل�وم�ات واآلراء واألف�ك�ار ل�ج�م�ی�ع 
المواطنین. وتتأثر الصحفیات بشكل خاص بالتھدی�دات 

ال��ت�ھ��دی�د ،   واإلع�ت�داءات والس�ی��م�ا ع��ب�ر األن�ت��رن�ی�ت
% م�ن 73والترھیب واإلھانة فیما یتعلق ب�ع�م�ل�ھ�ن (

الصحفیات اللواتي ش�م�ل�ھ�ن اإلس�ت�ط�الع.(ت�ق�ری�ر م�ن 
األمم المتحدة بمناسبة الیوم الدولي إلنھاء اإلفالت من 

تشری�ن 2العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفیین 
 ) 2021-الثاني 

وأخیراً وبالرغ�م م�ن ال�ج�ھ�د ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي ت�ق�وم ب�ھ 
منظم�ات ح�م�ای�ة الص�ح�اف�ة وال�م�راص�د ال�ت�ي ت�رص�د 
الجرائم واإلعتداءت المستمرة وب�ال�رغ�م م�ن إھ�ت�م�ام 
األمم المتحدة وتركیز ال�ج�ھ�د ب�ع�د أن ت�م ت�ح�دی�د ی�وم 
عالمي لحمایة الصحافة والصحفیین وح�ری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر 

إال إن ال�ج�رائ�م مس�ت�م�رة وف�ي ق�ل�ب  1993منُذ العام 
 الحدث .

وما الجریمة التي إرتكبت بحق الشھ�ی�دة ش�ی�ری�ن أب�و 
ع��اق��ل��ة إال ن��م��وذج ص��ارخ ب��ح��ق ح��ری��ة الص��ح��اف��ة 
والص�ح�ف�ی�ی��ن ال�ذی�ن الی��ح�م�ل�ون س��وى رای�ة الس��الم 
وال�ورق وال�ق�ل�م وك�ام�ی�رات ل�ن�ق�ل ال�ح�ق�ی�ق�ة ل�ل�ن�اس 
ولشعوب العالم. وسی�ب�ق�ى دم ش�ی�ری�ن یص�رخ ب�وج�ھ 

                              المعتدي لماذا قتلتني ؟!!.

  لإ 
 أ...  ذا؟! 

 صبحي مبارك/ مالبورن
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ن�ب�دأ ب�ھ�ذه ال�م�ع�ل�وم�ة الص�ادم�ة توطئ�ة:    
{البرلمان العراقي یقرُّ قانوناً یتیح للح�ك�وم�ة 

ح�زی�ران  24مل�ی�ار دوالر ف�ي  18أقتراض 
}، حین تفتح شھ�ی�ة ال�ح�ك�وم�ة ع�ل�ى 2020

األقتراض لتغطیة العجز المالي باألتج�اه إل�ى 
األقتراض الخارجي وبالتأكی�د أن األق�ت�راض 
یقود العراق إلى األنھ�ی�ار وذل�ك ألل�ت�زام�ات�ھ 

م�الی�ی�ن  7الكثیرة التي أبشعھا : دفع رواتب 
 عراقي.

لقد وصل العراق في دی�ون�ھ ال�خ�ارج�ی�ة إل�ى 
ترلیون دی�ن�ار ع�راق�ي ب�واق�ع  100أكثر من 

ترلیون دی�ن�ار  34ترلیون دیون داخلیة و 66
خارجیة (ن�ب�ی�ل ال�م�رس�وم�ي ف�ي م�ح�اض�رة 
ألستاذ علم األقتصاد ف�ي ج�ام�ع�ة ال�ب�ص�رة) 

: 2021وتتوقع وزارة المالیة ف�ي ح�ك�وم�ة 
ترلی�ون  144وصول الحجم العام للدیون إلى 

دی�ون داخ�ل�ی�ة  102منھا  2021حتى نھایة 
 دیون خارجیة . 42و

 محاور البحث :
 األزمات األقتصادیة العالمیة-
  األسباب -
 المعالجة -
  Economicاألزمات األقتصادیة -
 Crisis ھ�ي أح�دى الس�م��ات األس��اس�ی��ة ،

للنظام الرأسمالي، وأستمر ھ�ذا ال�ن�ظ�ام ف�ي 
تبني نموذج (ك�ی�ن�ز) األق�ت�ص�ادي ك�وس�ی�ل�ة 
م�ھ�م�ة ف�ي م�ع�ال�ج�ة األزم��ات األق�ت�ص�ادی��ة 
المتكررة م�ن�ُذ م�ن�ت�ص�ف ث�الث�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 
الماضي وحتى نھایة عقد التسعین�ات وال�ت�ي 
بدأت بأزمات أنتاج ثُّم آلْت إلى أزمات م�ال�ی�ة 
في العقود األخیرة ، وھ�ي أزم�ات ھ�ی�ك�ل�ی�ة 
نتیجة الطابع ال�م�ت�ن�اق�ض وال�ع�م�ی�ق ل�ل�ن�م�و 
األق�ت��ص��ادي ل��ل��ن�ظ��ام ال�رأس��م��ال�ي ال��راھ��ن، 
وظھرت مؤشراتھا في أقوى الدول أق�ت�ص�اداً 
كالوالیات المتحدة األمریكیة، ثم أنتق�ل�ت إل�ى 
أوربا وثم إلى بقیة العالم، وب�ال�ح�ق�ی�ق�ة ھ�ذه 
األزمات لیست بجدیدة على النظام الرأسمالي 
لكنھا تعد أصعب األزمات بعد الحرب العالمیة 
الثانیة، یمكن القول بأنھا مركب�ة وش�م�ول�ی�ة 
الـ�ت��أث��ی��ر، ب��دأت واض��ح�ة ف��ي الس�ب��ع��ی��ن��ات 
األقتصادي مثل: ( أزمة نظام ال�ن�ق�د ال�دول�ي 
وأزم�ة ال�ط�اق�ة وأزم�ة ال�ت�ض�خ�م ال�رك��ودي 
وأزمة الم�دی�ون�ی�ة ال�خ�ارج�ی�ة (ع�ن ك�ت�اب/

أیمان محمود ع�ب�د  -األزمات المالیة العالمیة
  اللطیف ) انتھى.

وھنا بیت القصید حیث كان�ت ل�ھ�ذه ال�ھ�زات 
األقتصادیة العالمیة أبعاداً وتداعیات خ�ط�ی�رة 
على النشاط اأقتصادي في جمیع بلدان العالم 
ومنھا العراق الذي ھو جزء من ال�م�ن�ظ�وم�ة 
العالمیة فأصبح ض�م�ن ف�ل�ك ال�دول ال�دائ�ن�ة 
لألستدانة لفك الخناق المالي وتبرئة موقفھا، 
والذي ظھرع�ل�ى األق�ت�ص�اد ال�ع�راق�ي ال�ی�وم 
بطالة مس�ت�ش�ری�ة وع�ج�ز ت�ج�اري وال�ع�ج�ز 
المتزاید في الموازنة العامة، بتداعیاٍت أك�ث�ر 

اال�داخ�ل�ی�ة   خطورة وج�دی�ة بس�ب�ب ال�ح�رب
الشرسة التي خ�اض�ھ�ا، ل�ذا دخ�ل األق�ت�ص�اد 
العراقي في ركود عم�ی�ق أب�ت�داءاً م�ن س�ن�ة 

خصوصاً في ظل األنخفاض الحاد ف�ي  2016
أسعار النف�ط وال�ت�ق�ل�ب�ات ال�م�س�ت�م�ّرة ل�ت�ل�ك 

  األسعار.
تص�ن�ف دی�ون ال�ع�راق إل��ى دی�ون ال�ع�راق/ 

 دیون دول نادي باریس  -أربعة أقسام : األول
دیون دول غیر األعضاء ف�ي ن�ادي  -والثاني

 دیون الدائنین التجاریین  -باریس والثالث
والرابع دیون مج�ل�س ال�ت�ع�اون ال�خ�ل�ی�ج�ي، 
أضافة إلى عقود المستشاری�ن ال�م�ح�اس�ب�ی�ن 
والقانونیین، وأن مجموع دیون العراق حت�ى 

م�ل�ی�اردوالر ، م�ن�ھ�ا 111تبلغ  2016نھایة 
ملیاردوالر وم�ن ض�م�ن�ھ  68الدین الخارجي 

مل�ی�ار  41الدین الخلیجي السعودي الذي ھو 
ملی�ار  43دوالر، وأن مجموع الدین الداخلي 

م�ل�ی�ار  111دوالر یكون المجموع األجمالي 
دوالر، وبالحقیقة أن مدیونیة ال�ع�راق ك�ان�ت 

ملیار دوالر في أت�ف�اق ل�ن�ادي ب�اری�س  140
  . 2004% عام 80وخفضت الدیون بنسبة 

% من أجمالي الدیون المتبقیة ُرصد 60وأن 
لھا برنامج أمن�ي ل�ت�س�دی�دھ�ا، ول�ل�ع�ل�م ھ�ذه 
الدیون تتضمن دیون ن�ادي ب�اری�س وخ�ارج 
نادي باریس والدائنون التجاریون وصن�دوق 
النقد العربي واأقراض الجدید والدی�ن ال�غ�ی�ر 
م��ع��ال��ج وت��ع��ویض��ات ال��ك��وی��ت وم��ت��أخ��رات 
الش�رك�ات ال�ن�ف��ط�ی��ة ال�ع��ال�م��ی�ة وم��ت�أخ��رات 
أس��ت��ی��راد ال��ط��اق��ة ب��األض��اف��ة أل��ى ح��واالت 
المزادات وقروض شركات ال�ت�م�وی�ل ال�ذات�ي 
وح��واالت ت��م��وی��ل ال��ع��ج��ز وق��روض وزارة 
ال�ك��ھ��رب��اء، وھ��ن��اك ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��خ��ب��راء 

(دیون س�ی�ادی�ة)   األقتصادیین یقسمونھا إلى
وھ�ي ال�دی��ون ال�خ�ارج��ی�ة ال��م�ت�رت�ب��ة ب�ذم��ة 

 2003العراق، وجمیع دی�ون ال�ع�راق ق�ب�ل 
سموھا (الدیون البغیضة) ل�م یس�ت�ف�د م�ن�ھ�ا 
األق�ت�ص��اد ال��ع�راق�ي، وال�ح��ك�م�وم��ة ت��ط�ال��ب 
بألغ�ائ�ھ�ا ، ول�ل�م�ع�ل�وم�ة: أن ال�ت�ع�ام�ل م�ع 
صندوق النقد الدولي لھُ ع�ی�وب�ھُ وم�ح�اذی�رهُ 
تجاه الدول الدائنة منھا تأثیراتھا على ط�ب�ق�ة 
الفقراء دون األغنیاء وتخفیض مواد البطاقة 

 التموینیة وزیادة األنفاق األستھالكي .
  األسباب/

الھبوط الحاد المستمر ألسعار ال�ن�ف�ط ف�ي -1
أذ تشكل األیرادات النفطیة   األسواق العالمیة

% والعشرة األخرى ھي للرسوم 90أكثر من
والضرائب والمنافذ الحدودیة، وأن األیرادات 
النفطیة تسمى (ماالً سھل الكسب) والمشكل�ة 
المزمنة التأریخیة في األقتصاد ال�ع�راق�ي أن 
الحكومات المتعاقبة فیھا لم تتمك�ن ال�خ�روج 
من أحادیة األقتصاد العراقي باألعتماد ع�ل�ى 
أیرادات النفط فقط، ولم تتخذ منھج�اً ع�ل�م�ی�اً 
في تبني تطبیقاً أشتراكیاً مجرباً وناج�ح�اً ف�ي 
بث الروح في الشركات المتوقفة عن األنتاج 

  وتطویر المرافق األقتصادیة األخرى.
م��دی�ون��ی��ات ال��ن��ظ�ام الس�اب��ق ف�ي ح��رق  -2

ملیارات من العمالت الصعب�ة وك�ذا ف�ي زج 
العامل البشري في أتون ھ�ذه ال�ح�رب ال�ذي 

وربما ت�ع�ط�ی�ل أك�ث�ر   أكل الخضر فاألخضر،
من ملیوني عراقي العمل بین القتل واألعاق�ة 
الجس�دی�ة واألم�راض ال�ن�ف�س�ی�ة وأك�ث�ر م�ن 
خمسة مالیین أنس�ان ع�راق�ي وق�ع ض�ح�ی�ة 

 الطرد المركزي ربما تھجیر منافي أو تسفیر
م��ل��ف ال��ف��س��اد األداري وال��ھ��درال��م��ال��ي  -3

واللصوصیة والعشوائیة وض�ی�اع أك�ث�ر م�ن 
حیث أستالم الق�رار  2003ترلیون دوالر منذ 

بما سموا أن�ف�س�ھ�م ب�ال�م�ع�ارض�ة،   السیاسي
ولألسف أن�ھ�م مص�اب�ون ب�ن�ق�ص ف�ی�ت�ام�ی�ن 
(المواطنة وال�والء واألن�ت�م�اء ل�ھ�ذا ال�وط�ن 
المأكول مذموم)، وھذا الفساد أحیان�اً ی�ح�ق�ق 
أغراضاً سی�اس�ی�ة ألن ال�ك�ث�ی�ر م�ن األم�وال 
المسروقة وأرقامھا الخیالیة والمرعبة ال تتُم 

 -المفقود-فضحھا وتمر إلى الصندوق األسود
حیث السكوت والصمت األبدي، وللحقیقة أن 
معاییر السیطرة على أموال صندوق التن�م�ی�ة 
ھ��ي ع��رض��ة ل��ل��ت��الع��ب وال��ھ��در وس��وء 
األستخدام ، مثال أكدت تقاریر المفتش ال�ع�ام 
األمریكي لشؤون أعادة األعمار: (مجھول�ی�ة 

م��ل��ی��ار دوالر م��ن أم��وال ص��ن��دوق  6-6
خضعت للشبھات والمجھ�ول�ی�ة م�ن�ذ   التنمیة

، أضافة إل�ى األن�ف�اق ال�م�ل�ی�اري 2003عام 
الغیر مبرر وغیر مدروس وغیر ممنھج م�ن 
مخصصات األیفادات والقرطاسیة والمكت�ب�ی�ة 
والتأثیث الباذخ لم�ك�ات�ب ص�االت ال�رئ�اس�ات 
الثالثة والوزارات ما دمنا نعاني ال�ع�ج�ز ف�ي 
الم�ی�زان�ی�ة وال�روات�ب ال�م�ل�ون�ی�ة ال�خ�ی�ال�ی�ة 

 .  المرعبة والفضائیون وووو!!!.
تكلف�ة ال�ح�رب الش�رس�ة م�ع م�ا یس�م�ى  -4

بتنظیم الدولة األسالمیة ، ال توجد أحص�ائ�ی�ة 
دقیقة لتكالیف الحرب إلى أن ت�ق�دی�رات م�ن 
جھات رسمیة وغ�ی�ر رس�م�ی�ة ت�ت�ح�دث ع�ن 

ملیار دوالر أمریكي وحس�ب أع�ت�ق�ادي  300
أنھ رقم غیر م�ب�ال�غ ف�ی�ھ ألن ال�رق�م یش�م�ل 
التسلیح وتت�ض�م�ن ت�ك�ال�ی�ف األض�رار ال�ت�ي 
ألحقتھا الحرب بالبن�ی�ة ال�ت�ح�ت�ی�ة وت�ك�ال�ی�ف 
ت�وق�ف أن�ت��اج ال��ن�ف��ط وروات��ب ق��وى األم��ن 
ورواتب المتط�وع�ی�ن ف�ي ال�ح�ش�د الش�ع�ب�ي 

  والعشائري لذا أن ھذا الرقم قابل للزیادة .
وأسباب ع�دم س�داد ھ�ذه ال�دی�ون ی�رج�ع -5

إلى : (عجز الدولة عن النھوض بصادرات�ھ�ا 
وخصوصا النفطیة ، وعج�زھ�ا ع�ن ت�ط�وی�ر 
أیرادات أخرى عدا النف�ط ، ال�ح�ج�م ال�ك�ب�ی�ر 
لألنفاق وعدم ترشیده ) ، ع�ل�م�اً أن ال�ع�راق 

م�ل�ی�ار  17-7ن�ح�و  2017سیقترض خالل 
دوالر حسبما ُذكرھذا القرض ف�ي ال�م�وازن�ة 
العامة للبالد ، وھ�ن�ا ن�ت�س�اءل ع�ن ق�روض 

مل�ی�ار دوالر  40األقلیم الكردستاني والبالغة 
وما أذا كان�ت س�ت�دخ�ل ض�م�ن ال�دی�ن ال�ع�ام 

  للعراق !؟.
وأن معالجة األنتاج الزراعي والصن�اع�ي   -6

(مش�ل��ول��ة) ل�ت��ع��ل��ق��ھ�م��ا ال��م��ب�اش��ر ب��األزم��ة 
الكھربائیة وأزمة ال�وق�ود ال�م�س�ت�دی�م�ة ف�ي 

 العراق .
  العالج /

مشكلة مدی�ون�ی�ات ال�ع�رق وب�ھ�ذه األرق�ام  -
المرعبة لیست سھلة ال�ح�ل خص�وص�ا أم�ام 
الحكومة ملفات سیاسیة ساخنة م�ع األق�ل�ی�م 
الكردي الذي ضّم ن�ف�ط ك�رك�وك ال�ذي رب�م�ا 
یشارك في أنتاج الطاقة وت�وری�دھ�ا، أض�اف�ة 
إلى وضع الید على سھل نینوى والتي أثارت 
توجسات أقلیاتھا القومیة والدینیة والطائفی�ة 

ال�م�ن�اط�ق   ، أضافة إلى تحركات م�ؤت�م�رات
الغربیة ومطالباتھا التع�ج�ی�زی�ة ف�ي األق�ل�م�ة 
والوالء لكتلھا وأنتماءاتھا الفئویة ، وكذا في 
أختالفات أخوة كارامازوف (البیت الش�ی�ع�ي) 
المنقسم على كل ھذه ال�م�ط�ب�ات الس�ی�اس�ی�ة 
واألقتصادیة واألج�ت�م�اع�ی�ة، وال أع�ت�ق�د أن 

ج�ن�ة   ھناك عصاً سحریة تجعل من ال�ع�راق
 أحالم .

المطلوب الیوم في ظل األزمة النفطیة التي  -
یعیشھا العالم والذي أنعكس عل�ى أن�خ�ف�اض 
موازنة ال�ع�راق آلب�د أن ی�ت�م ال�ع�م�ل ع�ل�ى 
مشروع دولي ع�ال�م�ي ع�ل�ى ن�م�ط مش�روع 
(مارشال) ألعادة أع�م�ار ال�ع�راق وب�ن�اء م�ا 
خربھُ داعش ، وت�ع�وی�ض ال�ب�الد ب�األض�رار 
الكبیرة التي فاقت طاقتھُ .* یج�ب أن ت�ك�ون 
ھناك توجھات عراقیة في مسك ملفات دیون 
العراق ال�خ�ارج�ی�ة وال�ت�ف�اوض ال�ج�دي م�ع 
الدول المانحة ألسقاط تلك الدیون ال�ب�غ�ی�ض�ة 

لكونھا أث�ق�ل�ت ك�اھ�ل  2003والمتراكمة قبل 
المیزانیة المالیة العراقیة ، وأن أن�ھ�اء ھ�ذه 
الملفات الظالمة سینعكس أیجاباً على أقتصاد 
البلد ألنھُ یش�ج�ع الش�رك�ات األج�ن�ب�ی�ة ع�ل�ى 

  األستثمار ، وتطّوْر األقتصاد المصرفي . *
األتجاه إلى األستثمار األجنبي المباش�ر ف�ي  -

تحقیق التنمیة األقتصادیة كما ھو ال�ی�وم ف�ي 
الدول النامیة وال�م�ت�ق�دم�ة ع�ل�ى ح�ٍد س�واء 

بسبب أنھُ ی�دف�ع ال�ب�ل�د إل�ى رف�دِه ب�م�ص�ادر 
التمویل والتكنلوجیة المتقدمة ، ویعمل ع�ل�ى 
تحفیز األستثمار ال�م�ح�ل�ي ، وخ�ف�ض نس�ب�ة 

 البطالة ، وتنمیة الصناعات األخرى . * ا
ألستفادة من القروض وخصوصاً األعت�م�اد  -

على البنك الدولي لكونھ ھو أكبر ھیئة مالی�ة 
  في العالم . *

معالجة مشكل�ة دواف�ع ال�ھ�ج�رة ل�ت�ن�ج�ن�ب  -
آثارھا السلبیة بأعتبارھا ظاھرة تعاني م�ن�ھ�ا 

  العدید من المجتمعات .*
معالجة مشكلة غسیل األموال التي تعُد من  -

أخطر الظواھر السلبیة ذات الت�ح�دی�ات ال�ت�ي 
ت�واج��ھ ال��دول بس��ب�ب ال�ع��ول�م��ة ال��ع�ص��رن��ة 

  الحضاریة . *
أنعاش مصادر الطاقة ال�ب�دی�ل�ة ك�أس�ت�ث�م�ار  -

 الطاقة الشمسیة المتوفرة في العراق . * أ
ع�ت�م�اد ب�رن�ام�ج وخ�ط�ة ع�م�ل ل�ل�س�ل�ط��ة  -

التنفیذیة خالل ال�ف�ت�رة ال�م�ال�ی�ة ف�ي دراس�ة 
منھجیة علمیة لم�ح�اور األق�ت�ص�اد ب�ف�رع�ی�ھ 
( الجھد األس�ت�ث�م�اري وال�ج�ھ�د األن�ف�اق�ي ) 
لوضع أمام السلطتین التشریعیة والت�ن�ف�ی�ذی�ة 
خطاً أحمراً ب�أن ال�وض�ع األق�ت�ص�ادي ح�رج 

 لكونِھ أستھالكي یحتاج لمعالجة . * 
األعتماد على خ�ط�ة أق�ت�ص�ادی�ة ذات ب�ع�د  -

أستراتیجي وبرنامج أقت�ص�ادي ش�ام�ل وف�ق 
  المؤشرات العالمیة .*

تفعیل القطاعات األقتصادیة الغ�ی�ر ن�ف�ط�ی�ة  -
الصناعة والزراعة والس�ی�اح�ة )   في حقول

*تفعیل دور القطاع الخاص والتي ت�ع�م�ل ب�ھ 
الصین وھي دولة أشتراكیة . أع�ادة ال�ن�ظ�ر 
ف��ي ال��ن��ظ��ام الض��ری��ب��ي واألس��ت��ف��ادة م��ن 

  أیراداتھا . *
تحویل المؤس�س�ات ال�ح�ك�وم�ی�ة ال�خ�اس�رة  -

لمؤسسات القطاع المخ�ت�ل�ط ب�دالً م�ن خ�ی�ار 
الخصخصة المتبعة حالیاً . * وأخیرا ول�ی�س 

  آخراً:
ال�ق�ض�اء ع�ل�ى ال�ف�س�اد األداري وال�م�ال�ي  -

بوضع برامج رقابیة صارمة وفعالة تت�والھ�ا 
دولة مؤسسات في ت�ف�ع�ی�ل (دی�وان ال�رق�اب�ة 

  المالیة وھیئة النزاھة)
تفعیل الجھد األستثماري في أستثمار الغاز   –

المحترق ت�أری�خ�ی�ا وأع�ط�اء ال�ت�ح�وی�ل إل�ى 
 شركات رصینة نموذج المستثمر الصیني .

  مصادر البحث وبعض الھوامش
أی�م�ان -د-كتاب األزمات ال�م�ال�ی�ة ال�ع�ال�م�ی�ة-

 محمود
ال�ب�ن�ك  -مجلة الدراسات النق�دی�ة وال�م�ال�ی�ة-

 المركزي العراقي
 –وزارة ال�م�ال�ی�ة   –الدائ�رة األف�ت�ص�ادی�ة  -

  جمھوریة العراق
  النموذج الكینزي –جون كینز  -
 رأس المال –كارل ماركس  -
  ثروة األمم –آدم سمیث  -

 ات ار ن دي س؟!      

 السوید عبد الجبار نوري/
 2022حزیران 



09 

Wednesday 
 AL-iraqia  No. 823 

18 May 22 • Year 17 

 اا ا اط ااق
 
 
 

 تسیونیت فتال*         
 
لم تنجح الھیئات السیاسیة في ال�دول�ة م�ن�ذ    

أن  2021االنتخابات في العراق في أك�ت�وب�ر 
ال ل�ت�ع�ی�ی�ن رئ�ی�س وال  -تتوّصل إلى اتفاقات 

لتشكی�ل ح�ك�وم�ة. وم�ع ذل�ك ف�إن ال�ب�رل�م�ان 
العراقي تمّكن ھذا األسبوع من إق�رار ق�ان�ون 
بالقراءة األولى یحظر بموجب�ھ ال�ت�ط�ب�ی�ع م�ع 
إسرائیل. إن السیاسیین العراقیی�ن أّك�دوا أن�ھ 

باإلمكان التجسیر فوق الخالفات عن طریق استخدام الكلمات السحریة: "ال ل�ل�ت�ط�ب�ی�ع 
مع الكیان الصھیوني". وعلى عكس ما فعلت بعض الدول في العالم العربي الذین مّدوا 
أیدیھم بجرأة وشجاعة إلى إسرائیل، ووقّعوا على معاھدات التع�اون، األم�ر ال�ذي م�ن 

 شأنھ أن یفتح أمامھم أبواب التقدم والرقي، االزدھار والتطور في كافة المیادین. 
إن العراق الذي لم یصّحح الغبن التاریخي واألخالقي الذي ألحق�ھ ب�ی�ھ�ود ال�ع�راق، ب�ل 
دقّت مسامیر اإلغالق على البوابة المقفلة بالتھدید ب�ف�رض ع�ق�وب�ة اإلع�دام والس�ج�ن 
المؤبّد على كل من تسّول لھ نفسھ أن یرتبط بأي عالقة بإسرائیل. إن العراق یعود بھذا 
إلى األیام الحالكة للنظام السابق، ویربط مصیره بالدول ومنظمات اإلرھاب ال�ت�ي ت�ق�ّدم 

 لمواطنیھا سبل الكراھیة وطرق الحقد.      
أجرینا، نحن نسل الیھود العراقیین الذین نعیش في إسرائیل والعالم، تواصال ب�ع�الق�ات 
واسعة في شبكات التواصل االجتماعي مع عراقیین غیر یھ�ود ی�ع�ی�ش�ون ف�ي ال�ع�راق 
وخارجھ. إننا نحمل معنا وزر األمس، المليء بالذكریات لحیاة مشت�رك�ة، وف�ي ال�وق�ت 
عینھ المالحقات، المجازر، مصادرة األمالك، نبش القبور والم�س ب�األم�اك�ن ال�ت�راث�ی�ة 
لیھود العراق. إننا نتذكر جیراننا المسلمین الذین وقف�وا بش�ج�اع�ة وج�رأة إل�ى ج�ان�ب 

(الف�رھ�ود) وتص�ّدوا ل�ل�ذی�ن  1941عائالتنا في االضطھادات ضد الیھود العراقیین في 
قتلوا، جرحوا، اغتصبوا، سلبوا وأحرقوا المعابد وكتب التوراة المقدسة. اعت�ق�دن�ا أن�ھ 
بإمكان قوتنا المشتركة سنتغلب على المتطّرفین، المحّرضین والذین یثی�رون ال�ن�ع�رات 

 ویدعون إلى الحروب والدمار في منطقتنا، فنبني جسر األمل ألجل أوالدنا.  
سعینا إلى حوارات صریحة وصادقة في شبكات التواص�ل االج�ت�م�اع�ي. أح�ی�ی�ن�ا ب�ھ�ذه 
الحوارات العراق الذي عاش فترات العصر الذھبي، حیث أمض�ى ك�اف�ة أب�ن�اء األدی�ان 
معا، وأرضعت النساء الیھودیات أطفال جیرانھن العربیات وبالعكس. كان لنا حل�م ب�أن 
یصبح العراق، مسقط رأس آبائنا، رأسا لجسر السالم في المنطقة حت�ى ق�ب�ل ال�ت�وق�ی�ع 
على معاھدات إبراھیم. فإن الذي یؤمن فقط بما ال یصدق ھو الذي سیحقّق المست�ح�ی�ل. 
حلمنا بعقد مؤتمرات علمیة، فعالیات ثقافیة، كتابة بحوث ونش�ر ك�ت�ب مش�ت�رك�ة. ك�ن�ا 
نتمنّى أن نحقّق بھذا الطریق أیًضا إصالح العراق وإعادتھ إل�ى أی�ام�ھ ال�م�ج�ی�دة. ك�ان 
یحسدنا األصدقاء في وسائل التواصل االجتماعي من الدول العرب�ی�ة األخ�رى ع�ل�ى م�ا 

 نحن علیھ. ھم أیًضا أرادوا أن یكونوا جزًءا من ھذا الحوار.  
تمكنا من وضع األسس لبناء الجس�ر. ص�درت م�ؤل�ف�ات�ن�ا ف�ي ال�ع�راق وع�رض�ت ف�ي 
المعارض الدولیة للكتاب في بغداد، ونشرت مقاالتنا في الصح�ف ال�ع�راق�ی�ة ك�م�ا نش�ر 
باحثون من العراق العدید من الدراسات حول تاریخ وتراث یھ�ود ال�ع�راق. ی�ا ل�ھ م�ن 
انفعال وتأثّر! إن أبواب بغداد التي أغلقت في وجھ آبائنا، فتحت أمامنا، ح�ت�ى ل�و ك�ان 
ذلك افتراضیا. تأثّرنا من األمل بأننا سنكون قادرین عل�ى ت�ح�ق�ی�ق ال�ح�ل�م.. ح�ت�ى ق�ّرر 
المتطرفون في العراق، أنصار إیران والذین یبغضون الیھود، إفساد ال�ع�الق�ات ب�ی�ن�ن�ا. 
بعض األصدقاء العراقیین نفتقدھم الیوم. فقد أدركتھم سیوف الملیشیات وأنصار إی�ران 
حتى دون ھذا القانون. كما سئم بعضھم وتقوقعوا داخل أن�ف�س�ھ�م، وال ی�زال ب�ع�ض�ھ�م 
اآلخر مستمرین في إسماع أصواتھم، خاصة أولئك الذین یعیشون خارج الع�راق. اآلن 

 بموجب القانون كل شيء ممنوع.
قانون مناھضة التطبیع مع إسرائیل سیبعد العراق عن الدول التي تتط�ل�ع إل�ى الس�الم. 
أتمنى أال یتأثر قادة العراق من صیح�ات ال�ت�ش�ج�ی�ع وال�دع�م ال�ت�ي ت�ط�ل�ق�ھ�ا الس�ل�ط�ة 
الفلسطینیة وحماس ولبنان وإیران، وأال ینظروا في عیون مواطنیھم ال�ب�ائس�ی�ن، ف�إن 

 العیون تتحدث وتصرخ من أجل األمل.
........................................ 

 من اصل عراقي یھودیة* كاتبة وباحثة 

  ذى وة واي  اة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ھولندا -منال الحسن/روتردام 

 

  أصدقائي المصریین ..أحییكم
أن أنسى مأساة رحی�ل وال�دي رح�م�ھ هللا , وھ�و ب�ع�ی�د  -ما حییُت  -ال یمكن لي 

عنا , وال یمكن لي أن أنسى حكایتھ األلیمة وتعّرضھ لظلٍم وحشيٍّ , بسبب وشایٍة 
القمعیة في النظام الساب�ق ت�ھ�م�ة ت�دی�ن�ھ,   تتعلّق بمكالمة ھاتفیة جعلتھا األجھزة

وھو الضابط الشجاع الملتزم بثوابت وطنھ , وفي ذات الوقت ال یم�ك�ن أن أنس�ى 
ما عرفتھ من نبٍل ومحبٍة من قبل أھ�ل�ن�ا ف�ي مص�ر ال�ح�ب�ی�ب�ة وھ�م ی�ح�ت�ض�ن�ون�ھ 
ویرحبون بوجوده بینھم , لیشعر أنھ لیس غریبا , ولوال بعده القاسي ع�ن�ا ن�ح�ن 
عائلتھ , لكان في غایة السعادة بینھم , لكن شرخ الفراق ومعاناتھ , جعلتھ حزیناً 
ال یرى في الحیاة سوى وخزة عمیقة مؤلمة ألنھ ال یعرف عن مصیرنا شیئا ب�ع�د 

للھرب من براثن الموت التي تتربص بھ, لذلك اختار البعد بدیالً , م�ن   اضطراره
أجل أمل ظل یراوده وھو الخالص من النظام وعودتھ إلینا , ول�ك�ن�ھ ل�م ی�ع�د ب�ل 

وب�ال�ذات وال�دت�ي ال�م�ت�ح�م�ل�ة   –ن�ح�ن ع�ائ�ل�ت�ھ   –توفي ھناك , وقّدرنا هللا تعالى 
الصابرة على نقل جثمانھ الطاھر من القاھرة لیدفن قرب أمیر المؤمنین علي ب�ن 

 .. أبي طالب علیھ السالم , وبذلك یكون متاحاً السالم علیھ في كل مناسبة
وذكرى رحیل والدي رحمھ هللا وأسك�ن�ھ فس�ی�ح ج�ن�ات�ھ , یس�ت�دع�ي ف�ي داخ�ل�ي 
مشاعر مختلفة وأمورا عدیدة , منھا أنني أشعر ب�أن روح�ھ ال�ك�ری�م�ة م�ا زال�ت 
ھناك في أرض الكنانة , مصر التاریخ والحاضر واألصالة والوفاء , لذلك ص�رُت 
أصغي لكل كلمة تأتي من أصدقائي الطیبین ھناك , وبالذات من أعمامي ال�غ�ال�ی�ن 
الذین كانوا یعرفون المرحوم والدي عن كثب , ولھم معھ حكایات ومواقف , وما 
یثلج قلبي ویشعرني باالرتیاح أن�ھ�م ی�ج�م�ع�ون ع�ل�ى خص�ال�ھ ال�ط�ی�ب�ة وس�م�ات�ھ 
المحببة , فضال عن شخصیتھ القویة ووسامتھ وط�ی�ب�ھ وح�ب�ھ ل�ل�ع�راق وش�وق�ھ 

 ... القاتل ألھلھ وعائلتھ
لذلك أحببُت مصر كما أحببت وطني العراق , وأعّد تواصلي مع أص�دق�ائ�ي ف�ی�ھ�ا 
تواصالً في غایة النقاء والحمیمیة والشعور المشترك ب�ھ�م�وم�ن�ا وم�آس�ی�ن�ا وم�ا 
تعّرض لھ أبناء وطني , وكانوا كلھم یتفاعل�ون ح�ی�ن أرص�د ظ�اھ�رة م�ع�ی�ن�ة أو 
أتحدث عن قضیة , وحتى قصائدي التي أنشرھا ھنا وھناك , تلقى ل�دی�ھ�م ص�دًى 
طیباً , فیقول معارف والدي المرحوم , لقد ذّكرتِنا بالھواجس الن�ب�ی�ل�ة ال�ت�ي ك�ان 

وكأنھ ال یكتبھا بالحبر على الورق , بل كأنھا نبضات قلب تسطّ�ر   یكتبھا (حسن)
 ... على جباه الزمن

أحیي أصدقائي المصریین , وھم یتواصلون معي بكل نب�ل ووف�اء وخ�ل�ق رف�ی�ع, 
 وإلیھم أبثُّ كلمات المحبة وأصدق أمنیات القلب بأن یكونوا جمیعا ب�أحس�ن ح�ال

... 
وأقول لھم , أحفظ بوجداني وعمق ق�ل�ب�ي وروح�ي ال�ح�ك�ای�ات ال�ت�ي روت�ھ�ا ل�ي 
والدتي الغالیة , التي ال ترید أن تعیش بعیدا عنھا , فوفاؤھا ل�ل�راح�ل ل�ن ی�ت�ك�رر 
بسھولة , وھي التي ما زالت تحتفظ ببدالتھ العسكریة , بلمعان ن�ج�وم رت�ب�ت�ھ�ا , 
وبأناقتھا , وعطرھا الذي ظل خالدا نستنشقھ جمیعا , ح�ی�ن ن�ك�ون أم�ام م�ھ�اب�ة 

, سواء تلك التي   روحھ , أما الحكایات , فھي عن مواقف إخوتھ المصریین معھ
سمعتھا منھ وھو في ساعاتھ األخیرة , حیث استطاعت أن تشّد الرحال لھ بعد أن 
توفرت فسحة للسفر , لتعیش معھ تدفق روحھ ال�ط�اھ�رة إل�ى ب�ارئ�ھ�ا , أو ت�ل�ك 

ب�ع�د أن ف�ارق   –اإلخوة المصریین   –الحكایات التي روتھا وھي تعیش مواقفھم 
والدي الحبیب الحیاة , فقد كان حزنھم على أخ لھم , ولم یفارقوه ل�ح�ظ�ة , ب�ك�ل 

 ... النبل والفروسیة والطیب والشھامة
المصریون , وأشعر بسعادة غ�ام�رة وأن�ا   لذلك , أقّدركم تقدیراً عالیا أیھا األحبة

أتواصل معكم , كما أتواصل مع أھلي وأحبتي في وطني الحبیب ال�ع�راق , وھ�ذا 
ویشعرني بالسعادة واالرت�ی�اح , ف�ت�ح�ی�ة ل�ك�م أی�ھ�ا   التواصل یخفف عني الغربة

 .... الرائعون
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، نش��رت "ری��ب���ی��ك���ا 2008ف��ي ع���ام       
س��ول��ن��ی��ت" م��ج��م��وع��ة م��ق��االت، "ال��رج��ال 
یشرحون االشیاء لي" وصفت فیھا ما أص�ب�ح 
یُعرف فیما بعد بـ "التدبی�ر ال�ب�ش�ري". ع�ل�ى 
الرغم من أن "س�ول�ن�ی�ت" ل�م تس�ت�خ�دم ھ�ذا 
المصطلح، إال أنھا تصف حكایة تجسد ج�وھ�ر 
ال��ظ��اھ��رة: مص��ط��ل��ح أوروب��ا الش��رق��ی��ة ف��ي 
الفض�اء ال�ع�ام ف�ي م�ن�ت�ص�ف ال�ق�رن ال�ث�ام�ن 
عشر، عندما حل "الشرق" و"الغرب" مح�ل 
الت�ق�س�ی�م الس�اب�ق ل�ل�ش�م�ال وال�ج�ن�وب ع�ل�ى 
الخریطة الذھ�ن�ی�ة ألوروب�ا ... ع�ن�دم�ا أرادت 
التحدث عن كتاب�ھ�ا، ق�اط�ع�ھ�ا رج�ل ب�ك�ل�م�ات 
سمعھا عن كتاب تم نشره م�ؤخ�را ح�ول ھ�ذا 

 الموضوع، الذي تتحدث عنھ سولنیت.
لم یخطر بب�ال�ھ أب�دا أن�ھ ك�ان ی�ت�ع�ام�ل م�ع « 

تخذ ال�ع�دی�د م�ن ی ..»مؤلف ھذا الكتاب المھم 
مثقفي أوروبا الغربیة م�وق�ف�ا م�م�اث�ال ع�ن�دم�ا 
یتحدثون عن وسط ش�رق أوروب�ا وع�الق�ت�ھ�ا 
الصعبة والعنیفة مع روسی�ا. ال�ی�وم ال�م�وق�ف 
الذي یوصف غال�ب�ا بـ� "األب�وي ال�م�ت�ع�ال�ي" 
ل�ل�م�ث�ق�ف�ی�ن وال�م�ف��ك�ری�ن ف�ي ال�غ�رب، ی�ع�ن��ي 
المفھوم بأوسع م�ع�ان�ی�ھ، ت�ج�اه آراء وأف�ك�ار 
األوروبیین ال�غ�رب�ی�ی�ن م�ن أوروب�ا الش�رق�ی�ة 

 ومعتقداتھا.
نشرت ال�ع�دی�د م�ن ص�ح�ف اوروب�ا ال�غ�رب�ی�ة 
مؤخرا مقاالت تناولت كالم الكات�ب ال�ب�ول�ن�دي 

 Szczepanالمعروف شتشی�ب�ان ت�واردوخ 
Twardoch   مخاطبا المثقفی�ن االوروب�ی�ی�ن

في صح�ی�ف�ة "ن�وی�ھ تس�ورخ�ر تس�ای�ت�ون�ج ـ 
 - Neue Zürcher Zeitungنیوزیالندا" 

Neuseeland  بط�ری�ق�ة مس�ت�ھ�ج�ن�ة غ�ی�ر ،
متوقعة، تحت عنوان "أعزائي مثقفي أوروبا 
الغربیة: اصمتوا من فضلك�م ع�ل�ى روس�ی�ا". 
اثارت ردود فعل متباینة بین االوساط الثقافی�ة 

  االوروبیة.
یبدو ان شكوى الكاتب ال�ب�ول�ن�دي ش�ت�ش�ی�ب�ان 
تواردوخ من غطرسة الم�ث�ق�ف�ی�ن ال�غ�رب�ی�ی�ن، 
كانت ولیدة فورة من الغض�ب األدب�ي ال�دق�ی�ق 

تض��م��ن��ت:   ب��خ��ل��ف��ی��ة ت��اری��خ��ی��ة م��ت��راك��م��ة ـ��
((بالنسبة لھم، اي ل�ل�م�ث�ق�ف�ی�ن االوروب�ی�ی�ن، 
تعتبر أوروبا الشرقیة قبل ك�ل ش�يء م�ن�ط�ق�ة 
عبثیة ذات ھویة مشكوك ف�ی�ھ�ا، وال ت�ن�ط�ب�ق 
علیھا القوان�ی�ن وال�م�ب�ادئ ال�م�ع�ت�ادة ل�ل�ع�ال�م 
المتحضر، وھي منطقة م�ل�ع�ون�ة ت�ب�دو ف�ی�ھ�ا 
ال��م��ع��ان��اة وال��ع��ن��ف أم��را ط��ب��ی��ع��ی��ا. أوروب��ا 
الشرقیة، على األقل م�ن وج�ھ�ة ن�ظ�ر ب�ع�ض 

 -المثقفین، لیست قادرة على تحدید مصیرھ�ا 

ف��ھ��ي ت��ظ��ل م��وض��وع��ا ت��ت��الع��ب ب��ھ ال��ق��وى 
    العظمى)).

یعود سبب ردود الفعل المریرة لتواردوخ إل�ى 
تصریحات حول حرب أوك�ران�ی�ا، ح�ی�ث أل�ق�ى 
فالسفة أمریكا الش�م�ال�ی�ة ال�ب�ارزون ن�ع�وم�ي 
كالین ونعوم تشومسكي ب�ال�ل�وم ع�ل�ى ض�غ�ط 

 الناتو على روسیا في الھجوم على أوكرانیا.
وبناًء على ذلك كما یقول: عندما تدمر روسی�ا 
ماریوبول، تقصف المست�ش�ف�ی�ات وال�م�س�ارح 
واألھداف الم�دن�ی�ة األخ�رى، ف�إن�ھ�ا ال ت�ھ�ت�م 
بأمنھا. تواردوخ یخاطب المفكری�ن ال�ب�ارزی�ن 
"ال یھم الخوف على الناس ال�م�خ�ت�ب�ئ�ی�ن ف�ي 

 أقبیة ماریوبول".
و " في نظر المثقفین المذكورین ل�ی�س ث�م�ة  

خ��وف ع��ل��ى ش��خ��ص، اذ الب��د ل��ھ أن ی��ق��رر 
 مصیره بنفسھ". 

ی�ن�ت�ھ�ي م��ق�ال ت�واردوخ، ال�ذي یض�م ق�ائ�م��ة 
اسماء من تم التطرق إلیھم، أیضا زم�الء م�ن 
أوروبا الغربیة، ب�ال�ی�أس ب�ج�م�ل�ة: "أع�زائ�ي 
مثقفي أوروبا الغربیة: لیس ل�دی�ك�م أي ف�ك�رة 
عن روسیا. لم تلمسك روسیا أبدا .. وبما أن�ك 
ال تفھم شیئا، فق�د ح�ان ال�وق�ت ل�ت�ن�ت�ھ�ي ف�ي 
ال��ح��دی��ث ع��ن ال��ق��ض��ای��ا ال��روس��ی��ة وأوروب��ا 

  الشرقیة. نقطة. راس سطر".
ھل ھو الغضب المقدس الذي ی�ج�ب ال�ت�ع�ام�ل 
معھ برأفة، خاصة عندما یستحوذ ش�ت�ش�ی�ب�ان 
تواردوخ على الصیاغة غیر المقبولة الق�ائ�ل�ة 
بأن الكذب جزء من الطبیعة الروسیة؟ أم أن�ھ 
وصل إلى نقط�ة م�ؤل�م�ة ع�ن�دم�ا ت�ن�اول ع�دم 
االھتمام الواض�ح ل�م�ف�ك�ري أوروب�ا ال�غ�رب�ی�ة 
بالظروف السائدة في بولندا، ودول البل�ط�ی�ق، 
وبیالروسیا، أو حتى في أوكرانی�ا، ال�ت�ي ھ�ي 

مس�ؤول�ة ج�زئ��ی�ا ع�ن ح�ق�ی�ق��ة االس�ت�ع��دادات 
للحرب، والتي ك�ان�ت ب�أي ح�ال م�ن األح�وال 

 تبقى سرا، وتم التغاضي عنھا بجد؟.
في خطاب كھذا یالمس المسألة ثقافیا وبشك�ل 
دراماتیكي، كان من الممكن محاولة م�واج�ھ�ة 

 االمر بوسائل إحصائیة. 
ل��ق��د ال��ت��زم ال��ن��اش��رون األل��م��ان ع��ل��ى وج��ھ 
الخصوص بجذب القراء األلمان ألع�م�ال م�ن 
األدب ال��ب��ول��ن��دي واألوك��ران��ي وال��ج��ورج��ي 

 والروسي والروماني لسنوات عدیدة. 
ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على احصائی�ات م�ا 
بعد بدء الحرب فانھا مثیرة للقل�ق. ف�م�ن ب�ی�ن 
آالف العناوین التي تم ترجمتھا ونش�رھ�ا م�ن 

، ك�ان عش�رات  2020لغات أجنبیة في ع�ام 
م��ن ال��روس��ی��ة وال��ب��ول��ن��دی��ة واألوك��ران��ی��ة 
وال��ج��ورج��ی��ة وال��م��ج��ری��ة وال��روم��ان��ی��ة ف��ي 
القائمة، فیما التزم ال�ن�اش�رون أیض�ا ب�ت�ق�دی�م 
البلدان المجاورة في أوروبا الش�رق�ی�ة ك�ج�زء 
من الت�رك�ی�ز ع�ل�ى ال�ن�ق�اط ال�م�ح�وری�ة ل�ت�ل�ك 

 البلدان.
رب��م��ا ی��رف��ض ش��ت��ش��ی��ب��ان ت��واردوخ ح��ج��م 
ال��ت��رج��م��ات ب��اع��ت��ب��ارھ��ا م��ح��اول��ة ف��ات��رة 

 للمصالحة. 
قب�ل وق�ت قص�ی�ر م�ن ب�دء ال�ح�رب، كش�ف�ت 
وزیرة الخارجیة االلمانی�ة "ح�زب ال�خ�ض�ر" 

ع�ن  Annalena Baerbockأنالینا بربوك 
حجم العجز، خاصة في ال�م�ع�رف�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة 
حول تاریخ أوروبا الشرقی�ة، ع�ن�دم�ا رفض�ت 
تسلیم األس�ل�ح�ة خ�الل زی�ارت�ھ�ا إل�ى ك�ی�ی�ف، 
مستشھدة بالمسؤولیة التي تنبع م�ن ال�ت�اری�خ 

  األلماني.
ومع ذلك، وبسبب تاریخ العن�ف ال�ذي تس�ب�ب 
فیھ األل�م�ان ع�ل�ى وج�ھ ال�ت�ح�دی�د، ك�ان م�ن 
ال�م�م��ك�ن ت�ب��ری�ر ع��م�ل��ی�ات تس�ل�ی��م األس��ل�ح��ة 

 صراحة. 
في تعاملھ م�ع ح�رب اإلب�ادة األل�م�ان�ی�ة. ك�ان 
االتحاد السوفییت�ي ل�أل�س�ف غ�ال�ب�ا م�ا یش�ب�ھ 
روسیا الیوم، ك�م�ا ی�ق�ول ال�م�ؤرخ م�ی�خ�ائ�ی�ل 

، ول�م یُ�الح�ظ أن Michael Wildt  ویلدت
ال�ج�رائ�م ال�ج�م��اع�ی�ة ل�ال�ش�ت��راك�ی�ة ال�ق�وم�ی��ة 
"النازیة االلمانیة" قد ارتكبت بشكل أس�اس�ي 

 في أوكرانیا وبیالروسیا وبولندا. 
ھ�ن�اك ك�ان�ت أیض�ا  -یلخص وی�ل�دت ب�ال�ق�ول 

جرائم جماعیة ستالینیة قد حدثت في ألمانی�ا ـ 
و "ما زل�ن�ا ن�ع�رف ال�ق�ل�ی�ل ج�دا ع�ن ت�اری�خ 

 العنف في أوروبا الشرقیة".. 
اذن ل�ل��ض�رورة ف�ی�م��ا ی��ت�ع��ل�ق االم��ر ب��الس�ل��م 
واالمن الدولي أحكام، یجب على الم�ش�ارك�ی�ن 
في المناقشات الحالیة أیضا ال�خ�ض�وع بش�ك�ل 
عاجل لم�ت�اب�ع�ة ت�اری�خ�ی�ة واس�ت�ب�دال االت�ھ�ام 
ال�ن��م��ط�ي اآلن، ب��أخ�رى ن��زی�ھ��ة ت��ح�ل م��ح��ل 
الفحص الذاتي. إلى ج�ان�ب دور الس�ی�اس�ی�ی�ن 
األفراد المطلوب، نظرا إلى االنق�س�ام ال�م�ذھ�ل 

 الذي حصل بین الشرق والغرب.

 ا واوب 
اا اا  ا  ق 

 عصام الیاسري/المانیا
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قد یبدوا من الظلم أن ی�وص�ف ك�ل       
من یسيء بطریقة فجة أو مبتذلة ب�أن�ھ 
مھرج, ف�ھ�ذه الش�خ�ص�ی�ة ال�ت�ي ط�ال�م�ا 
تعمل إلسعاد الناس وخصوصا األط�ف�ال 
م�ن��ھ��م, م��ن خ��الل اإلت��ی��ان ب�ال��ح��رك��ات 
ال�م�ض�ح�ك��ة, وص�ب�غ وج��ھ�ھ�ا ب�األل��وان 

ساخر.. لكن ك�ث�ی�را م�ن   الزاھیة بشكل
الكلمات تستخدم لمعاني قد إنزاحت بھ�ا 
ع��ن م��ع��ن��اھ��ا وم��ق��ص��دھ��ا األص��ل��ي .. 
فص�ارت ت�ط�ل�ق ع�ل�ى م�ن ی�ت�ق�ل�ب ف��ي 

 مواقفھ, وصل حدا یكون فیھ مضحكا..
ال تخلوا حیاتنا من أشخاص, ق�د ی�روق 
ل�ن�ا أن نص�ف��ھ�م ب�ال�م�ھ��رج�ی�ن, ول�ی��س 
ب�الض�رورة أن ی��ك�ون�وا م��م�ن ی�رت��دون 
مالبس مزركشة أو یصبغون وجوھھم, 
فربما قد یكونوا ب�ب�دالت غ�ال�ی�ة ال�ث�م�ن 
ویحملون ربم�ا ت�خ�ص�ص�ات وش�ھ�ادات 
جامعیة وعلیا, بل وربما یكون�ون م�م�ن 
ی��ق��ف��ز م��ن ق��ن��اة ألخ��رى, ف��ی��س��ت��أن��س 

 برأیھم.. وأي رأي؟!
ب�ی�ن   كثیر م�ن ھ�ؤالء ت�ت�غ�ی�ر أراءھ�م

ساعة وأخرى, أو إنتخاب�ات ون�ت�ائ�ج�ھ�ا 
وأخ�رى.. ال ل�ت�غ��ی�ر ف��ي ال�ق��ن�اع�ات أو 
لظھور أدلة جدیدة, وإن�م�ا ف�ق�ط ل�ت�غ�ی�ر 
القناة وإختالف توجھاتھا وأجندتھا عن 
الس�اب�ق�ة أو ت�غ��ی�ر ن�ت��ائ�ج اإلن��ت�خ�اب��ات 
لتص�ع�د ج�ھ�ات وت�ن�زل أخ�رى وھ�ك�ذا, 
فیمكن أن یك�ون ال�ح�ق ب�اط�ال, وی�ق�ل�ب 
الباطل حقا تبعا للظروف .. وال�ظ�روف 

 ھنا تعني من یدفع أكثر!
قد یبدوا من المنطق�ي أن ی�دل�ي ض�اب�ط 
عسكري كبیر م�ت�ق�اع�د م�ث�ال ب�رأي أو 
ت��ح��ل��ی��ل ع��ن ح��دث إس��ت��رات��ی��ج��ي أو 
عسكري, ویبین أستاذ مختص بال�ع�ل�وم 
الس��ی��اس��ی��ة أو س��ی��اس��ي ی��م��ل��ك خ��ب��رة 
وممارسة بش�أن أو ح�دث س�ی�اس�ي أو 
دولي, وكذلك یصح من قانوني خبیر أن 
یوضح الخفایا والتفاص�ی�ل واإلج�راءات 
القانونی�ة ل�ح�دث أو قض�ی�ة م�ا ف�ي م�ا 
یخص جنبتھا القانونیة... لكن أن ی�ق�وم 
أحد ھؤالء ب�ت�ق�دی�م رأي ف�ي قض�ی�ة ال 
یختص فیھا أو یفھم شیئا منھا, أو یقدم 
موقفا ورأیا وم�وق�ف�ا ی�ن�اغ�م ج�ھ�ة م�ا, 

وھو سبق أن ھ�اج�م�ھ وأن�ت�ق�ده بش�دة, 
 فھو التھریج الواضح..

تحاول كثی�ر م�ن ال�ق�ن�وات ت�الف�ي ت�ل�ك 
المشكلة من خالل تقدیم ضیوف�ھ�ا ع�ل�ى 

ال�خ�ب�ی�ر اإلس�ت�رات�ی�ج�ي" وھ�و   أنھ "
وصف ع�ام ھ�الم�ي, والوج�ود ل�ھ ف�ي 
أرض الواقع.. لكنھ یتی�ح ل�ھ�ا أن ت�ق�دم 
الجھلة وإنصاف ال�م�ت�ع�ل�م�ی�ن وأدع�ی�اء 
الثقافة, لیدعموا توجھاتھا ف�ي تس�ق�ی�ط 
ومھاجمة خصومھا, أو خص�وم ال�ج�ھ�ة 

 التي تدافع عنھا, مقابل مبالغ تافھة..
أشتھرت عندنا في العراق شخصیات ال 
ألھ��م��ی��ت��ھ��ا ال��ذات��ی��ة, وإن��م��ا ألھ��م��ی��ة 
الشخصیات والج�ھ�ات ال�ت�ي ھ�اج�م�ت�ھ�ا 
وحاول�ت تس�ق�ی�ط�ھ�ا, ك�م�ا ف�ي ن�م�وذج 
المدعو "ف�ائ�ق دع�ب�ول" ال�ت�ي رك�زت 
بكل كت�اب�ت�ھ�ا ع�ل�ى م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�ال�دی�ن 
والمرجعیة ومن یدور في فلكھا, والذي 
صب جما غضبھ على ال�ت�راث الش�ی�ع�ي 
تحدیدا, وحاول بكل سف�اھ�ة وب�ذاءة أن 
یھاجمھ, وینتقص منھ ومن م�ع�ت�ق�دات�ھ 

 ومقدساتھ ورموزه..
ع��رف أیض��ا غ��ی��رھ��م ب��ك��ون��ھ��م م��ن 
الشخصیات التي تقدمھا القنوات كخبیر 
في الشؤون السیاسیة, بأسلوبھ المم�ی�ز 
"المحاید" في الطرح والقابلیة العال�ی�ة 
للتبریر أو الن�ق�د, رغ�م ك�ث�رة ال�خ�ب�راء 
وحملة الش�ھ�ادات ال�ع�ل�ی�ا ال�م�ت�م�ك�ن�ی�ن 
والمختصین في مخت�ل�ف ال�ت�خ�ص�ص�ات 
وفروعھ�ا.. ل�ك�ن م�ث�ل ھ�ؤالء ت�م�ك�ن�وا 
بطریقة ما النفاذ, رغم ما ینقل عن دور 

خ�الل ف�ت�رة ح�ك�م ال�ب�ع�ث   لھم وتاری�خ
للعراق.. لیفاجئنا ھؤالء أحیانا بتنق�ل�ھ�م 
الفاض�ح, دف�اع�ا ع�ن ج�ھ�ات س�ی�اس�ی�ة 
كانوا یھاجمونھا ویسفھون م�واق�ف�ھ�ا.. 

درجة) یراف�ق�ھ  180في إنقالب تجاوز (
أن�ھ�م ال زال�وا م�ح�ل�ل�ی�ن   إصرار ع�ل�ى

 ومحایدین.. فعن أي حیاد تتكلمون!
ھناك عشرات المحللین ممن ال ھم ل�ھ�م 
إال ال��ت��ب��ری��ر وال��دف��اع, ع��ن م��واق��ف 
الوالیات المت�ح�دة بص�ورة م�ب�اش�رة أو 
غیر مباشرة, وب�م�ب�ررات م�ن�ط�ق�ی�ة أو 
بحجج واھیة وأسباب ال یقب�ل�ھ�ا ع�اق�ل, 
وھناك غیرھم ممن ی�ھ�اج�م�ون أم�ری�ك�ا 
ویمدحون أیران بشكل ی�ف�وق ح�ت�ى م�ا 
تریده أیران نفسھا.. وأخرون ك�ث�ی�رون 
ممن لھم إرتباطات بجھات, ویت�ح�دث�ون 
بما ترید تلك الجھات من رس�ائ�ل ت�ری�د 

 نشرھا.. وطنیة كانت أو خارجیة.
من لدیھ صبر وم�ط�اول�ة ل�ی�ت�اب�ع ع�ددا 
كبیرا من القنوات الفضائی�ة س�ی�ت�ص�ور 
وبعد وقت لیس بط�وی�ل, أن�ھ أش�ب�ھ م�ا 
یكون بمتف�رج أو مش�ارك, ف�ي ع�رض 
ل��ل��م��زای��دة ال��ع��ل��ن��ی��ة ل��م��ج��م��وع��ة م��ن 
المھرجی�ن ال�ف�اش�ل�ی�ن ف�ي س�وق ق�دی�م 
للھرج.. وخالل دق�ائ�ق ی�م�ك�ن م�ع�رف�ة, 
ال��ج��ھ��ة ال��ت��ي أش��ت��رت ال��م��ھ��رج ال��ذي 

 یتحدث أمامك.

 ن ر  ق اج
 

 مصر/زید شحاثة

 بالونات
 تعانق الحراشف

  المتصحرة
  تبحث عن خیاشیم قردة

 ھاربة
 تآكلت عبر تجریف

 المد والجزر
 أھدتھ علبة شھد

 معتق في أقنیة السالحف
  التي فقدت سر

 الزحف
  عفن في بطن محارات

  جرفتھا األمواج
  الحبلى

 بشقائق مزیفة
  أظھرت لھ أنیاب

 من فضة
  قضم رأس الجرذ

 األحمر
 تتثائب فوق جدائل

  أسماك أكلت زعانفھا
 تقیأ البر صنارة

 صیاد
  أعمى

 قطعت الریح
  الخرساء  براعمھا

 صاح الدیك في مقبرة

  الوجدان
  أسحب

 أسحب سنارتك اصطدت
  البحر 

   ھرب الثعلب یزعق
 خوفا من عرف

 الدیك
  نكحتھ بیوض النمل
  المخبأة في مسبحة

 مسعورة
  سجنت أسماء هللا

  الحسنى
  في أخر خرزة

 المست ید مؤذن ینكح
  ماعزة حبلى

 فوق جبل من جماجم
 عصافیر الدوري 

 سجدت لھ
  العقارب

 خارجة من جوف الحوت
  األزرق

 أدلھم األفق دماء
 من كبریت

  أسود
 السعالي  فأبتسمت

  في حضن ولي هللا
  األعرج

 

      ط  - م    
 

 

 حمید الحریزي/العراق



اندفعت أسراب من خفافیش الل�ی�ل، الق�ت�ح�ام   

الس��م��اء ع��ن��د غ��روب الش��م��س، ت��دور ف��ي 

فض��ائ��ھ��ا ك��ط��ائ��رات الش��ب��ح ف��ي س��رب غ��ی��ر 

متجانس، بدت للناظر، وكأنھا لوحة متشاب�ك�ة 

المعالم لفنان أرب�ك�ھ ص�خ�ب ال�زم�ان، ف�غ�ط�ى 

الورقة البیضاء بصبغة سوداء، ومن أج�ن�ح�ة 

الخفافیش المتراصة ُصنع جداراً صار ف�اص�الً 

بین السماء واألرض، فح�ج�ب ال�غ�س�ق وس�اد 

 السواد.

تغوص خفافیش اللیل ف�ي أع�م�اق ال�م�اض�ي، 

على حساب إھمال ال�ح�اض�ر، وت�ح�وی�ل ح�ی�اة 

الناس الى مأتم ینزف بحاراً من دم�اء األن�ی�ن 

 والشجن.

ھذه الخفافیش تنزع ثیاب الضمیر عن أجس�اد 

الناس، وتزرع بذور ال�ت�ش�ت�ت وال�خ�م�ود ف�ي 

أحشائھ�م، ف�ت�ول�د األش�ج�ار ب�ج�ذور ھ�زی�ل�ة، 

 عاجزة على التماسك، والثبات. 

تجعلھا قلقة، مضطربة، منكس�ة، غ�ی�ر ق�ادرة 

 على إنتاج الثمار. 

بینما تحمل أغصانھا أوراقاً شاح�ب�ة، واھ�ن�ة، 

 تسقط مع أول ریح خفیفة.

أنشأوا حدیقة مھترئة، أرضھا ج�رداء، ل�ی�س 

 فیھا أي أثر للحیاة. 

حتى قطرات الندى ال تقوى على الجلوس ف�ي 

أحضان األوراق الخائرة، فتھوى على األرض 

م��ن��ھ��ك��ة، ف��ت��ذوب ف��ي ت��رب��ت��ھ��ا ال��م��ن��خ��ف��ض��ة، 

الرطبة، وال�رخ�وة، ال تس�ت�ق�ر ال�ق�دم ع�ل�ی�ھ�ا 

ثابتة، فتھ�ب�ط إل�ى ال�درك األس�ف�ل ف�ي س�ھ�ل 

 النفاق والشقاق..

لقد ج�ع�ل�وا ال�ی�أس، واالن�ك�س�ار، واالن�ح�دار، 

جوھر قداستھم. وحولوا ھذا الكائن الحي بك�ل 

قواه العقلیة وال�ف�ك�ری�ة ال�ى اجس�اد م�خ�درة، 

 تقودھا أجھزة محكمة، ذات خطوط مبرمجة.

تغرس خفافیش اللیل نبتة الموت في كل نف�س 

حیة، مع بقاء الجسد منتصب�اً ب�ال وع�ي، ك�ي 

 یسیر نحو ھاویة سحیقة.

لقد أرعبوا الناس بخرافات العصور الق�دی�م�ة، 

حتى بات ال�م�رء ی�ع�ی�ش م�ع األوھ�ام دائ�م�ا، 

ویتخیل أنھ وجھ�اً ل�وج�ھ ام�ام م�ل�ك ال�م�وت، 

علیھ حساب ساعات نھاره ولیالیھ، وبدالً م�ن 

االستفادة من كل لحظة ف�ي ح�ی�ات�ھ ب�الض�ح�ك 

واالستمتاع باالستماع الى الموسیقى ونس�ائ�م 

الحیاة البھیة، حتى تنتعش الروح وتنقل�ھ إل�ى 

 عالم الحب والسالم.

تحارب خ�ف�اف�ی�ش ال�ل�ی�ل ال�ن�اس، إذا ف�اض�ت 

قلوبھم ب�ال�ح�ب ل�وط�ن�ھ�م، األم�ر ال�ذي ی�دف�ع 

بھؤالء الخفافیش الى مداھمة أح�الم ال�ف�ق�راء 

 لحجب النور عنھم.

الحیرة والریبة یختلطان في بودقة األمل حت�ى 

ساعة الموت. بأفعالھا الشری�رة وال�م�ف�ت�رس�ة 

اوصلت خفافیش اللیل الحیاة البشریة في ھذه 

البقعة إلى نق�ط�ة ال�الج�دوى، ب�ح�ی�ث ل�م ت�ع�د 

الناس تھتم ب�م�س�ت�ق�ب�ل�ھ�ا. ی�ن�ت�اب�ھ�م الش�ع�ور 

بالرعب، والخوف، وقلوبھم مل�ی�ئ�ة ب�ال�ح�زن، 

 مثل رغوة حارقة تمنعھم من التنفس.

 

أدخلت الخفافیش الناس في دھ�ال�ی�ز األوھ�ام، 

واقنعتھم أن الش�ی�اط�ی�ن ال�م�رئ�ی�ة ف�ي ش�ك�ل 

بشري، مالك محاط بھالة من النور، ت�ب�ع�دھ�م 

 عن شر الشیاطین غیر المرئیة.

اختفت األشجار، والورود، ال�م�ت�ن�اث�رة بش�ك�ل 

ھندسي متجانس ع�ل�ى ج�ان�ب�ي ال�ط�ری�ق ف�ي 

معمعة الدخان األس�ود، وت�ح�ط�م�ت ال�ط�ب�ی�ع�ة 

الخالبة، ح�ت�ى ف�ق�دت ال�ع�ی�ون ق�درت�ھ�ا ع�ل�ى 

الرؤیة، ولم یبق إال سمومھا الذي تس�ل�ل إل�ى 

األنف، كي یلفھ الخناق، وإكراه ال�ن�اس ع�ل�ى 

شم رائحة الھواء الفاسد، في لیلة غاب عن�ھ�ا 

 القمر.

ھذه الخفافیش بعد ان اعتلت ج�دران الص�دور 

تمكنت م�ن ال�ت�ك�ی�ف م�ع م�ت�غ�ی�رات ال�ط�ق�س 

 وتبادل اللیل والنھار والتحكم بالمواسم. 

حتى باتت الناس تع�ی�ش دون الش�ع�ور ت�ح�ت 

مورفین تطلعاتھم. یشج�ع�ون الض�ع�ف�اء ع�ل�ى 

عزاء ال�ت�ح�م�ل والص�ب�ر وأن ی�ك�ون�وا ودائ�ع 

 ورقیقین مستسلمین.

كلما توھجت الشمس واتقد ال�ف�ك�ر واس�ت�ی�ق�ظ 

العقل من سباتھ، یتسلل القلق الى ج�ح�ورھ�م، 

وی��ق��ت��ح��م مض��اج��ع��ھ��م ویس��ت��ب��د ب��ھ��م ال��ھ��ل��ع، 

ینطلقون مثل حصان ط�روادة ن�ح�و اوك�ارھ�م 

 الخبیثة في الغرف الفاسدة یتھامسون شراً.

انھم قراصنة العصر جاؤوا على متن س�ف�ی�ن�ة 

بالیة عبر الض�ب�اب ال�ك�ث�ی�ف ب�ات�ج�اه ج�زی�رة 

االحالم، الھائمة على ب�ح�ر م�ن ال�ذھ�ب، وق�د 

أھلكتھا األمواج المتالطمة منذ سنوات مضت. 

اغتنموا فرصة نیام أھل الجزیرة وب�م�س�اع�دة 

سفھاء ال�ق�وم ت�م�ك�ن�وا م�ن االس�ت�ی�الء ع�ل�ى 

 خزینة الذھب.

حش��ود ض��خ��م��ة ع��ان��ت م��ن قس��وة ال��زم��ن 

 لفقدانھم َھْم الطائر العذب المسمى الحریة.

وبدال من تحریرھم من أغ�الل ال�ق�ھ�ر، ص�ب�وا 

علیھم المزید من النار، ح�ی�ث وض�ع�وھ�م ف�ي 

قفص كبیر، مفتوحة األبواب، ولكن بعیداً ع�ن 

الخ�روج، وأوھ�م�وھ�م ب�أن زم�ن ال�ع�ذاب ق�د 

 انتھى ولن یعود.

اتخذت الحقائق أشكاال ذات ق�وال�ب م�خ�ت�ل�ف�ة، 

وكأن للحقیقة وجوه متعددة، وإذا بھا تح�ول�ت 

بین عشیة وضحاھا إلى لحیة غیر مت�ن�اس�ق�ة، 

كثة، رثة، مبتذلة، تنبعث منھ�ا رائ�ح�ة ن�ت�ن�ة. 

وسرعان ما امتھنوا وظیفة السرقة والتضلیل 

تحت رایة الفضیلة وایقاعات الحالل والح�رام. 

بل جعلوا من الخسة والرذیلة شعارات ترددھا 

فئة كبیرة من ال�ن�اس، ال�م�خ�دری�ن ب�ف�ی�روس 

 األساطیر في صلواتھم.

جعلوا من البشر، أمعة، كائن�ات ض�ارة، غ�ی�ر 

نافعة تنمو وتنضج ضمن بیئة عفنة ف�ت�ن�ت�ش�ر 

 رائحتھا لتغطي مساحات أوسع.

الوطن كاإلنسان قد یتعفن ویت�ح�ول ال�ى ج�ث�ة 

ھامدة، طالما تمادت خفافیش اللیل في غ�یًّ�ھ�م 

في تھجی�ن ال�ن�اس م�ن خ�الل نش�ر أس�اط�ی�ر 

القرون الوسطى وتحوی�ل ال�وط�ن ال�ى م�ك�ان 

 مرعب ورھیب.

تستمر ھذه الخفافیش في الطیران جھاراً دون 

اي رادع، وترصد ع�ن ك�ث�ب وت�ح�رص ع�ل�ى 

منع الغیوم السوداء، التي غطت أدیم الس�م�اء 

 من التبدد. 

ومع ذلك ال ی�م�ك�ن�ھ�م ص�د ال�ری�اح ال�م�ن�ع�ش�ة 

القادمة من األنھار الصالحة والنقیة والتي في 

طریقھا ان تھب في المسار الص�ح�ی�ح ل�ت�دف�ع 

بتلك الغیوم الح�ال�ك�ة ب�ع�ی�داً وب�ع�د أن ت�ظ�ھ�ر 

الشمس ثانیة، وتلقي ببریق�ھ�ا الس�اط�ع ع�ل�ى 

ال��م��ن��ح��درات، والس��ھ��ول، وال��ودی��ان، وق��م��م 

الجبال الشم�اء، وف�وق أس�ط�ح ال�ب�ی�وت، ف�ي 

القرى، واألریاف المتعبة، والمدن المھجورة، 

سوف یزحف الناس ف�ي ھ�دوء وح�زم، ن�ح�و 

اوكارھم المشبوھة، والمل�غ�وم�ة ب�الض�غ�ی�ن�ة، 

واألحقاد، وسرعان ما ینتفض�ون ض�د ال�ق�ھ�ر 

وال��ط��غ��ی��ان، وھ��م ی��ح��م��ل��ون ش��ع��ل��ة ال��ح��ری��ة 

 ویصرخون بصوت عاٍل نعم للوطن.
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 (التمییز). 22شيء من اللغة العربیة ح
 بقلم: أ. د. مدیح الصادق... من كندا
یأتي لبی�ان  التمییز اسم نكرة، فضلة، منصوب،

 ما قبلھ من إجمال، أو إبھام؛
َن معنى (ِمْن)، ویُسمى: ُمفسِّراً، تفس�ی�راً،  تضمَّ

 ُمبیِّناً، وتبییناً، ُممیِّزاً، وتمییزاً، نحو:
 (اشتریُت طنّاً قمحاً)، (طاَب حبیبي نفَساً).

 التمییز نوعان:
األول ما یبین إجمال الذات، ویس�م�ی�ھ ال�ب�ع�ض 
(التمییز الملفوظ)؛ ویأتي بعد المقادی�ر، وھ�ي: 
الممسوحات: (لي ف�ّداٌن أرض�اً)، وال�م�ك�ی�الت: 

والموزونات: (عن�دن�ا ك�ی�ل�و  لَك سلَّةٌ فاكھةً)، (
 عسالً)، واألعداد: (في جیبي ثالثوَن ألفاً).

ھذا النوع منص�وب ب�م�ا فسَّ�َرهُ:(ف�ّدان، س�لّ�ة، 
 كیلو، وثالثوَن).

الثاني ما یبین إجمال النسبة، أي بیان ما تع�ل�ق 
بھ العامل من فاعل أو مفعول، ویسمیھ البعض 
(التمییز الملحوظ)، نحو: (طاَب أخي نفساً)، و

 (غرْسُت األرَض شجراً).
(نفساً): تمییز من�ق�ول م�ن ال�ف�اع�ل، واألص�ل: 
(طابْت نفُس أخي) ، فبیََّن (نفساً) الفاعل ال�ذي 

 تعلق بھ الفعل.
(شجراً): تمییز منقول من المفع�ول، واألص�ل: 
(غرسُت ش�ج�َر األرِض)، ف�ق�د ب�یَّ�َن (ش�ج�راً) 
المفعول الذي تعلق بھ الفعل، وال�ن�اص�ب ل�ھ�ذا 
النوع من التمییز الع�ام�ل ال�ذي ق�ب�ل�ھ: (ط�اَب، 

 وغرَس).
{اشتعـَل الـرأُس شـی�ـ�ب�ـَ�اً}،  ومـن ھــذا النـوع:

رنَا األرَض عیونَاً.  و{فجَّ
ھناك تمییز منقول من المبتدأ، نحو: {أنَا أك�ث�ُر 

 منَك ماالً}.
 التقدیر: (مالي أكثُر ِمْن مالَِك).

.............. 
یجوز جّر التمییز ال�دال ع�ل�ى م�ق�درات، م�ث�ل: 
المساحة، الكی�ل، وال�وزن؛ ب�اإلض�اف�ة، إذا ل�م 

 یُجّر بغیره، نحو:
وك�ی�ل�و  (عندي ھكتاُر أرٍض، وص�ف�ی�ح�ةُ ت�م�ٍر،

 طحیٍن).
إذا أضیف الدال على مقدار إلى غیر ال�ت�م�ی�ی�ز؛ 

 وجَب نصب التمییز، نحو:
(ما في الحوضِ قدَر راحٍة ماًء)، {فلْن یقبَل ِمن 

 أحِدِھم ِملَء األرِض ذَھباً}.
................. 

(تمییز العدد) لھ باب مستقل یأتي ف�ي ال�ح�ل�ق�ة 
 الحقاً. 23

یُسأل عن (تمییز العدد) باسم االستفھ�ام (ك�م)، 
 ویكون تمییزھا منصوباً:

 (كْم كتاباً قرأَت؟). (قرأُت عشریَن كتاباً).
................ 

یجب نصب التمییز الواقع بعد (أفعل التفضیل)؛ 
إذا كان فاعال في المعنى، وعالمة ماھو ف�اع�ل 

في المعنى أن یصل�ح ج�ع�ل�ھ ف�اع�ال ب�ع�د ج�ع�ل 
 نحو: (أفعل التفضیل) فعال،

 (أنِت أعلى منزالً، وأكثُر علماً).
ب نص�ب (م�ن�زالً، وع�ل�م�اً)؛ إذ یص�ّح  لقد توجَّ

 جعلھما فاعلین في قولك:
 (أنِت َعال منزلُِك، وكثَر علُمِك).

مثال ما ھو لیس ب�ف�اع�ل ف�ي ال�م�ع�ن�ى: (س�ع�ٌد 
 أفضُل طالٍب، وھنٌد أفضُل طالبٍة).

ب جّر (طالب، وطالبة) باإلض�اف�ة، ألن  لقد توجَّ
 كل منھما لیس فاعالً في المعنى.

إذا أضیف (أفعل التف�ض�ی�ل)  یجب نصب التمییز
 إلى غیره، نحو:

 (أنَت أحَسُن القوِم رجالً).
................ 

قد یقع التمیی�ز ب�ع�د ك�ل م�ا دّل ع�ل�ى ت�ع�ج�ب؛ 
 فیُنصب، نحو:

{كفى با�ِ شھیداً!}، (ما أحسَن زی�داً رج�الً!)، 
َك شاعراً!)، (حس�بُ�َك  (أكِرْم بعماٍد أباً!)، (�ِ درُّ

 بأحمَد فارساً!).
............... 

یجوُز جّر التمییز ب(ِمْن)؛ إذا لم یكن فاعال في 
 المعنى، وال ُممیِّزاً لعدد، نحو:

(عندي ف�ّداٌن ِم�ن أرٍض، وط�نٌّ ِم�ن ط�ح�ی�ٍن، 
 وصفیحتاِن من عسٍل وتمٍر)،
 (غرسُت األرَض ِمن شجٍر).

والص�واب:  التقل: (ط�ابَ�ت م�ری�ُم ِم�ن ن�ف�ٍس)،
 واألصل: (طابَْت مریُم نفساً)،

(طابَْت ن�ف�ُس م�ری�َم)؛ ألن (ن�ف�س) ف�اع�ل ف�ي 
 المعنى.

ال تقل (عندي عشروَن ِمن درھٍم)، والص�واب: 
(عندي عشروَن درھَم�اً) ألن (درھ�م�اً) م�م�یِّ�ز 

 لعدد.
............. 

مذھب سیبویھ أنھ ال یجوز تقدیم التمیی�ز ع�ل�ى 
عاملھ، سواء كان متصرفاً، أو غیر مت�ص�رف، 

 فال تقل:

(ن��ف��س��اً ط��اب��ْت م��ری��ُم)، وال (ع��ن��دي درھ��م��اً 
 عشروَن).

د، وابن مالك؛  أجاز الكسائي، والمازني، والُمبرِّ
 تقدیم التمییز على عاملھ المتصرف نحو:

 (نفساً طابْت مریُم)، و(شیباً اشتعَل رأسي).
 جاء في بیت اختلف الرواة في نسبتھ:

وما كاَن نفس�اً     "أتھجُر لیلى بالفِراِق حبیبَھا؟
 بالفراِق تطیُب"

 واستشھد النحاة ببیت مجھول قائلھ:
وم��ا    "ض��یَّ��ع��ُت َح��زِم��ي ف��ي إب��ع��اِدَي األَم��ال

 ارعَوْیُت، وشیباً رأسي اشتَعال".
من شواھد النحاة عل�ى ت�ق�دی�م ال�ت�م�ی�ی�ز ع�ل�ى 

 عاملھ المتصرف؛ قول شاعر:
وداِع�ي ال�َم�ن�وِن     "أنفساً تطیُب بنیِل الُمن�ى؟

 یُنادي جَھارا"
............... 

یكون العامل متصرفاً ویمنع تقدیم التمییز علیھ 
عند جمیع النحاة في: (كفى بزی�ٍد رج�الً!)؛ ف�ال 
یجوز القول: (كفى رج�الً ب�زی�ٍد!)؛ ألن ال�ف�ع�ل 

فإنھ بمعنى فعل غیر  -وإْن كان ُمتصرفاً  -(كفى)
متصرف، أي (فعل التع�ج�ب)؛ وم�ع�ن�ى ق�ول�ك: 

 (كفى بزیٍد رجالً!): (ما أكفاهُ رجالً!).
ھذا متفق علی�ھ ع�ن�د ال�ن�ح�اة؛ ف�الش�يء ال�ذي 

 یُشبھ شیئا یأخذ حكمھ؛ مثل:
(اس��م ال��ف��اع��ل واس��م ال��م��ف��ع��ول وص��ی��غ  -1

المبالغة)؛ شابھت (الفعل في م�ادت�ھ وم�ع�ن�اه)؛ 
فأخذت حكمھ: رفعت الفاعل، والمت�ع�دي م�ن�ھ�ا 

 نصب مفعوالً بھ.
(ما الحجازیة، وال، وإْن، والت)؛ أش�ب�ھ�ت  -2

(لیس) في الم�ع�ن�ى؛ ف�أخ�ذت ح�ك�م�ھ�ا: رف�ع�ت 
 االسم ونصبت الخبر.

(إنَّ وأخواتھا) أشبھت (الفعل ف�ي م�ع�ن�اه)؛  -3
م م�ن�ص�وب�ھ�ا  فرفعت الخبر ونصبت االسم، وقُدِّ
وجوباً على مرفوعھا، بعكس ال�ف�ع�ل؛ ل�ك�ون�ھ�ا 
فرعاً، كما أنھا جاز أن ت�ن�ص�ب (ال�ح�ال) ل�ھ�ذه 

 المشابھة.
................... 

قد یُخط�ئ ال�ب�ع�ض ف�ي ال�ت�ف�ری�ق ب�ی�ن ال�ح�ال 
والتمییز لتشابھھما ب�ك�ون ك�ل م�ن�ھ�م�ا ن�ك�رة، 
فضلة، منصوباً، وفیما یلي م�ا ی�م�ی�زھ�م�ا ع�ن 

 بعض:
الحال یتضمن معنى ح�رف ال�ج�ر (ف�ي) أم�ا -1

 التمییز فیتضمن معنى حرف الجر (ِمْن).
الحال یبین ھیئة صاحبھ، وال�ت�م�ی�ی�ز یُ�ف�ّس�ر -2

 إجمال ما قبلھ.
ل -3 الحال یأتي اس�م�اً مش�ت�قّ�اً، أو ج�ام�داً ی�ؤوَّ

 بمشتق، أّما التمییز ففي الغالب یأتي جامداً.
الحال یجوز تعددھا، أما التمییز ف�ال ی�ت�ع�دد  -4

 إال بالعطف. 
الحال یأتي اسماً مفرداً، أو جملة، أو ش�ب�ھ  -5

 جملة، أما التمییز فال یأتي إّال اسماً مفرداً.
الحال یجوز تقدیمھ على عاملھ، والت�م�ی�ی�ز  - 6

ال یجوز تقدیمھ؛ إال إذا كان الع�ام�ل م�ت�ص�رف�اً، 
 (عند أغلب النحاة).
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 الزاغة المتحولة: -
 النص السوري

 )1("الـزاغـة" 
((كان یا مكان في قدیم الزمان، رج�ل وام�رأت�ھ   

فقیري ال�ح�ال ی�ع�ی�ش�ان ف�ي ك�وخ ص�غ�ی�ر ع�ل�ى 
أطراف الغابة ولم یرزقھما هللا بخلفة رغم السن�ی�ن 
الطویلة. في یوم م�ن األی�ام ت�وض�أت ال�م�رأة ف�ي 
اللیل وصلّت ركعتین � ت�ع�إل�ى، ودع�ت ال�م�رأة 
ربّھا أن تحبل وتلد ول�و زاغ�ة، وب�أم�ر ال�م�ق�ادی�ر 
أجاب هللا دعاءھا، فحملت وبعد تسعة أشھر ولدت 

 فإذا بالمولود فرخ زاغة.
بعد مدة قصی�رة م�ات زوج�ھ�ا ف�ب�ق�ی�ت ال�م�رأة    

وحیدة تربي الزاغة وت�ط�ع�م�ھ�ا وت�رع�اھ�ا، ح�ت�ى 
كبرت وصارت تطیر خ�ارج ال�ب�ی�ت وت�أك�ل م�ن 

 األرض مثل باقي الطیور.
في أحد األیام طارت الزاغة ب�ع�ی�داً ف�ي ال�غ�اب�ة    

فرأت فیھا بحیرة ماء صغیرة بین األشجار ماؤھ�ا 
صافیة كالزالل فنزلت على الضفة وخلعت ثوب�ھ�ا 
الریش على إحدى األشجار، وإذا بھا صبیة ح�ل�وة 
شقراء جسم مث�ل ال�ب�ل�ور س�ب�ح�ان ال�ذي خ�ل�ق�ھ�ا، 
سبحت في البحیرة مدة من الزمن وھ�ي مس�رورة 
ثم خرجت ولبست ث�وب�ھ�ا ورج�ع�ت ك�م�ا ك�ان�ت، 

 وطارت وعادت إلى الكوخ.
كان في المدینة ملك عنده ابن ربّ�ت�ھ أم�ھ ع�ل�ى    

الدالل والرفاه حتى صار شابا، فأرادت أن تزوجھ 
تعجبھ بنات المملكة كلھا حت�ى اح�ت�ارت أم�ھ   فلم

معھ، خرج مرة للص�ی�د ف�ي ال�غ�اب�ة ف�وص�ل إل�ى 
البحیرة، فرأى صبیة مثل القمر تسبح ف�ي ال�م�اء، 
فجلس متخفیاً بین األشجار یراقبھا وقد أخذ جمالھا 
عقلھ، وبعد قلیل خرجت الصبیة من الماء ولبس�ت 
ثوب الریش، وت�ح�ول�ت إل�ى زاغ�ة وط�ارت ف�ي 
السماء ولم یعرف أین ذھ�ب�ت. ف�ي ال�ی�وم ال�ت�ال�ي 
ذھب إلى البحیرة في الموعد نفسھ، فوجد الصب�ی�ة 
تسبح كالعادة فراقبھا حتى طارت وبقي عل�ى ھ�ذا 
الحال عدة أیام یراقب الصبیة ویتابعھا حتى عرف 

 بیتھا.
رجع ی�وم�اً إل�ى أم�ھ وق�ال ل�ھ�ا: اآلن أری�د أن   

أتزوج، ففرحت أمھ وسألت�ھ ع�ن ع�روس�ھ ف�دل�ھ�ا 
على صبیة في كوخ الزاغة وطلب أن تخطبھا ل�ھ. 
حاولت األم أن ت�غ�ی�ر رأی�ھ وع�رض�ت ع�ل�ی�ھ أن 
تخطب لھ بنت الوزیر أو بنت ال�ق�اض�ي، وی�ت�رك 
بنت الكوخ الفقیرة دون فائدة، أصّر األم�ی�ر ع�ل�ى 
موقفھ وقال: إذا لم تزوجیني ھذه البنت (ح�ط�ی�ل�ي 
التابوت وخلیني موت). فاضطرت أمھ أن ترضخ 
لرغبتھ، فذھبت إلى الكوخ، فوج�دت ف�ی�ھ ع�ج�وز 
فقیرة, سألتھا عن ابنتھا، فقالت لھا: یا ملكة الزمان 

 لیس عندي بنات في البیت إال ھذه الزاغة.
عادت أمھ وأخبرتھ بالقصة، فقال ل�ھ�ا: ھ�ذا م�ا    

أری�ده أن ت�خ��ط��ب��ي ل��ي ال��زاغ��ة. ص��رخ�ت األم 
وولولت وقالت لھ: كیف تتزوج الزاغة وأنت اب�ن 
الملك ماذا یقول عنا الناس ھذا مس�ت�ح�ی�ل. ف�دخ�ل 
غرفتھ وأغلق علیھ ووض�ع ال�ح�زن ف�ي ال�ج�رن، 
وامتنع عن الطعام والشراب، والن�وم ح�ت�ى ص�ار 
كالعود ومرض مرضاً شدیداً أعج�ز األط�ب�اء ع�ن 
شفائھ، حنّت علیھ أمھ ورّق قلبھا، وقالت لن�ف�س�ھ�ا: 

 أمري إلى هللا سأخطب لھ الزاغة .
ذھبت إل�ى ال�ع�ج�وز وط�ل�ب�ت ال�زاغ�ة الب�ن�ھ�ا،    

فتعّجبت العجوز منھا وأعطتھا الزاغة، وق�ب�ض�ت 
ثمنھا كیساً من الذھ�ب، ف�ح�م�ل�ت�ھ�ا ال�م�ل�ك�ة م�ع�ھ�ا 
ورجعت إلى القصر، لما رآھا ابن الملك رّدت إلیھ 
الروح، وقام مثل الح�ص�ان ول�م ی�ع�د ف�ی�ھ ش�يء. 

 فقالت لھ أمھ: خذ زاغتك وتزوجھا وانبسط معھا.
في المساء خلعت الزاغة ث�وب ال�ری�ش ف�ب�ان�ت    

صبیة حلوة لیس لھا مثیل في البالد، ونام�ت ت�ل�ك 
اللیلة مع ابن الملك، وفرح بھا كثیرا وكان�ت ل�ی�ل�ة 

 من العمر.
في الصباح ن�ھ�ض�ت ال�زاغ�ة ق�ب�ل أن یس�ت�ی�ق�ظ   

الجمی�ع، ول�ب�س�ت ث�وب ال�ری�ش ورج�ع�ت زاغ�ة 
ووق�ف��ت ت��ت�ف��لّ�ى ع�ل��ى الش�ب��اك. دخ��ل�ت أم�ھ ف��ي 
الصباحیة وجدتھ مسروراً ومبسوطا، بینما ك�ان�ت 
الزاغة على الشباك فقالت لھ: ص�ب�اح�ی�ة م�ب�ارك�ة 

 سالمة عقلك یا ابني. وتركتھ حزینة ومضت .
بعد عّدة أیام دخلت أم�ھ ف�وج�دت�ھ�م�ا ك�م�ا ھ�م�ا،   

فقالت لھ: یا ابني بھدلتنا بین الناس ك�ی�ف ت�ع�ی�ش 
أنت والزاغة ؟. غداً الوزیر ع�ام�ل ح�ف�ل�ة ك�ب�ی�رة 
بمناسبة زواج ابنھ، وقد دعانا ل�ن�ح�ض�ر ال�ح�ف�ل�ة، 
كیف ستذھب أنت والزاغة إلى الحفل�ة ؟ فض�ح�ك 
منھا وقال: بسیطة یا أمي اتركي الموضوع ع�ل�ي 

 وغداً ترین خیراً إن شاء هللا .
یوم الحفلة خلعت الزاغة ثوب الریش، ول�ب�س�ت    

أحلى الثیاب فصارت أمیرة من األمیرات، فذھبت 
مع ابن الملك إل�ى ال�ح�ف�ل�ة ف�رآھ�ا ال�ن�اس، وط�ار 
عقلھم فیھ�ا ف�رقص�ت، وان�ب�ھ�ر ال�ن�اس ب�ج�م�ال�ھ�ا 
ورقصھا. انتھت الحفلة وعادت إلى البیت ولبس�ت 

 ثوب الریش ورجعت زاغة كما كانت.
دخلت أمھ في الصباح ق�ال�ت ل�ھ: ك�ان�ت م�ع�ك    

صبیة أحلى من كل صبایا الدنیا ما م�ث�ل ال�زاغ�ة، 
ما رأیك أن أخطبھا لك وأزوجك إیاھا ؟ فض�ح�ك 
وقال: كما تریدین یا أم�ي غ�داً ن�رى إن ش�اء هللا 

 تعإلى.
تعجبت أمھ واستغربت تصرفاتھ وأخذت تراقبھ    

في اللیل، فاكتشف�ت أم�ر ال�زاغ�ة ورأت�ھ�ا ع�ن�دم�ا 
خلعت ثوبھا وخبأتھ في الصن�دوق وب�دت ص�ب�ی�ة 
رائعة الجمال، ھي ذات الصبی�ة ال�ت�ي رأت�ھ�ا ف�ي 
الحفلة، فعرفت سّر الزاغة وغافلتھا وأخذت ثوبھ�ا 

 الریش وأحرقتھ.
في الصباح لم تجد الزاغة ثوبھا، فبكت وناحت    

كثیراً علیھ، دخلت الملكة وقالت لھ�ا: ی�ك�ف�ي ب�ك�اًء 
ودموعاً لن تحتاجي ثوب الریش ب�ع�د ال�ی�وم أن�ت 
زوجة ابن المل�ك، وأح�ل�ى األم�ی�رات ذھ�ب�ت أی�ام 
الزاغة ولن ترجع، وحاولت معھا حتى رض�ی�ت، 
وصنعت البن�ھ�ا ع�رس�اً ج�دی�داً وأق�ام�ت األف�راح 
واللیالي المالح، ودع�ت ج�م�ی�ع نس�اء ال�ب�ل�د إل�ى 
العرس لیش�اھ�دوا ع�روس اب�ن ال�م�ل�ك، وع�اش�وا 

 باللذة والنعیم وطیب هللا عیش السامعین.)).
*** 

 السلحفاة المتحولة: -
 النص السوري

 )2("الصیاد والسلحفاة" 
((كان یا ما كان في قدیم ال�زم�ان ص�یّ�اد ف�ق�ی�ر    

الحال یعیش مع عائلتھ في بیت قدیم خ�رب، ك�ان 
یخرج إلى البحر للصید فیرمي شبكتھ یصی�د ی�وم 

 وعشرة ال یصید فال یجدون ما یأكلونھ.
خرج یوماً إلى البحر وسمى با� ورمى ش�ب�ك�ت�ھ  

وسحبھا فوجدھا فارغة ثم رماھا عّدة مّرات، وفي 
كل مّرة تخرج فارغة، كاد أن ی�ی�ئ�س م�ن ت�أم�ی�ن 
رزقھ وطعام أوالده ھذا الیوم, ورمى الشبكة للمرة 
األخیرة فخرجت فیھا سلحفاة كبیرة، غضب كثیراً 
وقال: عجیبة رزقتي الیوم سلحفاة ماذا سأفعل بھ�ا 

 ؟
أراد الصیّاد أن یتخلّص منھا ویرمیھ�ا ف�ي ال�ب�ح�ر 
لكنھ توقف فجأة، وف�ّك�ر أن ی�أخ�ذھ�ا إل�ى ال�ب�ی�ت 
لیلعب فیھا األوالد فتنسیھم جوعھم وأل�م ب�ط�ن�ھ�م، 
ففرح األوالد كثیراً عندما رأوا السلحفاة، وأمضوا 
الیوم یلعبون ویمرحون ویتسلون بالسلحفاة، بین�م�ا 
كانت الم�رأة ت�ب�ك�ي وت�ن�دب ح�ظّ�ھ�ا ال�ت�ع�س م�ع 
زوج�ھ��ا. ف�ق��ال ل��ھ�ا الص��ی��اد: ھ��ذا رزق��ن�ا ال��ی��وم 

 فاصبري یاإمرأة حتى هللا یفرجھا علینا.
نام األوالد جائعین بعد أن تع�ب�وا م�ن ال�ل�ع�ب م�ع 
السلحفاة، فحملت المرأة السلحفاة ووضعتھا ت�ح�ت 

( القفّاعة ) ونامت حزینة، وبعد م�ن�ت�ص�ف ال�ل�ی�ل 
خرج من تحت ( القفّاعة) صبیة حل�وة أج�م�ل م�ن 
حوریة البحر، تس�لّ�ل�ت ت�ح�ت ج�ن�ح ال�ظ�الم إل�ى 
شاطئ البحر ونادت أختھا، فخرج�ت ل�ھ�ا ص�ب�ی�ة 
أجمل منھا فسلّمت علیھا، وحكت لھا قص�ت�ھ�ا م�ع 
الصیّاد الفقیر وعائلتھ التي نامت جائع�ة وق�د ح�ن 
قلبھا علیھم، وطلبت منھا أن تحضر لھا كمیة م�ن 
اللحم والبرغل والطحین والسمن، فأحضرتھم ل�ھ�ا 
وحملتھم وعادت إلى البیت فطبخت أطیب الطعام، 
وعجنت وخبزت طوال اللیل ثم وض�ع�ت�ھ�م ت�ح�ت 

 القفّاعة وعادت إلى قوقعتھا.
في الصباح نھضت زوجة الصیاد ورفعت القفّاعة 
لتخرج السلحفاة ل�ألوالد، ف�رأت م�ا أدھش�ھ�ا م�ن 
الطعام الشھي والخب�ز ال�ل�ذی�ذ، ف�أخ�ب�رت زوج�ھ�ا 
وأحضرت األوالد وأكلوا حتى امتألت ب�ط�ون�ھ�م، 
ث�م أمض��وا ال��ی��وم ی��ل��ع�ب��ون ب�الس��ل��ح�ف��اة ف�رح��ی��ن 

 مسرورین حتى المساء.
أما الصیاد فقد حمد هللا على ھذه النعمة وعرف أن 
هللا لن یتركھ على ھذا ال�ح�ال، وب�ق�ي ف�ي ال�ب�ی�ت 
لیرتاح ولم یخرج إلى الصید ذل�ك ال�ی�وم، مض�ت 
عّدة أیام على ھذا الحال ی�ج�دون ال�ط�ع�ام ج�اھ�زاً 
تحت القفّاعة، فیأكلون منھ دون أن یعرفوا من أین 

 یأتي الطعام ومن یصنعھ لھم.
یوماً جلس الصیاد وامرأتھ یفّكران في سر األم�ر، 
وقّرر الرجل أن یسھر طول اللیل لیكتشف الس�ر، 
في الوقت المحّدد كالعادة خرجت الفت�اة ال�ح�وری�ة 
من تحت ( القفّاع�ة ) ب�ث�وب�ھ�ا ال�ج�م�ی�ل، وق�ام�ت�ھ�ا 
الممشوقة متسلّلة نحو البحر، فتبعھا الصیاد متخفیاً 
فرآھا تقابل أختھا وتحمل األغراض وت�ع�ود ن�ح�و 
البیت، فتركھا حتى ان�ت�ھ�ت م�ن ال�ط�ب�خ وال�خ�ب�ز 
فتسلّل نحو القفّاعة، وأخذ بیت السلحفاة ورماه ف�ي 
التنّور أمام عیني الفتاة، فحزنت علیھ وبكت كثیراً 
ویئست من عودتھا إلى وطنھا في أعماق ال�ب�ح�ر، 

 ثم عقد علیھا الصیّاد وتزوجھا.
في الص�ب�اح رآھ�ا ال�ج�ی�ران ف�أع�ج�ب�وا ب�ح�س�ن�ھ�ا 
وجمالھا، وشاع ص�ی�ت�ھ�ا ف�ي ال�ب�ل�د ح�ت�ى وص�ل 
خبرھا إلى أسماع الم�ل�ك، ف�أراد أن ی�راھ�ا ف�أق�ام 
حفلة ك�ب�ی�رة دع�ا إل�ی�ھ�ا أھ�ل ال�ب�ل�د م�ن ال�رج�ال 

 والنساء.
في الحفلة رقصت الحوریة رقص�ة أط�ارت ف�ی�ھ�ا 
عقول الحاضرین، فأحبھا الملك وأراد ال�ح�ص�ول 
علیھا، فاخبر وزیره برغبتھ فیھا وط�ل�ب م�ن�ھ أن 
یدبر لھ مكیدة للحصول على ھذه الحوری�ة، أش�ار 
علیھ الوزیر أن یستدعي الصیّاد ویطلب منھ طلب�اً 
صعباً فإذا عجز عنھ یضرب عنقھ، فسألھ عن ھذا 
الطلب ؟ فأجابھ الوزیر: اطلب منھ أن یحضر ل�ك 
عنقوداً من العنب ی�أك�ل م�ن�ھ ھ�و وح�اش�ی�ت�ھ وال 

 ینقص منھ شیئاً.
نفّذ الملك ما أشار علیھ الوزیر واستدعى الص�یّ�اد 
وطلب منھ العنقود، وأمھلھ ث�الث�ة أیّ�ام إلحض�اره 

 وإالّ سیضرب عنقھ.
بكي الصیاد على حال�ھ وع�اد إل�ى ال�ب�ی�ت ح�زی�ن�اً 
مھموماً وقال لزوجتیھ: م�دوا ل�ي ال�ف�راش ألودع 
وأموت. فسألوه عن مشكلتھ فلم یرد, فألح�وا ع�ل�ی�ھ 
كثیراً حتى أخبرھم بم�ا ی�ری�د م�ن�ھ ال�م�ل�ك، وأن�ھ 
سیقتلھ بعد ثالثة أیّ�ام إن ل�م ی�ح�ض�ر ال�م�ط�ل�وب. 
ضحكت الحوریة وطیبت خاطره وق�ال�ت ل�ھ: أن�ا 
أعرف ما یرید الملك وس�أرد ل�ھ ك�ی�ده ف�ي ن�ح�ره 
بعون هللا، سأحضر لك العنق�ود ال�ذي ط�ل�ب�ھ ق�ب�ل 

 الیوم الثالث فكن مطمئناً.
لم یقتنع الصیّاد بكالمھا ونام مھموماً ت�ل�ك ال�ل�ی�ل�ة 
حتى صباح الیوم الثالث، أمرت الحوریة الص�ی�اد 
أن یذھب إلى شاطئ البحر وینادي أختھا، ویس�لّ�م 
علیھا ویطلب منھا عنقود عنب م�ن دال�ی�ة دارھ�م 

 القدیمة.
فعل الصیاد كما أم�رت�ھ ال�ح�وری�ة ف�أحض�رت ل�ھ 
األخت عنقوداً من العنب غریباً ل�م ی�ر م�ث�ل�ھ ف�ي 

عاد إلى البیت وفي ال�ط�ری�ق اش�ت�ھ�ى أن   حیاتھ.
یأكل من العنقود فصار یأكل منھ ط�ول ال�ط�ری�ق، 
وكل حبة یأكلھا تظھر حبة بدالً منھا فتعجب وأیقن 

 بالفرج.
في البیت أكل منھ األوالد حتى شبعوا، ث�م ح�م�ل�ھ 
في الیوم الموعد إلى الملك، فاستھزأ منھ وظن أنھ 
سیحصل على غایتھ، فأكل من�ھ وش�ارك�ھ ال�وزی�ر 
ومستشاره وحاشیتھ، فلم یذوقوا عنباً أل�ذ وأط�ی�ب 
منھ، ثم أكل الحراس وال�ج�ن�ود وأھ�ل ال�ب�ل�د، ول�م 

 ینقص العنقود حبة واحدة.
احتار الملك وال�وزی�ر م�ن ھ�ذا األم�ر ال�ع�ج�ی�ب، 
واجتمعا لیفكرا في ط�ری�ق�ة ث�ان�ی�ة ل�ل�ت�خ�ل�ص م�ن 
الصیاد، فأشار علیھ الوزیر أن یطلب من الص�ی�اد 
مولوداً ابن یوم یحكي لھ حكایة طویلة كلھ�ا ك�ذب 

 من أولھا إلى آخرھا.
عاد الصیّاد ثانیة إلى البیت مھموماً أكثر، وحكى  

لزوجتھ الطلب المستحیل الذي طلبھ للملك، فقال�ت 
لھ الحوریة: بسیطة اذھب إلى البحر واط�ل�ب م�ن 
أختي أن تحضر لك ابن أختھا الصغیرة ال�ذي ول�د 

 الیوم، وقل لھا أن خالتھ ترید أن تراه.
فعل الصیاد ما طلبت منھ زوجتھ وأحضرت أختھا 
طفالً صغیراً في لفتھ، حملھ وعاد إلى البی�ت. ف�ي 
الطریق قال لھ الطفل: مرحباً یا زوج خالت�ي، ھ�ذا 
الملك سيء ووزیره أخبث منھ لن یخصمھا م�ع�ك 
برائحة طیبة ول�ن یش�ب�ع ط�ل�ب�ات، وی�ری�دون أن 
یقضوا علیك حتى یتزوج الملك خالتي، سأری�ح�ك 
منھ بإذن هللا. مْر اآلن إلى الس�وق، واش�ت�ري ل�ي 
خنجراً مسموماً وضعھ تحت الّلفة وات�رك ال�ب�اق�ي 

 علّي ..
فعل الصیاد وعادا إلى البیت وأمضى الطفل اللی�ل 
 یسامرھم ویحكي لھم الحكایات حتى ناموا جمیعاً.

في الصباح حملھ الصیاد إلى مجلس الملك، فس�لّ�م 
الطفل علیھم فاستغربوا ذلك، وجلس الصیّ�اد ب�ی�ن 
الملك والوزیر، وقال للطفل: اآلن احك لن�ا ح�ك�ای�ة 

 طویلة كلھا كذب من أولھا إلى آخرھا.
تنحنح الولد ثم قال: صلوا على النبي العدنان، م�ن 
زمان وأنا شاب, ك�ن�ت أف�ل�ح األرض ع�ل�ى ث�ور 
صغیر وبقیت ثالثة أی�ام دون ط�ع�ام وال ش�راب، 
وق�ب��ل آخ��ر خ�ط ف��الح�ة وج��دت ج��وزة ع��ف��ن��ة، 
فطمرتھا بالخط وبلت علیھا وإذ بالجوزة نبتت من 
تحت األرض، وطالت وصارت تكبر وتكبر حتى 
غطّت األرض، وصار فیھا جوز ما بیعرف عدده 
إالّ هللا، فأمسكت ح�ج�راً ص�غ�ی�راً ورم�ی�ت�ھ ع�ل�ى 
الشجرة، فسقط منھا جوز قدر بیدر الحن�ط�ة، ول�م 
یكن عندي إال كیساً واحداً فمألتھ، وح�م�ل�ت�ھ ع�ل�ى 
الثور فسقط الثور من ثقل وزن الحم�ل ول�م ی�ق�در 
أن یستمر بھ، وكان عندي دیكاً قدر الكبش فحّملت 
الكیس علیھ، وضربتھ بالمّساس فطار بالكیس إلى 
البیت، وجمعت الجیران حت�ى أن�زل�وه م�ع�ي ف�إذا 
بظھر الدیك مجروحاً، ف�ع�ص�رت ب�ع�ض ال�ج�وز 
ودھنتھ بھ، ووضعت علیھ ورق�ة ال�ج�وز ول�ف�ف�ت�ھ 
على الجرح، فإذا بورقة الجوز تنبت وتك�ب�ر أم�ام 
عیني حتى صارت ش�ج�رة، ف�خ�ف�ت ع�ل�ى ال�دی�ك 
وسحبت خنجراً مثل ھذا، وأخذت أقطع األغصان 

 وأضربھا (ھیك .... وھیك...)
في ھذه اللحظة أخرج الطفل الخ�ن�ج�ر م�ن ال�ل�ف�ة، 
وضرب بھ رأس الملك فأط�اره ث�م رأس ال�وزی�ر 

 فقطعھ.
والتفت إلى الصیاد وقال: واآلن ی�ا زوج خ�ال�ت�ي 
اجلس على عرش الملك، فأنت أصبحت مل�ك ھ�ذه 
البالد بدالً من الملك الخبیث، فصار الصیاد م�ل�ك�اً 
والحوریة ملكة، وحكما بالعدل وال�ح�ق ومس�اع�دة 
الناس والمحتاجین، وعاشوا جمیعاً بالعز وال�ن�ع�ی�م 

 وطیب هللا عیش السامعین.)).
*** 

 

 الدیك المتحول إلى فتاة جمیلة: -
كما ذكر في نص "سعالي الدین والدجاجة" في    

موضوعة البساط، في الفصل السادس. وقد ذكرنا 
ھذه القصة ألن الشخصیة التي ف�ی�ھ�ا ھ�ي ال�دی�ك، 
ونحن ال نعلم ھل كان الدیك بشرا وتحول إلى دیك 
لیعود مرة أخرى لطبیعتھ البشریة أم ال؟ المھم بدأ 

 دیكا وتحول إلى فتاة.
.................................. 
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كل متاب�ع ل�ن�ص�وص الش�اع�ر ال�ع�راق�ي    
كریم عبد هللا یدرك ویتلمس شخصیة النص 

المبني على رؤیة شعریة و نقدیة،   المثقف 
إذ ال یكتب كریم عبد هللا نصا اال وجعل ل�ھ 
عنوانا تصنیفیا ثانیا بیانیا من حیث ال�رؤی�ة 

في دیوان (ب�غ�داد   والنقدیة، وھنا  الشعریة
في حلتھا الج�دی�دة) ن�ج�د ال�ن�ص�وص ال�ت�ي 
كتبت بأسلوب السرد التعبیري محققة لشعر 
س��ردي ن��م��وذج��ي، ن��ج��دھ��ا ت��ق��دم ت��ح��ت 
تصنیفات تجدیدیة من ح�ی�ث ال�ب�ول�ی�ف�ون�ی�ة 
بتعدد االصوات والفسیفسائیة بلغ�ة ال�م�رای�ا 
والترادف التعبیري. لقد بینا كثیرا م�ن ھ�ذه 
المفاھیم في كتابات لنا سابقة وھنا سنت�ن�اول 
المظاھر االسلوبیة والنصیة ل�ھ�ذه االش�ك�ال 
الكتابیة في ھذا ال�دی�وان ال�ذي ی�ع�ّد وب�ح�ق 
عتبة العبور نحو ش�ك�ل ج�دی�د م�ن الش�ع�ر 
المكتوب بال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة وقص�ی�دة ال�ن�ث�ر 

   العربیة المعاصرة .
 
   النقد التعبیري وأبعاد القراءة -1
حینما تحدث عملیة القراءة ف�أن�ھ�ا ت�ت�ط�ور  

من مستوى المفردة الى مستوى االسن�اد او 
التجاور المفرداتي الى مستوى الجمل�ة ال�ى 
مستوى الفقرة ثم الى مستوى النص ب�ك�ل�ھ. 
اثناء كل مس�ت�وى ی�ح�ض�ر ال�ب�ع�د ال�ل�غ�وي 
ال��دالل��ي وال��ب��ع��د االب��داع��ي االس��ل��وب��ي، 
وبمجموع ما یتم من انظمة احتكاك وتق�اب�ل 
والتقاء وت�ق�اط�ع وب�ف�ع�ل مس�ت�وى ال�ن�ق�ط�ة 
التعبیریة لكل بعد تحصل في الفكر والنف�س 
مواضع تعبیریة لكل وحدة كتابیة فیھ یقابل�ھ 
ب��ع��د راب��ع خ��اص ب��ال��ق��ارئ ھ��و ال��ب��ع��د 
الشعوري واالستج�اب�ة ال�ج�م�ال�ی�ة، ب�ع�ب�ارة 
اخرى بینما یكون ال�ن�ص ك�ك�ی�ان م�ك�ت�وب 
شكال ثالثي االبعاد س�اك�ن ال ح�راك ف�ی�ھ، 

مت�ح�رك�ا ل�ھ   فانھ ككیان مقروء یكون كیانا
اربعة ابعاد البعد الرابع ھو البعد الشع�وري 
ویمثل بعد الحركة الذي یخرج ال�ن�ص م�ن 
السكون. فتكون القراءة ھي ال�ع�م�ل�ی�ة ال�ت�ي 
تعطي للنص روحا وت�خ�رج�ھ م�ن ال�م�وت 
ال��ى ال��ح��ی��اة، وھ��ذا م��ا نس��م��ی��ھ (ح��رك��ة 

  النص) .
القراءة ما ھي اال عمل�ی�ة مش�اھ�دة وت�ل�ق�ي  

تبحر فیھا النفس في عوالم النص والكت�اب�ة، 
والفكر واللغة، والخیال واالبداع، والشع�ور 
والمتعة. ھ�ذه ال�ع�وال�م االرب�ع�ة ال�ح�اض�رة 
دوما في الكتابة االبداعیة ھي التي تض�رب 
في عمق الن�ف�س وت�ج�ع�ل ال�ك�ت�اب�ة االدب�ی�ة 
ممیزة، وبمقدار تجلي عناصر واشیاء ت�ل�ك 
العوالم وتلك االب�ع�اد ی�ت�ح�دد وق�ع ال�ق�راءة 
ومقدارھا التعبیري. ال�ن�ق�د ال�ت�ع�ب�ی�ري ھ�و 
المجال الذي یبحث االنظمة الم�ت�ح�ق�ق�ة م�ن 
تفاعل ت�ل�ك االب�ع�اد وم�ا ی�ن�ت�ج ع�ن�ھ�ا م�ن 
مواضع وقیم تعبی�ری�ة ف�ي فض�اء ال�ك�ت�اب�ة 
وعوالمھا. ان ال�ت�ش�خ�ی�ص ال�دق�ی�ق وع�ال�ي 
الكفاءة للب�ع�د ال�ج�م�ال�ي ل�ل�ك�ت�اب�ة ب�واس�ط�ة 
ادوات النقد الت�ع�ب�ی�ري وت�ح�دی�د ال�م�ق�ادی�ر 
الكمیة والتشكالت الكیفیة ل�ل�ب�ع�د ال�ج�م�ال�ي 
للنص یمكن من تشخیص عال�ي ال�م�س�ت�وى 

لقیم النصوص جمالیا مما یعد مدخال علمی�ا 
للظاھرة الجمال�ی�ة واالس�ت�ج�اب�ة الش�ع�وری�ة 
تجاه الجمال. وھنا سنت�ن�اول دی�وان (ب�غ�داد 

ك�ری�م   في حلتھا الجدیدة) للشاعر الع�راق�ي
 عبد هللا وفق آلیات وأدوات النقد التعبیري.

 
 السرد التعبیري  الشعر السردي و - 2
ان التقسیم المعھود للكتابة الشعریة الى م�ا  

یكتب بالوزن و ما یكتب ب�غ�ی�ر ال�وزن م�ا 
عاد ك�اف�ی�ا ام�ام ال�زخ�م ال�ھ�ائ�ل وال�ك�ث�ی�ف 
للشاعریة المعاصرة، وت�وس�ع ال�ف�ھ�م ل�ل�غ�ة 
االبداعیة وتغیر المعارف العامة ب�ال�ل�غ�ة و 
طبیعة استعمالھا. وبعد الفھم العمیق لتقنیات 
قصیدة النثر والشكل ال�ذي ھ�ي ع�ل�ی�ھ ف�ي 
االعمال الساعیة ن�ح�و الش�ع�ر ال�ك�ام�ل ف�ي 
النثر الكامل، صار لزاما االل�ت�ف�ات ال�ى ان 
االی�ق�اع والش�ع�ری�ة ب�ال��ن�ث�ر ام�ا ان ت�ك��ون 
بصورة (شعر سردي) یعتمد تقنیات السرد 
التعبیري بشكل النثر الیومي، او ان ی�ك�ون 
بشكل (الشعر الص�وري) ی�ع�ت�م�د ت�ق�ن�ی�ات 
الص��ورة الش��ع��ری��ة وال��ت��وزی��ع ال��ل��ف��ظ��ي 
االیقاعي بال�ت�ش�ط�ی�ر ون�ح�وه. وألج�ل ھ�ذه 
الح�ق�ی�ق�ة أي وج�ود ش�ع�ر س�ردي وش�ع�ر 
صوري كان لزاما على النقد تقدیم ن�ظ�ری�ة 
متكاملة تستطیع مجاراة ھذا ال�ت�ط�ور وھ�ذا 

 الفھم والواقع الجدید للشعر.
الشعر حینما یكتب بشكل نثر فانھ بال�ن�ھ�ای�ة 
سیكون شعرا، والممیز بین ال�ن�ث�ر والش�ع�ر 
ل��ی��س ال��وزن ك��م��ا ی��ع��ت��ق��د، وال الص��ورة 
الشعریة والمجاز العالي كما اث�ب�ت�ھ الش�ع�ر 
السردي، انما ال�م�م�ی�ز ب�ی�ن�ھ�م�ا ان الش�ع�ر 
السردي یشتمل على السردیة التعبیریة، اي 
السرد ال یقصد الحكایة والتوصی�ل، الس�رد 
الممانع للسرد، ب�ی�ن�م�ا الس�رد ال�ن�ث�ري ام�ا 
قصصي حكائي یقصد الحكایة او توصیل�ي 
بشكل خ�ط�اب ورس�ال�ة. ب�م�ع�ن�ى اخ�ر ان 
الفرق بین الشعر والقص واللذین یش�ت�م�الن 
على السرد، ان السرد في ال�ق�ص�ة ح�ك�ائ�ي 
قصصي یقصد الحكایة وال�وص�ف، ب�ی�ن�م�ا 
السرد في الشعر تعبیري ھو سرد ال بقصد 
السرد ھو السرد الذي یمانع وی�ق�اوم الس�رد 
،انھ السرد بقصد االیحاء والرمز ال بق�ص�د 

   الحكایة والوصف.
مظاھر السرد التعبیري ج�ل�ی�ة ف�ي دی�وان  

(بغداد في حلتھا الجدیدة)، فان القص�د م�ن�ھ 
لیس الحكایة و ال�وص�ف و ب�ن�اء ال�ح�دث، 
وان�م��ا ال�ق��ص��د االی�ح��اء ون�ق��ل االحس��اس، 
وتعمد االبھار، فیكون تجل لعوالم الش�ع�ور 
االحساس ان المیزة األھم لل�ش�ع�ر الس�ردي 
الذي یمیزه عن النثر وان كان ش�ع�ری�ا ھ�و 
التعبی�ری�ة ف�ي الس�رد، ف�ب�ی�ن�م�ا ف�ي ال�ن�ث�ر 
الس�����ردي ی�����ك������ون الس�����رد ألج������ل 

والحكایة، فانھ في الش�ع�ر الس�ردي   السرد
ی��ك��ون م��وظ��ف��ا ألج��ل ت��ع��ظ��ی��م ط��اق��ات 

التعبیریة. وجمی�ع نص�وص ال�دی�وان   اللغة
نماذج لذلك ، یقول كریم عبد هللا ف�ي ن�ص 

 (صور تحمي الساحات)
(ِم��ْن ج��دی��ٍد ع��ادوا ی��ح��رس��ون الس��اح��اَت 
بـ�ب��ن�ادق��ھ��م ب��ی�ن��م��ا ال��رم��ل ی��م�ألُ ف��وھ�ات��ھ��ا 
الصدئة...األجساُد ھربت خرساَء ش�ّوھ�ت�ھ�ا 

شمُس الظھیرِة تاركةً جی�وب�ھ�م ال�ع�س�ك�ریّ�ِة 
تص��ف��ُر ف��ی��ھ��ا ری��ٌح ت��ھ��م��ُس ف��ي ذاك��رِة 
الشوارع .... خّض�ب�ن�ي ھ�ذا ال�ت�ك�رار ف�ي 
مواویِل الحب�ی�ب�اِت وھ�نَّ ی�غ�زل�َن ح�ك�ای�اِت 
ال���ع���ّش���اِق ال���م���غ���دوری���ن ف���ي م���داف���ِن 
األیام...كلّمتھم كثیراً إشاراُت المروِر تحن�و 

 على أحالمھم المحنّطة).
یتجلى السرد التع�ب�ی�ري ب�ع�ن�اص�ر ك�ت�اب�ی�ة 
نص�ی�ة اس��اس�ی�ة اھ��م�ھ�ا الس��رد ال�ظ�اھ��ري 

ب�ب�وح   للسرد  والرمزیة واالیحاء وممانعة
شعري، وبالشعریة الناتجة من ذلك النظ�ام. 
تقنیات الس�رد ف�ي ال�ن�ص ك�م�ا ف�ي غ�ی�ره 
واضحة، فكأن النص یرید الح�ك�ای�ة وس�رد 
ح��ادث��ة، وت��ب��رز الش��خ��ص��ی��ات وال��ح��دث 
النصي، اال انھا في النھایة تتجھ ن�ح�و ب�وح 
شعري ف�ال قص�د س�ردي وقص�ص�ي ھ�ن�ا 
وانما تعبی�ر ع�م�ی�ق وش�اع�ری�ة ھ�ي غ�ای�ة 
الكتابة برمزیة وای�ح�اءات وب�وح ش�ع�ري. 
وعلى ھذا النسق وب�ھ�ذه االس�ل�وب�ی�ة تس�ی�ر 

 نصوص الدیوان.
 
 العوامل و المعادالت التعبیریة  -3

أھ�م أدوات ال�ن�ق�د ال�ت�ع�ب�ی�ري ف�ي ت�ف�س�ی�ر 
ال�ظ�اھ�رة األدب�ی�ة وج�م�ال�ی�ات�ھ�ا وع�ن�اص�ر 

(ال�م�ع��ادل   األب�داع ف�ي ال�ع�م��ل ھ�و ن�ظ�ام
التعبیري) والذي ی�ت�م�ث�ل ب�وح�دات ل�غ�وی�ة 
نص�ی�ة بص�ور واش�ك�ال م�خ�ت�ل�ف�ة ت�ح�اك�ي 
وتعكس الجوھر األدبي والجمال�ي ال�ع�م�ی�ق 
الذي كشفھ ولمسھ المؤلف المتمثل (بالعامل 
التعبیري ) والذي یكون ب�أش�ك�ال م�خ�ت�ل�ف�ة 
جمالیة ومعنویة وفكریة وغیر ذلك، اال ان�ھ 
ال یتجلى وال ینكشف اال بواسط�ة ال�م�ع�ادل 

 ) .2015التعبیري.(د أنور الموسوي 
ان عملیة االبداع الجوھریة ھ�ي االش�راق  

االبداعي باالطالع واقتناص ورؤیة وتمییز 
العامل التعبیري ال�ف�ن�ي. وم�ھ�م�ة ال�م�ؤل�ف 
النص�ی�ة االھ�م ھ�ي ال�ك�ش�ف ع�ن ال�ع�ام�ل 
التعبیري العمیق واظھاره وابرازه بم�ع�ادل 

یجمعھا ت�أث�ی�رھ�ا   تعبیري نصي. والعوامل
العمیق و اثارة االستجابة الجمالیة بت�ج�ل�ی�ھ�ا 
النصي. ان ھذا الفھ�م ض�م�ن ادوات ال�ن�ق�د 
التعبیري یتجاوز ثنائیة الشكل والم�ض�م�ون 
وینتج نظاما نصیا تعبیریا موحدا بوجھی�ن، 
فكما ان االستجابة الجمالیة تثار بالمعادالت 
التعبیریة الشكلیة الظاھریة فأنھا ایضا تث�ار 
بالعوامل التعبیریة المض�م�ون�ی�ة ال�ع�م�ی�ق�ة، 
وھذا ی�ح�ق�ق ت�ك�ام�ل الش�ك�ل وال�م�ض�م�ون 
والتوافق بینھما ب�دل ال�ت�ض�اد وال�ت�ع�ارض 

  بینھما الذي یعد معرفة شبھ راسخة.
وأسلوبی�ات الس�رد ال�ت�ع�ب�ی�ري ف�ي الش�ع�ر 
الس�ردي ف�ي ھ�ذا ال�دی��وان ت�ح�ق�ق ان�ظ�م��ة 
بالغیة نموذجیة وجلی�ة ل�وح�دات ال�ع�وام�ل 
والمعادالت الت�ع�ب�ی�ری�ة، وم�ح�ق�ق�ة ان�ظ�م�ة 
نصیة بالغیة جدیدة سنتناولھا في الف�ص�ول 
التالیة، فان كل شكل لغوي واسلوب ك�ت�اب�ي 
وع��ن��ص��ر نص��ي م��ن ت��ق��ن��ی��ات الس��رد 

الت�ي س�ن�ب�ح�ث�ھ�ا ھ�ن�ا ھ�و وح�دة   التعبیري
 -ون��ظ��ام م��ت��ك��ام��ل م��ن ان��ظ��م��ة (ال��ع��ام��ل

  المعادل) التعبیري.
وللشاعر كریم عبد هللا ع�م�ق ش�ع�ري ف�ي 

العوامل الجمالیة واالبداع�ی�ة وال�ت�ع�ب�ی�ری�ة، 
بالنفوذ عمیقا الى مكامن النف�س وال�ت�ج�رب�ة 
الج�م�ال�ی�ة وال�ھ�م االنس�ان�ي وال�وط�ن�ي، ث�م 
یكشف عنھ وی�ب�رزه ب�م�ع�ادالت ت�ع�ب�ی�ری�ة 
شعریة عالیة الم�س�ت�وى وج�م�ی�ع نص�وص 

نص (ذات   الدیوان شواھد على ذلك ومنھا
نھار موحش) یقول فیھ الش�اع�ر: (ان�ظ�روا 
كیَف تستفزُّ ذاك�رت�ي أط�ن�ان�اً ِم�َن الش�ظ�ای�ا 
تمطرھا السماَء.!, یا لھُ ِمْن ن�ھ�اٍر م�وح�شٍ! 
خلَف السواتِر تناُم األحالم, ھْل رأیتْم ك�ی�َف 
ت�ن��زوي ص��وُر ال�ع��ش��ی��ق��اِت ف��ي ال��ج��ی��وِب 
المثقوب�ةِ! أق�داُم ال�م�ت�م�ّس�ك�ی�َن بـ�ـ� األرِض 
یتملّكھا الرعب ف�ي ح�ق�وِل األل�غ�ام, ك�ان�ْت 
ھناَك راجماٌت كثیرةٌ تأتیَك بـ�ـ� ال�م�وِت م�ا 
أقسى قذائفھا َ تجھُل سّرهُ ح�ی�َن ت�ت�س�اق�طُ بـ 
وحشیٍّة على المالجىِء الترابیّ�ِة, وت�ت�س�اءُل 
في نفسَك عالَم كلَّ ھ�ذا ال�خ�راب..؟!. أك�اُد 
أسمُع أدعیِة األمھ�اِت خ�ل�َف ت�ل�َك األب�واِب 

 الموصدة ...)
ان النص ینفذ الى الھّم االنساني ال�م�ت�س�ائ�ل 
عن دوافع الخراب، وكل ھ�ذا ال�دم�ار، ان�ھ 
السؤال العمیق الذي یظھر ع�ج�ز وقص�ور 
البشریة وحضارتھا وعقلھا الذي تتبجح بھ، 

یبرزه ویكشفھ   ھذا العامل التعبیري العمیق
الش�اع�ر ب�م��ع�ادالت ت�ع��ب�ی��ری�ة ب�ت��ش�ك��الت 
تصویریة تتمثل بتالشي االح�الم وخ�ی�ب�ات 
العاشقات لفقدان المعشوقین الذي یس�ق�ط�ون 
في الحروب، و وط�أة ذل�ك ع�ل�ى ال�ذاك�رة 
والنفس، وسط تس�اؤالت االنس�ان ون�ح�ی�ب 
االمھات الم�ن�ك�وب�ات. ب�اس�ت�ع�ارات وس�رد 
وبوح فني رفیع بشعر سردي عذب بتقنیات 
الس�رد ال�ت�ع�ب��ی�ري م�وس�ع�ا ط�اق�ات ال�ل�غ��ة 

  وقدرھا التعبیریة .
 
 البولیفونیة و تعدد األصوات  -4

) مص��ط��ل��ح polyphonicال�ب��ول��ی�ف��ون��ی��ة (
ابتكره باختین في االدب، اساس�ا ل�م�ع�ال�ج�ة 
العمل الروائي استقاه م�ن ف�ن ال�م�وس�ی�ق�ى، 
واساس�ھ�ا ت�ع�دد االص�وات ال�م�ت�ج�ل�ی�ة ف�ي 
النص. عند التعّم�ق ن�ج�د ان ل�ل�ب�ول�ی�ف�ون�ی�ة 
ب��ع��دی��ن ف��ي ال��ن��ص، ب��ع��د رؤی��وي وب��ع��د 
اسلوبي، البعد الرؤیوي یدعو ال�ى ت�ح�ری�ر 
النص من رؤیة المؤلف وس�ل�ط�ت�ھ ف�ت�ت�ع�دد 
الرؤى واالفكار واالی�دول�وج�ی�ات وت�ط�رح 
بشكل حر وحی�ادي، ام�ا ال�ب�ع�د االس�ل�وب�ي 
فیتمثل بتعدد اسالیب التعبیر والشخوص بل 

 حتى االجناس االدبیة في النص الواحد .
رغم ان میخائیل باختین أكد أن البولیفون�ی�ة 
ھي م�ن خص�ائ�ص ال�روای�ة و أن الش�ع�ر 
عمل فردي ال یقبل تعدد االصوات والرؤى 

)، ف�ان ھ�ذا ال�ق�ول ی�ك�ون 1981(باختی�ن 
صحیحا الى حد ما في الش�ع�ر (الص�وري) 
التصویري المعتمد على الصورة الش�ع�ری�ة 
والمجاز في التعبیر وال�م�ف�ت�ق�ر ال�ى الس�رد 
وال��ح��دث��ی��ة ال��ن��ص��ی��ة، ام��ا ف��ي الس��ردی��ة 

 التعبیریة، المعتمدة على السرد وتعدد 
 ...................... یتبع في الصفحة التالیة:

 ال ا ادي  دان 
 للشاعر كریم عبد هللا  (بغداد في حلتھا الجدیدة)

 بقلم: د.أنور غني الموسوي
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االحداث والشخ�وص ف�ان م�ن ال�واض�ح   
ام��ك��ان��ی��ة ت��ع��دد االص��وات وال��رؤى ف��ی��ھ 

) ورب�م�ا ت�ك�ون ن�ظ�رة 2015(الموسوي 
باختین عن الشعر قد ن�ت�ج�ت ع�ن اع�الئ�ھ 
واعط�ائ�ھ ام�ت�ی�ازا ل�ل�روای�ة ع�ل�ى حس�اب 

فكرتھ البروسیاكس فانھا ادب�ی�ا   الشعـر في
تعنى م�ا ی�ق�اب�ل الش�ع�ر م�ن ادب واع�الء 

 ).1990الروایة علیھ (مرسن وامرسن 
من ھنا یكون واضحا ان لت�ع�دد االص�وات 
والرؤى مجال أوسع في السرد ال�ت�ع�ب�ی�ري 
الشعري منھ ف�ي الس�رد ال�ق�ص�ي ل�ل�روای�ة 
وال��ق��ص��ة، اذ ان االخ��ی��ر ی��ع��ت��م��د ع��ل��ى 
الشخوصیة القریب�ة وال�ح�دث�ی�ة ال�ح�ك�ائ�ی�ة، 
وھو یتطلب االل�ت�زام ب�ال�م�ع�ای�ی�ر ال�ل�غ�وی�ة 
ال���ن���وع���ی���ة ف���ي الش���خ���وص واالح���داث 
واالع��ت��م��اد ع��ل��ى الش��خ��ص��ی��ة ال��م��ادی��ة 
وال��م��ع��ھ��ودة ن��وع��ی��ا، ب��خ��الف الس��ردی��ة 
ال��ت��ع��ب��ی��ری��ة الش��ع��ری��ة ف��ان االن��ح��راف 
والخروج عن المعاییر اللغویة ی�م�ّك�ن م�ن 
ت��وس��ع��ة الش��خ��ص��ی��ة ال��ن��ص��ی��ة ل��ت��ت��ع��دى 
الشخصیة ال�واق�ع�ی�ة و ال�م�ع�ھ�ودة ال�ى م�ا 

   یمكن ان نسمیھ (بالشخصیة النصیة).
من الواضح ان الفھم ال�ب�ول�ی�ف�ون�ي ل�ل�ن�ص 
یماشي عصر الع�ول�م�ة وم�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة 
وال���دع���وة ال���ى ال���ح���ری���ات ال���واس���ع���ة 
والدیمقراطیات الش�ع�ب�ی�ة، ف�ی�ك�ون ال�ن�ص 
انعكاسا لھذا الجو والفكرالسائد. وقد یع�ت�ق�د 
ان االس�ل�وب ال�ب�ول�ی�ف�ون�ي ی�ت�ع�ارض م��ع 
التعبیریة التي تعكس الفھم العمیق للم�ؤل�ف 
لالشیاء ورؤیتھ المتمیزة تجاه العالم، وھ�ذا 
ال ی��ت��ن��اس��ب م��ع ال��ح��ی��ادی��ة ال��رؤی��وی��ة و 
تعددھا، اال انھ ی�م�ك�ن ف�ھ�م ال�ك�ت�اب�ة ع�ل�ى 
مستویین مستوى بنائي ومستوى قص�دي، 
فتكون ال�ب�ول�ی�ف�ون�ی�ة وت�ع�دد االص�وات و 

م�ح�ق�ق�ا ش�ك�ال   الرؤى في مست�وى ال�ب�ن�اء
ثالثي االبعاد، بینما ت�ك�ون رؤی�ة ال�م�ؤل�ف 
الخفیة التعبیریة في مستوى القصد تتج�س�د 
بشكل عالم ایحائي ورمزي لكلمات ال�ن�ص 

   وبناءاتھ ورؤاه واصواتھ المتعددة.
ھذا ومن الظاھر ان البولیفونیة تحتاج ال�ى 
ح�د م�ا ال�ى الس�رد، وھ�ذا ی�ع�ن�ي ان�ھ ف�ي 
الش��ع��ر ی��ك��ون م��ن خص��ائ��ص الس��ردی��ة 
التعبیریة ل�ق�ص�ی�دة م�ا ب�ع�د ال�ح�داث�ة، وال 
تناسب كثیرا الشعر التصوی�ري ل�ل�ق�ص�ی�دة 

 الحرة.
في قصیدة (بیوت في زقاق بعید) ف�ي ھ�ذا 
الدیوان تتجلى البولی�ف�ون�ی�ة ب�ت�ع�دد ال�رؤى 
واالصوات بشكل واضح تعكسھ وت�ك�ش�ف�ھ 

 التعابیر التالیة :
أشجارھا م�ت�ج�اورة األغص�ان ت�وح�ي -1

بعضھا لبعٍض أنَّ أساریَر الصباحِ تمض�ي 
بالتواریخِ صامتةً ك�ال�ق�راط�ی�ِس ال�ق�دی�م�ِة 

  وھي تشكو ِمْن الشیخوخةِ 
صوُت العصافیر تحملھُ ال�ن�س�م�ات ك�لَّ -2

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

وظلّھا یحكي لل�وس�ائ�ِد أنَّ الش�م�َس ال -3
 تغیب,

إذا دغدَغ الغبُش أزھاره وھي تستفی�ُق -4
  على نقیق الضفادع !

ال��ب��ی��وُت ال��م��ت��ج��اورِة ك��ان��ْت ت��وم��ىُء -5
للشمِس أْن بساتیَن األزھاِر تن�اغ�ي أق�داَم 
الفتیات فیشعرَن باألمان, (م�الح�ظ�ة ھ�ذه 

ث�الث�ة   العبارة مكثفة ص�وت�ی�ا ج�دا ف�ی�ھ�ا
اصوات احدھا للبیوت و لثاني ال�ب�س�ات�ی�ن 

 والثالثة للفتیات)
م��ذ ك��انَ��ْت ح��ل��وى (ی��وح��ن��ا) ت��ف��ض��ُح -6

رغباتھم الطفولیِّة بما تحمُل ِمْن ص�ل�واٍت 
  تمّجُد الربَّ 

كاَن ع�ن�ُب (ع�ل�ّي) م�خ�ت�وم�اً ب�اس�راِر -7
العرائِش مستریحةً عل�ى األس�ی�ج�ِة ت�ق�بّ�ُل 

 ضجیج النحلِ 
وكاَن (عثمان) یسمُع أصواَت التالمیَذ  -8

ی��ن��ش��دوَن ف��ي س��اح��ِة ال��م��درس��ِة (وط��ٌن 
  واحٌد)

تحمُل لَي الریَح أصواتاً قادمةً تج�ل�ج�ُل  -9
 (البدَّ ِمْن حكٍم جدیٍد) -مْن وراء الحدود :

  وحدهُ السیف سینطُق بالحِق عالیاً . -10
ضجیُج الماّرِة في الشوارع لماذا ب�دأ -11

یخفُت بالتدریج ویتال�ش�ى خ�ل�َف األب�واب 
ال�خ��ش��ب��یّ��ِة وأن��ا أس��م�ع��ھ��ا ك��ی��َف ت��ن��ش��ُج 

 الحزَن ,
األغصاُن تدعُك ببعضھا ت�أك�ل�ھ�ا ن�ار -12

تلتمُع علیھا السیوف حوَل ال�ح�اك�ِم ب�أم�ِر 
 هللا .

ان تعدد االصوات في ھذا النص ال�م�ك�ثّ�ف 
یحقق نسجا متفردا من التكثیف اذ ال ت�ج�د 
ع��ب��ارة اال وھ��ي ص��وت، وھ��ذه ب��راع��ة 
تكثیفیة یقّل نظیرھا وھي فعال مظھر جل�ّي 
ورفیع للسردیة التعبیریة . وم�ن ال�واض�ح 
ان المؤلف مختف ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن ف�ق�رات 
النص بحیث ال تكاد تشع�ر ب�وج�وده وھ�ذا 
مھم للبولیفونیة وتجسید رؤى الش�خ�وص. 
والرؤى واضحة جدا وت�م�ظ�ھ�رت بص�ور 
شتى حلمیة ومستقبلیة وماضویة و واقع�ی�ة 
وعقائدیة و فكریة وبتنوع بی�ن ایض�ا. ھ�ذا 
النص لیس فقط یحقق البولیفونیة بل یحق�ق 

 صور عالیة لھا بسردیة تعبیریة فذة .
 الفسیفسائیة و لغة المرایا -5
ان طرح الفكرة ذات�ھ�ا ب�ت�راك�ی�ب ل�ف�ظ�ی�ة  

مختلفة یمكن من القول اننا نظرن�ا ل�ل�ش�يء 
الواحد من زوایا متعددة، ومن ھذه الحیثی�ة 
یمكن وصف النص بانھ م�ت�ع�دد ال�زوای�ا ، 
اال انھ لو نظرنا الى التراكیب ف�ی�م�ا ب�ی�ن�ھ�ا 
فانا سنراھا تركیبة فسیف�س�ائ�ی�ة ی�ك�ون ك�ل 
تركیب بشكل مرآة لذاك یمكن وصف ھ�ذه 
اللغة بلغة المرایا و وصف الن�ص ب�ال�ن�ص 

 الفسیفسائي.
في نص (خلف أبوابك نحتمي دائم�ا) ن�ج�د 
لغة المرایا حاضرة بأسلوب ال�ت�رادف ف�ي 
التعابیر. ان التراكب ھنا تت�ج�ھ دوم�ا ن�ح�و 
غایات موحدة كأزھار الش�م�س ت�ت�ج�ھ ف�ي 
كل وقت ن�ح�و الش�م�س، م�ح�ق�ق�ة م�رآت�ی�ة 

رغ�م اف�ادت�ھ�ا  -ترادفیة اذ تكون التع�اب�ی�ر 
م�ع�ب��رة ع�ن م�ع��ن�ى ع�م�ی��ق  -ال�م�خ�ت�ل�ف��ة 

تالحقھ، بنسیج فسیفسائ�ي م�رآت�ي ی�ع�ك�س 
ع�م�ق�ا ت�ع�ب�ی�ری�ا م�ن ال�م�ع�ان�ي و االف�ك��ار 

 الموحدة.
ف��ي ال��ن��ص   ان الش��يء ال��ج��دی��د ف��ع��ال

ال��ف��س��ی��ف��س��ائ��ي اض��اف��ة ال��ى االس��ت��ع��م��ال 
المختلف وغیر المعھ�ود ل�ل�غ�ة ھ�و ت�ح�ق�ق 
انظمة جدیدة لوحدة ال�ق�ص�ی�دة ال�ع�ض�وی�ة، 
یتمث�ل ب�أن�ظ�م�ة م�ت�ع�ددة اھ�م�ھ�ا ال�ت�ن�اس�ق 

وال���ت���ن���اغ���م ال���ذي ت���ح���ق���ق���ھ ال���م���رآت���ی���ة 
والفسیفسائیة، والث�ان�ي ال�ع�م�ق ال�ت�ع�ب�ی�ري 
الذي یوحد مكونات الن�ص ال�ل�ف�ظ�ی�ة ل�ی�س 
ف�ق�ط ف�ي ال�م�وض�وع وان�م�ا ف�ي ال�غ�ای��ات 
الرؤیویة والفكریة والمعنویة، اض�اف�ة ال�ى 
وحدة اسلوبیة تفرضھا الفسیف�س�ائ�ی�ة ع�ل�ى 

 النص.
في النص ثالثة عوام�ل ت�ع�ب�ی�ری�ة ع�م�ی�ق�ة 
تتجھ نحوھا التعابیر، ل�ھ�ا مس�ح�ة زم�ان�ی�ة 
وت��اری��خ��ی��ة ب��ی��ن ال��م��اض��ي م��ع االع��ت��داد 

المأساة وال�م�رار   واالعتزاز والحاضر مع
والمستقبل مع االنتظار والتطلع. وم�ع ھ�ذه 
االنظم�ة ال�ن�ص�ی�ة ال�ع�ام�ة ھ�ن�اك م�ح�اك�اة 
تعب�ی�ری�ة ت�ف�ص�ی�ل�ی�ة ایض�ا ف�ي ك�ل ن�ظ�ام 
سنبینھا الحقا، مما یجعل النص یحقق ل�غ�ة 

 المرایا والفسیفسائیة بشكل نموذجي .
الوحدات النصیة للنظام االول (االستذك�ار 

 واالعتداد واالعتزاز).
خلَف أبوابِك إكتظّْت ذكری�ات�ن�ا ن�ح�ت�م�ي -1

 بھا ونطرُد وساوَس الشكوك .
حصونِك العصیّ�ِة ِم�ْن ھ�ن�اَك ت�غ�م�رن�ي -2

بأریجِ حقول�ھ�ا وت�م�ّش�طُ َس�َع�َف ض�ف�اف�ي 
 الغافیِة ,

بینما قصائ�دي ال�م�ل�ت�ھ�ب�ِة ح�ق�والً ِم�َن -3
الحنیِن تبذرینھا دائماً في صدري أرتّ�ل�ھ�ا 

 إذا أصابِك الخطر
ینابیعِك المعطّ�رِة ب�أن�ف�اِس ك�رن�ف�االت�ِك -4

ال�م�ل�ّون��ِة ت�ت��ق�اف�ُز ف�ی�ِھ تس�اب�ی��ُح َح�َدق��اٍت 
 تتناھشھا األطیاف

تماسكي جیداً فال ترھبنَّك أسالك�ھ�م ل�و -5
تحاصُر دروبِك المحالِّة بالحنی�ِن ی�ت�س�اق�طُ 

 تتشّجُر في روحِك .  عناقیداً 
لقد نجح الشاعر بقاموس ل�ف�ظ�ي م�ت�ق�ارب 
ینتمي ال�ى م�ج�االت االع�ت�داد واالع�ت�زاز 
والعمق واالن�ت�م�اء و االح�ت�م�اء ف�ي خ�ل�ق 
مزاج موحد لتلك ال�ت�راك�ی�ب ب�اع�ث ع�ل�ى 
خلق صورة براقة لوجود عم�ی�ق واص�ی�ل 
ومت�ج�ذر. ن�الح�ظ ف�ي ال�م�ق�اط�ع االرب�ع�ة 
وح��دت��ی��ن م��رك��زی��ت��ی��ن ب��ارزت��ی��ن االول��ى 
(تعابیر ال�م�ن�ع�ة والس�ع�ة) خ�ل�ف اب�واب�ك، 
حصونك العصیة، تبذرینھ�ا ف�ي ص�دري، 
ینابیعك، دروبك المحالة) والثانیة ف�اع�ل�ی�ة 
ال��م��خ��اط��ب (ن��ح��ت��م��ي ب��ھ��ا، ت��غ��م��رن��ي، 

 تبذرینھا، المعطرة، تتشجر في روحك ).
الوحدات النصیة للنظام الثاني (ال�ح�اض�ر 

 المّر و المأساة)
  بزینِة مدائنِك تتمّرى سنوات القحطِ -1
أكشطُ ِمْن شغاِف الروحِ رای�اُت ال�غ�زاِة -2

لئ�ال تش�ّوهُ زھ�ورِك ال�م�ف�ع�م�ِة ب�ال�ن�ب�ِض 
  ھتافاتھم المسعورةِ 

أحّص��ن��ِك (ب��ربِّ ال��ف��ل��ق) ِم��ْن وی��الِت -3
الحروِب الخاسرِة وظمأَ فّوھاتھا, س�أدسُّ 
مدائنِك العائمِة فوَق ركاِم ال�ف�ج�ی�ع�ِة ب�ی�َن 

 الحنایا,
ساجمُع ِم�ْن ع�ل�ى جس�دِك م�ا خ�لّ�ف�ت�ھُ -4

المحنة أص�وغ�ھُ ق�ن�ادی�الً تض�يُء وحش�ةَ 
 الفجِر وتمّزُق ھذا اللیَل الطویل,

فكْم ت�رنّ�ح�ُت ع�ل�ى أرص�ف�ِة ال�خ�ن�اج�ِر -5

 مطعوناً أبكیِك معشوقة رائعة,
ان ھذا النظام لھ تجل واض�ح ف�ي ال�ن�ص، 

وال�م�ح�ور   حتى ان�ھ ی�م�ك�ن ع�ده ال�ق�ط�ب
ال�ذي ف�اض   متمثال بألم الحاضر ومأسات�ھ

م��ن ج��ان��ب��ی��ھ ال��ب��وح االول ب��االع��ت��داد 
بال�م�اض�ي وال�ب�وح ال�ث�ال�ث ب�ال�ت�ط�ل�ع ال�ى 
مستقبل افضل، كما ان الشاعر قد است�خ�دم 
زخما تعبیریا ق�وی�ا ھ�ن�ا م�م�ا اع�ط�ى ھ�ذا 
النظام محوریة ظاھرة وتج�ل ك�ب�ی�ر، ول�م 
ی��ت��رك الش��اع��ر ش��ی��ئ��ا م��ن ال��ت��وظ��ی��ف��ات 
التعبیریة والقاموسیة اال واس�ت�خ�دم�ھ وھ�ذا 

 ما نسیمھ (الحد االقصى من البوح ) .
الوحدات النصیة للنظام الثالث (االن�ت�ظ�ار 
وال��ت��ط��ل��ع ال��ى ال��م��س��ت��ق��ب��ل االفض��ل 

 والخالص).
لقد استخدم الشاعر في تج�ل�ي واب�راز ھ�ذا 
النظام اسلوبین االول االس�ت�ف�ھ�ام والس�ؤال 
والثاني الطلب والتشجیع، ومن المعلوم ان 

  كالھما من انظمة الطلب
 الصیغة االولى (سؤاالت الخالص ).- أ

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

 یحكُّ اناشیدنا المكبوتِة .؟! .
َمْن یعیُد لتأریخِك تدفَّق البھجِة ویمسُح -2

عْن عیونِك كلَّ ھذا التش�ت�َت ؟ َم�ْن ی�زرُع 
الس�الَم م��ح�ب��ةً ی�ن��ف��ت��ُح ع��ل��ى ھ��ذا األف��ِق 

 الشاحَب .؟.
كْم ِمَن الوقِت نحتاُج أْن نمّزَق شرن�ق�ة  -3

عنكبْت ف�ي ح�ق�ول�ِك الش�اس�ع�ِة ؟ وم�ت�ى 
ستزھُر شرفاتِك الم�دثّ�رِة ب�ج�روحٍ ن�ازف�ٍة 

  تفیُض بالقرابین .؟ .
 التغییر)  الصیغة الثانیة (طلب –ب 
فأستعیُد ت�وازَن ال�ل�غ�ِة ك�لّ�م�ا ی�ن�ت�اب�ھ�ا -1

 الضمور .
أنھكني ھذا االنتظار والم�واع�ی�ُد ت�ن�أى -2

 تلوُذ خلفھا األمنیات
ف�أم�ن�ح�ی�ن�ي ص�ح��وة ت�ع�ی�ُد ل�ي ب�ع��َض -3

 أنفاسي .
أیّتھ�ا الس�اك�ن�ةُ ف�ي س�واق�ِي الش�ھ�ق�ِة -4

تدفّقي یاقوت�اً ی�رّص�ُع أب�واب�ن�ا ال�م�ل�غ�ول�ِة 
  بالصمِت ,

ما أحرَّ لھی�ب ال�روحِ وق�ْد اس�ت�ش�رَس -5
ھذا الطغیاَن وتھّدَل ح�زن�ي ف�أوق�ف�ي ھ�ذا 
ال�ت�ص�ّح�َر ب�ن�ب�ی�ٍذ ط��ال�م�ا ان�ت�ظ�رت�ھ ع�ل��ى 

  مضٍض ,
إحتشدي ِمْن جدیٍد وأنزعي ِمْن عیون�ي -6

  الذابالِت سنیناً ثیّباٍت ,
لْن یتكاثَر الحزُن مجّدداً في أرضي وال -7

ت�ت�ع��ث�ُر ال��خ�ط��وات وأن�ِت اآلَن ت�م��ط�ری��َن 
 حجارةً ِمْن سّجیٍل على رؤوِس الطغاة .

لقد حقق النص غایاتھ القصدیة ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة 
بتجلي طلب الخالص والثورة على ال�واق�ع 
غیر الالئق و غایاتھ االس�ل�وب�ی�ة ب�ت�ع�اب�ی�ر 
ترادفیة و ل�غ�ة م�رآت�ی�ة م�ت�ع�اكس�ة ون�ص 
فسیفسائي، بسردیة تعبیریة عذبة ورفی�ع�ة. 
ان أیة قراءة لنصوص ھذا الدیوان تك�ش�ف 
ومن الوھ�ل�ة األول�ى ان�ن�ا أم�ام أدب ث�ري 
وعمیق. مشتمل ع�ل�ى نص�وص مس�ب�وك�ة 
بتقنیات شعریة ع�ال�ی�ة ال�م�س�ت�وى و ب�ل�غ�ة 
عذب وقریبة، ان ھذا الدی�وان ال�م�ھ�م ی�ع�ّد 

ف�ي ال�ك�ت�اب�ة   فعال عبورا وتجاوزا لمرحلة
وات�ج��اه   ال��م�ع��اص�رة  الش�ع��ری�ة ال�ع��رب�ی��ة

حقیقیا ن�ح�و الش�ك�ل ال�ن�م�وذج�ي ل�ق�ص�ی�دة 
 النثر.

 ال ا ادي  دان 
 للشاعر كریم عبد هللا  (بغداد في حلتھا الجدیدة)

 بقلم: د.أنور غني الموسوي



 …وداعا أستاذ 
غادرت مكتبھا وفي یس�راھ�ا م�ل�ّف أزرق ب�اھ�ت 

كانت وجھتھا غرف�ة … وفي یمینھا مفتاح صغیر 
األرشیف ال�ت�ي ان�ت�ص�ب�ت ال�رف�وف ع�ل�ى ث�الث�ة 
جدران منھا تنتظم فوق�ھ�ام�ل�ف�ات ال�ط�ل�ب�ة ال�ذی�ن 

لسبب أو آلخر...لعل فیھم الطبیب   غادروا المعھد
الیوم والمھندس والمعلم وال�ف�ی�ل�س�وف ال�م�ف�ك�ر، 
ولعل فیھم العاطل عن العمل أو ال�ع�ام�ل ال�ی�وم�ي 

…ك�لٌّ وم�ا س�ع�ى… ولعل فیھم الفالح والحرف�يّ 
عمر ھذه الملفات ال یقاُس بالزمن فقط ف�ب�ع�ض�ھ�ا 
یعود الى اكثر من عشر سنوات ولكن یقاُس بعمر 
دراسي كان فیھ الجّد واللعب وكانت فیھ مغامرات 
ق��د ت��ن��ت��ھ��ي ب��الض��ح��ك وال��ق��ھ��ق��ھ��ة او ب��ال��ب��ك��اء 

وكانت فیھ خفقة القلب األول�ى واإلمس�اك   والندم
بید الحبیبة فتفطُّن القیّم الى ذلك فت�ح�ری�ر ت�ق�ری�ر 
في سوء األدب فانعقاد مجلس التربیة فعقوبة ق�د 
تقّوي عالقة العاشقین تمّردا منھما واحتجاج�ا أو 

ع�م�ٌر ك�ان�ت … تقمعھا خوفا مما ھو أشّد وأقسى 
فیھ نتائج باھرة واستحسان، وكان ف�ی�ھ اإلخ�ف�اق 

ك�ل م�ل�ّف ھ�و ع�ب�ارة ع�ن … أحیانا وال�ت�وب�ی�خ 
تسجیل یومي على م�دى س�ن�وات ال�دراس�ة، م�ن 
المرحلة االبت�دائ�ی�ة ف�اإلع�دادی�ة ف�ال�ث�ان�وی�ة ل�ك�ل 

غ��ادر … ص�غ�ی�رة وك�ب�ی��رة ف�ي س�ل�وك ال�ط�ال�ب 
ت�رّددت ك�ات�ب�ة  أصحابھا وب�ق�ی�ت ھ�ي ك�الش�واھ�د

المدیر ھنیھة قبل أن تفتح خزانةًحدیدیةً ص�غ�ی�رة 
ألقت على ال�م�ل�ّف … مركونة في غرفة األرشیف

تمت�م�ت … الذي تحملھ نظرة أتبعتھا بتنھد عمیق 
بص�وت   كلمات لعلھا اسم صاحب الملّف ثّم قال�ت

 … "وداعا أستاذ"مخنوق وعین دامعة 
ث�م   رمت بالملّف في الخزانة...أقفلتھا ب�ال�م�ف�ت�اح

مكت�ب�ھ�ا.   أغلقت باب غرفة األرشیف وعادت الى
 وانتھى عمر.

 
 وداعا أستاذ

ملفّك الیوم في أمن وأماٍن، لن ی�ت�ض�ّخ�َم ب�وث�ائ�ق 
جدیدة قد تستعّد ب�ھ�ا ال�ى م�ن�اظ�رة ارت�ق�اء ول�ن 
یعرف اعدادا مھنیة تضاف إلیھ أواخ�َر ك�ل س�ن�ٍة 
وال شھائَد طبیةً تبرر غیابك وال تقریرا عن تلمی�ذ 

 …مشاكٍس أفسد علیك الدرسَ 
 ما أسھَل أن یطوینا الزمُن!

ثالثون عاما من عمرك المھن�ي... ث�الث�ون ع�ام�ا 
من النضال الحقیقّي، من تكریِس الوقت وال�ج�ھ�د 
في تكوین األج�ی�ال... ث�الث�ون ع�ام�ا طُ�وی�ْت ف�ي 

 دقیقٍة!
 
 وداعا أستاذ 

ستشھد لك محفظتُك بالدروس التي سھرَت الل�ی�ل 
تعّدھا وبأوراق االم�ت�ح�ان�ات ت�أخ�ذ ك�ّل ی�وم م�ن 
ضوء عینی�ك وم�ن ق�وة أعص�اب�ك وان�ت تص�ل�ح 

 …أخطاءھا و تقّوم اعوجاجھا 
ستش�ھ�د ی�دك ال�ت�ي خض�ب�ھ�ا ال�ط�ب�اش�ی�ُر أل�وان�ا 
وَشعرك الذي تدخل بھ قاعة الدرس أسوَد نظ�ی�ف�ا 
لتخرج منھا وقد كساك غباُر الطباشیرشیبا ولكنّك 

ف�م�ھ�ن�ت�ك   ال تھتّم لشعرك وال ألثوابك وال لرئتیك
 جھاٌد مقّدس.

 
  وداعا أستاذ

أّما شخُصك فدونھ اللحوُد و أّم�ا م�ل�فّ�ك ال�م�ھ�ن�ّي 
فدونھ خزانةٌ مقفلةُ الباِب في غرفٍة مغلقٍة بمفتاح 

 ال احد یعیره أھمیةً.
أنت ترقد في ظالم القبر وج�ھ�ادك ط�وال ث�الث�ی�ن 

س�ت�ص�ف�ّر ھ�ن�اك … عاما یرقد في ظالم الخ�زان�ة 
أوراقھ ثّم تأكلھا األَرضةُ كما ی�أك�ل جس�دك ال�دود 

 …ستصبح أنت ترابا وسیصبح ھو غبارا …
 
  وداعا أستاذ 

إذ   أرجو أن تغفَر لي قسوتي في معامل�ت�ك ی�وم�ا
وقررُت تن�ظ�ی�م أوق�ات   كنُت مكلفةً بإدارة المعھد

ال�دروس   دروس التدارك فباع�دُت ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن
الرسمیة تجنبا للفوضى ف�ي األوق�ات وال�ق�اع�ات 
ولكنك اردَت خرق النظام وأحضرَت تالمی�ذك م�ن 

ك�ان�ت … أجل حصِة تدارك ،یومھا منعت�ك ب�ح�زم،
نفسیتك ھش�ةً بس�ب�ب ال�م�رض ول�م ادرْك ح�ج�م 
قسوتي إال عندما اتصلْت بي ع�ام�ل�ةٌ واخ�ب�رت�ن�ي 
أنك ت�ب�ك�ي ف�ي ق�اع�ة األس�ات�ذة... ھ�رع�ت إل�ی�ك 
وقبّلتك من ج�ب�ی�ن�ك واع�ت�ذرت ل�ك رغ�م أنّ�ي ل�م 
اجرح كرامتك... كنت اعرف ح�اج�ت�ك إل�ى ال�م�ال 
من أجل العالج ولكن لوسمحُت لك یومھا ف�ی�ج�ب 

  ان أسمح لغیرك فنعود الى الفوضى واالرتباك
 
 أستاذ  وداعا 

واش�ف�ق�ن�ا ع�ل�ی�ك ون�ح�ن ن�راك   كنَت كفؤا وجّدیا
تتھاوى فقد تغلّب علیك المرض وحّولك الى رجل 
ضعیف البنیة لكنّك واصلت العمل ف�م�ا إن ت�غ�ادر 
المستشفى حت�ى ت�ك�ون ف�ي ق�اع�ة ال�درس ألن�ك 

وألنّ�ك مض�ط�ّر   حریص على مس�ت�وى ت�الم�ی�ذك
للعمل فتكالیف العالج باھضة وال�م�س�ؤول�ون ف�ي 

دولتنا یعتبروننا آالت إنتاج إذا استھلكْت یلقى بھا 
كنّا شھودا عل�ى ذاك�رت�ك ت�ت�ال�ش�ى … في القمامة

وعلى یدك ترتعش ثم على بصرك وھو ی�ذوي ث�م 
 …على لسانك وھو یتعثّر بالكالم

كنا شھودا على إصرارك مواصلة العمل وإن كان 
ما تقضیھ بالمستشفى أطول مماھو خارجھ وك�ن�ا 
شھودا على ھیبتك في القسم تتقلص وأن�ت ال�ذي 
كنت تحظى باحترام یكاد یكون تقدیسا ف�م�ا ع�دت 
قادرا عل�ى اإلفص�اح وض�ّج األول�ی�اء وال�ت�الم�ی�ذ 
وراسلت اإلدارة العامة والوزارة لكّن المسؤولین 

فھم ھناك في أبراجھم الع�اج�ی�ة   لم یحركوا ساكنا
و مكاتبھم المكیفة ال تعنیھم م�ع�ان�اة ال�م�ع�ل�م وال 

 المتعلم...
وقررُت أن أتحّدى الجمیَع فاعلمُت اإلدارة العام�ةَ 
بأنني لن اخصص ل�ك ج�دول أوق�ات وال أقس�ام�ا 
تدرسھا فإما أن یعفوك من التدریس لیوظفوك في 
عمل إداري أو ان یُ�ع�ف�ون�ي م�ن إدارة ال�م�ع�ھ�د 
وطلبت منك ان تذھب إلى الوزارة ح�ت�ى ی�ع�ای�ن�وا 
مرضك فیرحموك...رفضتَ  ألنك أنوف وال ت�ری�د 
استعراض أوجاعك وال نقائص�ك...ك�ن�ت ن�م�وذج�ا 
للمربّي ال�ذي یض�يء درب اآلخ�ری�ن ف�ي ص�ب�ر 
وصمت حت�ى ی�ن�ط�ف�ئ...ط�ل�ب�ُت م�ن زوج�ت�ك ان 
ترافقك وعندما عاینوا وضعك كلفوك بعمل اداري 

إن ھ�ي اال بض�ع�ة … ووجدُت فیك خ�ی�ر مس�اع�د
ول�م ت�ع�ْد   أشھر...غادرت المكتَب مبتسما مسلّم�ا

… 
 
  وداعا أستاذ 

سیقول عنك تالمیذك: رحمھ هللا، كان أستاذا كفؤا 
وافادنا كثیرا ثم یكبر ط�ل�ب�ت�ك وت�ك�ث�ر ش�واغ�ل�ھ�م 

 فینسون ثّم تبلى حروف اسمك على شفاھھم.
سیذكرك زمالؤك ویقولون: كان شخصا ھادئا، ثم 
تتغیر الوضعیات وتأخذھم الحی�اة إل�ى زم�ن آخ�ر 

 وشواغل أخرى فینسون ثم تبلى.
ث��الث��ون ع��ام��ا، ع��م��رك ال��م��ھ��ن��ّي، ب��ح��ل��وھ��ا 
ومّرھ�ا،ب�أی�ام الص�ح�ة وال�ع�اف�ی�ة وأی�ام الض�ع�ف 
والمرض،بساعات الرضا وساعات ال�غ�ض�ب، ق�د 
تضّمنھا ملّف تضّخم بعدد الوثائق التي اح�ت�واھ�ا، 

حدیدیة مقفل�ة وال�خ�زان�ةُ   والملّف احتوتھ خزانةٌ 
وانت ترقد مستسلما لفع�ل   في غرفٍة مغلقٍة باردة

 الزمن.
 الكّل یرقد في ظالم دامس.

 
  وداعا أستاذ 

   الیوم ملفّك وغدا ملفّي
الیوم أنَت وغ�دا أن�ا ل�ك�ن�ن�ي ك�ن�ُت ش�اھ�دة ع�ل�ى 
نھایتك فتألمُت ولن تش�ھ�د ن�ھ�ای�ت�ي. ل�ق�د ع�رف 

  ملفي مصیر ملفَك بعد التقاعدِ 
وضعتھ نفس الید بارتعاشة األلم ون�ظ�رة ال�ح�زن 
وطوى الزمن س�ب�ع�ا وث�الث�ی�ن س�ن�ةً م�ن ال�ع�م�ل 
الدؤوب في درج بارد في خ�زان�ة م�ظ�ل�م�ة داخ�ل 

 …غرفة صامتة كالقبر 
  فوداعا أستاذ.
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   ا  ... 

 زینب حداد 
 14/05/2022تونس 

ا      أةات ا  
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 شعر: رزاق مسلم الدجیلي
 العراق

  
 ..لعینیك آخر احالمنا واوجاعنا المؤجلة

 لعینیك آخر حٍب في رفیف اجنحة الفراشات
 لعینیك السھوب والزیتون وطلع النخیل 
 وبیوت القدس وشوارع حیفا والجلیل 

 وطولكرم ونابلس وجنین 
 الشھیدة العفیفة وكل المدن التي تحبّك ایتھا
 شیرین،

 من یغسل حزننا من المحیط الى الخلیج
 من یمسح دمعة طفٍل حائرٍ 

 وشیخٍ متعب،
 وامرأة ارھقتھا ویالت الحرب

 آه شیرین
 الفیروز وموج البحر،   یبكیك

 وكل الموانيء وانھار الوطن العربي الكبیر
 تباً لرصاصات الغدر یاشیرین

 یاایقونةً في كلِّ مرابعنا التي نتوق الیھا،
 یاسیدة االلم والحب والشغف والتوق والكبریاء

 ،.فمھما فعلت ید الغدر البد ان تتوقف النھا
 تعرف ان فلسطین ھي فلسطین

 فلسطین الكرامة والشھامة واالنتصار
فلسطین كّل العیون المحترقة والعاشقة الى 

 شواطيء المتوسط
 صّدقیني یاشیرین انَّ الحق لن یضیع

 ال الیوم وال غداً او بعده
 وسیعود الى اھلھ

 وانت شرارتھ االولى یاشیرین

 

 أنت..
  یا أیھا

 القمر الحزین
 أتْذكُر ..؟

  حیَن داعبَ 
  الغمام سحنات

 الجبین
  و أي دمع

 تحت أھدابك یبكي!
 و أي مرارة

 أظلتك بعدي!
 

 أتْذكُر ..؟
 حین كنا ..

 والنسیم یناغي
 اغصان الشجر 

  و الغصن للغصن
 ماَل وقال :

 ما أحلى الوصال
 بعد طول انتظار

 و ما بین حلم وخیال
 لیتنا كالغصون

 ال مسافات ..
 ال غیاب ال شجون

 أتْذكُر..؟
 نْبَض قلبینا
 حین كنّا..

 كالبحر في األشواق
  تجري  موجة

 خلف الموجة
 تضمھا، تشكي حزنھا

 وبعد السفر
 فھل من مستقر!؟

 
 وجاء النسیم

 مداعباً وجھ الماء
 ھامساً : شاعرتي

 عبثاً تحاولین
  ما من فرح

 لقمرِك الحزین
  قد أضناهُ الشوق

 في الترحال
 وبعد الوصال

 
 واألن

 حدثني..
  أنت إذن 

 أیھا القلب..
 ما بال قمري

 ملُء انحائھ، ظالم داجي؟
 ما باُل ھذا الوجود

 صامت، كئیب، بال حدود؟
 ال شيء ..

  غیر صوت الرابسود
 الموشوم بالغیاب یسود

 
 یا قمري ابقَ 

 شئت..  إذْ 
  أو.....سارع بالرحیل
 مادام ضوئي شاحب

 وحدیثنا ..
 بات مستحیال
 نحن في حیاة

 تسخُر منا.. 
 بآھاٍت جمعتنا

 و بغربة فرقتنا
 و أخیراً.. و بال وداع

 عْش ..
 قریر العین بعدي

 و ابتسْم واذكرْ 
 لیَس لقلبي 

 في البعد یدان
  ھكذا شئتَ 
  و شاءتْ 

 مقادیر الَزمان
 بعد أَن اغمض

 اللیل عینیھ 
  بأھداب قمریة

 ھامساً :صرُت ماضیا
 ولم أكن ..
 أعلم أنكما

 الحاضر الذي تمنیت

أ 
 

 

 اعتماد الفراتي/ العراق    

  ا روح اة

 
 
 
 

 ا  

 إارات
 

ص���در ع���ن دار رؤی���ا 

ل���ل���ط���ب���اع���ة وال���ن���ش���ر 

ال��م��ج��م��وع��ة الش��ع��ری��ة 

ال�راب��ع��ة ل��الدی��ب ح��م��ی��د 

الحریزي ضمن س�ل�س�ل�ة 

ال��ث��الثـ��ی��ن ك��ت��اب ل��ل��دار 

ب��ادارة ال��دك��ت��ور االدی��ب 

 جلیل ابراھیم الزھیري

ال��م��ج��م��وع��ة ت��ت��ض��م��ن  

وھ�ي ب�ع�ن�وان ((م�ن اق�وال ال�ح�ك�ی�م ال�ح�اف�ي))   نصوصا باسلوب شعري جدید اقرب الى الھای�ك�و

 .... نصوص عراقكو
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 توطئة
لعل المادة الروائیة التي تط�رح�ھ�ا أج�زاء 
وفصول روایة (مذكرات دي) ھي ال�ع�م�ل 
الخالص بذلك المد التجریبي المتوافر ف�ي 
مجال استكمال الطبیعة المیتاحداثوی�ة ف�ي 
وظائف (المادةـ جھة الموض�وع�ة ـ� ن�واة 

ـ�� ال��زم�ن ال��ط��ردي)  ال�م��رج��ع ـ� ال��ق��رائ�ن
المرتبط  وخلوصا منھا إلى اإلنتاج السرد 

ف��ي م��وض��وع��ة ال��روای��ة ف��ي أش��ك��ال��ھ��ا 
التبئیریة المحدثة. إذ واجھ�ت�ن�ا مس�وغ�ات 
وتجلیات من االنخراط الموضوع�ات�ي ف�ي 
أوجھ محققة بواقع�ی�ة ال�ق�ص�د ال�ت�أل�ی�ف�ي، 
وذل��ك ع��ب��ر مس��ت��وی��ات م��ن الص��ی��اغ��ة 
اإلحالیة المبثوث�ة ف�ي ع�ن�اص�ر وع�وام�ل 
النص، كواسائل بدت تجری�ب�ی�ة ف�ي ق�رار 
إختی�ار ذل�ك ال�م�ع�ن�ى االج�رائ�ي ال�م�ج�رد 
والمتوھم والمستبعد من مدالیل المفترض 

 .الداللي المحتمل
ـ الزمن االرتدادي بین وسائل المرجع إلى 

 . أفق التخییل المستعاد
قد تبرز لنا عبر فصول مخط�ط�ات ال�ب�ن�اء 
ال�روائ��ي،ذل��ك ال�وازع ال��ت��رات�ب��ي ال��راب��ط 
إیحاءا،الذي من شأنھ اس�ت�ث�م�ار ال�م�رج�ع 
للواقعة التأریخیة، وإض�ف�اء ع�ل�ی�ھ�ا م�ن 
جھة ما حس من المعالجة ال�ت�ي ی�خ�ول�ھ�ا 
نحو التشكل ب�ذات�ھ�ا ج�وھ�را ف�ي ت�رت�ی�ب 
یوازي ص�وغ�ا ب�ی�ن وح�دت�ان ح�ك�ائ�ی�ت�ان 
ت�ب��دوان ظ��اھ�را م�ن��ف�ص��ل�ت��ان، ول��ك�ن��ھ�م��ا 
بموجب المؤطر المدلولي متضامنتان ف�ي 
وحدتان أكثر تمثیال وتشك�ی�ال ف�ي ص�ی�غ�ة 
األفعال السردیة المرویة. وذلك األم�ر م�ا 
جعل من تقانة (زمن االرتداد) أكثر تكثی�ف�ا 
ومؤوال بین حسیة الواق�ع�ة ال�زم�ن�ی�ة ف�ي 
محتوى ال�ع�ام�ل الش�خ�وص�ي،إل�ى ج�ان�ب 
م�ق��اص��د ال��ع�الق��ة ال��واردة ب�ط��اب��ع ص��ی��غ 

 .اإلنتاج السردي
 
ـ استجالء مقاصد النبوءة وخ�ی�ب�ة آل�ھ�ة 1

 :الورد المصیري
أن ال���ق���ارىء ل���دالالت فص���ول روای���ة 
(مذكرات دي) ل�ع�ل�ھ ی�خ�م�ن م�ع ذات�ھ م�ا 
تنطوي علی�ھ وح�دات وأج�زاء ال�م�ش�اھ�د 
وال��ف��ق��رات الس��ردی��ة م��ن م��رام دالل��ی��ة 
مضمرة، خصوصا وأن طابع وب�ی�ئ�ة ھ�ذا 
الموضوع الروائي جاءنا وفق ارت�ب�اط�ات 
وشرائط ومقدمات تمھیدیة مسبقة.ول�ی�س 
لنا في صدد مكونات�ھ ال�ت�ج�ری�ب�ی�ة، س�وى 
التسلیم بأن الشكل الروائي راح ی�ت�وارى 
ب���ذات���ھ داخ���ل ج���ل���ب���اب م���ن اإلح���االت 
والمرموزات وال�م�ع�ادالت ال�م�وض�وع�ی�ة 
ال��ت��ي انش��غ��ل��ت ف��ي وظ��ائ��ف ال��ن��ص 
ومساراتھ،على أن ال ی�ب�دو ل�ن�ا كص�ی�غ�ة 
تقلیدیة ف�ي االنش�اء ال�روائ�ي.وع�ب�ر ھ�ذا 
النحو نتعرف من خالل الصفة ال�م�رج�ع�ی�ة 
في وظ�ائ�ف ال�ن�ص ع�ل�ى ج�م�ل�ة أح�داث 
وأفعال ومتوالیات منقسمة م�ا ب�ی�ن (ن�ی�ر 
سوت) والدة ذلك الزعیم الملقب بـ� (ن�ن�دا 
شیرمانو)وقد أخب�رت�ن�ا ع�ت�ب�ة ال�م�س�ت�ھ�ل 

السردي في زمن الخب�ر ال�روائ�ي ول�ی�س 
الخطابي، أن ھذه األم قد تھیأت لھ�ا رؤی�ا 
نبوئیة ما بأن ولدھا س�وف ی�خ�ت�ط ل�ذات�ھ 
مصیرا اعتباریا م�رم�وق�ا، إذ أن�ھ�ا ك�ان�ت 
تظن بأن مكانة ولیدھا نندا شیرمانو تكمن 
في مجال قدراتھ القیادیة كحاك�م�ا ل�ل�ب�الد، 
م�ا ال ی��م��ك�ن أن ت�أخ��ذه األق��دار ال�ع��ادی��ة 
كالموت،سوى ما یمكن تسمیتھ ع�ل�ى ح�د 
تكھناتھا بـ� (س�ب�ع األرض). ی�م�ك�ن�ن�ا أن 
نستنتج من خالل زم�ن ھ�ذه االخ�ب�ار ف�ي 
مستھل الف�ص�ل ال�روائ�ي، ب�أن س�ع�داوي 
راح ی�ن�ش�ط ف�اع�ل�ی�ة م�رج�ع�ی�ة م�ا داخ��ل 
وحدات السرد الروائي، خلوصا م�ن�ھ إل�ى 
تل�ك ال�ع�الق�ة ال�م�ت�ع�ل�ق�ة ب�ع�ال�م األط�ی�اف 
المنصبة في خدمة العناصر البشریة عل�ى 
األرض ال�ك�ام�ن�ة داخ�ل ازم�ات م�ح�وری�ة 
متشعبة باالختالف والنقائص في م�ظ�اھ�ر 
وجودھا الخارجي والداخل�ي. وھ�ذا األم�ر 
بدوره أیضا ما جعل سع�داوي ی�رش�ح ل�ن�ا 
ذلك الطیف أودوح�دی�م ال�خ�اص بش�خ�ص 
الحاكم ن�ن�دا. وھ�ذا ال�ط�ی�ف ق�د زاول ك�ل 
م��راح��ل م��م��ارس��ات ال��م��ل��ك ن��ن��دا، وم��ن��ذ 
صیرورتھ ال�ن�وات�ی�ة ع�ل�ى وج�ھ ال�ح�ی�اة: 
(كان تقدم نندا شیرمانو ال�ع�س�ك�ري ی�ث�ی�ر 
اإلعجاب، ح�ت�ى أن مس�اع�دی�ھ وال�ج�ن�ود 
تحتھ كانوا مؤمنین تماما أن نندا لو ذھ�ب 
لفتح ممالك األرض كلھا، فأنھ قادر ع�ل�ى 
ذلك وسیتبعونھ بثقة عمیاء أینما ت�وج�ھ./

الروایة) تخبرنا حكایة ھذا الفص�ل  42ص
الروائي، بأن ھناك تمفصالت عدیدة ح�ول 
أفعال ھذا الملك (الذي تنبأت أمھ، أو تلقت 
نبوءة السماء عنھ، بأنھ ال یقت�ل ع�ل�ى ی�د 

ال�روای�ة) األھ�م  40رجل من الرجال./ص
من كل ھذا ما كان متصال في س�م�ات ھ�ذا 

أك��ا) ك��ون��ھ ی��ق��ود ال��ح��م��الت ( ال��م��ل��ك 
العسكرتاریة التي ك�ان�ت ت�الق�ى ب�ال�ت�أی�ی�د 
وال��دع��م م��ن ق��ب��ل ال��م��ل��ك وح��اش��ی��ة 
الكھان،فیما ك�ان�ت ح�م�الت ن�ن�دا م�ح�اط�ة 
ب��الش��ك��وك وال��ری��ب��ة م��ن ق��ب��ل ال��ك��ھ��ن��ة، 
خصوصا وأنھ یضع قالدة م�ف�ص�ص�ة م�ن 
أنیاب سبعة أسود قد قتلھا بنفسھ على حد 

 .اخبار الروایة
ـ الفاعل الم�ح�ور ب�ی�ن ھ�وات�ف ال�ط�ی�ف 2

 :ومصرع سبع األرض
بما أننا نتوخى ترك التفاصیل الحرفیة ف�ي 
وظائف الروایة ذكرا وتفصیال، إال أننا في 
الوقت نفسھ نود اطالع ال�ق�ارىء م�ن أن 
ال�ب�ن�ی�ة ال�ح�ك�ائ�ی��ة ف�ي ھ�ذا ال�ف�ص�ل ذات 
أصواتا وأحداثا متعلقة في بن�اء ال�خ�ط�اب 
الس�ردي. ك��م�ا أن م�ا ن�راه م��ن�اس�ب��ا ھ��و 
االستشھاد في حدود موج�ھ�ات ال�م�ق�ارب�ة 
المبحثیة في وظائف النص، ولیس ح�ك�ی�ا 
منا إلى كافة مواضع م�ل�ف�وظ�ات وس�ی�اق 

 تفاصیل الحكایة في ملزمات ھذا الفصل.
نستن�ت�ج إذن م�ن ب�ع�ض أخ�ب�ار ال�روای�ة 
المتعلقة في فحوى ھ�ذا ال�ف�ص�ل ت�ح�دی�دا، 
بأن ھناك حالة مھاتفة طالما ك�ان�ت ت�الزم 
ھذا الملك الشاب، تبلغھ صوتا: (ال ی�م�ك�ن 

أن تھرب م�ن ع�دو خ�ف�ي ال ی�ت�ج�ول ف�ي 
أزق��ة ال��م��دی��ن��ة، وال ت��راه ف��ي ط��رق��ات��ك 
الطویلة بحثا ع�ن ص�ی�د ط�ی�ور أو دواب 
األرض إال بالم�ص�ادف�ات.أن�ھ ل�ی�س ع�دوا 
یھجم علیك إن لم ت�أت أن�ت إل�ى م�راب�ع�ھ 

ال��روای��ة) ع��ل��ى ھ��ذا  40وم��رابض��ھ./ص
النحو نعاین بأن جمیع م�ح�ف�زات ال�ت�أوی�ل 
والتفاسیر لدى العامل الشخوصي المتمثل 
ب��ن��ن��دا، م��ا ع��ادة ت��ت��واف��ق م��ع ھ��وات��ف 
المحمول الغیبي الذي ی�ن�ص ع�ل�ی�ھ ب�ھ�ذه 
األی��ع��ازات ال��م��ح��ف��وف��ة ب��روح ال��ن��ذی��ر 
والوعید، وما ھو غی�ر م�ك�ش�وف ل�ھ م�ن 
سمات ذلك العدو المتربص بھ، وھو الذي 
صارع ودحر كل األسود قتال ل�ھ�ا ب�ع�د أن 
سلبھا أنیابھا وجعلھا داخل سلس�ل�ة ح�ول 
رقبتھ فخرا لھ: (في نھایة عھده ل�م ی�ك�ن 
لملك كیش وكاھنھا األكبر آك�ا أب�ن س�وى 
أبنتین ..ھذا الملك العظیم الذي قارب على 
إخضاع كل الممالك السبعة ل�م ی�ك�م�ن ل�ھ 
وریث ذكر. وكان المعاونون م�ن ال�ك�ھ�ن�ة 
األعوان وال�ك�ھ�ن�ة الص�غ�ار ی�ع�رف�ون أن 
ھناك تھدیدا بانفراط عقد كل ش�يء ب�وف�اة 

الروایة) أن ق�اب�ل�ی�ة ال�ح�دود  41آكا./ ص
الممكنة ف�ي م�ع�ادالت م�وض�وع�ة روای�ة 
(مذكرات دي) ت�رت�ب�ط ث�ی�م�ات�ی�ا ف�ي م�دى 
استجالء استرسالیة عالم األطی�اف، وھ�ذا 
ما ال خیار دونھ طب�ع�ا،ل�ذا وج�دن�ا ف�ي م�ا 
یتعلق بالعاملیة الش�خ�وص�ی�ة ال�خ�اص�ة بـ 
(دیالى)وھي تواجھ ذات الھاتف وال�راب�ط 
والحس واإلرسالیة من ال�ط�ی�ف ال�م�خ�ول 
بھا.عموم�ا ال ب�أس م�ن ھ�ذا ال�ن�وع م�ن 
ال�ت��وظ��ی�ف ال��ذي ی��ن��ص�ب ف��ي خص��ائ��ص 
الروایة التجریبیة، حتى وأن كنا ال نواف�ق 
من جھتنا عالقة األبعاد الداللیة الموجودة 
بین وحدات السرد ال�ف�ص�ول�ی�ة م�ن زم�ن 
الروایة، ول�ك�ن األح�داث وال�م�واق�ف ف�ي 
مسار الروایة تطرح ف�ي ذات�ھ�ا ان�م�وذج�ا 
مسكونا بانفعاالت دواخل النموذج ومجمل 
استجاباتھ الحسیة المراف�ق�ة ل�ھ م�ن ذات�ھ 
أوال وأخیرا، من قبل أن ی�ك�ون ھ�ن�اك م�ا 

 .ھو أشبھ بعوالم األطیاف المتحكمة
 

 : ـ تعلیق القراءة
تأتي ورقتنا في ھذا السیاق من م�ب�ح�ث�ن�ا، 
ل��غ��رض ال��ك��ش��ف وال��ق��ول، ب��أن ق��درات 
المخیلة مھما ك�ان�ت نش�ط�ة ف�ي ط�رح�ھ�ا 
للمغایر واالختالف في اآلف�اق واألس�ل�وب 
والثیمة والرؤیة، فلھا مساحة مق�ی�دة م�ن 
التصدیق أو الالتصدیق إجماال؟ السعداوي 
راح یسعى في فصولھ األولى من روای�ت�ھ 
إلى إظھار اتجاھات داللیة وفنی�ة ت�خ�ت�رق 
ال�زم��ن وال�ت��أری��خ وال�رق��ع��ة ال�م��ص��دری��ة 
الموثقة في طیات مخطوطتھا المرج�ع�ی�ة، 
ولكنھ كم�ا ال�ح�ال م�ع ش�خ�ص�ی�ت�ھ دی�ال�ى 
والملك نندا الذي خابت نبوءة آلھتھ ومات 
مقتوال بلدغة أفعى ول�ی�س س�ب�ع األرض، 
أردت القول أن السعداوي ال یتعدى ح�دود 
ذلك الطیف و وصایاه المقیدة من قبل آلیة 

مجلس األطی�اف..ح�ق�ا ھ�ي أف�ك�ار ج�دی�دة 
وصیاغات غیر مطروقة، ولكننا لو تأملن�ا 
روی�دا ف�ي ق��ی�م�ت�ھ��ا ال�دالل�ی��ة وال�روائ�ی��ة 
كخالصة لقیمة تجریبیة ما، فما تن�ت�ج ل�ن�ا 
كل ھذه المواقف واآلل�ی�ات ف�ي ال�ن�ت�ی�ج�ة 
القصوى من الدلیل الس�ردي؟ ف�ھ�ل وف�ق 
سعداوي فعال في روایت�ھ اإلی�ھ�ام�ی�ة ھ�ذه 
رغم المح�اف�ظ�ة ع�ل�ى ط�الئ�ھ�ا م�ن ق�ب�ل�ھ 
بمؤثرات میت�اح�داث�وی�ة ذات ن�زع�ة غ�ی�ر 
بعیدة من الواقع ال�م�ت�خ�ی�ل؟ ل�و أحص�ی�ن�ا 
قلیال نسبة النصوص التجریبیة ف�ي األدب 
العربي قدیمة وحدیثة من النج�اح ب�ن�س�ب�ة 
ما، لوجدنا م�ع�دل اخ�ف�اق�ات واض�م�ح�الل 
ال��ن��س��ب��ة األع��ل��ى م��ن ھ��ذه ال��ن��ص��وص 
التجریبیة حیث ال تكلف القارىء النخبوي 
س���وى ج���ھ���د ت���ل���ف���ظ س���ط���ورھ���ا ع���ن 

 مواضعھا... 
أن�ا ش�خ��ص��ی�ا ال أك�ی��ل اإلدان�ة إل��ى ب��ن��اء 
ال�روای��ة وال م��ن ج��ھ�ة م��ا إل��ى أدوات��ھ��ا 
السردیة، ولكنني أدین أسل�وب ن�زع�ت�ن�ھ�ا 
ال��ت��ج��ری��ب��ی��ة ال��ت��ي تس��ع��ى إل��ى إظ��ھ��ار 
الالمعقول واألوھام في نقطة تحسب عل�ى 
ت��ی��ارات ح��داث��وی��ة م��ا، دون وض��ع ل��ھ��ا 
مؤشرات موجبة بقبولھا أو رفض�ھ�ا م�ن 
ناحیة ذائقة التلقي وال�ق�راءة ذات�ھ�ا ألج�ل 
إتمام ما قلناه سابقا أود ال�ت�ن�وی�ھ إل�ى أن 
روایة سعداوي (فرانكشتاین في بغداد) قد 
سوقھا موضوعھا ال�خ�اص ب�أدب روای�ة 
اإلرھاب تحدیدا، ول�م ی�ح�رز م�وض�وع�ھ�ا 
بذاتھ على جائزة االستحقاق بب�وك�ر. وأن�ا 
على یقین تام لوال تعلق أمر ھذه ال�روای�ة 
بدالالت خاصة ف�ي م�ج�ال م�رح�ل�ة ك�ان�ت 
مھتمة بمجال معالجة اإلرھ�اب، ل�م�ا ج�از 
لھا أن تكون س�وى روای�ة خ�اص�ة ب�أدب 
الفنتازیا أو ما ھو دون ذلك من أدب عال�م 
الروایة الخاصة بالناشئة؟ عل�ى أی�ة ح�ال 
فأنا ال أع�ول ع�ل�ى ج�ھ�ود ھ�ذه ال�روای�ة 
كحال باقي أقراني من ال�ن�ق�اد، ألن�ھ�ا أوال 
الصورة المستنسخة من روایة االنجلیزیة 
ماري شیلي والتي تحمل روایتھا ت�ق�ری�ب�ا 
ذات المدلول والعنونة، وث�ان�ی�ا ف�ي ك�ون 
روای�ة س�ع�داوي ال ت�ن�ت�م��ي ألي أرض�ی��ة 

 واقعیة في نسیج دالالتھا الالمقنعة فنیا. 
ورغم كل ھذا سوف ن�ع�م�ل ع�ل�ى دراس�ة 
روایات سعداوي في شكلھا الكامل، حینھا 
سوف نقدم للق�ارىء ف�ي ك�ت�اب�ن�ا أخ�ل�ص 
النتائج التحلیلیة التي تتعلق بمشروع ھ�ذا 
 الكاتب في روایاتھ التجریبیة والعجائبیة؟

 وااوي ا أ ا  درا 
 ذأ (ات دي) واا 

 2-الكائنات التجریبیة والخروج من تحت ذائقة التلقي الروائي ... الفصل الرابع/المبحث
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 خـداٌع بََصــريْ 
 

 !أَیّنا ھو المسافر ؟
 !راحٌل ... الذي أنا فیھ ؟  وأَيُّ القطارین

ِة الموازیة ؟  !أَْم ذاك الذي مرَّ في الِسكَّ
 ..مرَّ وكأنني فیھ

 !!..واقفٌ   أو كأنّھ
 كم منSMSبعثت إلى نفسي ، 

 !!... ال ھَي وصلت.. وال أنـا
 

 ! إِْن.. غیر الجازمة
 

فَ   ما قُلَت لیخدعوا البُلَھاَء ، فلْم تأبھ لما صنعوا، " العُّذالُ  " إِْن حرَّ
 إِْن أستطعَت الوثوَق بنفِسَك ، لَّما تأكُل الریبةُ اآلخرین ،

 إْن إستطعَت أن تنتظَر دوَن أْن تملَّ األنتظار ،
 إِْن إستطعَت أَْن تحلَُم دوَن أْن تصیَر عبداً للحلم ،

 إِْن إستطعَت أَْن تحتفظَ برأسَك ، حیَن یفقُد َمْن حولَك رؤوسھم ،
 "!إصمدوا " إِْن ھدََّك التعُب والعیاء ، فثبتَّ بعَد أَْن لم یبَق منَك سوى اإلرادة .. فصرختَ 

 
 إِْن رأیَت ما شیّدَت ، طواَل عمرَك ، منھدماً فُرحَت تبني من األطالِل ما ھُِدَم ،

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

...................................... 
 .... حینھا ستكوُن األرُض أرضكَ 

 !!.... ستكوُن فِلسطینیاً 
 

 !! ندٌم متأّّخر
 

 !أَتدریَن، سیدتي، أنِك نََكشِت الرماَد عن حبّاِت رغبٍة تجتاحني، أن أحكي لِك وأنا لوحدي ؟
 !! لكنني كنُت أنھزُم دوماً ... دون مقابلٍ 

 ... سأجلو اآلَن كلماتي من صدأ الصمِت الُمعتَِّق ، ومن ُمكر التوریة
............................. 

 !.. لِك أْن تظلّي ھكذا نَجماً بعیداً یُضيُء حیاتي الغاربة من دون ضجیج
اً إنتماَءه للضفاف  ،.. تَْجریَن في شراییني حافیةً ، مثل جریان نھٍر أعلََن توَّ

 ،... خمرةً كالعقیق الحر تُشلُِّل طارَف اللِّسان
 ... أبعَد من غیوِم المنام

 ! .. أعرُف أنَّ قلبِك مملكةٌ التحتمُل َملِكْیِن في آنٍ 
 ! وعداً 

 .. للذكریات "السلك الدبلوماسي" سأُضمُّ حنیني لك، إلى
 وأتحدُث عنِك ببرود قفّاٍز أبیض ،

 َوَوقاِر دبلوماسٍي ،
 !.. وحیاِد مشرِط الجّراح

 ،.. فأنا إمروٌء ذائُع الكتمان
ھا المعتم ، "لقیطٍ "ستظلّیَن مثل  تعرفھ أمھ ، تدفنھ في سرداِب سرِّ

 
 !!"الَعلَنْ "لكنھا تتجاھلھ في

................................ 
 !.. تلَك ھي أخباري ، التي سألِت عنھا، أول من أمس

 

 ّت
 
 

 یحیى علوان/ برلین

 ..جفْت عیونَك یاعراق

  ..وجرحك النازف

 ..یعانق شھب السماء

 ..أعطني دمعاً لیستمر البكاء

 .. االفواة الھثة عطشى

 ..عزت علیھا شربة ماء

 ..الخیر في قطرة تٔاتیك من حاقد

 .عطشان یشرب منك الدماء

 ..مازالت األنھار تنادي روافدھا

 ..أن تعود وتخلع ثوب الجفاء

 .. وطیور النورس تشكو عزلتھا

 .بحزن تغني من ظمٔا یھدد بالفناء

 ..ٔاال تباً لمن قال ٔان لنخیلك أخوان

 ..وأقران من أولئك الغرباء

 ً  ..فحولك َمن یضحك بوجھك بغضا

 ..وھم أفاعي یلدغونك في المساء

  ..ٔاال صبراً ٔابا الرافدین على مكر الحثاالت

 ..وطمع یراود السفھاء

 ..انت مبارك بالخیر وفیك آثار االنبیاء

 ..سالم علیك یا سید الصبر وقاھر االعداء

 ..ٔان نصرك بات قریبا تھتز لھ الدنیا

 ..وتنحي لربوعك القمم الشماء

 .. وتزغرد في ریاضك بالبل السھل والوادي

 ..وفي ظاللك تنھض العذراء

 

        اٌها 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د.عبدااللھ محمد جاسم/العراق
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الفنّان جان استیفو م�وال�ی�د ال�م�ال�ك�یّ�ة/ دی�ری�ك، 
سوریا، الواقعة في أقصى الشَّمال الشَّ�رق�ي م�ن 
وح، وال�م�ت�اخ�م�ة لص�ف�اء ن�ھ�ر  تدفُّقات وھج الرُّ
م�ن ف�ي  الّدجلة. عمل قراب�ة رب�ع ق�رن م�ن ال�زَّ
مجال التَّشكیل الفنّي الیدوي عل�ى ال�نّ�ح�اس ف�ي 
مرسمھ الفنّي في مدین�ة ح�ل�ب. وعض�و ن�ق�اب�ة 

 فرع الحسكة. -الفنّانین التَّشكیلیِّین في سوریا 
شارَك في ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ع�ارض ال�ف�نّ�ی�ة ف�ي 
سوریّة، وشارك في معرٍض خ�اصٍّ ب�ال�ج�م�ع�یّ�ة 
الحرفیّة للتشكیل الفنّي والطّرق ع�ل�ى ال�نّ�ح�اس 
ف�ي ح��ل�ب، ك��م�ا ش�ارك ف��ي أغ��ل�ب ال��م�ع��ارض 
المشتركة مع نقابة الفنّان�ی�ن ال�تَّ�ش�ك�ی�ل�یِّ�ی�ن ف�ي 
ال�ح��س�ك��ة. وأغ��ل�ب أع��م�ال��ھ م��ق�ت��ن��اة م��ن ق��ب��ل 
ین بالتَّشكیل ال�ف�نّ�ي ع�ل�ى ال�نّ�ح�اس م�ن  المھتمِّ
داخ��ل وخ���ارج س��وری���ا، األردن، اإلم���ارات، 
�وی�د، ھ�ول��ن�دة، أم�ی�ری��ك�ا، ك�ن��دا،  أرم�ی�ن�ی�ا، السُّ

 وأسترالیا.
یستلھُم أع�م�ال�ھ ال�ف�نّ�یَّ�ة م�ن خ�الل مش�اھ�دات�ھ 
وم�ت�اب��ع�ات�ھ ال�ع�م��ی�ق�ة ل�ح�ض��ارة ب��الد م�ا ب�ی��ن 
النَّھرین، بكلِّ م�راح�ل�ھ�ا وأح�ق�اب�ھ�ا ب�أس�م�ائ�ھ�ا 
ومریّة واألكَّادیّة  دة؛ ابتداًء من الحقبة السُّ المتعدِّ
والبابلیّة واآلشوریّة واآلرامیّة الّسریانیّة؛ ھ�ذه 
الحضارة الغنِیَّة بمالحمھا وأساطیرھا ومل�وك�ھ�ا 
ید، ومن خالل إب�داعِ  وأعمالھم في الحرب والصَّ
شم�وخِ ت�م�اث�ی�ل�ھ�م الَّ�ت�ي تُ�َع�دُّ م�ن أق�دم اإلرث 
الحضاري الفنّي في التّاریخ البشري؛ حیث ینقل 
الفنّان بكلِّ أمانة الكثیر من اآلث�ار ال�ف�نّ�یّ�ة ع�ل�ى 
النّح�اس ب�م�ھ�اراٍت ف�نّ�یّ�ة دق�ی�ق�ة، إض�اف�ة إل�ى 
اش�ت�غ��ال�ھ ع��ل�ى األی�ق�ون��ات الشَّ��رق�یّ�ة، وف�ن��ون 
خرفة الشَّ�رق�یّ�ة وال�غ�رب�یّ�ة وال�خ�طِّ ال�ع�رب�ي  الزَّ
واإلعالن وتصمی�م أغ�ل�ف�ة ال�ك�ت�ب وال�تَّ�ص�م�ی�م 
الطِّباعي وإعداد اللَّوحات اإلع�الن�یّ�ة ال�ح�دی�ث�ة، 
وتصمیم الدُّروع التّذكاریّة من النّحاس األص�ف�ر 
واألحمر ومن البولیستر، واضًع�ا ف�ي االع�ت�ب�ار 
وْضع لمساتھ اإلبداعیّ�ة ال�ح�دی�ث�ة وال�م�ع�اص�رة 
على وجنِة لوحاتھ وأعمالھ ال�ف�نِّ�یّ�ة، ف�ی�م�ن�ح�ھ�ا 
جمالیّة فنّیّة باھرة، وكأنّھ یغدُق ع�ل�ی�ھ�ا ح�االت 

وح من أعماِق خفایا األساطیر.  انبعاث الرُّ
یرى الفنّان جان استیفو أنَّ فنَّ التَّشكیل الی�دوي 
على النّحاس من الفنون ال�ی�دویّ�ة االح�ت�راف�یّ�ة، 
وینتمي إلى مدرسة الفنون العملیَّة التَّط�ب�ی�ق�یَّ�ة، 
الَّتي تعتمد على المھارة ال�ی�دویّ�ة حص�ًرا، دون 
ل من اآللة في صیاغة وتشكیل ال�ع�م�ل،  أيِّ تدخُّ
ولھذا ی�ع�ت�م�ُد ال�ف�نّ�ان ع�ل�ى م�ھ�ارات�ھ ال�ی�دویَّ�ة 
واالحترافیّة، وتُعدُّ ھذه المھارات من أھمِّ البُ�ن�ى 
األساسیّة الَّتي یب�ن�ى ع�ل�ی�ھ�ا ال�ف�نّ�ان ت�ط�لُّ�ع�ات�ھ 
وآفاقھ اإلبداعیّة من حی�ث الشَّ�ك�ل وال�م�ض�م�ون 
مًعا. كما یرى من أبرز العناصر ال�م�م�یَّ�زة ل�ھ�ذا 
النَّوع من الفنون التَّش�ك�ی�ل�یّ�ة ال�تَّ�ط�ب�ی�ق�یّ�ة، ھ�و 
یلییف" من ال�ع�م�ل، ث�مَّ  إظھار البُعد الثَّالث "الرِّ
یأتي دور تعتیق العمل ومنح�ھ إحس�اًس�ا ب�ال�بُ�ع�ِد 
التَّ�اری�خ�ي م�ن خ�الل اس�ت�خ�دام ب�ع�ض ال�م�واد 

 الطَّبیعیّة والكیماویّة أیًضا.   
یلُج ال�ف�نّ�ان ج�ان اس�ت�ی�ف�و ف�ي ع�ت�ب�ات أغ�وار 
التّاریخ والحضارة الشَّام�خ�ة ف�ي ب�الد م�ا ب�ی�ن 
ًال معالم الحضارة بك�لِّ ش�م�وخ�ھ�ا  النَّھرین، متأمِّ
وعنفوانھا وأصالتھا وعمق�ھ�ا، ث�مَّ ی�ب�دأ رح�ل�ةَ 
البحث عن معالم ان�ب�ع�اث ال�ح�ض�ارة اآلش�وریّ�ة 
ًال إزمیلھ بِرقّ�ة  ومریَة البابلیَة، مشكِّ األّكادیَة السُّ
وم��ھ��ارة ب��اذخ��ة ف��ي رس��م م��ع��ال��م ال��ح��رف 

�ری�ان�ي اآلرام�ي  ًدا التّ�اری�خ السِّ ریاني، مجسِّ السِّ
عبر أیقونات لھا رموزھا ودالالتھا العمیق�ة ف�ي 

 رسم حضارة مضیئة منذ فجر التَّاریخ.
توقَّْفُت بشغٍف ومتعٍة كبیرة أمام أعم�ال ال�ف�نّ�ان 
جان استیفو، كأنّني في رحلة ب�دی�ع�ة ف�ي أب�ھ�ى 
وھاِد التَّاریخ. تسطُع أعمالھ  ب�أب�رز م�ا ق�ّدم�ت�ھ 
الحضارة اآلشوریّة عبر تاریخھا الطَّویل، ج�ن�بً�ا 
إلى جنب مع حضارة أكَّاد وسومر وبابل، ت�زھ�و 
بتالل�ھ�ا وش�م�وخ�ھ�ا وم�ن�ح�وت�ات�ھ�ا وش�رائ�ع�ھ�ا 
وحرفھا وفنِّھا وإبداعھا كأنَّھا منارة ساطعة ف�ي 
دكنة اللَّیل، ... . اختار الفنّان ال�تَّ�ش�ك�ی�ل ال�ف�نّ�ي 
الیدوي على النّحاس؛ لما لھ من خصوصیّة ف�ي 
موخ الحضاري الَّ�ذي  نفسھ وبمھارٍة توازي الشُّ
ُل انحناءات وخطوط وتجاوی�ف  ینتمي إلیھ، یشكِّ
م��وز  ��خ��وص واألش��ك��ال وم��ن��ع��رج��ات ال��رُّ الشُّ
وتداخالت التَّشكیل ب�ح�رف�یّ�ٍة راق�ی�ٍة، ك�أنّ�ھ ف�ي 
محترفھ على تخوم معبد عش�ت�ار، آل�ھ�ة ال�ح�بِّ 
والجمال، آلھة العشق والبھاء، آلھة الحنین إلى 
�الِت إزم�ی�ل�ھ  شھ�ق�ِة اإلب�داع، ح�ی�ث ن�رى ت�وغُّ
وجموح خیالھ یم�وج�ان ع�ل�ى أن�غ�ام م�وس�ی�ق�ى 
ھادئة، مت�رج�ًم�ا ع�ب�ر أع�م�ال�ِھ حض�ارةً، ظ�لَّ�ْت 

 شامخةً طویًال، ثمَّ عبرْت تخوَم اآلفاق. 
یبدو واضًحا من خالل ما أب�دع�ھ ج�ان أنّ�ھ ق�رأ  
كثیًرا عن ماضی�ھ وت�راث�ھ وت�اری�خ�ھ ال�م�ع�رَّش 
بأریج أبھى الحضارات في دنیا الّشرق، تتراءى 
أثناء تأمُّالتھ الحلمیّة رحیق ال�ح�ض�ارة اآلف�ل�ة، 
فتدمع عیناه فیما ھو ی�رس�م ل�وح�ة ج�ل�ج�ام�ش، 
وھو یحمُل لبوة في ی�ده ال�ی�س�رى، وص�ول�ج�انً�ا 
بالید الیمنى؛ ھذه الشَّخصیّة الخالدة الَّتي ت�رم�ز 
للقّوة والبحث عن الخلود عبر ن�ب�ت�ِة ال�خ�الص، 
ف�ھ��ل وج��د ج��ل�ج��ام�ش وم��ن ج��اء ب��ع�ده ن�ب��ت��ة 
الخالص، أم تاهَ وتھنا معھ في خضمِّ بحثنا ع�ن 

 نبتِة الخالص؟!  
َد الفنّان تطلُّعات جلجام�ش؛ ھ�ذا ال�ك�ائ�ن  لقد جسِّ
األسطوري عبر أع�م�ال�ھ ال�ج�ان�ح�ة ن�ح�و س�م�وِّ 
�الل�ة  السَّماء، متسائًال: أیعقل أن نك�ون م�ن السُّ
الجلجامشیّة ونحن على قاب قوسین من العب�ور 
ؤى، جحیم االنغ�الق  في شفیر الجحیم، جحیِم الرُّ
في دكنة اللَّیل الب�ھ�ی�م؟! ھ�ل م�ن ال�م�ع�ق�ول أن 
یكون أنكیدو قد َعبََر كلَّ ھذه البراري الف�س�ی�ح�ة 
�ح�ارى؛  وھي تئ�نُّ اآلن م�ن ھ�وِل ان�ت�ش�اِر الصَّ
صحارى مفتوحة على كلِّ الجھ�ات؛ اب�ت�داًء م�ن 
وح، وم�روًرا بص��ح�ارى ال�ع��ق��ل،  ص�ح��ارى ال��رُّ
وان��ت��ھ��اًء بص��ح��ارى ال��خ��ی��ال، خ��ی��اٌل م��ع��شَّ��ٌش 
حارى؟! ھل غضبَِت اآللھة منّا، أم  بزمھریر الصَّ
اف�دی�ن وع�ن  أنَّنا ابتعدنا كثی�ًرا ع�ن أص�ال�ِة ال�رَّ

 حفاوِة وبركاِت السَّنابل؟! 
مراًرا ھزُّ الفنَّان رأسھ نحو ال�ی�م�ی�ن وال�ی�س�ار، 
مذھوًال من اض�م�ح�الل حض�ارة ع�ری�ق�ة ك�ان�ت 

 تضاھي في أوجھا أعرق الحضارات! 
یرسُم جان قامةً شامخةً، فارًسا یحمل سیفًا م�ن 
ان، یش�ب�ھ األم�ل ال�ق�ادم، ی�رف��رف  ح�ج�ر الّص�وَّ
بجناحیھ، كأنّھ على موع�د م�ع غ�ی�م�ٍة م�اط�رٍة، 
بیع، عید  تھطُل في بدایة نیسان، لتحتفل بعید الرَّ
االخضرار؛ عید األّول من نیسان، عید الحضارة 
ل ال�تَّ�ش�ری�ع�ات،  الَّتي قّدَمْت أّول األبج�دی�ات وأوَّ
دقّة ومھارة في تكویرة التَّشك�ی�ل. ك�ی�ف ی�رس�م 
جان قامات شخوصھ ال�م�ج�نّ�ح�ة ن�ح�و أح�الم�ن�ا 
الغافیة فوق أمواج الب�ح�ار؛ ھ�ل ی�رس�م�ھ�ا م�ن 
وحي أحالمھ المتالطمة، أم أنّھ یعبر عمیقً�ا ف�ي 
الل، م�غ�ت�رفً�ا  ینابیع حضارة من نكھة الماء ال�زُّ
منھا إشراقة االنبالج؛ ان�ب�الج ح�ف�اوة اإلب�داع، 
فارًشا بشغٍف عمیق أزام�ی�ل�ھ وع�ّدت�ھ، م�م�ع�نً�ا 
اك�رة  النَّظر في دالیاتھ المسترخیة فوق ظالل ال�ذَّ
البعیدة، دامًجا اخضرار روحھ ال�م�ع�طَّ�رة ب�ع�ب�ق 
السَّنابل، ثمَّ ینثُر تدفُّقات أحالمھ فوق مس�اح�اٍت 
مستنبتٍة من حفاوِة التَّأّمِل ال�ع�م�ی�ِق ف�ي ش�ھ�ق�ِة 
الشُّروِق؛ حیُث تش�ب�ھ زھ�وة األزاھ�ی�ر ال�ب�ّریّ�ة 
باح في أوجِ إغفاءة األطفال  وھي تبلُِّل نسیَم الصَّ

 بیَن أحضاِن أمھاتھم؟!
تتمیّز أعمال الفنّان بتألُِّق انسیابیّتھا اإلبداع�یّ�ة، 
نرى في إحدى لوحاتھ فارًس�ا یُ�ج�اب�ھ أس�ًدا ف�ي 
عرینھ، یجّسد الفنّان جرأة ال�ف�رس�ان الَّ�ذی�ن م�ا 

كانوا یتوانون دقیقة واحدةً في م�ج�اب�ھ�ة أق�وى 
القوى؛ بما فیھا أسود الغابات وقوى الطَّ�ب�ی�ع�ة؛ 
حیث وقفوا بكلِّ عزٍم یطاوعون قوى الطَّ�ب�ی�ع�ة، 
كقوى األنھاِر وقّوة الماء، وإّال كیف ب�ن�وا ب�رج 
بابل والحدائق المعلّقة الَّتي كانت المیاه تتصاعد 
نحو األعلى بطریقٍة ب�اھ�رة م�ن دون اس�ت�خ�دام 
التَّقنیات الحدیثة الم�ت�وفِّ�رة اآلن، ح�ی�ث ی�ع�ج�ز 
اإلنسان الحالي من تحقیق ما ح�قَّ�ق�وه األس�الف 
نین، ھل سین�ت�ص�ُر ال�ف�ارُس ع�ل�ى  منذ آالِف السِّ
ة  عنفوان األسد، أم أنَّ عملھ رمز من رموز القوَّ
الَّتي كان یتمتَّع بھا فرسان آشور وسومر وأّكاد 
وھم یعبرون البراري بحثً�ا ع�ن ال�غ�زالن الَّ�ت�ي 

یح في جموحھا؟!      كانت تسابق الرِّ
یتأمَّل الفنّان وجھ الشُّخوص الَّتي یرس�م�ھ�ا، ث�مَّ 
لھا بإزمیلھ بطریقة مبھرة، تبدو التَّشكیالت  یشكِّ
النَّافرة كأنّھا كائنات حیّة، منسابة في منحنیاتھا 
وخطوطھا وتفاصیلھا، دقّة فریدة في ت�الف�ی�ف�ھ�ا 
وبروزھا وتجاعیدھا. عینان ناضح�ت�ان بش�ھ�وة 
عوِد إلى إشراقِة الشَّفِق، فنّان ح�ال�م ب�ال�ف�وز  الصُّ
ببس�م�ة األط�ف�ال وھ�م مش�دودون إل�ى ازرق�اق 
واحمرار وبیاض نجمة آش�ور ال�م�ق�ّدس�ة وھ�ي 
تبعُث أشّعتھا المتعان�ق�ة م�ع أب�ج�دیّ�اِت ال�ح�رف 
الّسری�ان�ي ال�م�ق�دَّس. م�ا ھ�ذه ال�تَّ�ن�اغ�م�ات ف�ي 
تكویرِة حرٍف نبَع من قداسة مجد األمجاد، حیث 
حض��ارة آرام ك��ان��ت تش��م��خ ع��ال��یً��ا م��ف��روش��ة 
ال�ج�ن�اح��ی�ن م��ث�ل نس�ٍر ج�ام�حٍ، م�ع�ان��ق�ةً زرق��ة 
السَّ��م��اء؟! تش��ك��ی��ٌل ع��ل��ى ش��اك��ل��ِة ق��ل��ٍب ح��ال��ٍم 
بالنُّھوض نحو األعالي، عجبًا، لماذا ال ن�ن�ھ�ض 
بكلِّ ما أوتینا من قّوة، نتعاضد، نتعانق، ن�ف�رح، 
ننشد أنشودةَ الحیاة الَّتي ح�م�ل�ھ�ا أن�ك�ی�دو ب�ی�ن 

ًشا إیَّاھا فوَق ھاماِت الجبال؟!  جناحیھ، معرِّ
د الفنّان تمثال حمورابي (ال�م�ل�ك ال�ب�اب�ل�ي)  یجسِّ
بشموخٍ كبیر، وھو أمام إلھ الحكمة الّذي یتسلَّ�م 
شریعة حم�وراب�ي ال�م�ش�ھ�ورة، وی�رس�م ل�وح�ة 
أخرى؛ حصانین جامحین یجّران عرب�ات آش�ور 
باتّحاه ُرقَْیَماِت حمورابي؛ حیث شریعة الشَّرائ�ع 
م�ات��زال م�ت��ربّ��ع��ة ف��وق ط�ی��ِن اآلزال، ی��م��س��ك 
الفارسان لجام العبور، ك�أنَّ�ھ�م�ا ی�ت�س�اب�ق�ان م�ع 
یح، كیف تبادر إل�ى ذھ�ن ال�ف�نّ�ان أن  ھبوِب الرِّ
یتوغَّل في أسرار ال�ع�ب�وِر ف�ي أع�م�اِق ی�ن�اب�ی�عِ 
الحضارِة اآلفلة، وھ�ل ی�راوده أن ی�ن�ت�ش�َل ھ�ذا 
األفول، ویسلطنھ عبر فنّھ فوَق قبِّة الح�ی�اة م�ن 
جدید، ألسنا من اكتشف الحنطة، خ�ب�ز ال�ح�ی�اة، 
وھذه العجالت ھي أسُّ الحضارات؟ عجبًا أرى؛ 
كیف فاَت الكثیر من عمیان ھذا الّزمان ت�ج�اھ�ل 
م�خ��ی��خ أح��ف��اد حض�ارة ال��ح��ض��ارات، أم أنّ��ھ��م 
یخشون من تجلِّیاِت عبورنا ف�ي أس�راِر األرِض 

 والماء والسَّماء؟!   
ا ع�ل�ى  یسمع الفنَّ�ان إل�ى م�وس�ی�ق�ى ھ�ادئ�ة ج�ّدً
البیانو، للفنّ�ان ری�ت�ش�ارد ك�ل�ی�درم�ان، وأح�ی�انً�ا 
أخرى یشتاق لسم�اع ص�وت ال�ف�نّ�ان اآلش�وري 
ال�م�ب��دع آش��ور ب��ی�ت س�رك��ی�س، وھ�و ی�داع��ُب 
بإزمیلھ وجنةَ عشتار، متمنِّیًا أن تسترخي ب�ی�ن 
یدیھ؛ كي ی�ن�ق�َش ف�رح�ھ وح�بّ�ھ وعش�ق�ھ ف�وَق 
وح، راف�ًع�ا  خدوِدھا ال�م�ب�رع�م�ة ف�ي ذاك�رة ال�رُّ
ھامتھ، منتظًرا ق�دوم س�رك�ون األّك�ادي ش�ام�ًخ�ا 
على ظھِر المحبّة، فارًشا ج�ن�اح�ی�ھ ن�ح�َو أب�راجِ 
الخالص. ینظر الفنّان بإمعاٍن كبی�ر ن�ح�َو األف�ِق 
البعیِد، متسائًال بحسرٍة حارقة: ھل ثمَّة خ�الص 

مان؟!   من تكلُّساِت مآقي ھذا الزَّ
نفَّذ الفنّان في محترفھ ال�ج�م�ی�ل ع�ل�ى ال�نُّ�ح�اس 
عبر إزمیلھ برھافٍة وتقنیٍة بدیع�ة ت�م�ث�ال ال�ثَّ�ور 
ال�م�ّج�ن�ح ال�م�ع�روف ف�ي ال�ح�ض�ارة اآلش�وریّ��ة 
اسخة في شموِخھا الفنّي الكبیر! یتألَّ�ف م�ن:  الرَّ
س�وخ ع�ل�ى األرض،  جسم ثور؛ رمًزا للقّوة والرُّ
ومن أجنحِة نسٍر؛ رمًزا لل�س�م�ّو ن�ح�َو السَّ�م�اء، 
ورأس إنس��ان؛ رم��ًزا ل��ل��م��ع��رف��ة وال��ح��ك��م��ة 

لطة!    والسُّ
وفي لوحة الملك آشور ن�اص�رب�ال، ن�رى ك�ی�ف 
ینفّذ الفنَّان عمًال فنّیًا بارًعا ف�ي تش�ك�ی�ل�ھ ودقّ�ة 
تفاصیلھ؛ فقد رسم المل�ك ف�ي م�ع�ب�ده وف�ي ی�ده 
عصاه الطَّویلة، ویده على خنجره الم�زنَّ�ر ع�ل�ى 
خاصرتھ، وحولھ بعض التَّعوی�ذات الَّ�ت�ي ك�ان�ت 

لطة، ك�ن�ج�م�ة آث�ور،  تحمیھ وتمنحھ القّوة والسُّ
النّسر المفتوح الجناحین، والھالل وغیرھ�ا م�ن 
موز، وكان الملك م�ع�روفً�ا ب�ك�ت�اب�ة أع�م�ال�ھ  الرُّ
بالحرف المسماري، الَّتي رسمھ�ا ال�ف�نّ�ان ع�ل�ى 

 جوانب اللَّوحة!
ریاني ب�خ�ت�ی�ش�وع، الَّ�ت�ي  وفي لوحة الطَّبیب السِّ
نفّذھا بشكٍل مبھر، وھو یجري عملیّة ج�راح�یّ�ة 
لفارس جریح في العصر العبَّاسي، مبیّنًا أھ�م�یّ�ة 
دور اآلرامیین الّسریان الحضاري الَّذي ق�ّدم�وه 
عبر عصورھم الّذھبیة، ویبیّن مدى تعاونھم مع 
جیرانھم العرب وبقیّة شعوب المنطقة عل�ى م�رِّ 

اھن!  التّاریخ وحتّى الوقت الرَّ
ویبرُع بمھارٍة كبیرة في ت�ن�ف�ی�ِذ ل�وح�ة ال�ع�ش�اء 
یِّ�د ال�م�س�ی�ح م�ع  ّري؛ حیُث یرسُم الفنّان السَّ السِّ
تالمیذه جمیًعا وھم في العلِّیة، وقد  نفّذھا ب�دقّ�ٍة 
متناھیٍة على النّحاس، نق�ًال ع�ن ل�وح�ة ال�ف�نَّ�ان 

 المبدع لیوناردو دافنشي!
ُد الفنّان في لوحة "إل�ھ ال�ح�رب"  وق�د  -ویجسِّ

 -اُْكتُِشَف ھذا األثر ال�ف�نِّ�ي ف�ي ال�ع�راق ال�ق�دی�م 
مھاراتھ ال�ف�نِّ�یّ�ة ع�ل�ى ال�نّ�ح�اس ع�ب�ر إزم�ی�ل�ھ 
الدَّقیق، بطریقٍة معبّرة وجمیلة، وی�رم�ز ال�ع�م�ل 
لل�ق�ّوة وال�ج�ب�روت، إلل�ھ ال�ح�رب وھ�و ی�ع�ط�ي 
م�ون ل�ھ ال�طّ�اع��ة  األوام�ر ألع�وان�ھ الَّ�ذی�ن ی�ق�دِّ
بخشوعٍ كبیر، مرّك�ًزا ف�ي وس�ط ال�لَّ�وح�ة ع�ل�ى 
النّجمة اآلثوریّة الّساطعة، ون�رى ح�ول ال�م�ل�ك 

 أفعى كبیرة تحرسھ من األعداِء والخصوم! 
إنَّ الكثیَر من األعمال الَّتي ت�مَّ اك�ت�ش�اف�ھ�ا خ�الل 
ال�ح�ض�ارة اآلش�وریّ�ة ال�ق�دی��م�ة، ك�ان�ت ت�ت�م�یَّ��ز 
بشخوصھا المجنّ�ح�ة ب�أج�ن�ح�ٍة وأجس�اٍد ق�ویّ�ة، 
اس�ھ�م ورع�ی�ان�ھ�م،  حتَّى أنّھم شیَّدوا تماثیَل لحرَّ
ام��ت��ازت ب��أج��ن��ح��ٍة م��ف��روش��ٍة؛ رم��ًزا ل��ل��س��م��وِّ 
والتَّحلیق نحو أقاص�ي السَّ�م�اء، ف�ن�رى ال�ف�نّ�ان 
یرسُم راعیًا، نقًال عن ت�م�ث�اٍل ق�دی�م، ب�ج�ن�اح�ی�ن 
قویَّین وھو یحمل وعًال وسنبلةً؛ ك�رم�ٍز ل�ل�خ�ی�ر 

 والعطاء الوفیر.
 

ینتقي الفنَّان جان استیفو مواضیع لوح�ات�ھ م�ن 
م�ن�ظ�ور ع�م�ی��ق؛ ك�ي ی�ب��یّ�ن ل�م�ت�اب��ع�ی�ھ ال�بُ�ع��د 
الحضاري والتَّاریخي واإلبداعي للحضارة الَّ�ت�ي 
ینتمي إلیھا، فنراه ینفّذ ع�م�ًال ف�ری�ًدا ف�ي بُ�ع�ده 
الفنِّي والجم�ال�ي؛ ح�ی�ث ن�رى ح�ام�ل ال�ك�أس�ی�ن 
اَرین وھو متجذِّر باألرض؛ رم�ًزا ل�ل�ت�ش�بُّ�ِث  الفوَّ
ت�ان؛ ت�رم�زان ل�ل�خ�ص�وب�ة  باألرِض وح�ول�ھ ج�رَّ
والعطاء األبدي، ك�م�ا ی�رس�ُم ف�ي ل�وح�ٍة أخ�رى 
نة الجدیدة، وفي وس�ط  احتفاًال ملكیًّا شھیًرا بالسَّ
اللَّوحة نجد شجرة الحیاة، وإلھ ال�ح�رب، وح�ول 
الملك نجد أعوانھ وح�ّراّس�ھ ال�م�ج�نّ�ح�ی�ن، وھ�م 

یرفعون نخب انتص�ارات ال�م�ل�ك وإل�ھ ال�ح�رب!  
وباإلضافة إلى األعمال الغزی�رة ع�ن ال�ح�ض�ارة 
القدیمة، اش�ت�غ�ل ال�ف�نّ�ان ال�ع�دی�د م�ن األع�م�ال 
�ُد تش�ك�ی�ل ام�رأة  المعاصرة أیًض�ا؛ ف�ن�راهُ ی�ج�سِّ
عاریة بتقنیات جمیلة، ممَّا یدلِّل على أنَّ الف�نّ�ان 
یواكب الفّن المعاصر والحداثة ب�أس�ل�وٍب ب�دی�ع. 
ق؛ فرسَم بشفافیٍّة شاع�ریّ�ٍة  ویھوى الّشعر الخالَّ
منسابة وبرھافٍة عالیة لوحةً ت�ت�ض�ّم�ن الشَّ�اع�ر 
الفارسي رباعیات الخی�ام، وم�ن ح�ول�ھ ت�ت�دفَّ�ق 
عر؛ كي تغدَق عل�ى ال�خ�ی�ام ط�اق�ات  شیاطین الشِّ
استلھامیّة، وقد نفّذھا بانسیابیّة شاعریّة راقیة، 
وكأنَّنا أمام توّھجات شعریّة متدفِّ�ق�ة م�ن ربَّ�اِت 

عِر الموغلة في أوجِ تجلِّیاِت بوحِ الخیال!   الشِّ

 ا   رة  أ ن ا َّن اَّا ُ 

مّا راوا روا وا دوا ّا  اًءا 

 صبري یوسف 
 )2015ستوكھولم ( -سوید ال
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على الوسیلة أن ت�ك�ون م�ت�ن�اس�ب�ة م�ع    
الغایة في ھندسة المفاھیم، بدا من مفھوم 
الخطاب ومن المنّصة الخطابیة على سبیل 
المثال ف�ي س�اح�ات ال�م�ع�ارك وم�ج�ال�س 
الشورى انتقاًال إلى ساعي الب�ری�د، ك�ذل�ك 
الجرائد، أج�ھ�زة ال�رادی�و، ف�ال�ت�ل�ف�زی�ون، 
وصوًال إلى األجھزة النقّالة وال�ح�واس�ی�ب 
متبوعة باألنترنت، ھذه المراحل بوصفھ�ا 
من الخارج مركبًا أو شكًال م�اّدیً�ا م�ح�ّرًك�ا 
لغرض معین، ومن الداخل قّوة ال م�رئ�ی�ة 
للغة، ونعتھ أیًضا بأحد ضرورات الت�ط�ور 

وص�ف�ھ   العالمي وتقدم ال�ح�ی�اة نس�ت�ط�ی�ع
بأحد أشكال السلطة ال�ت�ي ت�ل�ع�ب�ھ�ا ال�ل�غ�ة 
وخطابھا، فتداخلت سلطة بسلط�ة أخ�رى، 
 وأعني بالسلطة األخرى سلطة السیاسة..

كما نعرف في اللغة تعني دراسة الم�ع�ن�ى  
من ال�ك�ل�م�ة، وإن ك�ان   المراد أو الخارج

 یحمل التأویل.
لكن األمر یختلف عند الحدیث عن ال�دالل�ة 
في المجال السیاسي، إذ یعمد السیاسی�ون 
أحیانًـا إلى شحن األلفاظ السی�اس�ی�ة ب�ق�در 
كبیر من الداللة الجانبیة، ویستغلونھا فـي 
دعـایتھم وفـرض آرائھم على الجم�ھ�ور، 
فأمریكا مثًال تطلق لف�ظ إرھ�اب ع�ل�ى ك�ل 
عمل عدائي یعرض مصالحھا للخطر حتى 
ً  وك�ان��ت  ل�و ك�ان ھـ�ذا ال�ع�م�ل مش�روع�ا

 مصالحھا غیر مشروعة.
ف��ی��ل��ع��ب اإلع��الم ال��م��ض��اّد ھ��ن��ا س��ی��اس��ة 

 الفوضى الخّالقة.
فببساطة ما بین اللغة والسی�اس�ة م�ف�ھ�وم 
یدعى السلطة، فكالھما یل�ت�ق�ی�ان ع�ن�د م�ا 

 یصنعانھ من ابعاد سلطویة.
فسلطة السیاسة تعمل ع�م�ل�ھ�ا م�ن خ�الل 

سلطة اللغة كون اللغة في الوج�ود  اللغة، 
أداة مطلقة، وأما في السیاسة قیمة مقی�دة 
كم�ا ن�ج�د، ول�ك�ن�ھ�ا ف�ي اإلع�الم وظ�ی�ف�ة 
متحكمة، فالحدث السی�اس�ي ف�ي عص�رن�ا 
ھ��ذا ع��ن��دم��ا ی��ب��دأ ی��ج��م��ع ك��ًال م��ن ھ��ذه 
المحركات مًعا، لكن دعونا نخفف ال�ع�بء 
على كاھل ال�ل�غ�ة ب�اع�ت�ب�ار أن الس�ی�اس�ة 
تستغل اللغة.. بطبیعة الحال، ال�ع�ال�م ك�ل�ھ 
یملك لغة، سواء ك�ان�ت ل�غ�ة ب�ط�ری�ق�ة " 
المشافھة والكتابیة"، أو بمفھوم تواصلي 
آخ��ر، ف��ال��ل��غ��ة ت��خ��ت��ل��ط ب��ك��ل ال��م��ك��ون��ات 
والمفاھی�م األخ�رى ل�ت�ف�ت�ح أم�ام�ھ�ا ب�اب 
الوضوح، حتى وإن كان ھذا الباب ض�م�ن 

 جغرافیة منطقة العبور.
وتجري العادة بأّن الناس یھتمون بالحدث 
السیاسي دون أن ینتبھوا ملیًّا ل�ل�ص�ی�اغ�ة 
التي تحكى بھا تف�اص�ی�ل ال�ح�دث، وب�ذل�ك 
تراھم ی�ط�اب�ق�ون ب�ی�ن ال�ح�دث الس�ی�اس�ي 
والخب�ر الس�ی�اس�ي، ف�ھ�م ی�أخ�ذون األول 
مأخذ المدلول، والثان�ي م�أخ�ذ ال�دال، ف�ال 
یخطر بالذھن لدیھم أن یسعوا إلى تشریح 
ھ��ذا ع��ن ذاك أو ال��ع��ك��س، ك��أّن رس��ال��ة 
اإلبالغ واحدة ال تصدر إال عن أداء واحد، 
أو كأنّما الخبر ھو الخب�ر م�ھ�م�ا ت�ن�ّوع�ت 

 صیغھ أو تلّونت طروحاتھ.
لذا نجد المتلقّي یھتّم بال�ح�دث الس�ی�اس�ي، 
وما وصل إلیھ اك�ث�ر م�ن االھ�ت�م�ام ب�ل�غ�ة 
المخاطبة في ال�ح�دث الس�ی�اس�ي، ك�ون�ھ�ا 
أمًرا مسلًّما بھ، فھناك اس�ت�ھ�ج�ان واض�ح 

ث�ق�اف�ة  سیبرز أمام ھذه اإلش�ارة، ن�ع�م ، 
متفاوتة للمتلقّي، واالھتمام بلغة الخ�ط�اب 
السیاسي تحتاج إلى إل�م�ام مس�ب�ق أو ق�د 
�ا ل�غ�ویً�ا  یقول أحدنا بأنّھا تحتاج متخصّصً

 للكشف عن خبایاھا.
لكن دعنا نسّھل ھذه ال�ع�م�ل�ی�ة ب�م�ق�اب�الت 
داللیة من خالل اللغة، فللغة في ال�خ�ط�اب 
األدبي ترتیبات خاّصة تن�ب�ع م�ن ال�ج�ان�ب 
العاطفي المسلّح بأغراض, وفي ال�خ�ط�اب 
أو ال��ك��الم ال��ق��ان��ون��ي اس��اس��ی��ات ت��خ��رج 
بموقف نظامي، والخطاب العلمي بوصف�ھ 
قواعد ، و للسیاسة موقف عالمي ی�ج�م�ع 
كّل ھذه الجزیئات من نظام وغرض یم�ّس 
العاطفة فتنتج اللغة ھنا الفعل في المشھ�د 

 السیاسي.
ف��ق��د رأى أرس��ط��و أّن ال��ف��ن ال��خ��ط��اب��ي 
"الشفوي" أداة ضروریة وناجحة للحی�اة 
السیاسیة، ویست�وي ف�ي ذل�ك ال�ف�ص�اح�ة 
والش��ع���ر؛ ح���ی���ث ك���ان ی���ق���ّدر الش���ع���ر 

أعلى من التاریخ، ألن ھذا األخ�ی�ر   تقدیًرا
ال یختط أبًدا إال وق�ائ�ع م�خ�ص�وص�ة، ف�ي 
حین ی�م�ك�ن ل�ل�م�ح�اك�اة الش�ع�ری�ة ب�ل�ورة 
محكیات محتملة، إذن التحكم بلغة األخیرة 
قادرة على أن تالمس ال�ك�لّ�ي، ب�ح�ی�ث إّن 
الفصاحة یمكن، إذا ما أحسن استخدامھ�ا، 

 أن تقول المعقول.
كّل ما یضّم من جوانب أخرى ف�ي ال�ح�ی�اة 
یقع تحت ع�ب�اءة الس�ی�اس�ة م�ن اق�ت�ص�اد 
وتوجھ في الحركات الدین�ی�ة، وح�ت�ى ف�ي 

ل�رب�م�ا   ساحة الریاضة، من جانب الثقافة
تجدونھ مضحًكا، فكالھما یتّضح أنھ نشاط 
مستقل، مثاّال على ذلك في دورة ط�وك�ی�و 
كانت الدول العربیة ق�د أع�ل�ن�ت ع�ن ن�ی�ة 
االنسحاب من ھذه ال�دورة إذا ل�م یس�م�ح 
ألندونیسیا بالمشاركة فیھا، وكان ال�ق�رار 
العربي المساند ألندونیسیا ق�د ات�خ�ذ ی�وم 

بمقر الجامعة ال�ع�رب�ی�ة، وت�ّم  1964\6\6
اإلعالن عنھ في بیان عربي مشترك، لھذا 
القرار العربي أثره اإلیجاب�ي، إذ ش�ارك�ت 
أندونیسیا في أولمبیاد طوكیو مع رفضھ�ا 
مشاركة إسرائیل ف�ي األل�ع�اب اآلس�ی�وی�ة 

 التي نظّمتھا أندونیسیا على أرضھا.
وكذلك الرسائل التي تبعثھا بعض األن�دی�ة 
والمنتخب�ات م�ن خ�الل الس�اح�ة، ك�ون�ھ�ا 
منطقة تضّم فئة جماھریة كبیرة فضًال عن 
ك��ون��ھ��ا ح��دثً��ا ع��ال��م��یً��ا م��ح��طًّ��ا ل��ل��ن��ظ��ر 

بعید عن الشب�ھ�ات، وم�ن  ترویح  ونشاط
خ�الل ارت��داء أل�وان م�خ�ت��ل�ف�ة ف�ي ال��زي 
الریاضي، أو القیام ب�ح�رك�ة م�ع�یّ�ن�ة ك�م�ا 
حصل في بعض المباریات ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 

ب�ارت�داء ب�ع�ض  2019خالل ثورة اكتوبر 

الالعبین الكمامات "القناع الطبي" اشارة 
ل���رف���ض أو تض���ام���نً���ا م���ع ال���ح���رك���ة 
االحتجاجیة، وإشارة سیاسیة آنذاك، حت�ى 
قضیة التجنیس ل�دى ب�ع�ض ال�م�ن�ت�خ�ب�ات 
واألندیة، لنكن واقع�ی�ی�ن أك�ث�ر، ال ی�م�ك�ن 
فص�ل الس��ی�اس�ة ع�ن ال��ری�اض�ة ألس�ب��اب 
اقتصادیة طالما أّن الحك�وم�ات ھ�ي ال�ت�ي 
ت�م�ّول، ف�ال ی�م�ك�ن ال�ھ�رب م�ن الس�ل�ط��ة 
الس��ی��اس��ی��ة ع��ل��ى ال��ری��اض��ة أو ال��ق��رار 
السیاسي، ھ�ذا ج�ان�ب، والس�ی�اس�ی�ة ھ�ي 

لكن أصب�ح�ت ل�خ�دم�ت�ھ�ا  الممّول الرئیس،
 المصب . واألھم لم تبق نشاط مستقل ھنا

فیتّضح تمثل الریاضة عموًما، وكرة القدم 
خص�وًص��ا، أداة ج��وھ��ری��ة إلب��راز ال��ق��وة 
الناعمة للدول، فھذا كلّھ مثال على تغلغ�ل 
الس�ی��اس��ی��ة ف�ي ش��ت��ى ال�ح��رك��ات، وھ��ذه 
المظاھر كلّھا تعبتر مظاھر لغویة خطابی�ة 

 تصنع المشھد.
إّن اللغة بصورھا الشعریة الفاتنة إلن�ج�از 
االمتالء ف�ي ل�ج�ة ال�ال�ش�ع�ور، وھ�ذا ھ�و 
فاتحة الوعي الثقافي الجدید بشھادة عدید 
العبارات التي یحملھا الناس محمل الك�الم 
االیدیولوجي الخالي من المقاص�د، ب�ی�ن�م�ا 
تقوم في حقیقتھا مقام المصطلحات مدقّقة 
التوج�ی�ھ ال�ن�ف�س�ي، وال�ت�ح�ّك�م اإلدراك�ي، 
والغزو الذھني، إنّھا حقائق ول�ی�س�ت م�ن 
األوھام، ھو قطرة تُبلّلنا عند الوعي ب�ھ�ا، 
والحال إّن أبحًرا منھا تغمرنا في كّل حین، 

 فال نشعر بابتالل ألنّنا غافلون عنھا.
كما وجدنا ب�ع�ض ال�خ�ط�اب�ات الس�ی�اس�ی�ة 
بصیغتھا التھكمیة ال�ت�ي اس�ت�خ�دم�ھ�ا ج�و 
بایدن في إحدى المناظرات ح�ول ال�دی�ون 

، ح�ی�ث 2020التي ب�ذخ�ھ�ا ت�رام�ب ع�ام 
استخدام المرشح الدیمقراطي الن�ت�خ�اب�ات 
الرئاسة األمیركیة جو بایدن ع�ب�ارة "إن 
شاء هللا"، ك�ن�ای�ة ع�ن اس�ت�ح�ال�ة كش�ف 
المرشح الجمھ�وري ال�رئ�ی�س األم�ی�رك�ي 
دونالد ترامب ع�ن س�ّج�الت�ھ الض�ری�ب�ی�ة، 
ح��ی��ث الق��ت ت��ف��اع��ًال ك��ب��ی��ًرا ف��ي م��واق��ع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي داخ��ل ال��والی��ات 
المتحدة وخارج�ھ�ا، وص�درت ردود ف�ع�ل 
كثیرة ومتباینة كونھ استخدم ھ�ذه ع�ب�ارة 

 عربیة ذات طابع دیني.
دور اللغ�ة ف�ي   وھكذا دوالیك لو نقّبنا في

 الخطابات السیاسیة.
وتعرف عملیة صناعة ال�ق�رار الس�ی�اس�ي 
عملیة دینامیكیة تتٔالّف من مجم�وع�ة م�ن 
الركائز واألبعاد والمراحل، وتتّم ض�ـ�ـ�م�ن 
إط�ار ال�م�ث�ی��ر وق�ی�ود م��ح�ددة وم�ت�ع��ددة، 
وتضـمن السـلوكیات الھادفة والتف�اع�الت 
المسیّـسیة والسـلوكیة، فمواقع الت�واص�ل 
االجتماعي اآلن إحدى م�ح�ط�ات ص�ن�اع�ة 

 القرار في المشھد السیاسي.
م�ل�ی�ار مس�ت�خ�دم  4.2ھناك ما یقرب من 

نشط لوسائل التواصل االج�ت�م�اع�ي ح�ول 
العالم، حسب التق�ری�ر ال�ع�ال�م�ي ال�رق�م�ي 

، حیث تتصّدر م�ن�ص�ة 2021العالمي لعام 
"فیسبوك" مواقع التواصل االجت�م�اع�ي، 
وفق إحصائیات شركة فیجوال كابیتالیست 

الكندیة بأكبر ع�دد مس�ت�خ�دم�ی�ن نش�ط�ی�ن 
ملیار مست�خ�دم نش�ط  2.6شھریًا، إذ یبلغ 

 شھریًا تقریبًا.
الخطاب السیاسي یفترض ف�ی�ھ أن ی�ك�ون 
خطابًا متجّدًداً بتج�دد األح�داث، وب�ال�ت�ال�ي 
یحتـاج تجدیـًدا وتطویًرا في استخدام اللغة 
بقدر أو بآخر، ب�ال�ت�ال�ي م�ا أری�د تس�ل�ی�ط 
الضوء عل�ی�ھ ھ�و ك�ی�ف�ی�ة ج�ع�ل الس�ل�وك 
ال�ب��ش��ري ی��ت��ص��ّرف وی�ت��ف��اع��ل ف��ق��ط م��ع 
األحداث، ویسیر ضمن م�ف�ھ�وم ال�ق�ط�ی�ع، 
والذكاء أیضا أعاله في م�ث�ال ج�و ب�ای�دن 
واستخدامھ لمفردة "إن شاءهللا" ی�ن�ق�ل�ن�ا 
إلى ن�اف�ذة ت�وّض�ح أح�د أش�ك�ال الس�ل�ط�ة 
اللغویة التي تلعبھا الخطاب�ات الس�ی�اس�ی�ة 
وھو المزحة، فھ�ن�اك أس�ل�وب أو ب�رام�ج 
تتبع سیاق ال�م�زح ل�ت�روی�ض ال�ج�م�ھ�ور 

 وتمریر خططھا.
یقال ب�ب�ح�وث ن�ف�س�ی�ة إّن أك�ث�ر إم�ك�ان�ی�ة 
مراقبة دماغ�ك وأّي األج�زاء ف�ی�ھ ت�ع�م�ل 

 بشكل جید باستعمال الفكاھة..
فبواسطة أجھزة المس�ح ال�خ�اّص�ة اتّض�ح 
أّن الضحك یثیر في أدمغتنا ث�الث م�ن�اط�ق 

 مھمة..
فحین تضحك یتقد ل�دی�ك ال�ج�زء ال�خ�اّص 
بالتفكیر (كونك فھمت المفارقة الح�اص�ل�ة 
أمام�ك)، وت�وھ�ج أیًض�ا ال�ج�زء ال�خ�اّص 
بالحركة والعضالت (ألّن أعض�اء جس�دك 
اھتزت كرّد إی�ج�اب�ي)، ك�م�ا ی�ن�ش�ط ل�دی�ك 
الجزء الخاّص بالعواطف المعقّدة (ك�ون�ك 
دخلت ف�ي م�ن�ط�ق�ة ف�رح وس�ع�ادة، وف�ي 

 الوقت نفسھ على صاحب الموقف)..
وھذه ال�خ�ط�اب�ات ال�ت�ي ت�ح�ت�ّك ب�ال�ف�ض�اء 
العاطفي تعمل على صنع أرضی�ة مس�ب�ق�ة 
قبل الحدث وتوثی�ق�ھ ب�ال�واق�ع ك�ن�وع م�ن 
خلق الثقة بالخطاب من جھة أو ال�م�ن�ّص�ة 
المتحّدثة، ل�ت�ك�ون أب�ع�اد الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 

 رقعة جماھیریة أوسع.
ك�م��ا ی��ق��ول ال��ف��ی��ل��س��وف األل��م��ان��ي أرث��ر 

وھ�ذا  -شوبنھاور بأّن جوھ�ر ك�ّل ش�يء 
ل�ی�س ال�م�ن�ط�ق، وإن�م�ا اإلرادة  -یشم�ل�ن�ا
 العمیاء.

حسب مالحظة المؤّرخ الھولن�دي ی�وھ�ان 
ھویزنجا فإن للثقافة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة س�م�ة 
صبی�ان�ی�ة، م�ن ح�ی�ث ل�ھ�ا ذات الس�م�ات 
العقلیة لمرحلة المراھقة، كالعاطفة القویة 
والتسلیة المبتذلة والمیل لألحداث المثیرة 
واالس�ت��ع�راض��ات الش�ع��ب�ی��ة واالن�ف��ع��االت 
 العاطفیة وغیرھا لھا من المبالغة ما لھا .

وحس���ب رأي د. اآلن دو: إّن ھ���ن���اك 
مساطر، فقبل وبعد كل خطاب أو م�ف�ھ�وم 
تحت خیمة الشعب�ی�ة أو الس�ل�ط�ة ال�ع�ام�ة 
یجب التعّرف على الم�س�ط�رة ال�م�وّج�ھ�ة، 
ل��ھ��ذا ال��خ��ط��اب ھ��ل ھ��و م��ن��ط��ق؟ ع��ل��م؟ 
مص�ط�ل�ح؟ ح�دس؟ غ�ی�ب�ی�ات؟ ث�م ال�ق�رار 

 لتسلیم زمام الثقة بتصدیق الخبر.
اإلنسان باألخیر یتحّرك بالحری�ة واإلب�داع 
ضمن مفھوم الكینونة البشریة ال ی�ن�ب�غ�ي 

تس�ل�ی�م ال�ع�ق�ول واألجس�اد   أن نسمح في
 كورقة بیضاء تُملى علیھا المخططات.

ا طا  ب اا أ 
 

  العراق  /رسل ق الموسويبقلم : 



ی�ق�ال: (الس�ی�اس�ة وخ�ز اإلب�ر) وی�ع�ن�ون ب�ذل��ك   
سیاسة العداء في الخفاء تخز وخزا من غ�ی�ر أن 

اكتش�اف اإلب�رة ی�ف�وق ف�ي أھ�م�ی�ت�ھ  .تسیل دماء
الدوالب وال�ن�ار، ل�ق�د ب�دل ال�دوالب م�ن ط�ری�ق�ة 
التنقل، وعدلت النار ط�ری�ق�ة ت�ن�اول ال�غ�ذاء، أم�ا 
اإلبرة فقد غیرت جذریا أس�ل�وب ارت�داء اإلنس�ان 

وبع�ی�دا ع�ن اس�ت�خ�دام اإلب�رة ف�ي ف�ن للمالبس، 
الحیاكة وخیاطة ال�م�الب�س، ف�ق�د ش�اع اس�ت�خ�دام  
ط�ق�وس خ�اص�ة ل�إلب�رة ف�ي ال�ع�ادات وال�ت�ق�ال�ی�د 
واألمثال، فكل بلد ل�ھ ع�ادات وت�ق�ال�ی�د وط�ق�وس 
وأمثال خاصة، یتمسك بھا وخاصة ف�ی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق 
بالحسد والزواج والعین الشریرة، وإذا نظرنا إلى 
استخدام اإلبرة في العادات والتق�ال�ی�د األوروب�ی�ة، 
فسوف نجدھا مختل�ف�ة ت�م�ام�ا ع�م�ا ھ�و م�ع�ھ�ود 
بالنسبة للدول العربیة، وھ�ذه ال�ع�ادات وال�ت�ق�ال�ی�د 
أثرت بشكل كبی�ر ف�ي ح�ی�اة ال�ن�اس، وق�د ت�ك�ون 
السبب في تدمیر ب�ع�ض األس�ر ، ف�ھ�ن�اك ب�ع�ض 
األشخاص الذی�ن ی�خ�اف�ون م�ن "ع�ی�ن ف�الن أي 
حسد"، ویبتعدون عنھ، وآخ�رون ی�ت�ج�ن�ب�ون ھ�ذا 
الشخص ألنھ حقود، ویرجع بطب�ی�ع�ة ال�ح�ال إل�ى 
اختالف العادات والتقالید من دولة إلى أخرى، ب�ل 

 من مكان إلى آخر داخل الدولة الواحدة. 
إبرة الخیاطة صغیرة ورقیقة، ویم�ك�ن أن ت�ج�ل�ب 
الكثیر من الشر، ولكن إذا كان مستخدمھا ی�ع�رف 
كیف یستخدمھا فستحولھ إلى البطل. فاإلبرة ھ�ي 
أداة مقدسة یمك�ن أن ت�ح�م�ي ال�م�ن�زل أو ت�ف�س�د 
الحیاة، والتنبؤ بالمستقبل أو ح�رم�ان�ھ، وم�ع�رف�ة 

 كیفیة استخدامھا على العھود من األجداد.
منذ العصور القدیمة، حاول ال�ن�اس ال�ت�ط�ل�ع إل�ى 
المستقبل، من أجل حمایة أنفسھم من الخط�ر، أو 
االستعداد لحدث، واالھتمام بالسحر ال ی�ت�ال�ش�ى، 
بل على العكس فھو یزداد بسرعة، كل ھذا بسب�ب 
وجود كمیة ھائلة من المعلومات المت�اح�ة ال�ی�وم، 
ویمكن ألي شخص یرید التعرف على الس�ح�ر أن 
یبحث بسھولة على اإلنترنت، ویقرأ تعویذاً ویقی�م 
حفًال مناسبًا للسحر، لكن لیس كل ش�يء بس�ی�ط�اً 
كما یبدو، حیث األشخاص الذین ی�م�ارس�ون ھ�ذه 
الطقوس من أجل المصلحة أو للس�خ�ری�ة، ی�م�ك�ن 

 أن یؤذوا أنفسھم وأحبائھم بشكل خطیر.
أما جذور الخرافات وطقوس اإلبرة، رب�م�ا ت�ع�ود 
إلى تلك األیام، ع�ن�دم�ا ل�م ت�ك�ن أدوات ال�خ�ی�اط�ة 
الجیدة سھلة الحصول علیھا وتكل�ف�ت�ھ�ا  ع�ال�ی�ة، 

بإب�رة ”  وخز العریس ” ومن أشھر ھذه الطقوس
بصورة خفیفة أثناء عرسھ وانشغالھ ب�ال�ت�رح�ی�ب 
بضیوفھ، أو التقاط الصور التذكاریة، حیث یخف�ي 
أحد األصدق�اء إب�رة ص�غ�ی�رة ف�ي ج�ی�ب�ھ، وی�ظ�ل 
یطوف بھا قریباً من العریس، ویت�ح�ی�ن ال�ف�رص�ة 
حتى ینشغل ج�م�ی�ع م�ن ھ�م ح�ول ال�ع�ری�س م�ن 
أصدقائھ وإخوانھ، ویصبح بدون ح�م�ای�ة ح�ی�ن�ھ�ا 
یخرج إبرتھ م�ن م�خ�ب�ئ�ھ�ا، ل�ی�خ�ز ب�ھ�ا ال�ع�ری�س 
بصورة سریعة ومفاجئة، فإذا صرخ ال�ع�ری�س أو 
صاح بأي كلمة، فإن ذلك یعد من السلبیات، وأن�ھ 
لیس عریسا مكتمالً، حت�ى إن رج�ول�ت�ھ مش�ك�وك 
فیھا، فقد عبر عن خوفھ ف�ي ح�ی�ن ی�ف�ت�رض ب�ھ 
الشجاعة، التي تمكنھ من تحمل المفاجأة ووخ�زة 
اإلبرة الصغیرة. وتعتبر الخیاطة تق�ل�ی�دی�ا ك�م�ھ�ن�ة 

أنثویة، فغالبً�ا م�ا َوَخ�ْزَن ال�خ�ی�اط�ات أص�اب�ع�ھ�ن 
بإبرة، وھذا یعني بما یتماشى مع التقالید الشعبیة 
عالمات تؤثر على م�ج�ال ع�الق�ات ال�ح�ب: ی�ق�ول 
االعتقاد األكثر شیوًعا أنھ في اللحظة التي وخزت 
فیھا الخیاطة إص�ب�ع�ھ�ا ب�إب�رة ی�ف�ك�ر ف�ی�ھ�ا ش�اب 
لطیف، ویضع خططًا لمستقبل مشترك. وإذا حدث 
الوخز في لیلة رأس السنة ال�ج�دی�دة، ف�ق�د ی�ك�ون 
وخز اإلبرة نذیًرا لحفل الزفاف الذي س�ی�ع�ق�د ف�ي 
األیام القادمة، ح�ت�ى ل�و ل�م ی�ك�ن ھ�ن�اك م�رش�ح 
مناسب لدور العریس في األفق، فحینئٍذ س�ت�ل�ت�ق�ي 
الفتاة برجل جدیر بھ�ا ق�ری�بً�ا. وإذا وخ�زت ف�ت�اة 
إصبعھا بإبرة عندما كانت تخی�ط ش�ی�ئً�ا ل�ن�ف�س�ھ�ا، 
فھذا یعني أیًضا أنھا ستحصل قریبًا عل�ى م�ع�ج�ب 
مثیر لالھتمام الذي طال انتظاره، ووخ�ز اإلص�ب�ع 

 أثناء التطریز ینذر بنتیجة نھائیة رائعة.
ھناك عدد من العالمات األخرى التي تنطبق ع�ل�ى 
كال الجنسین: وتعتقد بعض ال�ج�ن�س�ی�ات أن وخ�ز 
اإلصبع بإبرة خیاطة، یعني أنھ سیتم قریبًا ال�ث�ن�اء 
على الشخص لسلوك�ھ ال�الئ�ق، أو ع�م�ل�ھ بش�ك�ل 
جید، ولكن إذا كان مؤل�ًم�ا وخ�اص�ة اإلب�ھ�ام ھ�ذه 
ل�ی�س�ت ع��الم�ة ج�ی��دة ل�ل�غ�ای��ة، م�م�ا یش�ی�ر إل��ى 
االستعداد للمشاكل، سوف یت�س�ب�ب ح�ل�ھ�ا ب�ع�ض 
الصعوبات، ویتطلب الكثیر م�ن ال�ج�ھ�د وال�وق�ت، 
ویمكن أن ی�ع�ن�ي وخ�ز اإلص�ب�ع ب�إب�رة ف�ي ی�وم 
الزفاف أن الحیاة األسریة ستكون ع�ل�ى دب�اب�ی�س 
وإب�ر، أي أن�ھ س�ی�ت�ع�ی�ن ع�ل�ى األزواج ال�م�رور 

 بسلسلة من النزاعات والمشاكل.
ففي أوروبا ھ�ن�اك ع�ادات وت�ق�ال�ی�د ح�ی�ث یش�ت�د 
اإلقبال على اإلبر التي تحاك بھا األك�ف�ان، إلل�ق�اء 
أذى السحر على األخرین، فإذا كانوا یرغ�ب�وا ف�ي 
إصابة أحد األشخاص بمرض على سبیل ال�م�ث�ال، 
فیكفي أن توضع إبرة واحدة أسفل طبق الشخ�ص 
المدعو إلى الطعام. أما بالنسبة للفتاة التي تتم�ن�ى 
الزواج فعلیھا أن تشعل شمع�ة ج�دی�دة، ث�م ت�ق�وم 

إبر فیھا وتظل تدعو للسیدة العذراء، فإذا  7بغرز 
فعلت ذلك ولم تظفر بقلب الرجل الذي تتمنا، فھ�ي 
على األقل تجعلھ عاجزاً م�ع ال�ن�س�اء األخ�ری�ات. 
وإذا أرادت الفتاة معرفة إم�ك�ان�ی�ة زواج�ھ�ا خ�الل 
العام الراھن، تمسح إبرة بأصبع�ھ�ا ث�م ت�م�س�ك�ھ�ا 
بطرفیھا وتلقیھا بحوض مليء بالماء، فإذا عامت 
اإلبرة ل�ح�ظ�ة ف�ل�ن ی�ت�أخ�ر أح�د ط�ال�ب�ي ال�زواج 

الجادین عن التقدم لخطبتھا، أما إذا انعك�س األم�ر 
وغاصت اإلبرة تواً لم یكن للف�ت�اة إال أن ت�ت�س�ل�ح 
بالصبر وت�ن�ت�ظ�ر ال�ع�ام ال�م�ق�ب�ل. وع�ن�دم�ا ی�ق�دم 
الشخص إبرة كھدیة لغیره علیھ أن ی�خ�زھ�ا ب�ھ�ا 
قبل أن یھدیھا لھ وإال فسدت العالقة بینھم�ا، ك�م�ا 
یقال إن بعد كسر اإلب�رة أث�ن�اء ال�خ�ی�اط�ة، ف�ع�ل�ى 
الشخص االستعداد لشيء جید ومبھج، وال یم�ك�ن 
أن یكون حدثًا فحسب، بل یم�ك�ن أن ی�ك�ون أیًض�ا 
أخباًرا جیدة، وإذا لم یكن القدر مناسبًا ل�ل�ش�خ�ص 
مؤخًرا، فحینئٍذ سیتغیر ك�ل ش�يء ب�ال�ت�أك�ی�د م�ن 
خالل كسر اإلبرة، فعلیة بتغییر مسار األحداث في 
حیاتھ، وتغیر عالمتھا م�ن س�ال�ب إل�ى م�وج�ب�ة، 
واإلب�رة ال�م�ك�س�ورة س�ت�ج�ل�ب الس�ع�ادة ل�ل�م�ن�زل 
بالتأكید، الشيء الرئیسي ھ�و ع�دم نس�ی�ان ف�ت�ح 

 الباب لھا في الوقت المناسب. 
ھناك خرافة شائعة وھ�ي أن ال�م�الئ�ك�ة ال�م�وك�ل�ة 
بقسمة األرزاق تنزل بعد العصر، فتقس�م األرزاق 
حسب الحالة التي یرون علیھا اإلنسان، فإذا ك�ان 
في سعة من العی�ش زادت�ھ س�ع�ة، وإن ك�ان ف�ي 
ضیق أعطتھ على قدره، وھم یعتقدون أن ح�رف�ة 
الخیاطة من أبأس الحرف وأفقرھا، فھم یك�رھ�ون 
أن تراھم المالئكة على ھذا البؤس فترزقھم ع�ل�ى 
قدر بؤسھم، فحرموا من أجل ذلك الخیاط�ة وب�ی�ع 

 اإلبر بعد العصر.
وعند بعضھم اعتقاد بأن الخ�ی�اط�ة ب�ال�ل�ی�ل ی�ؤذى 
األموات، فھم یكرھون أن یخیطوا ش�ی�ئ�ا ب�ال�ل�ی�ل، 
وفى بعض القرى یتشدد النساء في ذلك فال یعرن 
إبرة ألي سبب بعد العصر، ف�إذا دع�ت الض�رورة 
إلى ذلك وضعتھا المعیرة فوق رغیف م�ن ال�خ�ب�ز 

وأعطتھ لطالبة اإلب�رة، ف�ت�أخ�ذ ال�رغ�ی�ف وع�ل�ی�ھ 
اإلبرة، ولكن ال تمسھا بیدھ�ا م�ب�اش�رة، وع�ن�دھ�م 
نوع م�ن اإلب�ر یس�م�ى (اإلب�رة ال�غ�ش�ی�م�ة) وھ�ي 
اإلبرة التي ال عین ل�ھ�ا، وھ�ي ف�ي األص�ل إب�رة 
أخطأت اآلالت التي تصنعھا فمرت علیھا من غی�ر 
أن تثقبھا، فلما كثر الطلب علیھا كان ت�ج�ار اإلب�ر 
یستوردونھا بتوصیة منھ�م ع�ل�ی�ھ�ا، الس�ب�ب ف�ي 
اإلقبال علیھا اعتقاد ال�ع�ج�ائ�ز أن�ھ�ا ت�ب�ط�ل ع�م�ل 
الس�ح�ر، ف�ھ��ن ی�أخ��ذن�ھ��ا وی�ل��ف�ف��ن�ھ�ا ف�ي خ�رق��ة 
ویضع�ن�ھ�ا ف�ي ح�ج�اب م�ن ج�ل�د ف�ت�م�ن�ع ال�ع�ی�ن 

 والسحر.
من أجل عدم النحس على أي شخص، ل�م ی�ع�ل�ق�وا 
دبوًسا فحسب، بل قاموا أیًضا بتثبی�ت إب�رة ع�ل�ى 
طیة صدر السترة من الجانب الخلفي ولفھا بخی�ط 
أحمر. والغای�ة م�ن�ھ�ا إب�ط�ال األع�م�ال الس�ح�ری�ة 
المخطط لھا بنجاح. كما یوضع إبرة صغ�ی�رة ج�ًدا 
بحیث ال یرھا أحد، في الستائر من العین الشریرة 
لألشخاص الفضولیین الذی�ن ی�ح�ب�ون ال�ن�ظ�ر إل�ى 

 النوافذ.
وتعد األمثال الشعبیة م�ن ال�ظ�واھ�ر ال�ح�ض�اری�ة، 
التي تعكس قدرة الشعوب على فل�س�ف�ة ال�م�واق�ف 
اإلنسانیة بلغة موجزة ومكثفة تدل ع�ل�ى رج�اح�ة 

وال�م�ث�ل م�ن  العقل وفھم األمور بطریقة منط�ق�ي،
قدیم موغل في القدم، وقیل ك�ان ن�ت�ی�ج�ة ت�ج�ارب 
وخبرات عمیقة ألج�ی�ال م�اض�ی�ة، ف�ع�م�ل�ت ع�ل�ى 
توحید الوجدان والطباع والعادات والمث�ل ال�ع�ل�ی�ا. 
ودخلت اإلبرة في األمثال الشعبیة العراقی�ة وھ�ذه 

یضرب  بلسانھ تمره وبأیده أبره)،بعض األمثلة: (
كنایة عن المجامل ال�م�ت�م�ل�ق ال�م�داري وص�اح�ب 
األف�ع�ال الس�ی��ئ�ة، (ی��ح�ف��ر ال��ب�ی�ر ب�إب��رة. وی��دور 

وم�ع�ن�اه أن یص�ب�ر .الكطرة) یض�رب ف�ي الص�ب�ر
أحدھم كمن یحفر بئرا وال یمتلك من العدد الالزمة 
للحفر غیر أبره وانھ سیك�ون ب�غ�ای�ة الس�ع�ادة ل�و 
حصل على قطرة ماء یتوج بھا جھده ال�ذي ب�ذل�ھ 

وصبره الذي صبره وھو یتحمل كل تلك المع�ان�اة، 
)، (یفتي ع�ل�ى اإلب�رة (یبلع البعیر ویغص باإلبرة

ویْبلع اْلِمدَره)، وھي خشبة تُْدفَ�ع ب�ھ�ا الس�ف�ی�ن�ة، 
وی�ب�ل�ع »محرفة عن الُمْرِديِّ وبعضھم یروي فیھ: 

والمعنى: یدقق في فت�واه ح�ت�ى ی�ت�ن�اول  .«الجمل.
الشيء الدقیق كاإلبرة، فیمنع عنھ، ویتساھل ف�ي 

اإلب�رة أخذ الرشا فتراه یبلع المردي مع غلظ�ھ ـ� 
، یض�رب ل�م�ن ی�ع�م�ل تكسي غیرھا وھي عریانھ

أضیگ من ث�ق�ب لنفع غیره بال فائدة تعود علیھ. (
اإلبرة)، (ما شایف من السماء غیر ثقب اإلب�رة)، 
یضرب للمت�ك�ب�ر ك�م�ا یض�رب ل�م�ن ك�ان غض�ب�ھ 
شدیدا، (راح أبره رجع مخیط)، ویضرب للشری�ر 
یذھب للحج مث�ال ل�ل�ت�وب�ة واالس�ت�غ�ف�ار، وإذا ب�ھ 
یص�ب�ح أق�ب�ح م�ن األول، (إب�رة ب�ت�ب�ن،) یض�رب 
للمبالغة في استحالة العثور ع�ل�ى ش�يء ص�غ�ی�ر 
وغامض من األغراض أو األشیاء الم�ش�اب�ھ�ة ل�ھ 
أو البحث عن الشيء الصغیر في كومھ كبیره م�ن 
األشیاء، (أبره وطاحت أب ب�ح�ر)، (َح�َچ�اھ�ا م�ن 
الخیط لإلبرة)، (كثر م�ا ص�ن�ط�ھ إذا ت�ذب اإلب�رة 
تسمع صوتھا)،  (تتكحل بإبره وتتخطط أبسمار)، 
تشیر إلى المھارة واإلتقان، وت�ح�ث ال�م�رء ع�ل�ى 
التحلي بالصبر ، (اإلبرة المزروفھ تسوي ھ�وای�ھ 
زروف)، یضرب المثل لتبیان أن الشخص األغب�ر 
الذي بھ ع�ی�وب ك�ث�ی�ره ف�ھ�و دائ�م�ا ل�ھ مص�ائ�ب 
ومشاكل. (أبره وخیط) قصة ھذا المثل مفادھا أن 
العروس قبل أن یتم زفافھ�ا إل�ى ب�ی�ت�ھ�ا ال�ج�دی�د، 
تقوم بتحض�ی�ر ج�ھ�ازھ�ا وأل�ب�س�ت�ھ�ا وأغ�راض�ھ�ا 
الشخصیة، ومجموعة من المنادیل القم�اش ال�ت�ي 
صنعتھ�ا ب�ی�دی�ھ�ا، ل�ت�ق�دی�م�ھ�ا إل�ى أھ�ل ال�ع�ری�س 
وجیران وأصدقاء العریس، الذین ق�دم�وا خ�دم�ات 
مھمة خالل العرس، خالل انھماكھا بتحضیر ھ�ذه 
األغراض تسألھا أم�ھ�ا: أی�ن ھ�دی�ة "ح�م�ات�چ"؟ 
یجب أن تحضریھا قبل كل ال�ھ�دای�ا، وأیض�ا ت�ق�وم 
بتحضیر بقچھ خاصھ لعمتھا، تض�ع ف�ی�ھ�ا خ�ی�ط�اً 
وإبرة وقطعة صابون ومنشفھ أي خ�اول�ي، وك�ل 
من ھذه المحتویات لھا معنى خاص تفھمھ الع�م�ھ 
حیث أن اإلبرة والخیط ھي لتخییط ح�ل�گ ال�ع�م�ھ 
أي الحم�اة، ف�ال ت�ت�دخ�ل ف�ي ح�ی�ات�ھ�ا ال�خ�اص�ة، 
والصابون رمز ستف�ھ�م�ھ "ال�ح�م�اة أي ال�ع�م�ھ" 
مباشرة ومعناه أن تغسل یدیھ�ا م�ن اب�ن�ھ�ا، ال�ذي 
صار ملك لھا وحدھا، أما الم�ن�ش�ف�ة أو ال�خ�اول�ي 
فھي ت�ع�ن�ي أن ال�زوج اب�ن ال�ع�م�ھ أص�ب�ح م�ث�ل 
المنشف�ة، أي "ف�وط�ھ أو وص�ل�ھ " ب�ی�ن ی�دی�ھ�ا 
دائماً. یوجد تحلیل آخر لھذا المثل وھو ال�ن�ق�ی�ض 
لما سبق لیبین أن ھؤالء الشخصین م�ت�ش�اب�ھ�ت�ان 
أو منس�ج�م�ت�ان، ك�ح�ال ت�الزم أو ت�راب�ط ال�خ�ی�ط 

 واإلبرة حیث ال فأئده ألحدھما دون اآلخر.
..................................... 

 المصدر: األمثال الشعبیة 
الخرافات والمعتقدات الشعبیة األوربیة" ل�ل�ك�ات�ب 

 بیار كانافاجیو.
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ی��ل��ج��أ الش��اع��ر ألق��دس   
أنواع التأثیر ل�ی�ت�م�ك�ن م�ن 
جذب أحاسیس�ھ ل�ی�م�ط�رھ�ا 
غیثًا على مش�اع�ر الض�ف�ة 
ال��م��ق��اب��ل��ة ل��ھ ف��ي س��ب��ی��ل 
الوصول لغایاتھ اإلنس�ان�ی�ة 
الشفیفة سواء ظھ�رت م�ن 
بی�ن ج�وان�ح�ھ أو غ�م�رھ�ا 
مخفیة ف�ی�م�ا ب�ی�ن س�ط�ور 
ح��روف��ھ ، ف��ي م��ث��ل ھ��ذا 
الشع�ور ك�ن�ت أت�رص�د ف�ي 
متابعتي الصامتة لنصوص 
شاعرة من شواعرنا ع�ل�ى 
الصعید االلكتروني ألنّي ل�م 
أح��ظ ب��دی��وان ورق��ي ل��ھ��ا 
أغوص ف�ي ب�ح�ره ألل�ت�ق�ط 
من آللئھ الن�ف�ی�س�ة ذخ�ی�رة 
ش���اس���ع���ة ل���ل���ت���ح���ل���ی���ل 

لھذا اخترت ث�الث�ة   الوافي
نصوص أحاول أن أض�ی�ف 
لذاكرتي ول�ل�ق�اريء ش�ی�ئً�ا 
من فسحة البحث والتحلی�ل 
الشائق ولعلني أوفّق فلیس 
من السھل سبر غور ن�ص 
لشاعرة من خالل ما ترم�ي 
إلیھ مفرداتھ المنف�ل�ت�ة م�ن 
ق��ی��د رب��اط��ھ��ا ف��ي ج��م��ل��ة 
تتناھى وتتماھى مع تداعي 
الحس، وق�د أخ�وض ھ�ذه 
الرحلة بحذر و توجس م�ن 
م��راوح��ة خ��ی��ال دراس��ت��ي 
ال�ت��ي ل��ن ت��ن��ت��م��ي إال إل��ى 
استشراف أم�ل ن�اف�ذ ع�ب�ر 
حنایا ھذا النص الذي تفنن 
ف��ي االب��ح��ار ف��ي ال��ل��غ��ة 
التعبیریة التجریدیة ب�غ�ن�اء 
متفرد ح�زی�ن ی�ت�ج�ل�ى ف�ي 
غ���ال���ب قص���ائ���د ال���ن���ث���ر 
لشاعرتن�ا ب�دم�ع�ة م�ك�اب�رة 
ویستنطق الح�اض�ر م�ت�ك�ئً�ا 
على صور الماضي وأخیلة 
المستق�ب�ل، ی�رت�ب�ط ال�ن�ص 
ب��م��ت��الزم��ة ال��م��ك��ان و ال 
ی��ن��ف��ص��ل ع��ن��ھ ب��ی��د أن 
الزفرات تغلب على ك�ت�م�ان 
الحس الدفین لیصبح طلیقً�ا 
غ��نّ���اًء كس���ف��ر آل م���آل���ھ 

 للتأویل.
 " قصیدة

 " زفرات ِسفْر التأویل
 الكتابة وجع  
 موشوم  
 نداء  
 محموم  
 زفرات مداد  
 مكدود  
 ال تسعھا  
 محبرة الشْوق  
 ولّذة دھشة  
 ُمنطفئة  

 في ذاكرة  
 خریفٍ   
 سریع النسیان  
  َجُحود  
 صھَرتْني دمیس  
 حفناِت رماد  
 أضأتُ   
 بزیت وریدي  
 * "دیوجین" مصباح  
 التائھ  
  ألفتّش عن  
 قدح الوعي  
 
 الشارد  
 واستدراكات  
 مجاز  
 عطش القُْرب  
  الُمسغَب  
 تلعثُُم ھمس  
 تالوة  
  رؤیا شغفي  
 المنثور  
 أباَن قُصور  
 تھّدج  
 بُّحة تْوقٍ   
 واھج  
 عن زرعِ   
  زنابق  
 شاسعة  
  لبھیج الرؤیة  
 یتململ فیھا  
 خافقك  
 ُملتاعا  
 أخفََق حین  
 أوان   
 تلقّي ِسفر  
 التأویل  
 
 لِضیاع قالعٍ   
 من وحيّ   
  وقصوٍر فارھة  
 تُھدھد  
  َولَھ المعنى  
 ملح الزمن  
 یحتضن بذراعیھ  
 الواھیتین  
 منارة  
 ذاكرتي  
 یُقبُّل قدمیْھا  
 مْوُج ُمحیطٍ   
 باسل  
 ینقُشني حرفا  
 ال یتصّدع  
  أنا  
 صخر الملح  
 تُبلّلُھُ   
 قُطیْرات  
 دموع  
 لكنّھُ   
 أبدا  

  ال  
 یصدأ  

غ��ن��اء ب��دم��ع��ة م��ك��اب��رة 
دالل��ت��ھ��ا/ال��زف��رات/ال��وج��ع/
م���ح���م���وم/م���ك���دود، ھ���ذه 
الدالالت لھ�ا غ�ای�ة ال�ح�زن 
بدأتھا ب�ال�وج�ع و ن�ج�ح�ت 
الش��اع��رة ف��ي ت��وظ��ی��ف��ھ��ا 
ف�ت��ج��ل��ت ك��م��ف��ت��ح ل��ن��ص��ھ��ا 
اعتمدت فی�ھ ع�ل�ى م�ف�ردة 
اللغة ب�ت�ج�ری�د ت�ام وم�ن�أى 
عن صور وأخیلة قد تبت�ع�د 
بنا عم�ا ت�ح�س ب�ھ وت�ری�د 
إیصالھ ع�ب�ر م�ا أع�ت�م�دت 
علیھ من توظیف�ات حس�ی�ة 
إی�ق�اع�ی�ة ت�ع��ب�ی�ری�ة ت�ع�ن��ي 
التقاط المعنى للت�ن�اص م�ع 
اآلخر. بإزاحات یست�ق�ب�ل�ھ�ا 
الن�ص ت�ح�ی�ل ھ�ذا ال�ح�زن 
برشاقة ال�م�ف�ردة ال�ف�اع�ل�ة 
إل�ى ع�ن�ص�ر م�ن ع�ن�اص�ر 
الحی�اة ال�دائ�م وھ�و ال�ن�ور 
(المنارة) ثم تزیح اإلزاح�ة 
اللفظیة إلى (ال�م�ل�ح) ال�ذي 

وقد ب�رع ال�ن�ص   ال یصدأ.
 في جذب الدھشة إلیھ.

وھ��ن���ا ی���ح���ت���ف���ظ ال���ن���ص 
بخصوصیت�ھ وی�ب�ت�ع�د ع�ن 
السرد المتراب�ط وال ی�ك�ون 
متواصال فیقفز في تراتبی�ة 
س�ری�ع�ة ف�ي ال�ت�ق�اط ب�ؤرة 
ضوء عبر التقاط ال�ك�ل�م�ات 
بش��ك��ل ع��م��ودي ف��ت��ك��ت��ف��ي 
بصورة (مصباح دیوجی�ن) 
تنقلنا من مفردات مع�ھ�ودة 
إلى المراوحة بی�ن ال�خ�ی�ال 
والبدیھي ، كل كلم�ة ت�ق�ف�ز 
عن س�اب�ق�ت�ھ�ا ف�ي ت�ق�اط�ع 

 .للمكان و ترابط للمعنى
وألن��ھ ال ی��م��ل��ك ال��ن��ص 
تسلسل مكاني إالّ أنھ ی�ع�ق�د 
مع االس�ط�ورة ال�ف�ل�س�ف�ی�ة 
ربطًا مقصوًدا إلنارة النص 
بشيء من الضوء ولو كان 
غ�ی�ر م�وج�ود وف�ي رح�ل�ة 
البحث ھذه عن األمل ال�ذي 
یج�ی�ز ل�ل�ش�اع�رة ال�ت�ق�اط�ھ 
رغ��ًم��ا ع��ن اس��ت��ع��ارت��ھ��ا 

  للمفردة الحزینة المجردة.
أما عندما نقرأ ھ�ذا ال�ن�ص 

ال��ذي  "(رعش��ات ح��ن��ی��ن)
 تحاوره الشاعرة أمیلة:

 تقولُ   
 كیف أنِت؟  
 فأخبرَك عنكَ   
 أقولُ   
 كیف أنَت؟  
 فتخبرني عني  
 یتداعى  
 حنیني  

 الراعش  
 یشّق مسافات  
 الجرح  
 الھطّال  
  صراخا  
 تتھّدج كلماتي  
 الموءودة  
 في كھف  
 الصمت  
 النائي  
 یترنّح شوقا  
  یسیل  
 غیابي  
  مرتعدا  
 یتسّرب شغفي  
 في حبّات  
 
 رمالٍ   
 َعْطَشىٰ   
 تمتّد بعیدا  
  في  
  وجعي  
 َعّل صداھا  
 الواجف  
 یعرف  
 عنواني  
 ویرّد لروحي  
 فیض  
 رجاءٍ   
 ألكون  
 بخیر  

ارتبط الح�س ب�ی�ن س�ط�ور 
ھذا النص بقیمة التس�ل�س�ل 
ال��ح��ك��ائ��ي ف��ي ت��وظ��ی��ف��ھ 
الحوار الذاتي بین الق�ص�ی�د 
والنص ھذا االل�ت�ق�اط ذك�ى 
بم�ا ی�وف�ره ل�ل�م�ت�ل�ق�ى م�ن 
ولوج االحس�اس ال�م�رھ�ف 
أو ال��ق��وى ب��م��ا ت��ع��ج ب��ھ 
مفردات اللغ�ة ال�ت�ي ت�ل�ب�ي 
الحوار بما یخدم النص ف�ي 
حواریتھ فیتغلغل الت�ص�وی�ر 
ال��درام��ي ل��خ��ف��ای��ا ال��ح��س 
ب��ت��ش��وی��ق ح��ك��ائ��ي ع��ن/ 
الصمت/ الش�وق/ ال�غ�ی�اب/ 

  الشغف/ العطش/ الوجع.
وكما أطردت س�اب�قً�ا ت�ق�ف�ز 
الص��ور م��ت��س��ارع��ة ك��م��ا 
مفرداتھا و ھذا م�ا ت�ت�ف�رد 
بھ نصوص الشاعرة أُمیل�ة 
في مجم�ل�ھ�ا وھ�ي بص�م�ة 

ب��ھ��ا، ت��ت��وال��د ب��ھ��ا  خ��اص��ة
كمیة المشاعر واألحاسیس 
في شعریتھا الكثیفة الح�س 
قلی�ل�ة ال�م�ف�ردات، رھ�ی�ف�ة 
المفردة القادمة من أعماق 
الذات الت�ي ح�اف�ظ�ت ع�ل�ى 
رمزیة اإلیحاء وال�ت�ك�ث�ی�ف 
وھ�ي تش�ق ط��ری�ق��ھ�ا إل��ى 
مس��اف��ات ج��رح��ھ��ا ال��ذي 

یستصرخ حبّات ال�رم�ل 
و یس��ت��ج��دی��ھ��ا ل��ت��رّد 
ال�روح ل��م�أواھ��ا ل�ت��ك��ن 

 . بخیر
ھ��ذا اإلی��ح��اء ال��ق��وي 
یتوقف عنده ال�ق�ل�م ل�م�ا 
ل��ھ م��ن ث��ق��ل حس��ي ال 

ی�ن��س��ج��ھ إالّ ن��ص ع��م��ی��ق 
ال��م��ع��ن��ى ال��م��رادف ل��ح��س 
الروح في قصیدة (رعشات 

  حنین).
ال�ن�ص ال�ت�ال��ي ال ی�ح�ت��وي 
توظیف�ات إی�ق�اع�ی�ة ت�ع�ن�ي 
ال��ت��ق��اط ال��م��ع��ن��ى ال��دق��ی��ق 
وال��ع��م��ی��ق وإظ��ھ��اره ف��ي 
أسلوب الدھشة لكنھ یصلنا 
في صور جاھ�زة ب�أس�ل�وب 
أنیق بلورت من خ�الل�ھ م�ا 

 . رأتھ العین
ق��د ی��ك��ون ال��ن��ص م��ت��أث��ًرا 
بموروث الوصف الش�ك�ل�ي 
ل�آلخ�ر ف��ت�ن�ق��ل�ت ال��ك�ل�م��ات 
الواصفة برشاقة اھتمامھ�ا 
 بوتیرة روایة ما ھو أمامھا

ف�ي وص�ف دق��ی�ق ألخ�ی�ل��ة 
الكلمات وبوحھ�ا الص�اخ�ب 
ف��ي ان��ت��م��اء وت��ن��اص م��ع 
اآلخر في تصویر ال ی�خ�ل�و 
م��ن عش��ق وح��ب ل��ذل��ك 
اآلخ����ر ع����ل����ى الض����ف����ة 
المقاب�ل�ة، ل�م ی�ك�ن ال�ح�س 
مخفیًّا ف�ي ھ�ذا ال�ن�ص ب�ل 
زاخ���را ع���ب���ر ظ���ھ���وره 
المباغت المزاحم ل�ل�م�ف�ردة 
في وصول�ھ ل�غ�ای�ة أرادھ�ا 
النص أن تشع على ال�م�أل. 
وال یتغل�غ�ل ھ�ذا اإلحس�اس 
ب���ی���ن الس���ط���ور ت���ارًك���ا 
ل���ل���ق���اريء ت���أوی���ل ھ���ذا 
 االھتمام بمن یؤولھ النص:

 " التبْر  تطریز  مجامر"
 للكلمات نوُر أخیلة

 وخمائل َواِرفة   
 عذبة ء   
 ومحیطُ    
 
 غابات حنین   
 یُغِرقھا   
 یُكبّلھا   
 یؤلمھا   
 فتتوق لبوح   
 صاخب   
 یَُضجُّ في جنباتھا   
 وجیبا عبِقا   
 لنصٍّ فاره   
 یَحترف الدھشة   
 یَمتشق   
 اللھفة   
 لتضوع مجامرهُ    
 بخورا   

 من مسك   
 تُزیّنُھُ بِحواشٍ ذھبیة  

 تُطّرزهُ    
 لیزھو   
 ویُزھر   
 ویُفاِخر أترابھ   
 نقیّا   شجیّا  بھیّا   
 شفیفا   
 رھیفا   
 فانبھرنا     أبھرتَ    
 
 فعَبَْرنا     حلّقتَ    
 فانتشینا     نادمتَ    
 فبكینا     حزنتَ    
 فارتوینا   توھّجتَ    
  ومیض   
 راعف   
  راعد   
 لخیوط حریرِ    
 ھطولٍ    
 ُمتوالٍ    
 ألِقٍ    
 یتسّمع آھات   
 َولْھَىٰ    
 لدبیب رعودك   
 یُلملُمف   
  تِبر حبّات   
 غیوم   
 عطشى   
 تتنھد في یدك   
  فتفیض   
 مفازات الروح   
 حقوال   
 
 كأنّك تأخذنا   
 لمزاج   
 الكافور الھادر   
 بخواء الرمل   
 المبحوح   
 منسّي المطر   
 المتھالك   
 في نبض   
 محابر   
 تروینا من رشفة   
 تسنیم   
 رائق   
 یرمینا في حبر   
 الشغف   
 ُمنتشیا   
 بدنان البھجة   
 للحرف   
 المرشوم   
 بنداء غائب   

  ا ة أص ام   يا ا   
 

 
 بنغازي -:عائشة أحمد بازامة/ لیبیا بقلمدراسة تحلیلیة 
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ف��ی��ل��م م��دھ��ش.. وش��ّداد ی��أخ��ذ ال��م��ش��اِھ��د ف��ي رح��ل��ة  
  ..رولركوستر فائقة السرعة في ساعة ونصف

نذھب الى المطاعم الفاخرة منھا والمتواضعة ونتأنق ف�ي 
إختیار الوجبات والمقبّ�الت، ن�ج�ول ب�ن�ظ�رن�ا ف�ي ارج�اء 
المطعم لمعرفة طراز التصمیم الداخلي واألث�اث. ن�ت�ف�ی�ق�ھ 
فیما یجب عملھ لتحسین المنظر الداخل�ي وال�خ�دم�ة.. ث�م 
ننظر الى ساعاتنا نحسب الدقائق حتى وصول الطعام الى 
خواننا. من منا فّكر بما مّر بھ الطباخ ومساعدوه؟ في اي 

  ساعة استیقظوا ومتى فتحوا باب المطعم؟
ھذا الفلم یأخذنا في رحلة قصیرة ت�زدح�م ف�ی�ھ�ا األح�داث 
خالل الساعة ونصف تقریباً یستمر التصویر دون ت�وق�ف 

 او تولیف. 
خالصة أحداث الفیلم: یصل أندي جونز (ست�ی�ف�ن گ�ری�ام) 
رئیس الطباخین في أحد المطاعم اللندنی�ة الص�اع�دة ال�ى 
المطعم في األیام األخیرة قبل كریسمس التي یتسابق ب�ھ�ا 
الزبائن للحجز. فور وصولھ یكتشف ان م�ف�ت�ش الص�ح�ة 

 3ن�ج�وم ال�ى  5العامة للبلدیة خفّض درجات التقییم من 
بسبب الضعف في ال�ت�وث�ی�ق وح�ف�ظ ال�وث�ائ�ق ال�رس�م�ی�ة 

 .للمطعم
خالل سیر أحداث الفیلم نرى تصرفات عنصریة من بعض الزبائن وأن المطعم یعتمد ع�ل�ى تش�غ�ی�ل 
المؤقتین بعضھم یفكر باعمال أخرى او اوربیین تشّكل اللغة عائقاً في التفاھم او اإلن�دم�اج. ھ�ن�اك 
ایضاً َمْن ال یُعطي لعملھ األھمیة الالزمة لكن الطبّاخة الرئیسة كارلي(ڤنیت روبنسن) تُبقي المط�ب�خ 
ماضیـًا في عملھ رغم المشاكل التي تتراكم ربما یحدوھا األمل ان صاحب المطعم وابنتھ التي تدیره 

 .ینظران في طلب زیادة األجور الذي طلبت من آندي ابالغھما
على الرغم من أن الكامیرا تتجول في ھذا الفضاء المحدود، قصص الموظفین التي نسمعھا تتداخل 
مع ھذا المزیج: نادلة تطمح بأن تكون ممثلة، غسالة األطباق الحامل تشعر بالوحدة وعدم ال�دع�م، 

  فتى مطبخ صغیر یحاول إخفاء ندوبھ التي تدل على أنھ یؤذي نفسھ.
أما الزبائن، فقصصھم ھي االخرى متعددة مثالً مجموعة من شباب 'المؤثرین' تطلب وج�ب�ة غ�ی�ر 

 -وش�ری�ك س�اب�ق  -موجودة بقائمة الطعام مقابل نشر صور باالنستغرام، و وصول ط�اٍه م�ن�اف�س 
  .ومعھ ناقدة طعام، للمطالبة باسترداد نقوده

یمر المطعم و آندي بمشكلة عندما یسھو آندي في اإلنتباه لمنع تلّوث طلب إحدى الزبونات ان یخلو 
طعامھا من الجوز لحساسیتھا منھ لكن آندي یّوجھ إحدى الطباخات باستعمال صلصة بدیلة ونس�ي 

 انھ یحتوي زیت الجوز. 
تّمر الزبونة بأزمة صحیة فینتھز رئیس طباخین مشھور یظھر ف�ي ب�رن�ام�ج ت�ل�ف�زی�ون�ي ال�ف�رص�ة 
ویقترح على آندي ان یلوم كارلي ألنھ یرید ان یعود آندي للعمل معھ في مطعم جدی�د وف�ي ل�ح�ظ�ة 
المواجھة تكتشف كارلي ان آندي لم یبلّغ صاحب المطعم بطلب زیادة األجور وانھ فّكر ف�ي ل�وم�ھ�ا 

  .طباخ آخر (راي پانتاكي) بانھ مدمن كحول -بحادثة تسمم الزبونة ویواجھھ فریمان 
في مقاطع متفرقة نجد ان آندي یعاني من انفصالھ عن ابنھ و زوجتھ وإضطراره للنوم ف�ي م�ك�ت�ب 
المطعم بعد انتھاء یوم العمل وبسبب ضغط الحیاة والعمل یدمن على الك�ح�ول وح�ت�ى ال�ك�وك�ای�ی�ن. 

 .بازدیاد ضغط المشاكل ینتھي الفیلم بنوبة قلبیة تصیب آندي التي ھي نقطة الغلیان او اإلنفجار
ما اعجبنا بالفیلم ھو التمثیل المدھش والحوار الشیق ورغم ان احداث الفیلم كلھا ت�دور ب�ال�م�ط�ع�م 

 (اشبھ باجواء مسرحیة) إال انھ استطاع أن یصّور قصص العاملین بالمطعم بذكاء وانسانیة.
  الفیلم یضاھي احسن االفالم التي حازت على جائزة االوسكار!.

لدینا عدد من االصدقاء الذین فتحوا مطاعم ببلدان مختلفة والكل یشكو من صعوبة ادارة الم�ط�اع�م 
 إما بسبب الزبائن المتعجرفین أو ارتفاع االسعار، وغیرھا من االسباب.

الفیلم یذكرنا بذلك وھو اكثر واقعیة من البرامج التلیفزیونیة التي ترینا دائما الوجھ ال�ح�س�ن ل�ھ�ذه 
 .وغیرھا  Top Chef:  المھنة مثل

IMDB.COM 
Boiling Point (2021) - IMDb 
Boiling Point: Directed by Philip Barantini. With Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice 
Feetham, Ray Panthaki. Enter the relentless pressure of a restaurant kitchen as a head chef 
wrangles his team on the busiest day of the year. 

    ارض
 

 وعد حسون نصر 
  سوریا

 
 
أجس��اد ت��ك��ب��ر، ل��ك��ن ف��ي    

داخلھم أطفال، إن�ھ�م م�رض�ى 
، ھ���ؤالء م���ت���الزم���ة داون*

المالئكة الُمھّمشون المغیّب�ون 
الذین یُ�م�ارس ب�ح�ق�ھ�م ش�تّ�ى 
أنواع ال�ت�ن�ّم�ر م�ّم�ن ال ی�درك 

معنى االنسانیة، إضافة إلى ت�ج�ری�دھ�م م�ن ح�ق�وق�ھ�م 
وإلقاء كلمات خادشة على مسامعھم، ظنّاً من الب�ع�ض 
أنھم بال مشاعر ومغیّب الفھم عنھم، كذلك استغالل�ھ�م 
من قبل البعض واالعتداء علیھم جنسیاً، وأك�ب�ر ج�رم 
بحق ھؤالء اعتبارھم مجّرد أرقام فقط، مع ال�ع�ل�م أن 
ھؤالء المرضى ھم مالئكة ب�أرواح�ھ�م ول�دی�ھ�م ق�درة 
على التكیّف والتعلّم والتأقلم ضمن المجتمع إذا أدركن�ا 
جمیعاً الطریقة أو األسل�وب الص�ح�ی�ح ل�ل�وص�ول ال�ى 
تفكیرھم، وبالتال�ي إذا أدرك�ن�ا أن م�رض�ى م�ت�الزم�ة 

ف�ق�ط،   داون ھم لیسوا بمرضى إن�م�ا ھ�م م�خ�ت�ل�ف�ون
وبالتالي یمكن أن ن�م�یّ�ز أن ُمص�اب�ي م�ت�الزم�ة داون 
یتمتعون بنسبة ال بأس بھا من الذكاء، ویُطلق علی�ھ�م 
توصیف (م�ن�غ�ول�ی�ی�ن) ب�ال�ع�ام�یّ�ة، وب�ال�ت�ال�ي ی�م�ك�ن 
للمریض العیش ضمن أسرتھ حیاة س�ل�ی�م�ة وك�ری�م�ة 

 كغیره من األطفال. 
لذا علینا أن ننظر إلى ھ�ذا ال�ط�ف�ل ع�ل�ى أن�ھ ی�ت�م�تّ�ع 
بالذكاء، وكذلك عدم الت�س�اھ�ل م�ع�ھ ف�ي ح�ال أخ�ط�أ، 
والتّحلي بالصبر ل�ت�وص�ی�ل ال�م�ع�ل�وم�ة ل�ھ، وت�ع�زی�ز 
التفاعل االجتماعي لدیھ، وعدم تلبیة كل ما یرید لكی�ال 
یشعر بالطم�ع ویص�ب�ح ال�ع�ن�ف وال�ب�ك�اء وس�ی�ل�ة ل�ھ 
للحصول على كل ما یرغب، والتعامل مع�ھ ع�ل�ى أن�ھ 

 .شخص طبیعي ویستطیع أن یدرك
لذلك ال تتجاھلوا مرضى داون ألنھم أك�ث�ر االش�خ�اص 
حساسیة، تحّدثوا معھم، شجعوا األطفال ع�ل�ى ال�ل�ع�ب 
معھم، علموھم االستجابة للحدیث أو لغة اإلشارة، ھم 
أنقیاء مثل صفحة ب�ی�ض�اء، ل�ذل�ك اك�ت�ب�وا ع�ل�ى ھ�ذه 
الصفحة أفكاركم الجمیلة لیتمتّع القارئ م�ن ق�راءت�ھ�ا 
بشغف، تعاملوا مع ھؤالء المرضى ص�غ�اراً أو ك�ب�اراً 
على أنھم أساس الحیاة ال أرقام أو ألقاب، فھم مالئك�ة 
داخل أجساد ال ذنب لھم أنھ�م وج�دوا ب�ھ�ا ع�ل�ى ھ�ذه 
الھیئة، وھنا دعوا لإلنسانیة مكانتھا فھي خی�ر ش�اٍف 

 ..لنا جمیعاً مرضى وأصحاء
............................................................. 

متالزمة داون ھي حالة وراثیة. وھي تحدث عندما یولد ال�ط�ف�ل م�ع  * 
الع�ادی�ة. ال�ك�روم�وس�وم االض�اف�ي ھ�و  46كروموسومات بدال من  47

. یسبب الكروموسوم االضافي تأخیرا ف�ي ن�م�و ال�دم�اغ 21كروموسوم 
وعدة تشوھات جسدیة. یمكن ان یولد االطفال ول�دی�ھ�م م�ت�الزم�ة داون 
بغض النظر عن العرق والج�ن�س وال�وض�ع االج�ت�م�اع�ي االق�ت�ص�ادي. 

 .21وتُعرف متالزمة داون ایضاً بمتالزمة تثلّث الصبِّغي 

 در ان
Boiling Point (Netflix) 

 فیلیب بارانتیني و جیمس كمینگز - 2021

 عرض: علي شكري  و   زید عبد الصمد نعمان
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شطّ یلّف المدینة ومرایا تعان�ق الش�اط�ئ..    
وطریق السانیة یحتضن الغابة الم�م�ت�دة م�ن 
سیدي بلعباس إلى وھران. جلسنا معا .. ك�ن�ا 

وزوج�ت�ھ . مس�ك��ت ك��أس   أرب�ع�ة ..أخ�وھ�ا
البیرة في خمارة البطّ البلدي .. ب�دا وج�ھ�ھ�ا 
نقیا شفافا, رس�م ح�زم�ة ن�ور داخ�ل ال�ك�أس 

  وسافر إلى البحر. ھل تحبین البحر؟
مّدت عینیھا صوب األف�ق. ك�ان�ت س�اح�رة . 
وأخذت الشمس تعان�ق ض�وء ال�ب�ح�ر ب�ت�ل�ذذ 
وكسل فاترین .. ثّم أخذت تغني م�ق�ط�ع�ا م�ن 

  أغنیة وھرانیّة . بدا شعرھا كعیني القبرة.
  ـ ھل لي أن ألمس شعرك؟

قلت لھا ول�م أن�ت�ظ�ر م�واف�ق�ة .. ك�ان ط�ری�ا 
ك��زج��اج��ة ((ن��واس)) ال��ج��زائ��ری��ة .. وك��ان 
یسافر بین مساماتي شعرا وأغاني ورماداً .. 

  ما أجمل حضور اللحظة!
مشینا على شاطئ السانیة .. كمش�ت ق�ب�ض�ة 
رمل ورششتھا في وجھ ال�م�وج�ة .. ت�أم�ل�ت 
عینیھا .. صافیتین كانتا .. وم�ا أش�ّد ج�م�ال 

  بریقھما! .. و ضبطني البحر .
  قالت : ھل أنت مشتاق إلّي ؟

ما أصعب أن ینت�ظ�ر ال�ف�رد ام�رأة ی�ع�ش�ق�ھ�ا 
حلما وخیاال ل�خ�م�س س�ن�وات. ك�ان ش�وق�ي 
م��ل��ع��ب ج��ی��اد ف��ق��دت أس��رج��ت��ھ��ا.. ح��اورت 
النجمة .. لكّن النجمة غطّت وجھھا ولّوحت، 
وفرشت ظھرھا، وسرعان ما ركبھ�ا ال�ب�ح�ر 

  وسافر.
أخذت یدھا .. اشتعل في قلبي ف�ان�وس ع�الء 
الدین. وكان أخوھا یعانق زوجتھ غیر ب�ع�ی�د 
ع�ن�ا. ك�ن��ا وح�ی��دی�ن, وك�ان ال�م�س��اء ی��غ�ف��و 
والس���ان���ی���ة ت���رق���ص آخ���ر م���واوی���ل���ھ���ا.. 
احتضنتھا .. ال أدري كیف تّم ذلك . ارتع�ش�ت 
الصخرة التي كنا نجلس علیھا. نادانا ص�وت 
أخیھا : عیب .. احتشما .. ح�ارس الش�اط�ئ 

 یراقبكما.
سأخطبك الل�ی�ل�ة .. ك�ّورت رأس�ھ�ا ال�ج�م�ی�ل 
ودفنتھ في وجھ األفق، وابتسمت. وك�ان ك�ل 
م�ا ف�ی�ھ�ا ی�ل�ّف رداءه ال�ج�م�ی�ل ح�ول جس��د 

  المدینة .
ـ یا خالتي سعید أن أطلب سمیرة .. یا خالت�ي 
تسافر األح�الم وت�ب�ق�ى األل�ف�ة .. ی�ا خ�ال�ت�ي 
تكنّس الریح طرقات س�ی�دي ب�ل�ع�ب�اس .. ی�ا 
خالتي العسل والم�ن�ق�ار .. ی�ا خ�ال�ت�ي الش�طّ 

  والجسد .. الوجھ والفراشات .
  ـ صّدقني نحن نحبّك یا خالتي .

وفي الص�ب�اح ق�بّ�ل�ت�ھ�ا .. ورك�ب�ت حص�ان�ي 
ویممت شطر فاس .. لم أر سمیرة ب�ع�دھ�ا .. 
رف��رف��ت .. ح��لّ��ق��ت .. ك��ت��ب��ت رس��ائ��ل إل��ى 
أسرتي . أین الوجھ والصدى وال�ذك�ری�ات ی�ا 

 سمیرة ؟.
غابت سمیرة وأدخلون�ي الس�ج�ن ال�م�رك�زي 
بحي حسان بالرباط بتھمة مل�ف�ق�ة ول�ئ�ی�م�ة، 

ف��ي زرع ب��ذور (ال��ف��س��اد   وھ��ي إس��ھ��ام��ي
االشتراكي) الذي یھدد ال�ق�ی�م وال�م�ع�ت�ق�دات، 
ویشھد علّي الزمن وال�ت�اری�خ أن�ي م�ا ك�ن�ت 
اشتراكی�ا وال رأس�م�ال�ی�اً ف�ي ی�وم م�ا، ف�أن�ا 
معروف بجھلي بفن السیاسة وتیاراتھا. وما 
أقسى سجن الرب�اط ال�م�رك�زي !.. ال�ج�دران 
والس�ج�ون وال�ق�الع .. وج��ل�س�ات ال�ت�ع�ذی��ب 
الكھربائیة .. الجسد وس�یّ�اط الس�ج�ان ال�ذي 

أع��رق أك��ادی��م��ی��ات واش��ن��ط��ن   ت��دّرب ف��ي
وش�ی��ك��اغ��و .. ش��ھ��ورا وأن��ا أرس��م ش��ارات 
ورموزا ونخال وسروا ع�ل�ى ج�دران س�ج�ن 

 الرباط المركزي .
غ�اب�ت س�م�ی��رة وك��ب�رت م��وج�ات ال��ن�دى .. 
وعندما عّدت إل�ى ب�ل�دي م�ح�طّ�م�ا ، وج�دت 
رسالة .. كان الھمس الشفیف ممرا إلى قل�ب 
السان�ی�ة . ق�ال�ت : اب�ن�ت�ي الص�غ�ی�رة ت�ق�بّ�ل 

  ((عّمو))، وتھدیھ أحّر تحیاتھا.
 إشارات

ـ السانیة ووھران وس�ی�دي ب�ل�ع�ب�اس: م�دن 
جزائری�ة ج�م�ی�ل�ة ج�دا . زارھ�ا ك�ات�ب ھ�ذه 

  القصة مرات عدیدة .
ـ� ح��ي حّس��ان: م��ن أح�ی��اء م��دی��ن��ة ال��رب��اط 
ال��م��غ��رب��ی��ة ال��ت��ي ع��اش ف��ی��ھ��ا ك��ات��ب ھ��ذه 

   القصة .

 قصة قصیرة جدا

 ت  ة وم وان 
  و ي س    

 
 
 

 

 أ.د. محمد عبد الرحمن یونس
  ھولندا

ا د 
 
 
 
 
 
 

 عصام سامي ناجي /مصر
 

 

 

 

 

 

 لماذا خیارتنا فى الوطن العربي محص�ورة ب�ی�ن

السئ واألسوء ، لماذا ال نحلم ونزرع الحلم ف�ى

 قلوب ووجدان المحیطین بنا ، ب�ل  ون�دم�ج  ذل�ك
الحلم مع ھذا الواقع شدید القتامة ف�ى  م�ح�اول�ة

 لتغ�ی�ره  و  األن�ت�ص�ار  ع�ل�ى  ال�ی�أس  ال�ذى  ب�ات
یحاصرنا والذى یروج لھ بعض المحبطین عل�ى

طریقة كلھ باطل، فلیذھب الجمیع إلى الجحیم

 أحاول ف�ى  ك�ت�اب�ات�ي  أن  ال  أص�در  ال�ی�اس  إل�ى
األخرین  ،  وأیض�ا  ال  أدغ�دغ  ال�م�ش�اع�ر  ب�أم�ل

 زائف، وأم�ان�ي  واھ�ی�ة ،  أت�ح�دث  وأك�ت�ب  ع�ن
الواقع المؤلم الذي تعیش فیھ الغالبیة ال�ع�ظ�م�ى

من أبناء أمتنا العربیة مع الحدیث عن إمك�ان�ی�ة

تغیره إذا  ت�واف�رت  اإلرادة  ال�ج�ادة  ،وال�ع�زی�م�ة

الصادقة ،والقدرة على التضحیة

أمنت  بالربیع العربي وشاركت فیھ وروج�ت  ل�ھ

 فى كتاباتي  ق�ب�ل  أن  ی�ك�ون  ن�ط�ف�ھ  ف�ى  وج�دان
وقلوب الشباب الذین ھتفوا في میادی�ن  ال�وط�ن

المذبوح من الورید إلي الورید، ثم عشت الحق�اً 

ان�ت�ك�اس��ات�ھ وخ�م��ود ج�زوت��ھ وت�راج�ع��ھ، ف�ھ��ل 

سینتھى األمر ھنا أم أن القدر یخبئ لنا مفاجأت 

 ساره ستثلج أرواحنا التى أتعبھا األنتظار

 على مرافئ األحزان التى ال تنتھى
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 تلقاني السمسار باستغراب قائًال:   
لم أتوقع حضورِك في الموعد .. تع�ج�ب�ن�ي  -

 المرأة المنضبطة !!
قلت لھ وأنا ما أزال واقفة عند الباب ب�ی�ن�م�ا 
سحابة من القلق تتك�ث�ف ف�ي ص�خ�ب داخ�ل 

 رأسي:
لیس لدي وقت .. علّي أن أعود إلى عملي  -

 بعد ساعة.
 نھض بصورة مباغتة قائًال:

ھیا إذن لنذھب ونرى الش�ق�ة .. ث�م ن�ادى  -
على الشاب الذي كان ینظم في أوراق أمامھ 

 أن ینتبھ للمكتب في غیابھ.
 وھو یقود سیارتھ قال:

ال أخ�ف�ی�ِك س�ًرا .. ك�ن�ت ق�ل�قً�ا م�ن ع�دم   -
حضورك فتضیعین على نفسك ش�ق�ة رائ�ع�ة 

 یصعب الحصول علیھا في مثل ھذا الوقت.
لم أرد علیھ فاستأن�ف ح�دی�ث�ھ وك�أن�ي غ�ی�ر 

 موجودة:
الناس في ازدیاد واألزمة تشتد والم�ب�ان�ي   -

كم�ا ھ�ي .. ال ن�ع�رف ك�ی�ف س�ت�ؤول إل�ی�ھ 
 األمور في األعوام القادمة.

قلت وعیناي مصوبة على ال�ط�ری�ق ألس�ج�ل 
في ذاكرتي خریطة للشارع في حال ع�ودت�ي 

 ثانیة لوحدي:
ك�الب أو   ما یھمني أن ال ی�ك�ون ھ�ن�اك  -

قطط، فأمي كما أخب�رت�ك ل�دی�ھ�ا ف�وب�ی�ا م�ن 
 الحیوانات ..

ال تشغلي بالك بھذا األم�ر .. ل�ق�د ت�أك�دت   -
الحیوان�ات وال�ح�ش�رات  من خلو البنایة من 

 أیًضا .. للنساء أموًرا یصعب تفسیرھا.
ھز رأسھ وھ�و ی�ق�ول ج�م�ل�ت�ھ األخ�ی�رة ث�م 
ضحك لیصمت بعدھا مست�م�عً�ا ألغ�ن�ی�ة م�ن 
الرادیو حتى وصلنا إلى شارع ف�رع�ي ع�ل�ى 
ج�ان�ب�ی�ھ ع�م�ارات ق�دی�م�ة وم�ح�الت ب�ق�ال�ة 

وث�م�ة م�ق�ھ�ى ص�غ�ی�ر   وأخرى لبیع األلبسة
 عند الزاویة.

توقف أمام بنایة لونھا یمیل إلى األص�ف�ر و  
شرفاتھا صغ�ی�رة ب�ع�ض�ھ�ا م�ل�ی�ئ�ة ب�أص�ص 
النباتات وال�زھ�ور وال�ب�ع�ض اآلخ�ر ت�ت�دل�ى 

 منھا حبال لنشر الغسیل .
 قال لي وھو یشیر إلي بالنزول:

للب�ن�ای�ة ب�اب�ان .. اآلخ�ر ی�ؤدي ب�ك إل�ى   -
حدیقة الحي الخلفیة .. صدقین�ي .. ل�وال أن 
مالكھا صدیقي لما عرفت بأمرھ�ا .. م�ت�أك�د 

 إنھا ستعجبِك .
وأنا ما زلت واقفة استطلع المكان .. خرجت 
م��ن ب��اب ال��ب��ن��ای��ة س��ی��دة ف��ي أواس��ط 
الخمسینیات من ع�م�رھ�ا .. تض�ع ن�ظ�ارات 
طبیة إطارھا مذھ�ب .. ت�وق�ف�ْت ق�ل�ی�ًال ق�ب�ل 

 قطعھا الشارع منعطفة إلى الیمین.
شيء ما ال یشبھ أي ش�يء ھ�ب�ط ع�ل�ّي ف�ي 
تلك اللحظة .. تولتني الدھشة واستب�دت ب�ي 
المفاجأة.. امتأل قلبي بضباب ك�ث�ی�ف غ�ط�ى 
ع��ل��ى ع��ی��ن��ي وك��أن��ي أق��ف ب��ی��ن ال��م��وت 
والحیاة .. تسمرت في مكاني م�ح�دق�ة ف�ی�ھ�ا 
حتى الح�ظ الس�م�س�ار ذل�ك ف�ق�ال ل�ي وھ�و 

 یوزع نظراتھ بیني وبینھا:
 ھل تعرفین ھذه السیدة ؟ -

 أجبتھ في ذھول:
تشبھ امرأة أعرفھا .. ام�رأة م�ات�ت م�ن�ذ   -

 زمن ..
على كل حال .. جیرانك أناس ط�ی�ب�ون ..   -

 كوني مطمئنة.
بكل ما أملك من دھش�ة ب�ق�ی�ت أن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا 
حتى غابت في زحمة الشارع .. ھنا ش�ع�رت 
بسریان الدم في أوصالي وبتدفق العتمة م�ن 
تلك األوصال التي بدأت ترت�ع�ش م�ن ج�ل�ب�ة 
األفكار التي اشتعلت بصمت في رأسي .. ھ�ا 
أنذا ثانیة في مشھد ظننت أن سنوات العالج 

 النفسي كافیة لتسدل الستار علیھ.

لم أسمع السمسار وھو یدعون�ي ل�إل�س�راع  
 حتى انتبھت إلیھ وھو یغیب داخل البنایة.

الحظ السمسار وأنا اتفقد الش�ق�ة. ب�أن�ي ل�م  
أكن على ما یرام فظن أني لن أوافق .. ف�ب�دأ 

 یذكر لي محاسنھا قائًال:
قد تكون حجرات النوم صغیرة قلیًال ل�ك�ن   -

موقعھا القریب من مركز الم�دی�ن�ة ی�ج�ع�ل�ھ�ا 
ممیزة جًدا لھذا ھي مرتفعة اإلیجار قلیًال ل�ذا 

 ال أنصحك بالتفكیر طویًال ..
 باالضطراب یسیطر علي:  قاطعتھ وشعوًرا

 جھز لي العقد بأقرب فرصة.  -
في نھایة الشھر انتقلنا إلیھا .. ك�ان�ت أم�ي  

ھي السعیدة بینما أختي الصغیرة عبرت عن 
حزنھا ألنھ�ا ت�رك�ت ص�دی�ق�ات�ھ�ا ف�ي ال�ح�ي 
القدیم وأكدت بما ال یقطع الشك إن المدرسة 

 الجدیدة لن تنال رضاھا أبًدا.
في زحمة العمل نسیت تلك السیدة الت�ي ل�م  

أقابلھا ثانیة حتى ظننت أن خیاالت الم�اض�ي 
وكواب�ی�س�ھ م�ا زال�ت ت�الح�ق�ن�ي .. ت�زح�ف 

ف�ي   نحوي كالع�ق�ارب ب�ی�ن�م�ا أق�ف وح�ی�دة
 صحراء بال نھایة.

مر أسبوع قبل أن أصادفھا ثانی�ة ع�ن�د ب�اب 
المصعد .. إذن ماشاھدتھ لم ی�ك�ن وھ�ًم�ا .. 
اقتربت منھا بحرص ومع كل خ�ط�وة أش�ع�ر 

 بثقل الكلمات على لساني.
بدأت اتفرس فیھا قبل أن أعّرفھا بنفسي ..  

كنت حریصة على عدم ذكر اسمي أم�ام�ھ�ا.. 
ربما خوفي من ال�م�واج�ھ�ة ك�ان الس�ب�ب .. 

 فیھا أنفاسي.  كنت أرید فرصة أخرى ألتقط
رح�ب�ت ب�ّي ب�ح�رارة ق�ائ��ل�ة: إن�ھ�ا ت�ن�ت�ظ��ر  

الفرصة المناسب�ة ل�ت�دع�ون�ي وأم�ي لش�رب 
.. ف�ك�ان�ت ص�ب�ی�ح�ة ال�ج�م�ع�ة ھ�و   القھ�وة

 الموعد المقرر للدعوة .
ابتسمت لي قبل أن تستقل المص�ع�د وت�غ�ی�ب 
داخلھ .. ما زال الجم�ال ع�ال�قً�ا ف�ي م�الم�ح 
وجھھا رغم إنھا بدت أكب�ر م�ن ع�م�رھ�ا .. 
شیئان فیھا أكدا ظنوني وجعلني أق�ف ع�ل�ى 
أرض راسخة .. بریق عینی�ھ�ا وت�وھ�ج�ھ�م�ا 
التي لم تطفئھ السنون ونبرة ص�وت�ھ�ا ال�ت�ي 
ت��رن ف��ي أذن��ي م��ن��ذ آخ��ر م��رة س��م��ع��ت��ھ��ا 

 تتحدث ..
كنت في العاشرة من عمري حین رأیتھا من 
ثقب الباب عاریة ف�ي أحض�ان ص�دی�ق أب�ي 
الذي كان یتردد علینا ك�ث�ی�ًرا .. ك�ان�ت ھ�ذه 
المرة األولى التي أعرف فیھا ما یفعل رج�ل 
وامرأة على الفراش .. بل ھي المرة األول�ى 
التي أرى ف�ی�ھ�ا أجس�اًدا ع�اری�ة .. ھ�ال�ن�ي 
منظرھما فھربت إلى غرفتي .. ال أت�ذك�ر م�ا 
حصل بعدھا إال إنني ح�ی�ن�م�ا ف�ت�ح�ت ع�ی�ن�ي 
وجدت أبي جالًسا عند رأس�ي ف�ي ال�م�ش�ف�ى 
وھ�و ی�دس ی�ده ال�م��رت�ج�ف�ة ب�ی�ن خص��الت 
شعري .. ما أذكره حینما عدنا لم نجدھا ف�ي 

 المنزل ..
عند المساء أخبرتھ بما رأیت .. و ع�ن�دم�ا  

رأیت الحزن یبعده عني .. فخش�ی�ت ف�ق�دان�ھ 
 ھو اآلخر.

ال��م��ش��ھ��د ال��ذي ع��ج��ل   ب��ق��ی��ت ذك��رى

راس�ی�ة ع�ن�د ش�واط�ىء ذاك�رت�ي  بكھولت�ي 
ورؤیتھا اآلن سمحت للع�واص�ف ب�ال�ھ�ب�وب 

 ثانیة على تلك الشواطئ لبعثرة كل شيء.
أمسى أبي رج�ًال آخ�ر .. ح�ول ال�ب�ی�ت إل�ى 
سجن ال یسمح ل�ي ب�ال�خ�روج م�ن�ھ إال إل�ى 
المدرسة .. ال یقبل كلمة من إنسان ویرف�ض 
استقبال الزائرین .. متخبطًا ف�ي ق�رارات�ھ .. 

 لم یعد شيء یجمعني بھ سوى الخیبة.
أما أنا فقد حولني ث�ق�ب ال�ب�اب إل�ى ط�ف�ل�ة  

حكیمة كبرت قبل أوانھا وفوق عمرھا بینم�ا 
سنواتھا األول�ى م�ن ع�ق�دھ�ا ال�ث�ان�ي ب�ات�ت 
باھتة ك�م�ریض�ة ال ھ�ي ب�ال�م�ی�ت�ة وال ھ�ي 

 بالمشافیة.
.......................................... 

انتظرت یوم الجمعة.. أعد الدقائق والث�وان�ي 
كي التقي المرأة التي جعلتني أن�ظ�ر ل�ل�ح�ی�اة 
بعین واحدة. ارتدیت ثوبًا فض�ف�اًض�ا خ�ف�ی�فً�ا 
في ذلك النھار ال�ذي ب�دأت ش�م�س�ھ ح�ام�ی�ة 

  أكثر مما ینبغي ..
 سألتني أمي ونحن واقفتان على بابھا: 
سندعوھا لزیارتنا في الجمعة القادمة، ما   -

 رأیك ؟
 ال بأس.  -

دخلت شقتھا كغریق یبحث عن زورق ن�ج�اة 
ب��ح��ر م��ل��يء ب��أس��م��اك ال��ق��رش ..   وس��ط

أحضرت لنا السیدة ما وعدتنا بھ من أك�واب 
القھوة .. وأنا ارتشف قھوتي س�أل�ت�ھ�ا ع�ن 
ال���رج���ل ال���م���ع���ل���ق���ة ص���ورت���ھ ع���ل���ى 

ألتخلص من األفكار الت�ي ت�دور ف�ي   الحائط
 رأسي كدوران الریح في لیلة شتاء ..

 قالت دون أن تنظر إلى الصورة: 
إنھ الرجل الذي ت�رك�ت ال�ع�ال�م م�ن أج�ل�ھ  -

 لكنھ ...
قطعت حدیثھا بتنھیدة كأنھا تذكرت شیئً�ا ال  

 ترید منا معرفتھ.
وھي ت�ودع�ن�ا ع�ن�د ال�ب�اب .. حص�ل ال�ذي 
خشیت من�ھ ح�ی�ن س�أل�ت�ن�ي ع�ن اس�م�ي .. 
تفرسْت في وجھي طویًال حینم�ا ع�ل�م�ت أن 

 اسمي سارة ..
صوت أمي وھي تطلب منھا رد الزی�ارة ف�ي 
أقرب فرصة أخرجھا من صم�ت�ھ�ا وج�ع�ل�ھ�ا 

معلنة الموافقة بإشارة من رأسھ�ا ..   تتلعثم
 لكن ذلك لم یحصل .. إذ لم نقابلھا ثانیة.

قد أخطىء في كل شيء إال في ذل�ك ال�ع�ب�ق 
الصادر منھا كأنھ أول لحظة عند فتح خزانة 
ثیاب شتائیة .. ما زالت ب�ق�ای�اه ع�ال�ق�ة ف�ي 

 روحي.
مضت أیام عدیدة ترق�ب�ت ف�ی�ھ�ا رؤی�ت�ھ�ا أو 
مقابلتھا ص�دف�ة دون ج�دوى .. ل�ك�ن أم�ي 
أخبرت�ن�ي ب�أن ج�ارت�ن�ا ال�وح�ی�دة ت�رق�د ف�ي 
المستش�ف�ى م�ریض�ة ول�ی�س ل�دی�ھ�ا أق�ارب 
یعتنون بھا لھذا علینا القی�ام ب�ال�واج�ب ق�در 

 استطاعتنا.
ذھبت لعیادتھا وحین رأیتھا مستلق�ی�ة ع�ل�ى 
الس��ری��ر ی��ع��ل��و وج��ھ��ھ��ا اص��ف��رار ال��م��وت 
ال��م��ت��رب��ص ب��ج��ب��روت جس��دھ��ا .. ش��ع��رت 
بمؤشر الم�ی�زان ی�ق�ف ع�ن�د ال�م�ن�ت�ص�ف .. 
سرعان ما أبعدت ھذا الم�ش�اع�ر ال�م�خ�ج�ل�ة 
التي صورتني كحدیقة خاوی�ة وق�ت الش�ت�اء 
أو كشجرة في فص�ل ال�خ�ری�ف وق�د ت�ع�رت 

 عنھا زینة الحیاة.
شعرت بالكلم�ات ت�م�أل ص�دري دون إی�ج�اد 

متنفس لھا .. تدور كما یدور دوالب ال�ھ�واء 
 بعد علمي

أنھا مصابة ب�م�رض عض�ال ج�ع�ل�ھ�ا ع�ل�ى 
ل��ن ت��ن��ت��ھ��ي   م��وع��د م��ع ح��رب ج��دی��دة

لصالحھ�ا .. ح�زن�ھ�ا األك�ب�ر أن�ھ�ا س�ت�غ�ادر 
الحیاة وحیدة بعد ت�خ�ل�ي ال�رج�ل ال�ذي م�ن 

 أجلھ تخلت عن كل شيء.
 وھي تحدق بّي قالت:

 كما نبذت الجمیع نبذتني الحیاة. -
استغربت كیف أخبرتني بك�ل ھ�ذه األش�ی�اء، 
لعلھ الموت الذي یحرص على ق�ل�ب الص�ور 

 وتغییر األلوان.
جلست ع�ن�د ح�اف�ة الس�ری�ر أرق�ب جس�دھ�ا 
المركون وأنفاسھا الضعیفة .. اس�ت�ع�ی�د م�ع 
نفسي ذكریات كانت وما زالت تھزني بی�ن�م�ا 
الصمت وحده ی�ھ�ذي .. ف�ال�ك�ل�م�ات أن�زوت 

 بعیًدا تنتظر الحصاد.
أردت ال�ھ�رب م�ع س�ري ال�دف�ی�ن وت�رك�ھ�ا  

وحیدة ثأًرا لطفولتي .. لكن م�ن�ظ�ر األس�الك 
التي تحیط بجسدھا كانت كالجدران ال�ع�ال�ی�ة 
التي حالْت بیني وبین تنفیذ ما ف�ك�رت ب�ھ .. 
صراع مریر نشأ داخ�ل�ي ل�ح�ظ�ت�ھ�ا وح�اج�ة 
خبیثة خطرت لي من جراء شریط الذك�ری�ات 

 الذي التف بقوة حول رقبتي ..
فكرت في إی�ق�اف األج�ھ�زة ال�ت�ي ت�رب�ط�ھ�ا  

ال�روح   بالحیاة ألرقب الموت وھ�و ی�ن�ت�زع
لك�ن ل�ح�ظ�ة ت�ج�ل�ي ش�ع�رت ف�ی�ھ�ا   منھا ..

بانتصار إنسانیتي عل�ى ك�ل ش�يء رغ�م أن 
صورة أبي الحزینة لن تستطیع أی�ة م�م�ح�اة 
تغییر مع�ال�م�ھ�ا .. ف�ع�ی�ن�اه ال�ت�ي س�ك�ن�ھ�م�ا 
اإلنكسار والخیبة آلخ�ر ی�وم ف�ي ح�ی�ات�ھ .. 
یغشاني البك�اء ح�ی�ن أت�ذك�رھ�ا .. ف�ي ت�ل�ك 
ال�ل�ح�ظ�ة وأن�ا أرى ال��م�وت ف�ي ك�ل ث�ان�ی��ة 
یطفىء خلیة من خالیا جسدھا كان ال�واج�ب 
ھو الذي یملي علّي ما أف�ع�ل ول�ی�س ش�ی�ئً�ا 

 آخر.
س��أمض��ي ال��ی��وم وغ��ًدا ك��م��ا مض��ی��ت ف��ي  

األمس .. لكن بذكریات وصوًرا جدیدة عل�ھ�ا 
تعید إلي شيء م�ن ذل�ك ال�ت�وازن ال�ن�ف�س�ي 
الذي فقدتھ في مرحلة م�ا ك�ن�ت ف�ي ح�اج�ة 

 لمن لم یكن من الطبیعي فقدانھم ..
فتحت النافذة ألجد العالم الذي یحیطنا صغیر 
جًدا.. بدأت بطرد ذبابات ال�ح�ق�د ف�ال�ع�ال�م ال 

 یسع المعارك التي نخوضھا مع أنفسنا.
فاتصلت ب�ھ�ا   شعرت بحب جارف نحو أمي 

ألخبرھا كم أحبھا .. في تلك اللحظة ت�م�ن�ی�ت 
 لو أني أختبىء تحت جناحیھا أتدفأ.

 قلت لھا وثمة دمعتان انحدرت على خدي: 
 أمي .. ألجلي كوني مستیقظة حین أعود.  -
استفاقت الجارة الغریبة من غیبوبتھا ب�ع�د   

مغیب الشمس وعالمات الموت ترسم ب�ب�طء 
إش�ارات�ھ��ا ع��ل�ى وج�ھ��ھ�ا وجس�دھ��ا، وھ��ي 

 .. أجبتھا:  توصیني خیًرا بأمي
لیست أمي ..إنھا زوجة األب التي رب�ت�ن�ي  -

وتمسكت بّي حتى ب�ع�د وف�اة أب�ي .. ال�ن�ور 
الذي أنار حیاتي منبعھ قلبھا النقي وروح�ھ�ا 

 الطاھرة .
 
 وبصوت واھن سألتني: 
 وأمك .. ھل توفیت ؟  -

وأن�ا أح��دق ع��ب��ر ال��ن��اف��ذة وث��م��ة دم��ع��ت��ان 
 عالقتان في محجري أجبتھا:

أمي تركتني وأنا في العاشرة من ع�م�ري  - 
 لتھرب مع عشیقھا.

ھنا شھقت سیدة ذلك العبق الذي ظ�ل ط�وال 
أعوام عالقًا بذاكرتي قبل أنفاسي .. ف�ك�ان�ت 
شھقة الح�د ال�ف�اص�ل ل�ھ�ا م�ا ب�ی�ن ال�ح�ی�اة 
وال��م��وت وك��أن هللا أرادن��ي حض��ور ھ��ذه 
اللحظة وذلك الفاصل .. وك�ان�ت ل�ي ش�ھ�ق�ة 

 الحد الفاصل ما بین الحیاة والحیاة.

 ا وذ أ 
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 العراق -نوئیل جمیل/نینوى
 
 أیا،

 مساؤه ...نساء
 أسترقت لحظاتھ

 لغزل أشباح
 من عصر الشیزوفرینیا

 أنا ... واآله
 وفوبیا القلق

 وھسترة أشالئي
 مشاكسة ،

 ألرصفة المدینة
 صخب ...

 ضجیج الباعھ ...
 شیخ یروي

 سیرة من رحل أول النھار
 ومن سیلحقھ أخر النھار

 ومضات صور
 غادیة ...
 آتیة ...

 أعدت ترتیب رأسي
 شاكستني أوھامي ,
 ومعاكسات فتیاتي ...

 زفرات ...
 لھواء عاتي

 ھمس مومیائي
 صعقت ھمساتي
 فكرت بالعودة

 الى رومانسیة طفولتي
 ال ...

 فاألسالك شائكة
 وحولھا حقول ألغام

 ألغیت خطواتي
 محیت آثار أقدامي

 كنت ,
 أكثر من واحد

 في المرایا أنعكاساتي
 عدت الى مرآتي
 أبصرت توأما

         أنا
 والمجھول آت
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ا ط!.. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 د. ولید جاسم الزبیدي/العراق
 
 ..بعیني

 لم تزْل في المھدِ 
 أحضنُھا، أراقُِصھا

 أسّرُح شعَرھا كالموجِ 
 أسَمُعھا؛
 وأُْسِمُعھا؛

 بما یحلو القصیُد ھوىً 
 یغازلُھا؛
 ..وتأتیني

 ..تناغي الوجَد في أرداِن نسرینِ 
 ..تُغطّیني

 بأحالٍم، بأوھاٍم،
 لعّل اللیَل یعرفُھا

 ویصدُح في ثنایاھا
 عبیٌر من أریجِ الورِد والنارنجِ 

 تشرُق في ُمحیّاھا
 شموُس الشوِق والعشقِ 

 وتأتیني.. على مھِل، على رفقِ 
 لتندھني، فتوقظني
 تلملُم بعَض آالمي
 تخیطُ سراَب ایامي

 ..وتجمُعني
 ..كماٍء فاَض من ُمزنِ 

 وتنثُرني.. وتسكُرني
 بكأٍس ذاَب في شفتینِ 

 ..كالعسلِ 
 ..بكأٍس یرتوي باللّثِم، والقُبَلِ 

 ............بعیني
 لم تزْل في المھِد آیاتٍ 

 ..من الَخبَلِ 
 ..وإْن مّرْت بنا األیاُم في َعَجلِ 

 تظلُّ حنیَن أوجاعي
 ..لماٍض جاَد باألملِ 

 وفي عیني.. وفي عقلي
 ..أسامُرھا

 ..وفي قلبي منازلُھا
 ..تنادیني.. أُساجلُھا

 بما یحلو القصیُد ھوىً 
 ..وفي ِشْعري أغازلُھا

 ذاة ان

 
 
 
 
 

 حمزه العامر
 استرالیا/ برزبن

 

 قال الراوي

 سیجئُي إلیكم من أقصى الخزُن رسوالً 

 یتوزع فیكم مثل الظل خالیا

 والقادُم الیحمل أسما شخصیاً 

 أو رقم ھویھ....

 لكن الكل سیعرفھ 

 ویعرف طاقات المرحلة المحسومة

  حدثت بزرقة ماء البحرٍ 

 فأعیاني صمتي واعیاني التحدیق

 أ الني أمتزج كا أللوان

 وأضیُع في بحر الغربھ

 قال الراوي

 ستموت بعشقك یا ھذا

 أو تحترق من العشق

 فما انت إال جسر خشبي

 الیحمل أكثر من صمتھ

 یا اوراق الزمان المتشبثھ بجراحي

 آن أوانك فانطلقي وأكتسحي

 ساحات الوطن المحترفھ

 وكن ولم یبق منھ إال أثار

 حتى آثارك یاوطني قد سرقت

 وبیعت بثمن بخس

 وأوركید ما عاد یبحث عن مأوى

 وما عاد یبحث خلد.....انتھت
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 لّما سئمُت من طعاِم السوقِ 

 ...ذاَك الماسخِ 

ْج یافتى..  قالوا تزوَّ

 قلُت لھم : بٍخ بخِ 

 وقلُت مرحى بالطعامِ 

ِخ..  الممتِع الُممخِّ

 من ُكفتٍة عصماَء..أو

 محشي أصیل شامخِ 

 أو من كباٍب نفحھُ..

 یلعُب بالمخامخِ 

 أو ضلِع ضأٍن راقٍد..

 في أنجِر السبانخِ 

 أو فرخٍة كاللوِز من..

 عرائس المفارخِ 

 أو طاجٍن من َسَمٍك..

 یعجُّ بالبطارخِ 

 قلُت : اطبخي.. قالت:إذن

 اصرْف وكلِّف یاَسخي

 نزلُت للسوق بجیبٍ 

 عامٍر منتَفِخِ 

 بعثَرُت كلَّ مابِھ..

 شأَن الثريِّ البَِذخِ 

 واسَمع _ وقاَك هللاُ شرَّ 

 مالقیُت _ یاأخي

 ماكاَن أكُل السوِق ، من

 طبیخھا ،بأمَسخِ 

 فمن خضاٍر صائٍص..

ٍخ.. ُمزنَّخِ   مكمَّ

 لُشربٍة مائیٍة..

 مغروفٍة من بربَخِ 

خِ  ِن الُملغَِّم الُمفخَّ  ألرزھا المعجَّ

 حصاهُ قد أطاَر ِضرسي..

 كالعیاِر الصارخِ 

 إذا أَصبُت وجبةً..

 أدوُر مثَل الدائخِ 

ام ..من  أو ألزُم الحمَّ

 ھذا الغُثاِء النافِخ.

******* 

 ماھنئ لي عیشٌ 

 وال طاَب منِزلُ 

 أَسیُر بالدرب ُمسِرعاً 

 أُعَذلُ   ال

 انا بالنھاِر غظنفرٌ 

 وباللیل قمٌر اجملُ 

 أحب من الدنیا غایتي

 واتیھُ ك شبل اخطلُ 

 ما ھذا وذاك أَھمني

 سوى رغُد العیِش أفَضلُ 

 صدیقي وإن طاَل الوفى

 خان ك عصفوٍر أھذلُ 

 ال غرَد وال بودي َسماَعھُ 

 وإن كان صوتھُ عالیاً ُمّسِمعُ 

 ال طاَب العیُش في ظِل نعامةٍ 

 من بعِد رغٍد باقدامھا ترفِسُ 

 الغاباُت جنة الُدنیا

 خضراٌء ومائِھا أعذبُ 

 شمُس نھارھا خیُر مشرقٍ 

 سماُءھا كوٌن بالخیر طُلِلُ 

 أالرُض من األرِض أنبتت

 زوٌج بھیٌج صنوفھا تُبِھرُ 

 األنساُن وإن عال شأنھُ 

 حلق ك نسٍر ُمتمردُ 

 وإن زاَل عنھُ ھوى

 اسفَل االرِض ُمحملُ 

 وقطف من ثماِرھا

 بعُد ما كان في جناٍت ینَعمُ 

 قاَل ابیاَت ِشعرِه نادماً 

 یا لیَت لیتني كنُت أعجمُ 

 أآلن ما خال وفنى كلُ 

 متملٍق احمقُ 

 ال كانت السماُء منِزلھُ 

 باألرِض یُحَملُ   وال ھو

 لیت ولیت أمتي

 تعي مقامي ومنزلُ 

 وحیٌث على ما كاَن بدأ

 وانتھى بحیاتِھ أعزلُ 

 ھذا مقامي ما أقمُت بھ

 حیُث الدھُر أقامھُ األزلُ 

 طیٌر كان في السماِء ُمترنماً 

 وعلى االرِض أسٌد یزأرُ 

 ابتسامة شعریة :
 

ما   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 د. نصر عبد القادر/مصر

ٌ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 غاده حسن یوسف المقابلة/ االردن
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إن مص�ر أول�ى ال�دول ال�ت�ي ق�دس��ت ال��ع�م��ل     
واإلنتاج، وحقق�ت اك�ت�ف�ائ�ھ�ا ال�ذات�ي ب�ن�ف�س�ھ�ا، 

ثَم قدست العامل والمھن والِحرف وبف�ض�ل   ومن
ھؤالء المھرة من الُصناع، والفنانین والمثال�ی�ن، 
والنحاتین اللذین كان�وا ی�ع�م�ل�ون ف�ي ال�خ�دم�ات 
العامة فقد شیدت روائع األعمال المع�م�اری�ة م�ن 
العمائر الدینیة والجنائزیة وال�ت�ي ت�ع�د م�ن أھ�م 
خصائص الحضارة الم�ص�ری�ة، وع�ل�ى أث�ر ھ�ذا 
فلقد انفردت الحضارة المصریة ال�ق�دی�م�ة ب�أق�دم 
تسجیل وتوثیق ألحداث التاریخ المصري ال�ق�دی�م 
ع�ل��ي ج��دران ال��م��ق��اب��ر ل��م��ل��وك عص��ور ب��دای��ة 
األسرات بسقارة لتتك�ون أول حض�ارة ع�ل�ي ی�د 
اعظم الملوك وأول جیش نظامي لمصر عل�ي ی�د 

د ج��ب�ان��ة س�ق��ارة م�ن أھ��م وت��ع� ال�م��ل��ك زوس��ر،
المناطق األثریة في مصر، حیث یوجد بھا مقاب�ر 
تغطي جدرانھا نقوش في غایة الجمال والروع�ة 
، ك��م��ا ی��وج��د ف��ی��ھ��ا أھ��رام وم��ع��اب��د وم��داف��ن 
السیرابیوم ، وقد اشتق اسمھا من إل�ھ ال�ج�ب�ان�ة 

 .""سوكر
كما تعد جبانة سقارة الجبانة الوحیدة ف�ي مص�ر 
التي تتضمن مقابر منذ بدایة الت�اری�خ ال�م�ص�ري 
وحتى نھایتھ تتضم أیضاً الع�دی�د م�ن اآلث�ار م�ن 
العصری�ن ال�ی�ون�ان�ي وال�روم�ان�ي، ت�م تص�ن�ی�ف 
سقارة كموقع ت�راث ع�ال�م�ي م�ن ق�ب�ل م�ن�ظ�م�ة 

 .1979الیونسكو عام 
 -موقع سقارة :

تقع جبانة سقارة في الصحراء الغربیة على ب�ع�د 
كم ج�ن�وب ال�ق�اھ�رة، وت�ق�ع ت�ح�دی�دا  24حوالي 

 53°    29جنوب غرب قریة أبوصیر ال�ح�دی�ث�ة (
ھـ) وموقع سقارة ھو الجزء المركزي من مقبرة 
ممفیس التي تمتد من أقصى المواق�ع الش�م�ال�ی�ة 

، لقد حدث تغییر كبیر ج�دا [1]ألبو رواش والجیزة
ق.م وان�ت�ق�ل�ت ال�ب�الد 3400في مصر خالل فترة 

سریعا من العصر الحجري الحدیث المتطور ذات 
الطابع القبلي إل�ي ال�م�ع�ق�د إل�ي عص�ر ال�وح�دة 
المنظم بین مملكتین إحداھما في الدلتا واألخ�رى 
في الجنوب، وفي الوقت نفسھ یظھر فن الك�ت�اب�ة 
وتطورت الھندسة المعماریة الضخمة، والف�ن�ون 
والحرف الیدویة إلى درجة مذھلة وتشیر ج�م�ی�ع 
األدلة إل�ي وج�ود حض�ارة م�ت�ق�دم�ة خ�الل ت�ل�ك 
الفترة في سقارة، كل ھذه النتائ�ج ت�م ت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا 

  .[2] خالل فترة زمنیة قصیرة
  

 سقارة أقدم جبانة في التاریخ :
تعد أقدم مقابر س�ق�ارة ع�ل�ي اإلط�الق ال�م�ق�ب�رة 

أقدم نسل سالل�ي بس�ق�ارة، ول�م ی�ت�م  3357 رقم
العثور علي أي آثار للملك ن�ع�رم�ر ف�ي س�ق�ارة، 
وتم العثور علي آثار للملك نع�رم�ر ف�ي ط�رخ�ان 
إلى الجنوب، یشیر ھ�ذا إل�ى ال�رغ�م م�ن ال�ب�الد 
الواقعة إلي الشمال قد تم فتحھا، إال أنھا كانت ال 

توجد بھا أي مدینة في العاصمة اإلس�ت�رات�ی�ج�ی�ة 
ممف�ی�س، وع�ل�ى اف�ت�راض أن م�م�ف�ی�س ك�ان�ت 
ع��اص��م��ة ف��م��ن الض��رورة إال ال س��ت��دف��ن ف��ي 
مقابرھا، وإلى أن یتم إستكشاف المدینة بالك�ام�ل 
حتى یثبت عكس ذلك، وإن مقابر األس�رة األول�ي 

، لحقیقة ھامة أن�ھ ك�ان�ت [3]قد تم حفرھا بالكامل
أبوصیر في العصور القدیمة البواب�ة ال�رئ�ی�س�ی�ة 
لموقع سقارة وكانت جزًءا من ھذه الم�ج�م�وع�ة.

[4] 
وعثر في مق�اب�ر م�ل�وك ون�ب�الء األس�رة األول�ى 
والثانیة بقایا كمیات ھائلة من ال�ل�ح�وم وال�خ�ب�ز 
والفواكھ والنبیذ والبیرة كمقوم�ات ل�ل�م�ی�ت ب�ع�د 
الحیاة، ف�ي ب�ع�ض ال�ح�االت، ت�م ب�ن�اء م�خ�ازن 
الحبوب في المقبرة التي تحت�وي ع�ل�ى إم�دادات 

 .[5]احتیاطي من الحبوب
 أھم المواقع اآلثریة بسقارة :

ھ�رم  وجد في سقارة أقدم ھرم مدرج في ال�ع�ال�م،
األس�رة ال�ث�ال�ث�ة،  المدرج، بني ف�ي ع�ھ�د زوسر

ھ�رم س�ق�ارة  ھ�رم م�ل�ك�ي، 16ویوجد بھا أیضاً 
المدرج، ھو أقدم بناء حجري م�ع�روف و ال�ق�ب�ر 

- 2737 الملكي األول في التاریخ بني بین عامي
ع�ل�ى  ال�ج�ی�زة جنوب سقارة یقع في .ق.م 2717

جرف سقارة، صّمم أص�الً ك�ق�ب�ر  مسافة میل من
على ھ�ی�ئ�ة  إمحوتب من قبل الوزیر زوسر للملك

ست مصاطب فوق نفق ینحدر إلى موقع ال�دف�ن. 
مر الھرم بستة تغییرات في المخطط ق�ب�ل إن�ج�از 

 .شكلھ الحالي
ھذا الھرم المدرج ھو أول بناء تذكاري م�ع�روف 
صنع من الحجارة في أي مكان في العالم، وك�م�ا 
یتضح من إسمھ ، فھو عبارة ع�ن س�ل�س�ل�ة م�ن 
ستّة مستویات من الحجارة تتناقص في حج�م�ھ�ا 

ق�دم)  200م�ت�ر ( 62إلى أن تصل إلى إرت�ف�اع 
ق�دم ،  350-  390وقاعدتھ مستطیلة، ب�ق�ی�اس 

حتى ذلك الوقت ك�ان�ت ال�م�ص�ط�ب�ة ھ�ي الش�ك�ل 
الرئیسي لھندس�ة ال�ق�ب�ر ال�م�ع�م�اری�ة، ب�دأَ ھ�رم 
المدرج أصالً كمص�ط�ب�ة، ورب�م�ا ك�ان�ت ال�رؤی�ة 
األصلیة أن ال یكون ھرما بقدر أن یكون سل�س�ل�ة 
من المصطبات، تتناق�ص ف�ي ال�ح�ج�م، وت�ك�دس 

 الواحدة على قمة األخرى.
 طرز مقابر سقارة :

امتازت مقابر سقارة بضخامتھا واتساعھا وبقاء 
أجزاء من مقابرھا (اللبنیة العلوی�ة)، وتض�م�ن�ت 
حجرات قلیلة منحوتة فى الص�خ�ر ح�ول ح�ج�رة 

بناء المصطبة  الدفن وحجرات أخرى كثیرة داخل
فوق سطح األرض وتعاقبت فى واجھاتھا األرب�ع 

تفاوتت ف�ى اتس�اع�ھ�ا  دخالت ومشكاوات رأسیة
وفى مدى إتقان بنائھا من مصطب�ة ال�ى اخ�رى، 
ونستنتج من أطالل المصاطب الكبیرة فى سق�ارة 

وإن م�ا ب�ی�ن  ین،أنھ یحیط بكل واحدة منھا سور
السورین كان یس�ت�خ�دم ألداء الش�ع�ائ�ر وت�ق�دی�م 

ف�ى ال�م�واس�م ال�دی�ن�ی�ة  القرابین واجتماع األھ�ل
 ]6[والتقلیدیة .

تتألف مقابر األسرة األول�ى م�ن ب�ن�ی�ة أس�اس�ی�ة 
لغرفة الدفن وغرف مجاورة بنیت أسفل مست�وى 
سطح األرض، حیث تم وضع المتوفى في تابوتھ 
وممتلكاتھ األك�ث�ر ق�ی�م�ة ع�ل�ى مس�ت�وى س�ط�ح 
األرض، تم بناء البنیة الفوقیة وت�ق�ل�ی�د تص�م�ی�م 
منزل أو قصر المعیشة، كان ھذا المبنى مج�وفً�ا، 
وتم تقسیمھ إلى العدید من الغرف ال�ت�ي اح�ت�وت 
معظمھا على اإلمدادات االحتیاطی�ة م�ن ال�ط�ع�ام 
والشراب، إلى جان�ب األوان�ي ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن 
الفخار والحج، وكان من أھم المقابر العظیمة في 

وت�ق�ع ف�ي ال�ط�رف  3477سقارة المقب�رة رق�م 
الشمالي األقصى للجبانة العظیمة، وك�ان�ت ت�ل�ك 
المنطقة مخصصة لمقابر م�ل�وك األس�رة األول�ى 

 في مصر.
م�ع ظ�ھ��ور األس�رة ال�ث�ان�ی��ة، ت�غ��ی�ر ال�ت��ص�م�ی��م 
المعماري للقبر: تم توسیع البنیة ال�ت�ح�ت�ی�ة وت�م 
تبسیط ال�ب�ن�ی�ة ال�ف�وق�ی�ة أع�اله ب�إل�غ�اء ال�غ�رف 

من الطوب مستطی�ل   الداخلیة، بحیث أصبح بناء
الشكل مليء بالركام. ولك�ن ظ�ل�ت ال�ح�اج�ة إل�ى 
توفیر إمدادات احتیاطیّة من الغذاء للموتى، ول�ذا 
نجد كمیات ھائ�ل�ة م�ن ال�ط�ع�ام والش�راب وأك�ل 
األوعیة المدفونة في األنقاض التي تمأل الھی�اك�ل 
الفوقیة، في قبر واحد كبیر في سقارة، وم�ا إل�ى 
ذلك ظھرت في س�ق�ارة أط�ل�ق ع�ل�ى م�ا یس�م�ى 
بال�ق�ص�ور ال�ج�ن�ائ�زی�ة "أق�دام م�ن س�الل�ة م�ن 
أب�ی��دوس"، وال��ت��ي ح��وت م��ب��ان��ي ض��خ��م��ة ت��م 
تمدیدھا إلى الوادي وربما ك�ان�ت ت�ل�ك ال�م�ب�ان�ي 

، ش�ی�دت أیض�ا م�ن ال�ط�وب [7]لكبار المسؤولین
اللبن وجدت بالقرب م�ن األراض�ي ال�م�زروع�ة، 
وكانت تأخذ االتجاه م�ن الش�م�ال إل�ى ال�ج�ن�وب، 
بالتوازي مع النیل المدخل الرئیس�ي ف�ي ج�ن�وب 

 شرق، الجدران الخارجیة تقدم حلیة زخرفیة.
یة أو مس�ت�دی�رة اوبدأ القبر على شكل حفرة بیض

ویس�ق�ف ب�ف�روع  غیر عمیقة، ثم صار مستطیالً،
الشجر ویقسم قسمین أحدھما لألثاث الجن�ائ�زي، 

تطور الق�ب�ر ال�م�ل�ك�ي  ومع مطلع عصر األسرات
وصار الفرق شاسعاً بین قبور األف�راد وال�ق�ب�ور 
الملكیة، إذ تألفت مقابر ملوك األس�رت�ی�ن األول�ى 

تحت  والثانیة في سقارة الشمالیة من حجرة دفن
سطح األرض تحیط بھا حجرات أخرى وم�خ�ازن 

س�ط�ح  األثاث ال�ج�ن�ائ�زي، وك�ان ی�ع�ل�وھ�ا ف�وق
األرض ب��ن��اء مس��ت��ط��ی��ل ك��ب��ی��ر ال��ح��ج��م ش��ب��ی��ھ 

أم�ام  بالمصاطب التي یبنیھا القرویون في مص�ر
بیوتھم وفي داخلھا، وتُكسى بمالط طیني وط�الء 

مس�ن�ن�ة أو  كلس�ي أب�ی�ض، وت�زی�ن�ھ�ا ق�وی�ل�ب�ات
 مشكاوات.

………………………………………………………………………………………….……….. 
[1] Francesco. R,  Saqqara, Early Dynastic monuments 
(Dynasties 1-3),2002 
[2] W. B. Emery , A Pelican Book Archaic Egypt , British 
Museum ,1961,P:38 
[3]  W. B. Emery , A Pelican Book Archaic Egypt , British 
Museum ,1961,P:36 
[4] Remi , L ;Roeten, Leo: Chronological Developments 
In The Old Kingdom Tombs In The Necropolis Of Gi-
za ,Saqqara And Abusir ;Towards An Economic Decline 
During The Early Dynastic Period And The Old King-
dom,  Oxford 2016 
[5] W. B. Emery ,An Egyptian Tomb of the Archaic peri-
od ,Leiden ,1962,p:2 
[6]   W. B. Emery, A Pelican Book Archaic Egypt, British 
Museum, 1961, P: 38. 
[7] Autuori ,J,C; Back To Mastaba Tombs Of The First 
Dynasty At Saqqara Officials Or King,In Università 
Degli Studi Di Napoli L Orientale Dipartimento Di Studi 
E Ricerche Su Africa E Paesi Arabi,Napoli,2002,P:28   
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