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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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أخیًرا عاد مظفُّر النّواب إلى أرِض العراِق وق�د      
عاَد م�ْح�ُم�والً ع�ل�ى … ناھَز الثامنةَ والثَّمانیَن سنةً 

الكواِھِل عزیًزا شاِمًخا بعد حی�اٍة قّض�ى ُج�لّ�ھ�ا ف�ي 
الَمنافِي ُمتَنَ�قّ�الً اْض�ِط�راًرا ب�ی�ن َع�واِص�َم ع�رب�یّ�ٍة 

عاد ُج�ث�م�انُ�ھُ م�ن مس�ت�ش�ف�ى … وأخرى أوروبیٍّة 
الشارقة أّما روُحھ فلم تُغ�ادِر ال�ع�راَق ی�وًم�ا و ل�ْم 
تَتََخلَّ عن قضایا الكاِدحیَن ُعّماالً و ف�الّح�ی�َن رْغ�َم 
اإلغراءاِت التي ُعِرضْت علیھ، وإْذ لم ی�ن�ف�ْع م�ع�ھُ 
الترغیُب َجّربوا مع�ھ ال�ت�رھ�ی�َب : س�ج�ٌن و ن�ف�ٌي 
وحكٌم باإلعداِم سیَُخفَُّف إلى سجٍن مؤبٍّد ف�م�ح�اول�ةُ 

 …1981اغتیاٍل بالیوناِن سنة 
ُحِرَم حتّى من حقِّ االنتماِء إلى وطنِھ و س�ی�دُخ�لُ�ھ 
ُجَل ل�م یَ�بِ�ْع ض�م�ی�َره  ذاَت مّرٍة بجواٍز لیبيٍّ لكنَّ الرَّ
ولم یتخلَّ عن ثَ�وابِ�تِ�ِھ ول�م ی�ْن�َح�ِرْف ع�ن نَ�ْھ�ِج�ِھ 
الثّْوريِّ تَْصَدُح بھ قصائُِده ُمس�انِ�َدةً قض�ای�ا ال�ع�ْدِل 

یَِة، ُمَعبَِّرةً عن آالِم الكادحیَن وآمالِِھمْ   …والحرِّ
، وك�اَن  كاَن خطًَرا على قُوى الظُّْلِم والقمِع وسیظَلُّ
شاِعًرا ُمْلتَِزًما بالقَِضیِّة بوطنھ وال�وط�ن ال�ع�رب�ي، 
اَم العَرِب وقوى الظالم ع�ْب�َر  ُر ُحكَّ َسیَظَلُّ َصْوتُھُ یَُذكِّ

 :التاریِخ بُجْبنِھْم وَسفَالَتِھم و یُِدینُھُْم إْذ یقُولُ 
 القُْدُس َعُروُس ُعُروبَتُِكم

 فَلَِماذا أْدَخْلتُْم ُكلَّ ُزنَاِة اللّْیِل إلى ُحْجَرتِھا
ْمَع وراَء األْبواِب لَِصَرَخاتِ   َوَوقَْفتُْم تستَِرقُوَن السَّ

 بََكاَرتِھا؟
لعّل مظفّر الن�واب ك�ان ی�ت�َم�نّ�ى ل�و دخ�َل ال�ع�راَق 
ماِشیًا بیَن الناِس ُمْحتَفِیا بھم ُمْستَْمتًِعا بِبََس�اطَ�تِ�ِھ�ْم 
وِصْدِق عواِطفِِھْم لكنّھ عاد ُجْثمانًا ب�اِرًدا َم�ْح�ُم�والً 
على األكتاِف أّما ِشْعُرهُ فَسیَظلُّ َصْرَخةَ ال�َح�قِّ ف�ي 
عالـَِم الظُّْلِم وسیَْنبَـِعـُث منھ ألـــُف ُمظفّر و ُم�ظ�فّ�ر 
وسیْمتَدُّ ضْوَء ِسراٍج تھتدي ب�ھ األج�ی�اُل ال�الح�قَ�ةُ 

فسالًما لروِحك   وَرْوَح سالٍم طالما َحلَُم بھ الشاعُر،
 شاعَر الثورِة.

ستبقى صخرة صماء تسقط على رؤوس الرجع�ی�ة 
 والعمالء.

 

 ا ، ة ء  ْ َ رؤوس ا واء
  شاعر الثورة مظفر النّواب تؤبّنالعراقیة األسترالیة 

  

 األم

 یا بني ظلعك من رجیتھ 

 لظلعي جبرتھ وبنیتھ

 جنیتھ واحسب الشیب اللي من عمرك

 یا بني طش العمى بعیني

ال��درب  وج��ی��ت��ك ب��ع��ی��ن ال��ق��ل��ب أدب��ي ع��ل��ى

 المشیتھ

 بني شیلة العالكة یا

 علیھن تذجر جفوفي بلعب عمرك

 راسي سنة وجفوفك وردتین على

 النسیتھ وبیج أناغي كل فرح عمري

 بعودي یابني شوفك یبعث الماي الزالل

 و أحیا 

 وانھ میتة

 أبیض عیونك لبن صدري

 مھدك بجیتھ وسواد عیونك اللیل اللي عد

 الخرز بالكاروك یابني وأبنك التوه یناغي

 جده كتلھ التخاف الیتم

 األیام كتلھ یابن ولیدي من یجبر على

 طویتھ تلكھ حزام ابوك الماطواني وما

 ضلعي تلكھ منھ خطوط اضمھن حدر

 الحویتھ لحد ما موت بعز على السر

 لیلي یاعمد بیتي وكمر

 الجنیتھ وربیع الشیب والعمر

 بیتي جیت اھزك یا عمد

 للخیانة یكون الدھر ظعظع عظم منك

 وخفیتھ وساومت جرحك على الخسة

 ینظف یابني خلي الجرح

 خلھ یرعف

 خلھ ینزف

 شداده یا بني الجرح الیرفض

 یرفرف علم الثوار

 حلیبي یابني لبن الجلب یرضع من

 البراءة وال ابن یشمر لي خبزة من

 ولحم یابني یاكلني الجلب عظم

 دناءة وتموت عیني وال

 ایام محنة یابني ھاي ایام بفرزنھا الكحط

 شرفنا یا بني ال تلثم

م�دى األی�ام  یا بني یا ول�ی�دي ال�ب�راءة ت�ظ�ل

 عفنة

 براءة تدري یابني بكل

 دفنھ كل شھید من الشعب ینعاد

 شیبي وخلي ایدك على

 حلیبي واحلف بطاھر

 كطرة كطره

  العمیتھ وبنظر عیني

  

 االخت

 السجن خوي كابلت 

 ونھاري حر وبرد لیلي

 عرضي تحملت لجلك شتایم على

 بنھاري واشعلت لیلي

 جریدة تالي تھتكني بخلك وصلة

 انتظاري كرة عیونك یخوي بھاي جازیت

 ثار لعرضھا بھاي اكابل كل اخت تنتظر منك

 افضھا بھاي اكابل امھات اناس وھمومي

 اعظامي جنت ارضى اتدوس

 رضھا وكلك حیل

 جنیني جنت ارضى تذبح

 تجیني وال براءة عار متبركع

 الناس وال تكون الكاع تبلعني ش خبر

 شكلھ والینشد

 شلون تجابل عیون المحلة

 وذلة شلون اوصفلك وانت كلك عار

 وخبز بعد كالك ارض وبانا

 الجریدة التصل یمنة وھاك اخذ عار

 والكرامة ولف ضمیرك

 شعبك مثل ما تبریت من

 اسمك تبیرنا من

 ابنا یاشعب ھذا التشوفھ موش

 من قصائدة المشهورة قصيدة 

 (ااَءة)
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شھدت سیدني الیوم تظاھرة وفاء وع�رف�ان    

مظ�ف�رال�ن�واب، ح�ی�ث أق�ام الص�ال�ون   للراحل

ال�ث��ق�اف��ي ف��ي م��ن�ت��دى ال��ج�ام��ع�ی��ی�ن ال�ع��راق��ي 

األست�رال�ي ب�ال�ت�ع�اون م�ع ج�م�ع�ی�ة الص�اب�ئ�ة 

تأبین مھ�ی�ب ل�ل�ك�ب�ی�ر ش�اع�ر   المندائیین حفلَ 

الشعب "س�یّ�اب الش�ع�ر الش�ع�ب�ي ال�ع�راق�ي" 

ال���ی���وم   م���ظ���ف���ر ال���ن���واب، وذل���ك عص���ر

ف��ي ت��م��ام  2022-5-28ال��م��واف��ق  الس��ب��ت

الساعة الرابعة والنصف عصراً، وعلى ق�اع�ة 

التعارف في المجمع المن�دائ�ي ف�ي ل�ی�ف�رب�ول، 

بحضور جمھور نوعي كبیر غصت ب�ھ ق�اع�ة 

ال��ح��ف��ل، م��ن م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ال��ی��ات ال��ع��رب��ی��ة، 

ن�خ��ب�ة م�م�ی��زة م��ن ال��م�ب��دع�ی��ن   وب�م�ش��ارك�ة

والمبدعات من أسترالیا وال�ع�راق، ف�ي إل�ق�اء 

شھادات ونصوص مخصوصة للمناسب�ة، م�ع 

وثائقي للراح�ل ب�ع�ن�وان "م�ظ�ف�ر   عرض فلم

 " .النواب فینیق الشعر العراقي الشعبي

ال��ف��ق��رات   األمس��ی��ة  تض��م��ن ب��رن��ام��ج  وق��د

التالیة، بعرافة حفل من قبل ال�زم�ی�ل�ی�ن س�الم 

 الخدادي وسحر كاشف الغطاء:

كلمة الدكتور ناطق جاسم/ رئی�س م�ن�ت�دى  -1

  الجامعیین العراقي األسترالي

كلمة السید مرشد الح�داد/ رئ�ی�س ج�م�ع�ی�ة -2

  الصابئة المندائیین في استرالیا

ودی�ع ش�ام�خ /   كلمة الشاع�ر واإلع�الم�ي-3

  مدیر الصالون الثقافي

كلمة البرفی�س�ور أح�م�د ال�رب�ی�ع�ي/ رئ�ی�س -4

 . جمعیة االكادیمیین العراقیین

 قصیدة للشاعر فؤاد نعمان خوري-5

  قصیدة للشاعر شوقي مسلماني-6

  قصیدة للشاعر حیدر كریم-7

فلم وثائقي عن حیاة مظ�ف�ر ال�ن�واب اع�داد -8

 ودیع شامخ واخراج رافق العقابي

مداخلة نقدیة عن الشاعر النواب/ الك�ات�ب�ة  -9

  كامیلیا نعیم

ل�ل�ش�اع�رة س�ح�ر ك�اش�ف   نص ش�ع�ري -10

 الغطاء

اإلتحاد العام لألدباء   متلفزة من  مساھمة-11

 والكتاب في العراق /للشاعر عمر السراي

كلمة صحیفة العھد الغراء / ال�ق�اء خ�ال�دة -12

  العسكري

كلمة صحیفة العراقیة الغراء/ القاء س�الم -13

  الخدادي

مداخلة نقدیة م�ت�ل�ف�زة ل�ل�ش�اع�ر وال�ن�اق�د -14

  عقیل منقوش

  قصیدة للشاعر بیان داغر جاسم-15

ن�ق�دی�ة ل�ل�ش�اع�ر أح�م�د   مداخلة م�ت�ل�ف�زة-16

  الیاسري

م�ت�ل�ف�زة م�ن ال�دك�ت�ور   غنائی�ة  مساھمة-17

ناصر ھاشم / عمید أكادیمیة الفنون الج�م�ی�ل�ة 

 في البصرة سابقا

مداخلة للسید بكري جابر / عضو من�ت�دى -18

  سودان اب الثقافي

ل�ل�دك�ت�ور ق�اس��م   ال�ن��واب  ح�واری�ة م�ع -19

   حسین صالح

 سو بدر الدین  إلقاء الزمیلة

ش�ھ�ادة ح�یّ�ة ع�ن ت�ج��رب�ة ال��ن�واب ف��ي  -20

السجون اإلیرانیة القاھا الكاتب زكي ف�رح�ان، 

فیما تعذرت مشاركة الش�اع�ر ال�م�ب�دع ی�ح�ی�ى 

 .السماوي لظروف صحیة قاھرة

لقد كان الح�ف�ل الئ�ق�ا ب�م�ك�ان�ة وس�م�و م�وق�ع 

النواب الشعریة واإلنسانیة والنض�ال�ی�ة، رغ�م 

قصر فترة اإلعداد وت�رب�ص ب�ع�ض االص�وات 

النشاز ومحاولة تاثیرھم ع�ل�ى اق�ام�ة ال�ح�ف�ل 

 .بدواعي آدیولوجیة شوفینیة

ال�ث�ق�اف�ي ق�د   ومن الجدیر ذكره أن الص�ال�ون

تفّرد في سیاسة تكریم االحیاء من المبدع�ی�ن، 

وھ�و م�ا حص�ل م�ع ال�راح�ل ال�ك�ب�ی�ر ب�إق�ام��ة 

مھرجان سنوي للشعر الشعبي ت�ح�ت ع�ن�وان 

"مھرجان مظف�ر ال�ن�واب ل�ل�ش�ع�ر الش�ع�ب�ي" 

لیكون صنواً إبداع�ی�اً ل�م�ھ�رج�ان ال�ج�واھ�ري 

 . السنوي للشعر الفصیح

شاركوا ف�ي   شكرا ومحبة لكل الفاعلین الذین

 مساھمات شعریة ونقدیة وشھادات.

ل�ل�ج�م��ھ�ور ال�ك�ب�ی�ر ال�م�ت�ن�وع ع�ل��ى   وش�ك�را

حضوره الفاعل حت�ى ن�ھ�ای�ة األمس�ی�ة، ال�ت�ي 

وش�ھ�ادات  ونقدا تعددت فیھا األصوات، شعرا

ل�ت�ك�ون ل�وح�ة ب�ان�ورام�ی�ة ع�ن ش�اع�ر   حیّ�ة

 . الشعب المناضل مظفر النواب

 

   الشكر لوسائل اإلعالم

ال��م�رئ��ی��ة   الش�ك��ر ال��ج��زی�ل ل��وس�ائ��ل اإلع�الم

ك�ل  والمسموعة، التي غطت اإلحتف�ال�ی�ة وھ�م

 : الزمالء  من

الدكتور موف�ق س�اوا رئ�ی�س ت�ح�ری�ر ج�ری�دة 

 العراقیة االسترالیة

الحلي رئیس ت�ح�ری�ر ج�ری�دة   االعالمي خلیل

 العھد 

ال�زم�ی�ل س�م��ی�ر ق�اس�م م�دی�ر ق�ن��اة ال�ع�راق�ی��ة 

 الفضائیة

  الزمیل رافق العقابي 

الزمیل الدكتور عالء العوادي مدیر م�ؤس�س�ة 

   سواقي اإلعالمیة

الزمیل اركان الخمیسي االعالمي في ج�م�ی�ع�ة 

 المشرف على النقل الحي  - الصابئة

ال��ل�ب�ن��ان�ی��ة ال��ھ�ام ح�اف��ظ  ال�زم�ی��ل�ة االع�الم��ی�ة

 2meاذاعة   من

م��ن رادی��و ص��وت  زم��ی��ل ص��ب��ري ف��زعال�� 

 .المندائیین
     

  َ ُ ن اا  ا ا م   ابا  وا ا 
  منذر الحداد -  جلیل دومان:  القسم اإلعالمي في الصالون       تصویر:  متابعة                 

   
 سیدني، العراقیة االسترالیة   
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ینعى البرلمان الثقافي العراقي في     
المھجر إلى الشعب العراقي وشعوب 
م��ن��ط��ق��ت��ن��ا ش��اع��ر الش��ع��ب، ش��اع��ر 
ال��ف��ق��راء وال��م��ع��دم��ی��ن، وص��وت 
المكافحین من أجل الحریة والتن�وی�ر 
واألنسنة، مظفر النواب؛ الذي واف�اه 
األجل في منفاه ال�ذي ع�اش�ھ ب�أك�ث�ر 
من مكان وجغ�راف�ی�ا األوط�ان ل�ك�ن�ھ 

ح�لَّ   الساكن في أحضان أھلھ أی�ن�م�ا
وارتحل وھو یقارع غربة النفي عن 

 وطنھ األم
رجل وھو یمتلئ شوقاً وتطلعاً لل�ق�اء 
معشوقتھ بغداد السالم، لیشارك ف�ي 
بنائھا وتجدید إرثھا واستع�ادة م�ج�د 
أن تكون وارفة الظالل ع�ل�ى أھ�ل�ھ�ا 
لكنھ، یرحل تاركاً مع إرثھ الش�ع�ري 

الخالد شوقھ لبغداد التغییر ولعراق الخیر ورافدیھ یعودان بأمواھھم�ا ال ب�دم�اء األب�ن�اء 
ولیس بما یُرسل من أنظمة جوار في ودیانھم�ا م�ن س�م�وم أن�ظ�م�ة اإلس�الم الس�ی�اس�ي 

 والفاشیة الدینیة الجدیدة
لقد ترنمت جماھیر شعوب منطقتنا حتى بتلك الكلمات الحادة لكن�ھ�ا ت�ل�ك ال�ت�ي فض�ح�ت 
حقیقة األنظمة وكیف تاجرت بقضایا الناس وباعتھم وأوطانھم لألعداء ی�م�دون أص�اب�ع 

وما تالھا وھي ما بق�ی�ت الص�وت ”  القدس عروس عروبتكم“ التدخل واالستیطان مثلما 
الواعي المدرك للمجریات حتى یومنا تتناقلھا األجیال، جیال بعد جی�ل وم�ث�ل�م�ا قص�ی�دت�ھ 

ص�وی�ح�ب م�ن ی�م�وت ”  األثیرة في حناجر الشعب المحفوظة في قلوب�ھ�م وض�م�ائ�رھ�م 
وھما القصیدتان اللتان، مثلما شعره النابع من ضمائ�ر أح�رار وص�ادق ”  المنجل یداعي

كفاح یخوضونھ؛ ستبقیان أنشودة للحریة والنضال حتى تلبیة األھ�داف الس�ام�ی�ة ال�ت�ي 
عاشھا مرارة وآلماً في تفاصیل أیامھ حتى رحیلھ وھو الذي ظل وفیا اللت�زام�ھ ال�ث�وري 

 ..حتى الرمق األخیر
لقد طورد النواب اللتزامھ وتعرض للسجون مثلما المنافي وتوبع ذلك ب�ت�غ�اف�ل وإھ�م�ال 
متعمد من نظام كلیبتوفاشي كان ومازال وریث الفاشیة الدمویة األبشع تل�ك ال�ت�ي ب�دأت 

وما تال من تقلبات ومناورات دع ع�ن�ك�م ط�اب�ع ال�م�س�ارات ال�ت�ي ق�دم�ت  63في انقالب 
فلسطین والقدس على مذابح مازالت تعید تمظھ�رات�ھ�ا وذرائ�ع ع�ب�ث�ھ�ا ب�دم�اء ش�ع�وب 

 المنطقة ومنظومة قیم السالم
إن رحیل قامة كما مظفر النواب لیس إال محطة لن تكون األخیرة لمن ترك خ�ل�ود ال�ذك�ر 
الكفاحي یواصل بكلمتھ الفعل تثویر الضم�ائ�ر ال�ح�ی�ة ال�م�ل�ت�زم�ة ال�واع�ی�ة ب�ت�ن�وی�ری�ت�ھ 
وبسطوع شموس قصائده عنواناً لآلتي من انتصار الشعوب للسالم والتق�دم ودم�ق�رط�ة 
الحیاة ودحر كل أشكال التمظھرات الفاشیة وحروبھا ومعاركھا اإلقلیمیة منھا والدول�ی�ة 
باالنتصار لألممیة سالماً وألنسنة خطاھا ولتحقی�ق ال�خ�ض�رة ب�ت�ح�ال�ف�ات ق�وى ال�ح�ی�اة 
واإلشراق وإنھاء الظالم وكل ما یغذونھ تح�ت ج�ن�ح�ھ م�ن ت�الع�ب ب�م�ص�ائ�ر الش�ع�وب 

 واإلنسان الساعي للحریة ولكامل الحقوق الوجودیة
إننا الیوم ال ننعى رحیال بوفاة جسد ومواراتھ الثرى ولكننا نس�ت�ش�رف ف�ي ھ�ذا ال�ح�دث 
الجلل، بالحناجر الشعبیة اإلنسانیة التي ستردد قصائده وترتدیھا قالئد وأوسمة لل�ح�ری�ة 
واالنعتاق.. ولتخلید مسیرة الكفاح من أجل فعل الب�ن�اء ی�ھ�زم ال�ھ�دم وال�خ�راب وی�ع�ّم�ر 
األرض الیباب ویحیلھا إلى خضرة ونماء كما كانت دوما وكما أرادھا ف�ي قص�ی�ده وھ�و 
ما نثق بھ الیوم إذ نرى مظفر النواب محفوظا في الضمائر محموال في القلوب والع�ق�ول 
رمزاً للثورة ومتابعة للمسیرة واالنتصار عل�ى ج�راح�ات غ�ائ�رة س�ت�ع�ال�ج�ھ�ا ش�ع�وب�ن�ا 
وتنتصر اإلنسانیة لھا وسیكون شعره محكیا مرویا على ألسن الناس بلغات األرض بی�ن 

 بساتین المحبة والخیر
لك المجد والخلود والذكر الطیب ولكل حافظي العھد االنتصار واالنعتاق وإنھاء أض�ال�ی�ل 
من عبث ومازال یحاول فرض عبث الجریمة ب�ح�ق ال�ب�ش�ری�ة.. إن�م�ا ال�ع�زاء أن ص�ب�ر 
الشعوب سینتھي بانتصار للسالم واألنسنة والفرح برغم ما تركھ رحیل شاعر ال�م�ح�ب�ة 

 والعشق اإلنساني في غربتھ ومنفاه من فاجع األلم وحدثھ الكبیر الجلل
نم قریر العین فمازال ورثة مشوارك یحملون رموز الثورة التي قضیت العم�ر م�ن أج�ل 
انتصارھا الحتمي اآلتي وستبقى ثقافة الكفاح من أجلھا عالیة الصوت بم�ا أس�س�ت م�ن 

 إرث كبیر لثقافة األنسنة والحیاة
 

 البرلمان الثقافي العراقي في المھجر
  2022  مایو أیار 20في 
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 و ا  ر 
 ُ  زال ره  

  ارة وا ح  ااء 

  ااب.. 
ا ما ي أا ا ر! 

لعائلة شیعیة أرستقراطیة ذات أصول ھن�دی�ة وك�ان�ت ت�ھ�ت�م  1934النواب في بغداد عام  ولد مظفر
للغایة بالفنون واآلداب والشعر والموسیقى، وكثیراً ما كان قصر العائلة ال�م�ط�ل ع�ل�ى ن�ھ�ر دج�ل�ة 

 .مقراً لجلسات وحوارات شدیدة الثراء بین الكتاب والشعراء والسیاسیین
كانت العائلة تحكم إحدى الوالیات شمالي الھند قبل االحتالل البریطاني، وقاومت ال�ع�ائ�ل�ة االح�ت�الل 
ما أثار حفیظة الحاكم اإلنجلیزي للمنطقة وتصاعدت ال�م�واج�ھ�ة ح�ت�ى اخ�ت�ارت ال�ع�ائ�ل�ة ال�م�ن�ف�ى 

 .السیاسي في بغداد
منذ صغره، بدأت موھبتھ الشعریة في اللمعان، وكان ینشر قصائده في مجالت الحائط ال�م�درس�ی�ة. 
تمتع النّواب أیضاً بأسلوب شدید الجذب خالل إلقائھ الشعر ما خلق لھ قاعدة ج�م�اھ�ی�ری�ة ع�ریض�ة 
للغایة في العالم العربي. لكن األسرة الثریة تعرضت ألزمة مالیة عنیفة ف�ق�دت ع�ل�ى إث�رھ�ا أغ�ل�ب 

 .ثروتھا حتى أنھ أكمل دراستھ بكلیة اآلداب بصعوبة

 التحق النواب بالحزب الشیوعي العراقي 
التحق النواب بالحزب الشیوعي العراقي وھو ال یزال یدرس في جامعة بغداد، وتع�رض ل�الع�ت�ق�ال 

التي أطاحت بالنظام الملكي، ع�ی�ن م�ف�ت�ًش�ا ف�ي وزارة  1958والتعذیب. وبعد الثورة العراقیة عام 
 .التربیة والتعلیم

، اضطر لمغادرة العراق إل�ى إی�ران ب�ع�د أن اح�ت�دم�ت ال�م�ن�افس�ة ب�ی�ن ال�ق�وم�ی�ی�ن 1963في عام 
ما عرضھ لم�الح�ق�ة وم�راق�ب�ة ص�ارم�ة م�ن ق�ب�ل ال�ن�ظ�ام  -والذي كان واحداً منھم  -والشیوعیین 

 .الحاكم
وفي إیران تم اعتقالھ وعذب على أیدي قوات السافاك اإلیرانیة فیما كان في ط�ری�ق�ھ إل�ى روس�ی�ا، 
قبل أن یعاد قسًرا إلى السلطات العراقیة. صدر بحقھ حكم باإلعدام بسبب إحدى قصائده، لكنھ خفف 

  .الحقاً إلى السجن المؤبد
وعلى طریقة األفالم الھولیودیة، نجح النّواب في الھروب من السجن بأن حفر ھ�و وع�دة س�ج�ن�اء 
سیاسیین نفقاً تحت السجن وصل إلى خارج األسوار، وھي العملیة التي أحدثت ضجة كبرى وقت�ھ�ا 

 .لیس في العراق وحده وإنما في الدول المجاورة أیضاً 
ب�ی�ان ب�ال�ع�ف�و  1969بعد ھروبھ قضى فترة متنقالً بخفاء بین المدن العراقیة إلى أن صدر في عام 

 .عن المعارضین فعاد إلى منصبھ كمدرس بإحدى المدارس
سافر النواب إلى بیروت، وبعدھا انتقل إلى دمشق، وظل یتنقل بین العواصم العرب�ی�ة واألوروب�ی�ة، 

 .، لیقضى نصف عمره ما بین مطارد وھارب1981وتعرض لمحاولة اغتیال في الیونان عام 

 شاعر ثوري
برز النواب كشاعر یعبر عن ھموم وقضایا عربیة حارقة ك�ا ی�ت�ن�اول ف�ي قص�ائ�ده ب�ل�غ�ة ش�ع�ری�ة 

صراعات المنطقة، إذ لم یركز شعره على العراق وحده الذي كتب ف�ی�ھ ب�ال�ع�ام�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة  الذعة
قصائد ساحرة ومؤثرة، بل تناول أحوال العالم العربي في أشعاره التي حفلت بروح التمرد والث�ورة 

 .على الدیكتاتوریة والسلطویة
إنحاز النواب لقضایا الفقراء والبسطاء والعدل ومناھضة االستغالل واالس�ت�ع�م�ار وأن�ظ�م�ة ال�ح�ك�م 
السائدة، ما عرضھ للغضب داخل وخارج وطنھ واضطر الحقاً للعیش منفیاً في غربتھ التي ن�اھ�زت 

 .نصف قرن تقریباً 
اشتھر بقصائده الثوریة القویة والنداءات الالذعة ضد الطغاة العرب، وأث�ارت قص�ائ�ده ال�م�ش�اع�ر 
ضد األنظمة القمعیة والفساد السیاسي والظلم، مستخدماً في ذلك ل�غ�ة ش�دی�دة ال�ق�س�وة ح�ت�ى أن�ھ 

 .استخدم ألفاظأ نابیة من حین آلخر، ما فاقم من عداوة الكثیر من األنظمة لھ

 :من أشھر قصائد النّواب
القدس عروس عروبتكم، الرحالت القصیة، المسلخ ال�دول�ي وب�اب األب�ج�دی�ة، ب�ح�ار  تریات لیلیة،

البحارین، قراءة في دفتر المطر، االتھام، بیان سیاسي، رسالة حربیة عاشقة، اللون الرمادي، ف�ي 
الحانة القدیمة، جسر المباھج القدیمة، ندامى، اللون الرمادي، ال�ری�ل وح�م�د، أفض�ح�ھ�م، زرازی�ر 

 .البراري

 عماد حسن
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" یق�ول ال�ك�ات�ب وال�روائ�ي 2005"ھو میت منذ عام 
السوري إبراھیم الجبین في تعلیقھ على وفاة الش�اع�ر 

 .العراقي الكبیر مظفر النواب
وأعلنت وفاة النواب، الجمعة، ف�ي أح�د مس�ت�ش�ف�ی�ات 

ع�ام�ا  88الشارقة في دولة اإلمارات عن عمر ن�اھ�ز 
 .بعد صراع طویل مع المرض

 وفاة الشاعر العراقي مظفر النواب
عرف النواب، المولود في أحد أحیاء ب�غ�داد ال�ق�دی�م�ة 

، بإسلوبھ الفرید في نظ�م الش�ع�ر وإل�ق�ائ�ھ 1934عام 
 .باللغة الفصحى واللھجة العامیة

مظفر النواب ھو أحد أب�ط�ال روای�ة "ع�ی�ن الش�رق" 
التي كتبھا الجبین وت�ح�دث ف�ي ب�ع�ض أج�زائ�ھ�ا ع�ن 
جوانب "ح�ی�اة ال�ن�واب غ�ی�ر ال�م�ع�روف�ة" ب�ال�ن�س�ب�ة 

 .للكثیرین وعالقتھ مع والدتھ
 غیاب والدتھ

یقول الجبین لموقع "الحرة" إن والدة ال�ن�واب ك�ان�ت 
سیدة بغدادیة "فریدة من نوعھا" وعازفة بیانو وھي 

 .من ربتھ على تذوق الفنون
استمرت صداقة الجبین، الذي یعیش الیوم في ألمانیا، 

عندما كان الش�اع�ر ال�ع�راق�ي  1989بالنواب منذ عام 
 .یسكن في المنفى في دمشق

عندما التقاه آخر مرة كان یشكو من صدم�ة مس�ت�م�رة 
في حیاتھ وھي السبب في رحیلھ الیوم، وفقا للجبی�ن، 
الذي یشیر إلى أن النواب كان قویا جدا جسدیا ویھ�ت�م 
بصحتھ كثیرا، لكن وفاة والدتھ كان ل�ھ�ا األث�ر األك�ب�ر 

 .في وفاتھ الیوم
ویضیف أن "اللحظة التي ت�ب�ل�غ ف�ی�ھ�ا ب�وف�اة وال�دت�ھ 
كانت لحظة صادمة، ل�م ی�ك�ن ی�ت�وق�ع أن ت�م�وت ھ�ذه 

 ."المرأة
یروي الجبین اللحظات األولى ال�ت�ي ع�اش�ھ�ا ال�ن�واب 
عند سماع نبأ وفاتھا وكیف أثرت بعد ذلك علیھ بحیث 

 .أصبح إنسانا مختلفا
اتصل لیطمئن علی�ھ�ا ف�ي ب�غ�داد ف�ي أح�د أی�ام ع�ام "

.. أخبروه أن ال أحد في المن�زل.. فس�أل�ھ�م أی�ن 2005
ذھبوا، أجابوه أنھم في طریق�ھ�م م�ن ال�م�ق�ب�رة ألن�ھ�م 

  ."كانوا یدفنون والدتھ
یتابع الجبین "مباشرة أصیب بصدمة، وھذه الص�دم�ة 
حسب وصفھ وتعبیره اختارت أضعف ركن من أرك�ان 

 ."جسمھ وھو جھازه العصبي
بعد تلك الحادثة الحزینة على قلب النواب تم تشخیص 

 .إصابتھ بمرض الشلل الرعاشي وظل علیال مذاك
یقول الجبین "ھو مات م�ن ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ة، ول�م ی�ع�د 
مظفر الذي اعتدنا ع�ل�ی�ھ، اإلنس�ان ال�ف�رح ح�ت�ى ف�ي 
قصائده الحزینة تتلمس الفرح واالحتف�ال ب�ال�م�ح�ب�وب 
والتفاؤل وال یوجد عنده یأس.. ف�ق�دان�ھ ل�وال�دت�ھ دم�ر 

 ."روحھ من الداخل
 الشعر الثوري

بسبب میولھ السیاسیة وشعره الثوري قض�ى ال�ن�واب 

أكثر من نصف حیاتھ في المنفى بع�ی�دا ع�ن ب�ل�ده األم 
 .متنقال بین سوریا ولبنان ولیبیا ودول أخرى

بدأت موھبة النواب الشعریة تظھ�ر م�ن�ذ أن ك�ان ف�ي 
مرحلة الدراسة االب�ت�دائ�ی�ة وح�ت�ى ال�ث�ان�وی�ة ق�ب�ل أن 

 1956یدرس في كلیة اآلداب التي تخ�رج ف�ی�ھ�ا ع�ام 
ویتم تعیینھ بعدھا مفتشا فنیا بوزارة الت�رب�ی�ة. ان�ت�م�ى 
في شبابھ إلى الحزب الشیوعي العراق�ي ون�اض�ل ف�ي 

 .صفوفھ
شھدت تلك الحقبة من تاریخ ال�ع�راق ف�ت�رة ان�ق�الب�ات 
وصراعات شدیدة بین الشیوعیین والق�وم�ی�ی�ن ال�ذی�ن 

ل�ت�ت�م  1963سیطروا على ال�ح�ك�م ب�ع�د ان�ق�الب ع�ام 
مالحقة ال�ن�واب ورف�اق�ھ، م�م�ا اض�ط�ره إل�ى ال�ھ�رب 
إلیران محاوال التوجھ لالتحاد السوفیت�ي الس�اب�ق ف�ي 

لكن الم�خ�اب�رات اإلی�ران�ی�ة اع�ت�ق�ل�ت�ھ وس�ل�م�ت�ھ  .حینھ
للسلطات العراقیة لیحكم علیھ باإلعدام ومن ثم یخف�ف 

 .الحكم للسجن المؤبد
حیث كتب قص�ی�دت�ھ  1963دخل السجن في نھایة عام 

 .الشھیرة (البراءة) التي تعد واحدة من أھم ما كتب
احتجز ال�ن�واب ف�ي س�ج�ن "ن�ق�رة الس�ل�م�ان" س�ی�ئ 
الصیت المخصص في حینھ للمعت�ق�ل�ی�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن، 
وبعدھا نقل إلى سجن الحلة في مح�اف�ظ�ة ب�اب�ل ح�ی�ث 
تمكن من الھرب بطریقة م�ث�ی�رة ب�ع�د ح�ف�ر ن�ف�ق م�ن 

 .زنزانتھ إلى خارج أسوار السجن
عندما ص�در ع�ف�و ع�ام  1969استمر ھاربا حتى عام 

عن المعارضین السیاسیین فغادر بعدھا العراق وتنقل 
بین عدد من العواصم العربیة م�ن�ھ�ا ب�ی�روت ودمش�ق 

 .وعمان
 الریل وحمد

خالل تلك ال�ف�ت�رة أن�ھ�ى ال�ن�واب أول دواوی�ن�ھ وك�ان 
باللھجة الع�ام�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة وح�م�ل ع�ن�وان قص�ی�دت�ھ 
الشھیرة "الریل وحمد" والتي بدأ ف�ي ك�ت�اب�ت�ھ�ا ع�ام 

 .1958وانتھى منھا عام  1956
خرجت من ھ�ذا ال�دی�وان أش�ھ�ر األغ�ان�ي ال�ع�راق�ی�ة، 
ومنھا "الریل وحم�د" و"ال�ب�ن�ف�س�ج"، ال�ت�ي غ�ن�اھ�ا 

 .المطرب العراقي المعروف یاس خضر
اھتم كثیرا بالقضیة الفلسطینیة وكتب ع�ن�ھ�ا عش�رات 
القصائد منھا قصیدة (القدس عروس عروبتكم) ال�ت�ي 
ھاجم فیھا القادة العرب بألفاظ حادة وبسبب�ھ�ا م�ن�ع�ت�ھ 
معظم الدول العربیة من دخول أراضیھا فكان یل�ق�ب بـ 

 .""شاعر القصیدة المھربة
أث�ارت قص�ی�دة "ت�ل ال�زع�ت�ر" ع�ن  1976في ع�ام 

أحداث مخیم تل الزعتر لالجئ�ی�ن ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن ف�ي 
لبنان موجة غضب جدیدة ضد الشاع�ر ال�ع�راق�ي م�م�ا 

 .اضطره للترحال من جدید وانتقل إلى لیبیا
دأب على انتقاد قمم جامعة الدول العربیة فكان ی�ك�ت�ب 
قصیدة عقب كل قمة یھاجم فیھا المواق�ف الس�ی�اس�ی�ة 
لقادة المنطقة وم�ن ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د (دوام�ة ال�ن�ورس 

 الحزین) و(القمة الثانیة) و(تكاثرت القمم)
من قصائده أیض�ا (ب�ن�ف�س�ج الض�ب�اب) و(ف�ي ال�ح�ان�ة 
القدیمة) و(ق�راءة ف�ي دف�ت�ر ال�م�ط�ر) و(ی�ا ح�زن) و

(عائلة القطط) و(یا جھیمان). ورغم تأثره ب�األوض�اع 
السیاسیة التي عاصرھا وكتب عن�ھ�ا ج�اءت قص�ائ�ده 

 .األخرى في الحب والغزل عذبة ورقیقة
 صدام واألسد

 1968بعد صعود حزب البعث إلى الس�ل�ط�ة ف�ي ع�ام 
وإصداره عفوا عاما عن السجناء السیاس�ی�ی�ن ال�ت�ق�ى 

النواب بصدام حس�ی�ن، ال�ذي ك�ان یش�غ�ل ف�ي ح�ی�ن�ھ 
 .منصب نائب رئیس الجمھوریة

عن ھذه الحادثة ی�ق�ول ال�ن�واب ف�ي م�ق�اب�ل�ة م�ت�ل�ف�زة 
سابقة إن اللقاء استمر لنحو ساعتین في بغ�داد ح�ی�ث 
أبلغھ صدام أن الش�ی�وع�ی�ی�ن ی�ج�ب أن ی�ت�ع�اون�وا م�ع 
البعثیین وعرض علی�ھ ت�ول�ي م�ن�ص�ب رس�م�ي ل�ك�ن�ھ 
رفض.ھرب النواب ب�ع�دھ�ا ل�خ�ارج ال�ع�راق ول�م ی�ع�د 

لبضعة أی�ام وم�ن ث�م غ�ادرھ�ا  2011للبالد حتى عام 
 .مجددا

یقول الروائي السوري إب�راھ�ی�م ال�ج�ب�ی�ن إن ال�ن�واب 
أبلغھ ذات مرة أن أحد ال�م�ق�رب�ی�ن م�ن ص�دام حس�ی�ن 
انشق عن النظام وروى كیف كان ال�رئ�ی�س ال�ع�راق�ي 

 .السابق یستمع لقصائد النواب الشعبیة ویبكي
ویضیف أن "ھذه الحادثة أثرت بم�ظ�ف�ر ك�ث�ی�را ع�ل�ى 
اعتبار ان أحد ألد أعدائھ والذي حكم عل�ی�ھ ب�اإلع�دام، 
یس�ت�م��ع ألش��رط�ت�ھ ال�م��م�ن�وع��ة ف��ي ال�ع��راق وی��ب�ك��ي 

لیس ھذا فحسب إذ یش�ی�ر ال�ج�ب�ی�ن إل�ى أن  ."متأثرا
النواب كان لھ موقف مع ال�رئ�ی�س الس�وري الس�اب�ق 
حافظ األسد، إذ یؤكد أنھ رفض مقاب�ل�ت�ھ ع�ل�ى ال�رغ�م 
من أنھ كان یعیش في دمشق، في ظل ن�ظ�ام س�ی�اس�ي 

 .دكتاتوري وشمولي
یقول الجبین إن النواب "قب�ل الض�ی�اف�ة وال�ب�ق�اء ف�ي 
سوریا لكنھ رف�ض ال�دع�وة ال�رس�م�ی�ة، ال�ت�ي ج�اءت�ھ 

 ."لزیارة القصر الجمھوري ولقاء األسد
یشیر الجبین إلى أن النواب كان "یتمتع بطاقة ھ�ائ�ل�ة 
یرید تفریغھا بالش�ع�ر والس�ی�اس�ة وال�ع�م�ل ال�ن�ض�ال�ي 

 ."ومناوءة األنظمة الدكتاتوریة
ویرى الجبی�ن أن "ال�ن�واب أث�ر ك�ث�ی�را ع�ل�ى الش�ع�ر 
العربي، بمستوى ال یقل عن تأثیر الشاعر الكبیر نزار 
قبان�ي، ب�ل رب�م�ا أك�ث�ر ألن�ھ ك�ان ی�ك�ت�ب ب�ال�ف�ص�ح�ى 

 ."والعامیة معا

یختتم الجبین بالقول "أنا لست حزینا ال�ی�وم ل�وف�ات�ھ، 
ألني مدرك تماما أن تأث�ی�ره ب�اق ومس�ت�م�ر وس�ی�ص�ل 

 ."أكثر لمن عرفھ ولمن لم یعرفھ من األجیال القادمة
 2022مایو  20واشنطن  -الحرة / خاص 

"  2005 .."ة اا " ابا " 

   ا وه اري 
ا   م  اب أا  

 من قصائد الشاعر 
 الراحل (مظفر النواب):

 ...أُنبیَك، علیّاً 
 

ما ِزلنا نتوّضأُ بالذلِّ ونمسُح بالِخرقِة حدَّ 
 السیفِ 

ُج بالبرِد، وحرِّ الصیفِ   ما ِزلنا نتحجَّ
 ما زالْت عورةُ ابِن العاِص ُمعاصرةً 

 وتُقبُِّح وجھَ التاریخِ 
 ما زاَل كتاُب هللاِ یُعلَُّق بالرمِح العربیَّة
 ما زاَل أبو سفیاَن بلحیتِِھ الصفراءَ 

 یُؤلُِّب باسِم الالتِ 
 العصبیاِت القبلیَّة

 ما زالْت ُشورى التجاِر ترى عثماَن خلیفتَھا
 وتراَك زعیَم السوقیَّة

 لو ِجئَت الیومَ 
 لحاربََك الداعوَن إلیكَ 

 ...وسّموَك شیوعیَّا



لم نكن نعرف أین نشتري دواوینھ، لكّن قصائده كانت تصلنا منسوخة بخطّ ال�ی�د وم�خ�ب�أة ف�ي     
جیوب زمالئنا في كلیة اآلداب، مثل المنشورات السریّة. ففي ت�ل�ك ال�ظ�ھ�ی�رات الس�اط�ع�ة ل�ب�غ�داد 

، حین كانت الثنائیات العاشقة تتمّشى تحت األشجار ال�رؤوم ل�ح�ي ال�وزی�ری�ة، ب�ی�ن ك�ل�ی�ة 1970
التربیة وأكادیمیة الفنون، فإّن البنات لم یكّن ینتظرن سماع كلمات غزل تقلیدیة بل أبی�ات�اً ع�ام�ی�ة 

 .لم یطرق اآلذان مثلھا من قبل. من الشاعر؟ مظفر النواب
كنا نحفظ عن ظھر قلب أبیاتاً للرصافي وال�ج�واھ�ري والس�ی�اب، إل�ى أن ج�اءن�ا زم�ی�ل�ن�ا ری�اض 
الوادي، في جیب قمیصھ المالصق للقلب، بتلك القصیدة الملعونة ال�م�ب�ارك�ة الش�تّ�ام�ة ال�م�ق�ذع�ة 
المارقة الغاضبة الجارحة المتمّردة السافرة المحّرضة والمختلفة. مختلفة عن كّل م�ا ع�رف�ن�ا م�ن 
شعر، وخارجة عن كّل اللیاقات والنصوص. ومن یومھا، انزرعت (ال�ق�دس ع�روس ع�روب�ت�ك�م) 

 على األلسن وأخذت مكانھا بین المحفوظات. 
كان سعید العویناتي، زمیلنا البحریني في قسم الصحافة، أكثر المأخوذین بالقص�ی�دة. دف�ع ح�ی�ات�ھ 
ثمناً النتمائھ للیسار. ثم صارت قصائد مظفر النواب تأتینا على الحنجرة الملتاع�ة ال�ی�اس خض�ر، 

 .مغنّي (للریل وحمد) الذي یستحق أن یكتبوا في ھویتھ، في خانة المھنة: مقطّع نیاط القلوب
ثم جاءت (جنح غنیدة، و ألمح عمتي من بعید/ وتضمني بعبایتھا/ عّمة الشمس م�ات�ت وأن�ت م�ا 
رّدیت/ عمة الشمس ماتت وآنا ما رّدیت/ ردیلي الفرح/ رّدیت/ معضد باب ی�ب�ّج�ی�ن�ي وأح�ن ح�نّ�ة 

 كم كررناھا بالغناء حیناً، وبالھمس الرھیب تارة، وبالدمع مّرات.  .«حمامة بیت
صار مظفر النواب أُسطورة أول الشباب، نتلفّت نبحث عنھ، فنسمع أنھ في بی�روت، ف�ي دمش�ق، 
في عدن، مع ثوار إریتریا، مع فدائیي فلسطین، ھو في ال�خ�رط�وم... ال�م�ن�اف�ي ت�دور والس�ن�وات 
تترى والشاعر الذي عبر ثالثینھ على (جنح عصفور) بلغ الثمانین ولم یعد (العمر طوف�ة ط�ی�ن)، 
كما كتب لغنیدة، حلوة الحلوات. وبغداد دخلھا األمیركان وبابھا ك�ان م�ردوداً وق�ف�ل�ھ مس�ت�ع�ص�ی�اً 

في بیتھ الریفي في النورماندي، أھداني الرسام أرداش كاكافیان نسخت�ھ  ).ما رھمن وال مفتاح(و 
المھترئة من دیوان مظفر. كان ثمالً دامع العینین وھو یروي وقائع اعتقالھما في بغداد، مع حشد 
من الرفاق. لم یكن الفنان األرمني یومھا سوى فتى بسروال قصیر، راح مع رفاق�ھ ال�ك�ب�ار (ب�ی�ن 

وفي ذلك البیت الذي استضاف شعراء كثیرین، قرأنا قصیدة بلند ال�ح�ی�دري ال�ت�ي یس�أل  الرجلین)
فقد ظ�ّل م�ظ�ف�ر ال�ن�واب ال�غ�ائ�ب  فیھا: (أصحیح یا مظفر/ ظل ذاك الغصن رغم الموت/ أخضر؟).

 .الحاضر في كل مكان
كم ارتفعت قامتي، وأنا أصل إلى باریس للدراسة، أن أجد زمالئي من تونس وموریتانیا والجزائر 
وسوریا یحفظون قصائد مظفر النواب ویتغنون بھا في الجل�س�ات. ھ�ذا ش�اع�ر م�ن ع�ن�دن�ا م�ن�ح 
لمفرداتنا العامیة فصاحة نابعة من بالغتھا. وكانت صدیقة عراقیة تفرش أمامي، رسائل ومنادیل 
ورقیة موقعة بخط الشاعر، كتب لھا فیھا ما یقولھ الرجل وھو ی�ب�ح�ث ع�ن ال�م�رأة ال�م�س�ت�ح�ی�ل�ة 

كنزھا الص�غ�ی�ر وتس�ك�ت ك�م�ا  والوطن المستحیل. لماذا ال تنشرین ھذه المخطوطات؟ تلملم (فاء)
 .سكتت شھرزاد عن الكالم المباح

ما أیسر القفز من باریس إلى لندن. نسمع أن مظفر النواب سیقیم أمسیة ھناك ف�ن�س�رع ون�ح�ج�ز 
في ساع�ت�ی�ن ون�ی�ف، ال یش�ب�ھ »  المانش« أماكننا في القطار السریع. قطار حدیث یعبر تحت بحر 

المذكور في القصیدة المشھورة إال في ط�ی�ف الش�ج�ن ال�ذي ی�راف�ق ق�اط�ع ال�م�س�اف�ات، »  الریل«
السارح وراء النافذة. نصل ونتوجھ من المحطة إلى القاعة الفخمة للجمعیة الملكیة. ن�ج�ل�س ف�ي 
المقاھي ننتظر موعد الحفل. لم نأِت لنتفرج على المدینة بل من أجلھ وحده. نصغ�ي إل�ى الش�اع�ر 
الذي عثر على الحنجرة المثقفة للباحث سعدي الحدیثي، دكتور برتبة ُمنشد، وشّك�ل م�ع�ھ ث�ن�ائ�ی�اً 
لطیف االنسجام. لم یعد یقرأ شعره كما نحیب الندابین. یلقیھ بصوت أجش ت�ارك�اً ل�ح�ادي ال�ع�ی�س 

 .التغزل بـ (زین األوصاف) في البادیة
لست أفضل من یكتب عن مظفر النواب ولم أعرفھ عن قرب. لكنني مث�ل ك�ّل ال�ع�راق�ی�ی�ن أح�ب�ب�ت 

 شعره وشغلتني صورة الشاعر المنفلت الضارب في المتاھات.
في المنامة، سمعتھ مع سعدي الحدیثي آلخر مرة، وقد احتشدت الصالة بجمھور خ�ل�ی�ط. وج�ھ�اء 
جدد وسیاسیون معتزلون ومناضلون مخضرمون ومثقفون تّوابون تطربھ�م ال�ك�ل�م�ة وتش�ج�ی�ھ�م 
أصداء ما فات. وعندما ارتفع صوت الشاعر بمطلع (مرینا بیكم حمد)، انفجر التصفیق وص�رخ�ة 

 .االستحسان. كنا كلّنا نحفظ القصیدة، وننتبھ لمفارقات االسم
....................... 

 روائیة عراقیّة *
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  ؟أ
 
 
 

 

 إنعام كجھ جي 

 ا  ٌ ٌاب رّا 

  و وط  ٌو  
 
 
 
 
 

منال الحسن/
  ھولندا

 

إن الشاعر والمناضل الكبیر مظفر النّواب، ی�م�رُّ ب�أزم�ة  ،على الرغم من علمنا    
صحیّة قاسیة منذ مدة لیست بالقصیرة، إال أن رحیلھ آلمنا وأفجعن�ا ج�م�ی�ع�ا ن�ح�ن 
متابعیھ ومحبیھ والمعجبین بأشعاره وسیرتھ الملیئة ب�ال�ن�ض�ال وص�دق ال�م�وق�ف 

 ... وشرف الكلمة ورھافتھا أیضاً 
ومن لحظة قراءتي نبأ رحیلھ، وھیاج المشاعر الذي عصف لیس ب�ی�ن ج�م�ھ�وره 
في العراق حسب, وإنما في كل أرجاء العالم العربي, وأنا أستحضر البیت الشع�ري 

  : المعبّر ألبي الطیب المتنبي وھو یقول فیھ
  إذا ترّحلَت عن قوٍم وقد قدروا

 أالّ تفارقھم ...فالراحلوُن ھمُ 
وأّي رحیٍل ھذا، وأیة حیاة عاشھا الشاعر، الذي لم ی�ع�رف مس�ت�ق�ّراً ل�ھ، ب�ع�د أن 
أصرَّ على المضّي في طریق االنتماء للجرح ال�وط�ن�ي وال�ع�رب�ي، وھ�م�وم ال�ن�اس 
الفقراء، وھم ینشدون بكل نقاء وتلقائیة، ل�ی�ك�ون لس�ان ح�ال�ھ�م ال�م�ع�بّ�ر ع�ن�ھ�م، 
بلھجتھم المحببة التي أجادھا بشكل مدھش وتعامل معھا بحساسیّة ع�ال�ی�ة وك�أن�ھ 
ابن بیئة الھور والجنوب والمشاحیف وال�ع�ش�اق وظ�ل�م اإلق�ط�اع�ی�ی�ن ل�ل�ف�الح�ی�ن 

 ... ومعاناة العّشاق وھم یحلمون بلقاءاتھم تحت ھمس القمر وبریق النجوم
أّي رحیل ھذا وأّي وجع تركھ فینا وكنا نتمنى أن یكون بین أھلھ ومحبیھ، بع�د أن 
وصل إلى سّن وتجرب�ة ت�ح�ت�اج االس�ت�ق�رار وال�ھ�دوء وم�ت�اب�ع�ة الش�أن الص�ح�ي 
والحیاتي فھو قد أفنى شبابھ في النضال من أجل الحریة وفي الدف�اع ع�ن ح�ق�وق 
المظلومین، وفي االنتصار لكلمة الحق ومع كل ھذه الھواجس االنسانیة والفكری�ة 
العمیقة ظل مرھفا رقیقا في غزلھ عذبا في كلماتھ التي أصبحت أغن�ی�ات ھ�ي م�ن 
أھم األعمال الفنیة التي مازال عّشاقھ یرددونھا بذات اللھفة والش�غ�ف واإلع�ج�اب 
وذات التأثیر الوجداني ألنھا ارتبطت ببیئة وطنیة خالصة، كما ارتبطت بزمن غنّي 
بالعطاء، لذلك بقیت خالدة خلود شاعرھا الذي إذا أردن�ا أن ن�ت�ح�دث ع�ن ح�ی�ات�ھ 
وتنقالتھ وسجونھ ومواقفھ وقیمة ما قّدم من أعمال ورؤى فإننا سنس�ت�ف�ی�ض ف�ي 
حدیث یبدأ وال ینتھي ألن فصول حیاتھ التي ُرصدت في كتب ومؤلفات، ت�دل ع�ل�ى 

 ... غنى التجربة وعمقھا وأصالتھا وكبریائھا وعدم إذعانھا ألّي ضغط مھما كان
وھا ھو یفارقنا، جسداً ال روًحا، وھا أنا من غ�رب�ت�ي أط�ل ع�ل�ی�ھ م�ن ن�اف�ذة ن�ق�ل 
تشییعھ المھیب الذي جرى بحضور حشود ھائلة من م�ح�ب�ی�ھ، وم�ن ك�ب�ار رج�ال 
الحكومة یتقدمھم رئیس الوزراء، ومن مبنى االتحاد الع�ام ل�ألدب�اء وال�ك�ت�اب ف�ي 
العراق، الذي یكّن لھ كل تقدیر ومحبة، وكما أظن فھو واح�د م�ن أھ�م م�ؤس�س�ی�ھ 
إضافة إلى عمالقة الفكر واألدب الذین جایل�وه وم�ن�ھ�م ال�ج�واھ�ري ال�ك�ب�ی�ر، ف�ق�د 
شھدت ساحة االندلس حیث مقر االتحاد، تظاھرة ھائلة ف�ي وداع ش�اع�ر الش�ع�ب 
والكلمة الحرة مظفر النواب. لم یستطع الك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ش�ی�ع�ی�ن الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
مشاعرھم وھم یشاھدون نعش الراحل الكبیر في موكب مھیب، لم نشھد مثی�ال ل�ھ 
أبدا، فقد ھرع محبوه من كل أنحاء العراق ولو استطعت أنا لكنُت أول الحاض�ری�ن 
لكنني في بالد الغربة أتابع وأتألم وأبكي بحرق�ة وأن�ا أراه م�ح�م�وال ع�ل�ى أك�ت�اف 

 . الوطن في یوم عراقي حزین حقـًا
وإذا كانت ھناك كلمات حّق تقال في مث�ل ھ�ذا ال�ی�وم ف�ھ�ي أوالً الش�ك�ر واإلش�ادة 
بموقف الحكومة العراقیة ورئیس الوزراء واستجابت�ھ�م ل�ل�م�ن�اش�دة ال�ت�ي ق�دم�ھ�ا 
االتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق, في تخصیص طائرة ل�ن�ق�ل ج�ث�م�ان�ھ م�ن 
الشارقة حیث كان یرقد في مستشفاھا, ولفظ أنفاسھ األخ�ی�رة ف�ی�ھ�ا, م�ن أج�ل أن 
یشیّع بین أھلھ ومحبیھ وعّشاق أدبھ وفنھ ونضالھ, أما كلمة الحق ال�ث�ان�ی�ة ف�ھ�ي 
إشادة بالحشود الھائلة التي مألت المكان بعفویة وتلقائیة أّدت إلى فقدان ال�ب�ع�ض 
السیطرة على انفعالھ, وھي قضیة ال یمكن أن نعّدھا مثلبة, بل ھ�ي ن�ت�اج ال�ح�زن 

 والحسرة ووجع الفقدان
لقد كان تشییع الراحل الكبیر مظفر النواب حدثا تاریخیا مھم�ا ف�ي ح�ی�اة ال�ع�راق, 
وكان الئقا بقامة وطنیة ورمز إنساني ترك آثاراً الیمكن ل�ھ�ا إال أن ت�ظ�ل خ�ال�دة, 

 . الرحمة والمغفرة وجنان الخالد للراحل الكبیر مظفر النواب
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نُفاجأ حین نعثر، بالصدفة، على األع�م�ال ال�ك�ام�ل�ة لـ    
) في مكت�ب�ة دمش�ق�ی�ة أو 2022 - 1934مظفّر النّواب (

في معرض كتاٍب بیروت�ّي. أع�م�اٌل ك�ام�ل�ة ن�راھ�ا، ف�وق 
ذلك، في أكثر من طبعة وعن أكثر من دار نشر: طب�ع�اٌت 
بأغلفة مصّممة على عَجل، كما ی�ب�دو، أو بش�ك�ٍل ھ�اٍو، 
مطبوعة على ورٍق رخیص، ومغلّفة بكرتون تلمع طبقة 
البالستیك الشفّافة علیھ. كیف یمكن لش�اع�ر ل�م ی�ن�ش�ر، 
حسب علمنا، إّال دیواناً عاّمیاً ("لل�ری�ل وح�م�د") وآخ�َر 

"وتریّات  -فصیحاً (ھو عبارة عن قصیدة واحدة طویلة 
لیلیّة")، أن یُصبح من ھؤالء الذین تَج�م�ع دور ال�ن�ش�ر 

 أعمال حیاتھم وتقترحھا على القّراء؟
لیس التساؤل إنكاریاً. فالقص�ائ�د ال�ت�ي وض�ع�ھ�ا ال�ن�ّواب 
كثیرة، وھي َحریّة بدیوان كامل. نُ�ف�اج�أ، ف�ق�ط، ألن�ن�ا ال 

ال�ذي رح�ل ع�ن ع�ال�م�ن�ا أّول  -نتخیّل الشاعر العراقي 
واقفاً في ص�ورة ج�م�اع�ی�ة  -عاماً  88أمس الجمعة عن 

بین الشعراء الذین عادةً ما تُ�ط�ب�ع أع�م�ال�ھ�م ال�ك�ام�ل�ة؛ 
الشعراء الجّدیین، المؤنّقین، الذین یستیق�ظ�ون ك�ّل ی�وم 

 -عند ساعة معیّنة، یتناولون فطورھم ویبدأون بالكتابة 
قبل أن ینتقلوا إلى مھاّم أُخ�رى  -عند ساعة معیّنة أیضاً 

في برنامجھ�م ال�ی�وم�ي. ص�ورت�ھ ف�ي ب�ال�ن�ا، وف�ي ب�ال 
كثیرین مّمن عرفوه وعرفوا تجربتھ، ھي صورة ش�اع�ر 
ھامشّي، یصعب جمع آثاره. وللشاعر الھامشّي اسٌم ف�ي 
التراث الشعرّي ال�ع�رب�ّي: ص�ع�ل�وك. ل�ی�س ف�ي ال�ك�ل�م�ة 
تحقیر. فالصعلوك، ك�م�ا ع�رف�ت�ھ ال�ع�رب، وك�م�ا ن�ع�رف�ھ 
الیوم، ھو ذاك الخارج عن أعراف أقرانھ، وھ�و، ب�ل�غ�ة 
كولن ویلسن، ولغة الم�ث�قّ�ف�ی�ن ال�ع�رب ف�ي الس�تّ�ی�ن�ی�ات 

 .والسبعینیات، غیر منتمٍ 
رغم المكانة التي وصل إلیھا النّواب بدءاً من ثمانین�ی�ات 
القرن الماضي ع�ن�د ق�وسٍ م�ن ال�م�س�ت�م�ع�ی�ن وال�ق�ّراء 
العرب، إّال أنھ لم یكن، بالمعن�ى ال�ح�رف�ّي، م�ن�ت�م�ی�اً إل�ى 
أقرانھ من الشعراء. ال نت�خ�یّ�ل�ھ، ب�ال�ت�أك�ی�د، ج�الس�اً إل�ى 
طاولة، عند ساعة معیّنة، لیكتب. وال نتخیّلھ جالساً أم�ام 
ناشر أو ممضیاً ساعة معھ على الھات�ف ل�ل�ح�دی�ث ع�ّم�ا 

 سیُصدره. بل قد ال نتخیّلھ كاتباً أبداً. 
ما نراه، ھو شاعر یتكلّم، یقول ما یرید قولھ، یلقیھ ربّما 
أمام آلة تسجیل أو یُفضي بھ إلى أحٍد م�ا م�ن أص�دق�ائ�ھ 
ومریدیھ الشباب، كي یدّونھ عنھ. وإذا صاَر وكتب، ف�ق�د 
یكون واقفاً، في غرفٍة أو في الشارع؛ قد یكتب على ی�ده 
ربّما، على مندیل ورقّي، أو على وصفة ط�بّ�ی�ة یُس�ن�دھ�ا 
إلى ركبتھ أو إلى كتاٍب م�ا، ك�ي ال ت�ت�م�ّزق ت�ح�ت رأس 

 .القلم
ال نتخیّلھ جالساً إلى طاولة ل�ی�ك�ت�ب، ب�ل ش�اع�راً ی�ت�ك�لّ�م 
ویقول:: ذلك أّن الشاعر الراح�ل ك�ان، ق�ب�ل ك�ّل ش�يء، 

ربّ�م�ا  -شاعراً شفاھیاً. ال نقول ھذا ألنھ قال شعراً عاّمیاً 
ب�ل  -ُعرف بھ ونال استحساناً أكثر من شعره ال�ف�ص�ی�ح 

ألّن عالقتھ بالقصیدة، حتّى تلك التي وضعھا بالفصح�ى، 
 ھي عالقة كالٍم وحدیث، كما لدى قدماء العرب. 

والحدیث، كما یعلّمنا الفالسفة، أقلُّ ضبطاً للعواطف م�ن 
الكتابة. إنّھ ابن الحدث، ابن اللحظة، بما یعنیھ ذل�ك م�ن 
فوریٍّة وفَوران، من عفویّة ومن غی�اٍب لُس�ل�ط�ة ال�وق�ت 
وإعادة القراءة (إن ل�م ن�ق�ْل لس�ل�ط�ة ال�ع�ق�ل). إنّ�ھ أق�ّل 
دبلوماسیةً من الكتابة. وھو، قبل كّل شيء، أكثر رنی�ن�اً، 
غنائیةً ولحناً. لھذا ربّما، وألسب�اب أُخ�رى ب�ال ش�ّك، ل�م 
یجد عدد من المغ�نّ�ی�ن ال�ع�راق�یّ�ی�ن ص�ع�وب�ةً ف�ي ت�ل�قُّ�ف 
قصائده. "مّرینا بیكم حمد"، التي غ�نّ�اھ�ا ی�اس خض�ر، 

ن وتتحّول إلى أغنیة  .بدت أغنیةً حتى قبل أن تُلَحَّ
ال نبالغ ھنا في الحدیث عن ش�ف�اھ�ی�ة ص�اح�ب "ل�ل�ری�ل 
وحمد"، وال نرید بذلك اختزال تجربتھ أو التقلیل م�ن�ھ�ا. 
نالحظ، فقط، اختالفاً في مسیرتھ الشعریة عن كثی�ٍر م�ن 

مجایلیھ. لیس ف�ق�ط ألن�ھ ج�م�ع، ط�ی�ل�ة مس�ی�رت�ھ، ب�ی�ن 
وھ�و  -الفصحى والعاّمیة، ضمن مستوى شعرّي واح�د 

شيٌء نادر لدى الشعراء العرب البارزین ف�ي وق�ت�ن�ا. ب�ل 
ألّن تجربتھ تدین قبل ذلك، في رأین�ا، إل�ى ال�ف�م واألذن، 
فمھ وآذان َمن یصغون إل�ی�ھ، أو إل�ى تس�ج�ی�الت�ھ، ق�ب�ل 

 .َدینھا إلى النظَر الذي ترتبط بھ الكتابة والقراءة عادةً 
فالشاعر، الذي لوحق في بلده، وُسجن فیھ، وُمنع شعُره 
فیھ، وُحكم فیھ باإلعدام، ونُفي من�ھ، بس�ب�ب م�ع�ارض�ت�ھ 
وشیوعیّتھ، ظّل حاضراً في العراق عبر صوتھ. كم�ا أن�ھ 
ذھب بصوتھ إلى سوریة، ولبنان، ولیبیا، وغ�ی�رھ�ا م�ن 
البلدان العربیة، حتى قبل أن یقیم ف�ی�ھ�ا. ك�ان ی�زور ك�ّل 
ھذه البلدان بأشرط�ة ك�اس�ی�ت ُس�ّج�ل�ت ع�ل�ی�ھ�ا قص�ائ�ده 
الشعبیة، وقصائده السیاسیة أو ال�غ�زل�ی�ة. وك�ان�ت ت�ل�ك 
األشرطة ماّدةً شائعة في الع�راق، وك�ذل�ك ف�ي س�وری�ة، 

 .وفي غیرھما
 الصورة

 القسم الثقافي -األعمال الشعریة الكاملة لمظفر النواب 
في سھراتھم، یشرب المثقّفون، ی�ت�ح�ّدث�ون ع�ن الش�ع�ر 
والكتابة والسیاسة، ولیس غریباً، في مش�ھ�ٍد ك�ھ�ذا، أن 
یكون داخل المسّجلة، على طاولة في زاوی�ة الص�ال�ون، 
شریطٌ لـ"القدس عروس عروبتكم"، لـ"للریل وح�م�د"، 
لـ"تّل الزعتر"، لـ"الحان�ة ال�ق�دی�م�ة" أو ح�ت�ى ش�ری�ط 

 .أغاٍن لمطربین عراقیّین یؤّدون قصائده
مظفّر النّواب كان ھكذا، شاعراً تسمعھ وتقرأه األغلبی�ة: 

أو قسٌم منھا عل�ى  -"سواد" الشعب، كما یُقال، والنخبة 
األقّل. بالتأكید، لم تكن قصائده تروق للجمیع. ف�ث�ّم�ة َم�ن 
قد یرى مباشرةً سیاسیةً في كثیر م�ن�ھ�ا، وث�ّم�ة َم�ن ق�د 
یرى، في قصائد أُخرى، غ�ن�ائ�ی�ةً وإنش�اًء س�ھ�لَ�یْ�ن. ق�د 
یكون ھذا ھو الثمن الذي یدفعھ ش�اع�ٌر ل�م یش�أ ال�ف�ص�ل 

 .سیاسیاً كان أو شخصیاً  -بین قصیدتھ والواقع الساخن 
�ن وتُ�غ�نّ�ى  بدت بعض قصائده أغنیاٍت حتى ق�ب�ل أن تُ�لَ�حَّ
لكْن، عندما كان النّواب یلقي، في أح�د م�ق�اھ�ي دمش�ق، 
قصیدتھ التي شاعت بین المثقّفین السوریّ�ی�ن ("دمش�ُق 
عدُت بال حزني وال فرحي/ ی�ق�ودن�ي ش�ب�ٌح مض�ن�ًى إل�ى 
شبحِ")، كان الجّو بعیداً عن نقد النخبة، بل لحظة یص�ل 
فیھا الشعر إلى ذات المستم�ع م�ن دون ح�واج�ز ال�ع�ق�ل 
واألسئل�ة. ف�ال�ت�ج�رب�ة، ب�عُ�ری�ھ�ا، ت�م�ثُ�ل ھ�ن�ا، ف�ي ھ�ذه 

 :االعترافات
 دمشق عدُت وقلبي كلُّھ قَُرحٌ "

 وأین كان غریٌب غیر ذي قرحِ 
 ھذي الحقیبة عادت وحدھا وطني
 ورحلة العمر عادت وحدھا قدحي

 أُصابُح اللیل مصلوباً على أملٍ 
 "أّال أموَت غریباً میتةَ الشبحِ 

شفافیةٌ تذّكر، على سوداویّتھا، ب�ق�ص�ائ�ده األُول�ى ال�ت�ي 
تغنّى فیھا بلحظاٍت من شبابھ العراقي: مثالً، قطار ال�ل�ی�ل 

 الرخیص ذاك،

  .. اّاب
 

 مصطفى عثمان

 .. ااب 
 الظاھرة االستثنائیة 

 
 ریسان الخزعلي

 
ٍ  یُ�ح�ی�ل     ٌ م�وح مظفر النواب .. الظاھرة االستثنائیة، ع�ن�وان

الى بریق السطح وصفاء العمق على السواء. عنوان لم ی�ك�ن 
من اشتقاقاتي اللغویة، وإنما ھو عنوان كتاب الشاعر المبدع/ 
كاظم غی�الن/ الص�ادر ع�ن دار وم�ك�ت�ب�ة ع�دن�ان؛ وق�د ض�م َّ 

 . الكتاب: دراسات، مقابالت، قصائد، وكتابات بخط النواب
إن َّ/ النواب / ظاھرة استثنائیة متحققة، نضالیاً وشعریاً وفنی�اً 
وانسانیاً، وحضوًرا ذاك�رات�ی�اً ی�ت�ج�دد ب�إس�ت�م�رار ف�ي ال�ذاك�رة 

رغ��م : س��ن��وات ال��ن��ف��ي   ال��ع��راق��ی��ة وال��ع��رب��ی��ة وج��ھ��اً وق��ف��ا
االضطراري وال�ت�رح�ال ب�ی�ن ال�ع�واص�م وال�م�دن، وم�ح�اوالت 
التغییب القصدیة التي مارسھا النظام السابق، اّال أنھ ل�م ی�ك�ن 
غائباً ال (ھ�ن�ا) وال (ھ�ن�اك)..، إن�ھ ال�ح�ض�ور ال�م�ت�ج�دد ث�وب�اً 

 وجسًدا، ومثل ھذا الحضور من عالمات الذین لیسوا كسواھم
. 

حرص الشاعر/ كاظم غیالن / كثیراً عل�ى ط�ب�ی�ع�ة ك�ت�اب�ھ ك�ي 
یكون مغایراً لما صدر من دراسات وُكتب عن الن�واب؛ وھ�ك�ذا 
تنّوعت فصولھ بین الدراسات والحوارات والقصائد والوث�ائ�ق 
والّصور، مما یضفي على الكتاب صف�ت�ھ ال�ك�ت�اب�ی�ة ال�دراس�ی�ة 

 التوثیقیة. 
إن َّ الكتاب ھدیة وفاء من غی�الن ال�ى ال�ن�واب ، ح�ی�ث ُش�غ�ل 
َ  ع�ن�ھ م�ب�ك�راً، وت�اب�ع�ھ  غیالن بظاھرة النواب مب�ّك�راً، وك�ت�ب

 مبكراً. 
   صحبة ً انسانیة وابداعیة. 2003التقاهُ وَصحبھُ بعد عام 

یقول غیالن في مقدمت�ھ: ال أدري، ل�رب�م�ا ق�د أوف�ی�ت ب�ع�ض 
مظف�ر  -الشيء ألخي وصدیقي ورفیقي وقدوتي قبل كل شيء 

عبر ھذه المحاولة، ولربما المغامرة، ف�ال�ك�ت�اب�ة ع�ن  -النواب 
 . مظفر لیست باألمر الممكن حد السھولة

االش�ارة ال�راكض�ة ھ�ذه   إن َّ الكتابة عن ھذا الكتاب ال تسعھ�ا
والتي أردت منھا التحی�ة ل�إلث�ن�ی�ن، ال�ن�واب وھ�و ف�ي س�ری�ر 

 . الشفاء، وغیالن في بحثھ عن المسّرات
ُ ال�ى اھ�وار  من عیّنات االس�ت�ش�ھ�اد، ی�ق�ول ال�ن�واب : رح�ل�ت

جنوب العراق والتقیت بمغنین ف�ي  - 1956في عام  -العمارة 
المنطقة ھم (غریر وجویسم وسید فالح)..، وق�د ُذھ�ل�ت ف�ع�الً 
للغنى الموجود في غنائھم، وتكّشف لي منھم ع�ال�م�اً م�ھ�م�الً، 
ولكنھ عالم مملوء بالجمال، من الصعب أن تج�د ع�ال�م�اً ب�دی�الً 

 عنھ. 
كنت أمام عجینة حیّة تماماً تنتظر احداً ممن لدیھ فھم للعناصر 
الشعریة الحدیثة لینتبھ الیھا ویشتغل على ھ�ذه ال�م�ادة ال�خ�ام 

 الھائلة التي ال تنضب منابعھا. 
وھكذا أشعلت اللھجة الجنوبیة والغناء الجنوب�ي ف�ي ال�ع�م�ارة 

 حرائق شعریة تجدیدیة، كان النواب موقَِد نارھا. 
ومن التوافقات المكانیة الجمالیة أن یأتي ھذا الكتاب من مكان 
ومناخ ُشغفَ  بھما النواب، حی�ث أنَّ غ�ی�الن ھ�و اآلخ�ر أق�ام 
ویُقیم على الضفة الیسرى من دجلة في العمارة، إنھا توافقات 
االبداع الكامنة في جمالیات المكان، وال یسعني ھ�ن�ا غ�ی�ر أن 

 : أُكرر قول النواب عن العمارة
 ،.. حمد َكلب ابنیّھ

 لو حّن السلف وْأھلَھ
 إو ذجر ھور الدبن واللیل واسوالف ولیفھ

 ایحن ( للمعیّل) حمد
 ) و ( المجر ) و( الھّدام 
 . وْأھلھ الشیّلوا باللیل كل بیت الخلیفھ 

كتاب (مظفر النواب الظاھرة االستثن�ائ�ی�ة) م�راودة ع�ن ق�رب 
  ...وعن بُعد في عالم مظفر النواب المسحور

 



12  

Wednesday 
   AL-iraqia No. 824   

 01 Jun  22 • Year 17  

یا مظفر، منذ أكثر من ست�ی�ن     
عام، أتفقنا أن ال یحزننا ال�م�وت. 
لك�ن�ي، ال�ی�وم ی�ا م�ظ�ف�ر، أش�ع�ر 
بالوحشة في الزمان والمكان. لن 
ألتسى كم حملتن�ي ع�ل�ى ظ�ھ�رك 
وكم غ�ن�ی�ت ل�ي وك�م أس�ع�دت�ن�ي 
ب���وف���ائ���ك وص���دق���ك وام���ان���ت���ك 

 ومحبتك. 
حق�اً م�وح�ش ال�زم�ن ال�ذي أن�ت 

  لست فیھ.
، 1960ف��ي اح��د ای��ام ش��ت��اء 

اصطحبتك بس�ی�ارت�ي م�ن دارك�م 
في كرادة مریم وذھ�ب�ن�ا ال�ى دار 
صدیقنا الكبیر حافظ الدروبي في 
الكرادة الشرقیة كعادتنا ك�ل ی�وم 
اثنین وخمیس. یومھا ق�ررت اال 
اذھب معك�م ل�رس�م ال�ط�ب�ی�ع�ة او 
رس��م ال��ب��ورت��ری��ھ او ال��ح��ی��اة 
الجامدة، وقت�ھ�ا ب�ی�ن�ت االس�ب�اب 

 التي دعتني لذلك. 
ان��ت ن��ھ��ض��ت وق��ب��ل��ت��ن��ي م��ؤی��دا 
موقفي من الف�ن. ذل�ك ال�ی�وم م�ا 
م�ك�ث�ن�ا ط�وی�ال ك�ع�ادت�ن�ا ف�ي دار 

اوصلتك  المرحوم حافظ الدروبي.
ل��دارك��م ف��ي ك��رادة م��ری��م وان��ا 

 رجعت لدارنا في العطیفیة.

في الطریق انت سال�ت�ن�ي م�رات  

بانني ابدوا غیر م�رت�اح، وك�ن�ت 
 صائ�ب�ا ك�ع�ادت�ك ح�ول م�زاج�ي.

وصلت دارنا قبل منتصف ال�ل�ی�ل 
س�م�ع�ت رن�ی�ن ال�ت�ل�ف�ون  . بقلیل

وكنت انت على التلفون تس�أل�ن�ي 
ان ال زال مزاجي ل�ی�س ط�ب�ی�ع�ی�ا 

انتھت المكالمة . كما وصفتھ انت
ب��ام��ن��ی��ات��ن��ا ف��ي ص��ب��اح ی��ح��م��ل 
ال��خ��ی��رات. م��رت نص��ف س��اع��ة 
وسمعت صوت جرس باب ال�دار 

كانت الساعة قد قارب�ت ال�واح�دة 
اال ربع بعد منتصف اللیل. فتحت 
الباب وكان م�ظ�ف�ر ال�ن�واب ج�اء 

 دخ�ل�ن�ا غ�رف�ت�ي. .بسیارة أجرة 
سألتك ما الذي دعاك للمجيء في 

 ھذه الساعة من اللی�ل؟؟  ق�ل�ت:
شعرت ان مزاجك لیس ك�م�ا ھ�و 
فقررت ال�م�ج�يء الك�ون ب�ق�رب�ك 
الغني لك من اغنی�ات أم ك�ل�ث�وم 
ال��ت��ي ت��ح��ب��ھ��ا، واق��رأ ل��ك م��ن 

 . اشعاري التي تحبھا
 

 من یفعل ما فعلت یا مظفر؟؟؟
وح��ق��ا ت��غ��ی���ر م��زاج���ي ل��ی���س 
باالغنیات ل�ك�ن ب�وج�وده ال�غ�ن�ي 
الذي ینضح منھ الصدق والوف�اء 
والكرم واالمانة وس�م�و االخ�الق 

  النقیة من الكراھیة والحقد.
وقتھا اخبرت�ك ع�ن رؤی�ت�ي ع�ن 
الفن في رصد رحلة االنسان، من 

وقلت  رحم االم الى رحم االرض.
لك ان رحم االم یشبھ ف�ي ش�ك�ل�ھ 
ش��ك��ل ال��ق��ب��ر (رح��م االرض). 

ون�ح�ن ال . والرحلة بینھم�ا وھ�م
ندرك كیف كنا في رحم االم كذلك 
لن ندرك ماذا س�ن�ك�ون ف�ي رح�م 

م��ن ی��ذھ��ب  : ق��ل��ت اذن. االرض
 . اوال یبعث اشارات للثاني

الیوم اقول لك وانت في القبر. ی�ا 
مظفر ان�ت اغ�ن�ی�ت ح�ی�ات�ي ح�ی�ا 
وم��ی��ت��ا، وت��رك��ت ف��راغ��ا ب��ع��م��ق 

 الحیاة والموت.
 

رحمك هللا وطی�ب ث�راك واحس�ن 
 . الیك. وتبقي معي مادمت حیا

وا ا  ا    ء را  
ا ء ار  ابا  : ابا  ا ر 
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غادرنا أخیراً شاعر البنفسج مظفّر 
النواب، الذي كتب أكث�ر ال�ق�ص�ائ�د 
عذوبة ورقة وجماالً. ظ�ّل ح�ال�م�اُ، 
بل مشروع حلم كبیر ع�ل�ى ال�رغ�م 
من أن بعض أح�الم�ن�ا ك�م�ا ی�ق�ول 
ھ��ن��اك م��ن رم��اھ��ا ع��ل��ى ق��ارع��ة 
الطریق، ل�ك�نّ�ھ ظ�ّل م�ن�ح�ازاً إل�ى 

 الفقراء والحریّة والعدالة.
عاش مظفّر ال�ن�واب زاھ�داً أق�رب 
إل�ى ق�ّدی��س، مس�ت��ق�ی��م��اً وص��ادق��اً 
وش��ج��اع��اً ف��ي م��واج��ھ��ة ال��زی��ف 
والكذب والخنوع، وقد ن�ذر ن�ف�س�ھ 
 للجمال واإلبداع واألغنیة الشعبیة.

أي حزن یمتلك المرء حی�ن ی�رح�ل 
صدیقھ، فم�ا ب�ال�ك بص�دی�ق ب�وزن 
مظفّر. ھاتفني العدید من األصدقاء 
العرب والعراقیین وھ�ات�ف�ت ع�دداً 
منھم، كانت كلم�ات�ھ�م أو ك�ل�م�ات�ي 
تتسابق مع بعضھا: نعّزیكم ونعّزي 
أنفسنا. و كأن الكل كان یتفّق عل�ى 
أن مثل ھذا الحزن العارم أخذ یل�ّف 
الجمیع مع أن مظفّر لم یرحل، فإنھ 
یبقى فینا ومعنا ولن�ا ول�ل�م�س�ت�ق�ب�ل 
واألجی�ال ال�ق�ادم�ة، ص�وت�اً ھ�ادراً 
ومعطاًء وم�ت�ف�ان�ی�اً وج�م�ی�الً م�ث�ل 
قصیدتھ... لكنھ الحزن یتمّكن من�ا، 
حتى ولو ج�اھ�دن�ا ل�ن�ق�ب�ل الص�ب�ر 

 الجمیل:
 مو حزن ..لكن حزین

مثل ما تنكطع ت�ح�ت ال�م�ط�ر ش�ّدة 
 یاسمین

 مو حزن لكن حزین
 مثل صندوق العرس

 ینباع خردة ْ عشك
 من تمضي السنین ْ
 مو حزن لكن حزین
 مثل بلبل كعد متأخر

 لكھ البستان كلھا
 بالیا تــــــین

****************** 
جدیر بالذكر أن ھذه اللقط�ة ك�ان�ت 
عبر اتص�ال ھ�ات�ف�ي م�ع ال�ك�ات�ب، 
والذي أرسل ل�ن�ا مش�ك�وراً دراس�ة 
كان قد قّدمھا إلى مؤتمر ك�الوی�ش 
الثقاف�ي ف�ي الس�ل�ی�م�ان�ی�ة اح�ت�ف�اًء 
بمظفّر النواب تحت عنوان "مظفّر 

 النواب یتألأل في ضمائرنا".
ویسّرنا نش�رھ�ا ب�م�ن�اس�ب�ة رح�ی�ل 
شاعر ال�ب�ن�ف�س�ج ك�م�ا یس�م�ی�ھ د. 

 شعبان.
 

 مظفر النواب یتألأل في ضمائرنا *
 

  عبد الحسین شعبان
  أكادیمي وأدیب

أن تحتفل مدینة السلیمانیة الكردیة 
وكردستان العراق عموماً بالشاعر 
العربي الكبیر مظفر النواب، ف�ھ�ذا 
حدث مھم، بل بالغ األھم�ی�ة، وھ�و 
ی���دلّ���ل ع���ل���ى ع���م���ق ال���ت���راب���ط 

ب��ی��ن ال��ع��رب وال��ك��رد،   ال��وث��ی��ق
وخصوصاً ب�ی�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن، وھ�و 
تأكید جدید على أن العالقة العربیة

ال��ك��ردی��ة، ب��ب��ع��دھ��ا ال��ث��ق��اف��ي  -
واإلنساني تحكمھا أھداف مشترك�ة 
وتستند إلى قیم مشترك�ة وج�ام�ع�ة 
أیضاً، وھي قیم الح�ّری�ة وال�ج�م�ال 
وال��م��س��اواة والش��راك��ة وال��ع��دل 

 والسالم والتسامح .
ولعلّھ منذ وقت مبكر عبّر ال�ی�س�ار 
العراقي وعلى نحو أث�ی�ر وم�ت�م�یّ�ز 
منذ أواسط الثالثینات عن صمیمیة 
تلك العالقة حین رفع شعار " على 

ال�ك�ردی�ة  -صخرة األخوة العربیة 
ت��ت��ح��طّ��م م��ؤام��رات االس��ت��ع��م��ار 
والرجعیة"، وأظنّھ الشعار األك�ث�ر 
مض��اًء وواق��ع��ی��ة ح��ت��ى اآلن ف��ي 

ال��ع��ی��ش ال��م��ش��ت��رك واالع��ت��راف 
الم�ت�ب�ادل ب�ح�ق ت�ق�ری�ر ال�م�ص�ی�ر 
واحترام الخصوصیات وال�ھ�ویّ�ات 

 الفرعیة في إطار الھویّة العامة .
وت�ت��أتّ��ى أھ��م��ی��ة ح��دث االح��ت��ف��اء 
بمظفر النواب من محاولة إن�ع�اش 
ال�ذاك�رة ال�م�ش��ت�رك�ة ل�ن��ا ج�م��ی�ع��اً 
كمثقفین عرباً وك�رداً وم�ن س�ائ�ر 
المجم�وع�ات ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�م�ت�ع�ّددة 
ال��م��ش��ارب واألل��وان ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 
والمؤتلفة في آن، السیّما ب�الس�ع�ي 
لتعظیم الجوامع وتقلیص الفوارق، 
خص�وص��اً وإن م��ح��اوالت ع��دی��دة 
أرید لھا فصم عرى العالقة الوثیقة 
ألس��ب��اب م��وض��وع��ی��ة أو ذات��ی��ة، 
خ�ارج��ی�ة أو داخ�ل��ی��ة، ل��ك��ن ت��ل��ك 
العالقة التي تعّمدت بروح ال�م�ح�ب�ة 
والتآخي ظلّت متّقدة ول�م ت�خ�ُب أو 

 تنطفئ بالرغم من عادیات الزمن.
وحسناً فعل "مركز كالوی�ژ" ح�ی�ن 
اختار عنواناً للمناسبة لھ أكثر م�ن 
رمزیة أال وھو " م�ظ�ف�ر ال�ن�واب 
یتألأل في ضمائرنا". إنھ باختصار 
یرید القول إن النواب یح�ت�ّل ج�زًءا 
ح��ی��ویّ��اً م��ن وج��دان��ن��ا وذاك��رت��ن��ا 
الثقافیة المشتركة ، لما یمثّل�ھ م�ن 
رحلة إبداعیة ونضالیة وإنس�ان�ی�ة، 
ناھیك عن صدقیة جمالیة ش�ف�ی�ف�ة 

 ورائعة.
ما أح�وج�ن�ا ال�ی�وم، والس�یّ�م�ا ف�ي 
الوسط الثقافي لتجسید ذلك عملی�اً، 
فشاعر كبیر بقامة م�ظ�ف�ر ال�ن�واب 
مثّل بروحیتھ اإلیجابی�ة وان�ف�ت�اح�ھ 
ورؤیتھ اإلنس�ان�ی�ة، ھ�ذا ال�ت�ف�اع�ل 
والتواصل والترابط ال�ع�ض�وي ف�ي 
ال�ع�الق��ة ب�ی�ن ال��م�ث��ق�ف�ی��ن ال�ع��رب 
والكرد، مثلما مثّل شاعر كردستان 
الكبیر شیركو بیكھ س ذلك بإعالئھ 
روح التآخي وال�ت�واص�ل ال�ث�ق�اف�ي 

العربي، وع�بّ�ر ك�الھ�م�ا  -الكردي 
اإلب��داع��ی��ة   ع��ن ن��ب��ض ال��روح

وجمالھا اإلنساني الباھ�ر، ف�األدب 
بعامة والشعر بخاص�ة ی�م�ك�ن�ھ أن 
ی��ج��ّس��د ت��ل��ك ال��ح��ق��ی��ق��ة بس��ط��وع 
 وصمیمیة وبراءة وعمق وامتداد .

***** 
أحیاناً حین تلتقي مبدعاً كبیراً كنَت 
قد تعّرفت علیھ من خالل نّص�ھ أو 
منجزه الثقافي، فتقول مع ن�ف�س�ك: 
یا لیتني ل�م أل�ت�قِ ب�ھ، ك�ي ت�ب�ق�ى 
ص��ورة م��ن��ج��زه مش��رق��ة أن��ی��ق��ة 
جمیلة، فث�م�ة ت�ن�اق�ض ك�ب�ی�ر، ب�ل 
وصارخ أحیاناً بین السلوك الیومي 
واالج��ت��م��اع��ي وب��ی��ن ال��ت��ح��ّض��ر 
والتخلّف وبین المعرفة وال�ث�ق�اف�ة، 
وخالفاً لذلك حین تلتقي مبدعاً آخر 
وتكون قد قرأت لھ أو اطّلعت ع�ل�ى 
منجزه اإلبداعي، تتمنّى أّال تفارقھ، 
بل تزداد محبة لھ، ألن ثمة انسجام 
بین ما یقول وما یف�ع�ل، ف�الص�ورة 
الفائقة المبھرة لشخصھ التي بناھا 
من خالل ما كتبھ أو صّرح عن�ھ أو 
قام بھ ومن خالل أفعال�ھ وم�واق�ف�ھ 

على نح�و   ظلّت منسجمة ومتّسقة 
مشرق ورائع بین الق�ول وال�ع�م�ل، 

 فلیس ثّمة ھّوة بین اإلثنین.
ومبدعنا ال�م�ح�ت�ف�ى ب�ھ " م�ظ�ف�ر 
النواب"، من الصنف الثاني، الذي 
ما إن تتعّرف علی�ھ ح�ت�ى ت�ن�ج�ذب 
إلیھ، وقد أتاحت لي الفرصة لفت�رة 
خمسة عقود ونیّف من ال�زم�ان أن 
أقترب من مظ�ف�ر ال�ن�واب، ف�أزداد 
تعلّقاً وإعجاباً ب�ھ وم�وّدة وم�ح�ب�ة 
لھ، فھو من ط�ی�ن�ة م�ن ت�ح�ل�و ل�ك 
رف�ق��ت��ھ، ح��ی��ث ت��أن��س بص��ح��ب��ت��ھ 
وتكتشف یوماً بعد آخر الكثی�ر م�ن 
ال��خ��ص��ال والس��ج��ای��ا اإلنس��ان��ی��ة 

الفریدة واألخالقی�ة ال�ن�ب�ی�ل�ة ال�ت�ي 
تمثّ�ل ق�ی�م�اً ع�ل�ی�ا یس�ع�ى ال�ب�ش�ر 

 لتجسیدھا أو تمثّلھا.
ولم أعرف مبدعاً كبیراً كان یُ�ح�كِ�ُم 
الصلة على نحو فائق بین األق�وال 
واألفعال وب�ی�ن اإلب�داع والس�ل�وك 
واألخ��الق والس��ی��اس��ة وال��ث��ورة 
وال��ج��م��ال والص��الب��ة ال��م��ب��دأی��ة 
وال�م��رون��ة ال��ع��م��ل�ی��ة وال��ك��ب��ری��اء 
والتواضع وحب الحیاة والزھد بھا 

ول�ع�ّل ذل�ك   مثل م�ظ�ف�ر ال�ن�واب،
میزان ذھبي من العدل ظّل م�راف�ق�اً 
ل��ھ ط��ی��ل��ة مس��ی��رت��ھ اإلب��داع��ی��ة 
وال�ن�ض�ال��ی�ة وع�ل�ى ال�م�س��ت�وی�ی��ن 
الشخصي والعام حیث ك�ان رق�ی�ب 
نفسھ باستمرار، وظّل ك�ّل م�ت�اع�ھ 
م�ن ھ�ذه ال�دن�ی�ا ال�ف�ان�ی�ة، ح�زم�ة 
قصائد ورسوم وكأس نبیذ وذاك�رة 
خصبة وضمیر یقظ لم یخ�در أب�داً، 
وكان برفقة ذلك أیضاً محبّة الناس 

ب�ن�ق�اء   واحترامھم ل�ھ لش�ع�ورھ�م
سریرتھ وط�ھ�ریّ�ت�ھ وت�رفّ�ع�ھ ع�ن 
الص�غ�ائ�ر، وھ�و م�ا ص�ن�ع م�ج�ده 
ورفعتھ وعلو كعبھ، فأضحى أقرب 
إلى "القدیس" بتعابیر الم�ؤم�ن�ی�ن 

 و"المعبود" بتعبیر العاشقین.
وخالل مسیرتھ حافظ النواب ع�ل�ى 
صوتھ الخاص وإیق�اع�ھ ال�م�ت�م�یّ�ز 
ونبرتھ الشائ�ق�ة، وس�ط ض�وض�اء 
ھائلة، وحسب الروائي الغواتیمالي 
أستوری�اس ال�ح�ائ�ز ع�ل�ى ج�ائ�زة 

 1967ن��وب��ل ف��ي اآلداب ال��ع��ام 
"اإلنسان إلھ بسبب من ص�وت�ھ"، 
فالصوت یذھب إلى اإلذن مباشرة، 
ومنھا إلى الدماغ، ومن ھذا األخیر 
إل�ى ال�ق�ل�ب، ف�ی�ع�ط�ي اإلحس��اس، 
وھكذا ھي الموس�ی�ق�ى ت�ذھ�ب إل�ى 
القل�ب وال�روح، وذل�ك ھ�و ص�وت 
مظف�ر ال�ن�واب الش�دی�د اإلحس�اس 
والت�أث�ی�ر ال�ح�ّس�ي، الس�یّ�م�ا وھ�و 
یسعى لل�م�ح�س�وس م�ن األش�ی�اء، 

تمتزج أوتار صوتھ بالروح،   حیث
فیخرج ملیئاً ونافذاً، والحسیّة ھ�ي 
ما مثّلھ الفیلسوف االن�ث�رب�ول�وج�ي 

 األلماني لودفیغ فیورباخ.
وإذا كان مظفر الن�واب ق�د انش�غ�ل 
بالحریّة باعتبارھا القیمة العلیا في 
الحیاة، فثّمة عشق صوفي یتماھى 
م��ع ح��ی��رت��ھ وق��ل��ق��ھ اإلنس��ان��ي، 
"فالم�ك�ان زم�ان س�ائ�ل وال�زم�ان 
مكان متجمد" حسب اب�ن ع�رب�ي، 
وھكذا كان�ت غ�رب�ت�ھ ف�ي ال�م�ك�ان 
والزمان تنتقل م�ع�ھ وت�ع�ی�ش ف�ی�ھ 

 وتسافر إلیھ:
  

"ھل ف�ي ال�دور م�ن عش�ق ل�ھ�ذا 
 المبتلى تریاق

  نقطة في العشق تكفي
 فال تكثر علیك الحبر واألوراق"

 ( من قصیدة قل ألھل الحي)
أیة شیفرة سّریة خاصة تل�ك ال�ت�ي 
ت��ح��ت��وی��ھ��ا ل��غ��ة م��ظ��ف��ر ال��ن��واب 

  ومفرداتھ اإلبداعیة الباذخة:
 

" ال تسل ع�نّ�ي ل�م�اذا ج�نّ�ت�ي ف�ي 
 النار

 جنّتي في النار
 فالھوى أسرار

والذي بغضي ع�ل�ى ج�م�ر ال�غ�ض�ا 
 أسرار

یا الذي تطف�ي ال�ھ�وى ب�الص�ب�ر ال 
 باّ� 

 كیف النار تطفي النار؟
 یا غریب الدار

 إنھا أقدار
 كل ما في الكون مقدار وأیام لھ

 إّال الھوى
 ما یومھ یوم...وال مقداره مقدار

(من قصیدة المساورة أم�ام ال�ب�اب 
 الثاني )

 
في سھلھ الممتنع ثّم�ة ص�ور غ�ی�ر 
مألوفة في الشعر الشعبي الع�راق�ي 

 من قبل، ولنالحظ ھذه الصورة :
" آن��ھ ی��ع��ج��ب��ن�ي أدّور ع��ال��َك��م��ر 

 بالغیم ..
  ما أحّب الَكمر كلّش َكمر 

 (من قصیدة الشناشیل)
***** 

حین نشر النواب قصیدة " ال�ری�ل 
وك�ان�ت  1959وحمد" في ال�ع�ام 

بمبادرة من علي الشوك وت�ل�ق�ف�ھ�ا 
بالتقییم والترحیب واإلعجاب ع�دد 
من مجایلیھ منھم : سعدي ی�وس�ف 
وبلند الحی�دري وال�ف�ری�د س�م�ع�ان 
ورشدي العامل وعبد الرزاق ع�ب�د 
الواحد، برز ع�ل�ى ال�ف�ور بص�ف�ت�ھ 
ش�اع�راً ج�دی�داً ی�م�ل�ك ك�ل ش��روط 
ال��ح��داث��ة وم��واص��ف��ات ال��ت��ج��دی��د، 
وجاءت اإلشارة ب�ق�در غ�م�وض�ھ�ا 
ورمزیتھا، واضحة جلیّة، فقد ك�ان 
أمام النقاد نوع من األدب ال�ج�دی�د 
المكت�وب ب�ال�ع�ام�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة أو 
ب��ال��ل��ھ��ج��ة الش��ع��ب��ی��ة ال��ج��ن��وب��ی��ة 
الحمیمة، فھو ال یشبھ حسین قّسام 
والحاج زایر والمّال عبود الكرخي، 
على ال�رغ�م م�ن إع�ج�اب�ھ ب�ھ�م ، 
وخصوصاً الحاج زایر، ول�م یس�ع 
لتقلیدھم، بل عمل ل�ل�خ�روج ع�ل�ى 
التقلید مثلما سبقھ إل�ى ذل�ك ن�ازك 
المالئكة وبدر شاكر السیاب وبل�ن�د 
الحیدري وعبد الوھاب البیاتي ف�ي 
قصیدة ال�ف�ص�ح�ى ال�ج�دی�دة ال�ت�ي 

 تمّردت على القوالب.
وح�ج�زت قص�ائ�د " ی�ا ری�ح��ان" 
و"حسن الش�م�وس" و " ح�ّج�ام 
ال�ب�ری�س" و"زرازی�ر ال�ب�راري" 

ح�م�د" و " ِح�ْن   و" ابن دیرتنھ
وآن���ھ َح���ْن" و"روح���ي" و" 
البنفسج" م�ك�ان�اً خ�اص�اً ل�م�ظ�ف�ر 
النواب في صدارة الشعر الش�ع�ب�ي 
العراقي، إضافة إلى قصائد أخرى، 
وفي منفاه ارتقى مظفر إلى المكانة 
التي یست�ح�ق�ھ�ا ف�ي س�لّ�م قص�ی�دة 

الفصحى الحدیثة التجدیدیة، بح�ك�م 
الفضاء الذي تمتّع بھ والبیئة الت�ي 
عاش فیھا وقد انحسرت في نتاج�ھ 

اإلبداعي القصیدة الشعب�ی�ة بش�ك�ل 
ع��ام إّال ب��اس��ت��ث��ن��اءات م��ح��دودة، 
وھكذا توّزعت قصائده حیث احتلّت 

 1969-1959المرحلة ال�ع�راق�ی�ة 
ال��ق��ص��ائ��د ال��ع��ام��ی��ة، وم��ن أھ��م 
انجازاتھا مجموعتین ھما " الری�ل 
وحمد" و"حّجام" ، أما ال�م�رح�ل�ة 

وعل�ى  1969العربیة أي من العام 
ع�ام�اً ف�ق�د ع�رف�ت  50مدى نحو 

قص��ائ��د ال��ف��ص��ح��ى وض��م��ت��ھ��ا 
مجموعات أساسیة ھي " وت�ری�ات 
ل���ی���ل���ی���ة" و"أرب���ع قص���ائ���د" 
و"المساورة أمام الباب ال�ث�ان�ي"، 
إضافة إلى عشرات القص�ائ�د غ�ی�ر 
المنشورة والمسجلة على أش�رط�ة 

 كاسیت.
وامتازت قص�ی�دة ال�ن�واب ب�ال�ل�غ�ة 
اآلسرة وال�م�ف�ردة ال�ح�یّ�ة، ب�ل إن 
بعضھا استخدم ألول مّرة، الس�یّ�م�ا 
برمزیتھا وبُعدھ�ا ع�ن ال�م�ب�اش�رة، 
حیث كان یفیض علیھا من روح�ھ، 
فتصبح كائن�اً ح�ی�اً تش�ب�ھ ع�ط�اءه 
وت�م�ّرده وص�دق��ھ ، ف��ف�ي قص�ی��دة 

  "الریل وحمد" یقول :
 "أرد أشري جنجل

 وألبس اللیل خزامة
 وأرسم بدمع الضحج

 نجمة
 وھوه

 وشامھ
  ویا حلوة بین النجم

 طبّاَكة لحزامھ
 وھودر ھواھم

 ولك
 حدر السنابل َكطھ
 كضبة دفو، یا نھد

 لملمك ... برد الصبح
 ویرجفنّك فراكین الھوه ... یا سرح

 یا ریل....
 ال.. ال تفّززھن

 تھیّج الجرح
 خلھن یھودرن..

 حدر الحرایر َكطھ"
***** 

لقد اكتش�ف ال�ن�واب ال�م�دى ال�ذي 
تحملھ المفردة العامیة فدفع بھ إلى 
القصوى ووظف�ھ ب�ری�ادیّ�ة ب�ح�ی�ث 
أص�ب��ح م��ف�ت��اح�ھ ك�م��ا ی��ق�ول إل��ى 

اإلبداعي األوسع"، ب�م�ا   "الفضاء
تملك�ھ ت�ل�ك ال�م�ف�ردة م�ن رم�زی�ة 
وطاقة حسیّة ولنالح�ظ االس�ت�خ�دام 

  غیر المألوف مثل:
 افیش.. شمني ..
 بشھیك الروح،

 شَكة طلع
 فُوج بحنین الصدر ،

 طوفان دك ورصع
 لیش آنھ وانتھ بعطش؟
 موش احنھ نبعھ ونبع

 (من قصیدة فوك التبرزل)
وكلمة "أفیّش" ت�دّل ع�ل�ى رائ�ح�ة 
الّشم ذات ال�ب�ع�د ال�ح�ّس�ي وك�أن�ھ�ا 

رائحة محسوسة، أي أنھ�ا م�ب�ھ�رة 
 وذات تأثیر على المتلقي.

 أطرن ھورھا امصكك
 واصیحھن علیك اجروح

 یجحلن چالمطبجات الزرگ
 صلھن یشوغ الروح

 واجیك اشراع ...ماھو اشراع
 عریانھ سفینة نوح

 اصیح اّشاه ... مابیاش
 یبني جحلت یبني

 ویجیني امن الرضاع الحیل
 موش امك واندھلك...

 أشیلن حملك امگابل أنگلنھ
 وأشیلك شیل

 أكابر... وانھ اطر الھور
 وأعدل ظھري للشمات
 چني امگابل ویھ الریل

 أصدن للیصد لیھ ابشماتھ
 وفوگ اشیلن بیرغ الدفنھ

 عمد للسیل
 كلھا اوال شماتة عدو...

 یتشمشم خبر موتك وراي ابلیل
 یازین الذي ابطرواك

  دلتنھ الچبیره اتگوم للخطار...
 (من قصیدة حسن الشموس)

وھكذا یستخدم مظفر النواب مفردة 
حّسیة مثل كلمة "اّشاه" التي ھ�ي 
دلیل على البرد ویمكن أن تُقال ف�ي 
لحظة تأثر أو مفاجأة. كما یستخ�دم 

ال�ت�ي ھ�ي دل�ی�ل  -عبارة "أّح�اه" 
على األلم أو ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ال�ح�زن 
أحیاناً، حت�ى أن ال�ن�س�وة ال�ل�وات�ي 
یلطمن على فقدان أحبتھ�ن ی�رّددن 
أّحاه.. أّحاه بما فیھا في المناسبات 
الحسینیة، وبالتعبیر العامي فكلم�ة 
"أّح��اه" ھ��ي أق��رب إل��ى ك��ل��م��ة 

وھي تق�ال ح�ی�ن ی�ع�ت�ص�ر   "آخ"،
اإلنسان األلم للفراق أو للصدمة أو 
لما یحصل لھ من ض�غ�ط ی�ت�ع�رض 

 فیھ لألذى واأللم فیصرخ "آخ".
" أحاه، شوسع ج�رح�ك م�ا یس�ّده 

  الثار یصویحب
 وحَك الدم ودمك حار 

من بعدك ، مناجل غ�ی�ظ ای�ح�ص�دن 
 نار 

 شیل بیارغ الدم فوَك یلساعي
  صویحب من یموت المنجل یداعي

 (من قصیدة مضایف ھیل )
ویھّمني أن أشی�ر إل�ى أن قص�ی�دة 
مضایف ھی�ل "ج�رح ص�وی�ح�ب" 
كان قد لّحنھا الفنان س�ام�ي ك�م�ال 
وحین قام بتأدیتھا (التمھیدیة) ف�ي 
سھرة خاصة في م�ن�زل ش�ق�ی�ق�ت�ي 

ف�ي  1984سلمى شعبان في العام 
دمشق، أعجب الجواھري بكلماتھا 
وآدائ���ھ���ا ال���ف���ن���ي ورّدد "ی���ا 
صویحب..." مع آھات خرجت منھ 
ف��ي ح��ی��ن ك��ان ی��داع��ب ح��بّ��ات 
مسبحتھ، واحدة واح�دة، واث�ن�ت�ان 
اث��ن��ت��ان، ویش��رد ق��ل��ی��الً، وك��أن��ھ 
یستذكر قصیدتھ " أخ�ي ج�ع�ف�ر"، 
وھو ما دعا طارق ال�دل�ی�م�ي ال�ذي 
كان یجلس بج�ان�ب�ھ إل�ى اس�ت�ع�ادة 
القصیدة المذكورة وكأنھ ی�ری�د أن 
یرسم أحداثھا إلى ص�دی�ق�ن�ا داوود 
ال�ت�ل�ح�م�ي رئ�ی�س ت�ح�ری�ر م�ج�ل�ة 
ال�ح�ری�ة ال��ف�ل�س�ط��ی�ن�ی�ة (ال�ج�ب�ھ��ة 

وال�ت�ي ی�ق�ول ف�ي  الدیمقراط�ی�ة)، 
  مطلعھا:

 أتَْعلَُم أْم أنَت ال تَْعلَمُ 
 بأنَّ ِجراَح الضحایا فمُ 
 فَمٌّ لیس كالَمدعي قولةً 

 ولیس كآَخَر یَسترِحم
  یصیُح على الُمْدقِعیَن الجیاع

 أریقوا دماءُكُم تُطعَموا
 ویْھتُِف بالنَّفَر الُمھِطعین

 أھینِوا لِئامكُم تُْكرَموا
 أتعلَُم أنَّ ِرقاَب الطُغاة

 أثقَلَھا الغُْنُم والمأثَم
   وأّن بطوَن العُتاةِ التي

 ِمن الُسحتِ تَھِضُم ما تھضم
  إلى أن یقول

 أخي " جعفراً " یا ُرواء الربیع 
  

 إلى َعفٍِن بارٍد یُسلَم

            ا  عبد الحسین شعبانودا 

 م   ابا  
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   ویا َزھرةً من ریاض الُخلود
لھا عاصٌف ُمرِزم  تَغوَّ

وك�ان ال��ج�واھ��ري ق�د ن��ظ�م ھ��ذه 
ال�ت�ي  1948القصی�دة ف�ي ال�ع�ام 

تعتبر بحق ملحمة ش�ع�ری�ة ب�ن�ح�و 
مئة بیت، إث�ر اس�ت�ش�ھ�اد ش�ق�ی�ق�ھ 
جعفر في المظاھرات االحت�ج�اج�ی�ة 
الشعبیة ال�ت�ي س�ّم�ی�ت ف�ی�م�ا ب�ع�د 
"وثب�ة ك�ان�ون" ض�د " م�ع�اھ�دة 

ب��ی��ف��ن)،  -ب��ورتس��م��وث" (ج��ب��ر
وألقاھا في مح�ی�ط ج�ام�ع ال�ح�ی�در 
خانة ببغداد بمناسبة مرور س�ب�ع�ة 

  أیام على استشھاد شقیقھ.
أم��ا "إش" ف��ھ��ي ت��ع��ن��ي ط��ل��ب 
الصمت أو ال�رغ�ب�ة ف�ي الس�ك�ون 
والھدوء، وأحیاناً تصدر بلغة األمر 
أي "صھ"، ولن�الح�ظ اس�ت�خ�دام�ھ 

 األولي:
  إش، ال توّعي المزنة

 وتسودن حنیني بعذرك
 أنھ كربت بور الفال

  وطشیت صبري وصبرك
 وسكیت ، وضمیت الشمس للیل

 عود انتظرك
  تالیھا ریحان وملح

 جا ھذا َكدري وَكدرك؟
 (من قصیدة أیام المزبّن )

***** 
مترابطان في شعر  الغربة والحزن 

النواب على ن�ح�و عض�وي، ح�ی�ث 
یُ��ع��ت��ب��ر ال��ن��واب الش��اع��ر األك��ث��ر 

 51اغتراباً، فقد مضى على منف�اه 
ع��ام��اً، وأقص��د ب��ذل��ك ال��م��ن��ف��ى 
البیول�وج�ي، وق�ب�ل ذل�ك اغ�ت�راب�ھ 
ال��روح��ي ول��ی��س ال��م��ك��ان��ي " 

Alianation"   ورب��م��ا ك��ان
ی��م��ث��ل ج��ّل ع��م��ره   األط��ول ألن��ھ

اإلبداعي، أي من�ذ أن وع�ى ع�ل�ى 
الحیاة وانخرط ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
جمالیاتھا وإنسانیتھ�ا، وق�د ع�اش 
مظفر في المنفى حسیّاً وتآلف مع�ھ 
وأصبح واحداً من أھل بیتھ وص�ار 
ص�دی�ق�اً ورف��ی�ق�اً ل��ھ ی�ن�ت��ق�ل م�ع��ھ 
وی�الزم�ھ م�ث�ل ظ�لّ�ھ ف�ي ال�ب�ل��دان 
وال��م��دن وال��م��راف��ئ وال��م��ط��ارات 
والقطارات وال�ح�دود وال�ج�وازات، 
وت��رك ال��م��ن��ف��ى بص��م��ت��ھ ع��ل��ی��ھ، 

التي زادت�ھ ح�زن�اً فـ�ال�م�ن�ف�ى   تلك
كالحب "یسافر في كل قطار أركبھ 

 في كل العربات... أمامي".
ت��ع��ب��ُت وم��ن دوخ��ة رأس��ي ف��ي 

 الدنیا .. أبكي
  ال تكسرني الریحُ 

 فماذا یكسرني بعد الریح ِ.. وأبكي
 القّصة ُ بلّلھا اللیُل ،

 ولیَس ھناَك َمْن یحكیھا ،
 فلنذھب فالریُح ستحكي

 المأخوُر یضيُء وجوه الزانین
 فال تخجل یا حزني أْن تصبَح زاني

  یا قلبي
  یا بَن الشكّ 

 أرحني من أحزاني
 تعبُت ولْم أصِل المنفى

 المنفى یمشي في قلبي ،
 في خطواتي .. في أیّامي ،

 یسافُر في كّل قطار ٍ أركبھُ ،
 في كّل العرباتٍ أراهُ 

 حتّى في نومي
  یمشي كالطرقاتِ أمامي

  
 وكما یقول عن الحزن :

  مو حزن لكن حزین
  مثل ما تنقطع جّوا المطر

  شّدة یاسمین
  مو حزن لكن حزین

مثل صندوق العرس ی�ن�ب�اع خ�ردة 
  عشق من تمضي السنین

  مو حزن لكن حزین
  مثل بلبل َكعد متأخر

  لَكھ البستان كلھا بالي تین

  مو حزن لكن حزین
 لكن أحبك من كنت یا أسمر جنین

سألت الجواھري یوماً وھو ال�ذي  
ی��ت��ح�ّدث ع��ن ال�م��ن��ف��ى   ل�م ی��ك�فّ 

والسبع العجاف (س�ن�وات غ�رب�ت�ھ 
) وم�اذا ك�ان 1968-1961األولى 

ف�ي ال��م��ن��ف�ى ی��ا أب��ا ف��رات: أھ��و 
زم��ھ��ری��ر ال��غ��رب��ة أم ف��ردوس 
ال�ح�ری�ة؟ وب�ع�د أن س�ح�ب ن�ف�س��اً 
ع��م��ی��ق��اً وط��وی��الً م��ن س��ی��ج��ارت��ھ 
أجابني : اإلثنان معاً.. إي وهللا، أي 
وهللا. وص�دَق ب�ذل��ك، ف�م�ن ع��اش 
المنفى واغ�ت�رب ی�ع�رف م�ا ال�ذي 
ی�ق��ص�ده ال��ج�واھ��ري وم�اذا قص��د 

 مظفر النواب؟
قّدر لي أن ألتقي مظفر النواب مّرة 
واحدة بعد خروجھ إلى العلن بُ�ع�ی�د 

، 1968تموز (یول�ی�و)  17انقالب 
وخص��وص��اً ب��ع��د تس��وی��ة قض��ی��ة 
ھروبھ من سج�ن ال�ح�لّ�ة وإس�ق�اط 
األحكام ال�ت�ي ص�درت ب�ح�ق�ھ ب�ع�د 
اعتقالھ في إی�ران وتس�ل�ی�م�ھ إل�ى 
الحكومة ال�ع�راق�ی�ة، ح�ی�ث ح�وك�م 
وصدر حكم بإعدامھ ، ث�م ُخ�فِّ�ض 
ال��ح��ك��م إل��ى ال��م��ؤبّ��د، وك��ان��ت 
التنظیمات الش�ی�وع�ی�ة ق�د ن�ظّ�م�ت 
عملیة ھروب جماعی�ة م�ن س�ج�ن 

، 1967الحلّة ف�ي خ�ری�ف ال�ع�ام 
 20حیث تم حفر نفق طویل بحدود 

م��ت��راً ب��م��الع��ق ال��ط��ع��ام وأدوات 
بسیطة للغایة، كما روى ل�ي ذل�ك 
حسین سلطان في السبعینات، وق�د 
كنت باستمرار أطالبھ بتدوین ذل�ك 
وتوثیقھ، وبالفعل أنجز جزًءا م�ن�ھ 
وقام خالد حسین س�ل�ط�ان ب�ن�ش�ره 

 الحقاً.
وكان م�ن ب�ی�ن ال�ھ�ارب�ی�ن م�ظ�ف�ر 
النواب، علماً بأنھ تم اعتقال قس�م�اً 
منھم ونجح اآلخ�رون ف�ي اإلف�الت 
ب��ع��د أن قض��وا بض��ع��ة أی��ام ف��ي 
الریف. وق�د روی�ت ك�ی�ف ن�ظّ�م�ن�ا 
س�ف�رة ط�الب��ی�ة (ح�ی��ث ك�ن�ت ف��ي 
الصف المنتھي في الكل�ی�ة) إلن�ق�اذ 
سعدون الھاشمي ورفیقھ من س�ّدة 
الھندیة إلى ب�غ�داد، ك�م�ا ج�اء ف�ي 
م�ق�ال��ة ل�ي ع�ن س�ن��ان الش�ب��ی�ب��ي 

سن�ان م�ح�م�د رض�ا  والموسومة: 
قض�ی�ة  -الشبیبي والبنك الم�رك�زي
ص�ح�ی�ف�ة  رأي عام المنش�ورة ف�ي 
ب��ت��اری��خ   ال��خ��ل��ی��ج (اإلم��ارات��ی��ة)

، ج��دی��ر ب��ال��ذك��ر 31/10/2012
اإلشارة إلى أن سعدون ال�ھ�اش�م�ي 
ھو شقیق سام�ي ال�ھ�اش�م�ي ال�ذي 
اس���ت���ش���ھ���د غ���دراً ف���ي أی���ل���ول 

في كلیة االقتص�اد  1968(سبتمبر)
 والعلوم السیاسیة.

وكنُت قبل أن ألتق�ي م�ظ�ف�ر أح�ف�ظ 
الكثیر من قصائده، والس�یّ�م�ا ت�ل�ك 
المھّربة من سجن ن�ق�رة الس�ل�م�ان 
وسجن الحلة فیما بعد، واس�ت�م�ع�ت 
إلى الكثیر من التفاصیل ع�ن�ھ م�ن 
عدد غیر قلیل من األصدقاء م�ن�ھ�م 
مھدي عدنان الشدیدي وال�م�ح�ام�ي 
ھاشم صاح�ب وال�م�ح�ام�ي م�ح�م�د 
أمین األسدي وابراھی�م ال�ح�ری�ري 

 وصاحب الحكیم وآخرین.
وك�ان ال�ل�ق�اء ال��ث�ان�ي ال�ذي وثّ��ق 

، ث�م 1970الصداقة في براغ العام 
ت��واص��ل��ت ال��ل��ق��اءات ب��ع��دھ��ا ف��ي 

ح��ی��ث ت��ع��ّم��ق�ت ع��الق��ت��ي   دمش�ق
وكنت ألتقیھ على نحو مس�ت�م�ر   بھ

تق�ری�ب�اً، س�واء ف�ي م�ن�زل ط�ارق 
الدلیمي أو في منزلي أو في مق�ھ�ى 
الھافانا الذي كنّا نرتاده أحیاناً، أو 
ف�ي ح�ان�ة " قص�ر ال�ب�لّ�ور" ف��ي 
"ب�اب ت�وم�ا" ل�ع�ّدة م�رات رف�ق�ة 
طارق ال�دل�ی�م�ي وآخ�ری�ن. وح�ی�ن 
غادرت دمشق لم ت�ك�ت�م�ل زی�ارت�ي 
لھا إّال حین ألتقي م�ظ�ف�ر ال�ن�واب، 
وكان غال�ب�اً م�ا ی�أت�ی�ن�ي بص�ح�ب�ة 

الشاعر ریاض النعماني أو ح�ام�د 
العاني قبل لجوئھ إل�ى ھ�ول�ن�دا أو 
شفیق الیاسري (ھ�اش�م) أو ب�اق�ر 
یاسین الذي استضافنا ع�دة م�رات 

 في مزرعتھ خارج دمشق.
والتقینا أكثر م�ن م�ّرة م�ع ب�ع�ض 
األدباء والمثقفین السوریین، منھم 
ص��ادق ج��الل ال��ع��ظ��م وم��م��دوح 
ع��دوان وزوج��ت��ھ إل��ھ��ام وح��م��ی��د 
مرعي وأبیّة حمزة ومنى األت�اس�ي 
وعمر أمیرالي وھیثم حقي ومحمد 
م�ل�ص وزوج�ت�ھ ان�ت�ص�ار م�ل�ص. 
وأت�ذّك��ر إن ف��ي إح��دى ال�ل��ق��اءات 
وك�ان ب�دع�وة م�ن الص�دی�ق�ة ُرل�ى 
فیصل ركبي دار ال�ح�وار وال�ج�دل 

الش��ع��ر ب��ال�ف��ل�س��ف��ة   ح�ول ع�الق��ة
والمسرح والرسم ب�خ�اص�ة وال�ف�ن 
ال��ت��ش��ك��ی��ل��ي ب��ع��ام��ة والس��ی��ن��م��ا 
والتلفزیون واإلع�الم بش�ك�ل ع�ام، 
ب��اس��ت��ع��راض ت��ج��ارب ال��م��ت��ن��ب��ي 
وال��م��ع��ّري وال��ج��واھ��ري وب��ع��ض 
األعمال المعاص�رة ، إض�اف�ة إل�ى 
ال�رواد ف��ي ال��ح��رك��ة ال��ت��ج��دی��دی��ة 
الحدیثة مثل بدر ونازك والحی�دري 
والبیاتي وس�ع�ی�د ع�ق�ل وأدون�ی�س 
ومحمد ال�م�اغ�وط ، ودور م�ج�ل�ة 
اآلداب ف ي ال���خ���م���س���ی���ن���ات 
والستینات. وكان مسك الختام حین 
أسمعنا مظفر الشعر مغنّى، وھ�ك�ذا 
امتزجت ع�الق�ة الص�وت وال�ع�ی�ن 
واألذن وال�روح وال�ق�ل�ب وال�ع�ق�ل، 
ولألسف لم نتمكن من تسجیل ت�ل�ك 
السھرة الثقافیة الفكریة ب�ام�ت�ی�از، 
وھو ما سب�ق أن حص�ل م�ّرة م�ع 
الجواھري ح�ی�ن ح�اول�ن�ا تس�ج�ی�ل 
كاسیت لھ ، لكن آلة الت�س�ج�ی�ل ل�م 

 تكن على ما یرام.
كما التقیت بھ أكث�ر م�ن م�رة ف�ي  

الثم�ان�ی�ن�ات ف�ي ط�راب�ل�س . وق�د 
أخبرني الصدیق عاط�ف أب�و ب�ك�ر 
كیف حاول أن یطفئ النیران ب�ی�ن�ھ 
وبین " أبو نضال" (صبري البنّا)
، وقد عقد بینھما أكثر من اجت�م�اع 
في طرابلس أواخ�ر ال�ث�م�ان�ی�ن�ات، 
وبذل جھداً كبیراً لفّض االش�ت�ب�اك، 
وكان حریصاً أّال یت�ع�ّرض ع�اط�ف 
أب��و ب��ك��ر وم��ن م��ع��ھ ل��ألذى أو 

 لالنتقام.
وفي التسعینات حی�ن ان�ت�ق�ل�ت إل�ى 
لندن، لم یكن مظفر النواب یزورھا 
إّال ویشّرفني بزیارة خاصة وكان�ت 
أول زیارة لھ ب�دع�وة م�ن ال�ن�ادي 
العربي ورئیسھ ضیاء الفلكي الذي 
نظّم لھ أمسیة عامة لم تش�ھ�د ل�ھ�ا 
لندن مث�ی�الً، وق�د ط�ل�ب م�ن�ي ف�ي 
حینھا اللقاء بـ صالح عمر ال�ع�ل�ي 
وحصل اللقاء ع�ل�ى ن�ح�و ح�م�ی�م، 
وعاد بعد ع�ّدة س�ن�وات ون�ظّ�م ل�ھ 
أمسیة ثانیة، وأت�ذك�ر أن مش�ع�ان 
الجب�وري ق�دم م�ن اس�ط�ن�ب�ول أو 
م��دی��ن��ة ت��رك��ی��ة أخ��رى ل��ح��ض��ور 
األمسیة، ولم تكن ثمة ت�ذاك�ر وق�د 
اتصل بي، فأمنّت لھ تذكرة خاصة، 
وحین استعید تلك التفاصیل فألنني 
أرید إظھار االھتمام العام ب�م�ظ�ف�ر 
النواب ومحبة ال�ن�اس ل�ھ، خ�ارج 
دائرة االصطفافات واالست�ق�ط�اب�ات 

 التقلیدیة.
وكنت أعتبر كل زیارة ل�ھ ف�رص�ة  

مناسبة ومھمة للتواصل الشخص�ي 
من جھة ومن جھة أخرى ل�ت�ن�ظ�ی�م 
أمسیة محدودة لھ مع نخبة عرب�ی�ة 
كنت أدعوھا إلى منزلي، وفي لندن 
كان رف�ی�ق درب�ھ ال�ف�ن�ان س�ع�دي 
الحدیثي، وغالباً ما ك�ان�ت ت�راف�ق�ھ 
ال�م�ھ�ن��دس�ة ال�م�ع�م��اری�ة م�ی�س��ون 

وال�م��وس�ی�ق�ي أح�م��د   ال�دم�ل�وج�ي،
المختار. وحین أصدرت كتابي ع�ن 
ال��روائ��ي والص��ح��اف��ي ش��م��ران 
الیاسري "أبو كاطع" ال�م�وس�وم" 

على ضفاف السخریة ال�ح�زی�ن�ة"، 
(دار الكتاب العرب�ي)  1998لندن، 

أھدیتھ إلى مظفر النواب وجاء فیھ 
" إلى مظفر الن�واب ... وض�اع�ت 

 زھرة الصبّار".
وأود أن أشیر إلى أن مظفر النواب 
استمّر بحمل جواز سفر لیبي لغایة 

، وك�ان ح�ی�ن ی�رغ�ب 2007العام 
بزیارة بیروت یطلب منّ�ي ت�وج�ی�ھ 
دع�وة خ��اص��ة ل��ھ ك��م��ا ت��ق��ت��ض��ي 
القوانین اللبنانیة ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى 
فیزا، ع�ب�ر ت�ق�دی�م س�ن�د ال�م�ل�ك�ی�ة 
واإلقامة وتعھّد باستضافتھ وتحمل 
كل ما یتعلق بالتبعات ال�ق�ان�ون�ی�ة، 
وذلك ب�ع�د ان�ت�ق�ال�ي إل�ى ب�ی�روت، 

آخ��ر زی��ارة خ��اص��ة ل��ھ   وك��ان��ت
ب�ال��ت�رت��ی�ب ال��م�ش��ار إل�ی��ھ ، ق��ب��ل 
حصولھ على جواز س�ف�ر، ب�وج�ود 
والدتي نجاة ح�م�ود ش�ع�ب�ان ال�ت�ي 
سّرت بلقائھ وشجعتھا على ق�راءة 
ما كانت ترّدده من أقوال وتعتبرھ�ا 

 شعراً.
 1970أتذّكر لقاءنا في أواخر العام 

وكنُت قد وصلُت ل�ت�ّوي إل�ى ب�راغ 
للدراسة العلیا، وح�ی�ن�ھ�ا ك�ن�ت ال 
أزال ف�ي ك�ورس ال�ل�غ�ة، وص�ادف 

للسفر إلى القاھرة   أنني كنت أتھیأ
لحضور م�ؤت�م�ر دول�ي ب�م�ن�اس�ب�ة 
میالد الزعیم ال�راح�ل ج�م�ال ع�ب�د 
الناصر (بعد وفاتھ)، ضمتنا جلسة 
في مطعم " أوفلیكو" المكان الذي 
زاره نابلیون واحتسى فیھ "البیرة 
الس�وداء" (أوائ�ل ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 
عشر ) والطریف أن الساعة ال�ت�ي 
تزیّن واجھ�ة ال�م�ط�ع�م ق�د أوق�ف�ت 
عقاربھا وظلّت ھكذا لتحمل توقی�ت 
احتالل نابلیون للعاصمة التشیكیة. 
وھ��ن��اك ص��دح ص��وت ال��ن���واب 
وشاركھ فیھ جعف�ر ی�اس�ی�ن، وك�ان 
یقرأ النواب البیت األول أو المقطع 
األول ل��ی��ج��ی��ب��ھ ی��اس��ی��ن بص��وت��ھ 

 الشجي بالمقطع الثاني.
وف��ي ب��راغ ال��ت��ق��ى ال��م��ب��دع��ان  

الكبیران الجواھري والنواب خ�الل 
تلك الزیارة األث�ی�رة. وف�ي م�ق�ھ�ى 
سلوفانسكي دوم الشھیر الذي ك�ان 
مقّراً للج�واھ�ري ی�رت�اده ك�ل ی�وم 
تقریباً، واللقاء غیر التعارف، ف�ق�د 
كان التعارف ق�د حص�ل م�ن ق�ب�ل، 
حین كان الجواھري رئیساً الت�ح�اد 

، وك��ان 1959األدب�اء ف��ي ال��ع�ام 
م�ظ�ف��ر ال��ن�واب عض�واً ف��ی�ھ م�ن��ذ 
التأسیس، ویترّدد على نادي اتحاد 
األدباء ل�ح�ض�ور ب�ع�ض األم�اس�ي 
والمناسبات، لكن ال�ل�ق�اء ب�م�ع�ن�اه 
الصمیمي والخ�اص وع�ل�ى ان�ف�راد 
وح��ّری��ة وم��ح��ب��ة ك��ان ف��ي ب��راغ 

 حسبما أعرف.
حین أبدى مظفر ال�ن�واب إع�ج�اب�ھ 
ب��ب��راغ ،ال��ت��ي زارھ��ا ألول م��ّرة، 
وبجمالھا ونسائھا وأجوائھا، ك�ان 
الجواھري مفت�ون�اً ب�ھ�ا وم�ت�ول�ھ�اً 
بحبھا، فتلك ال�م�دی�ن�ة ال�ت�ي ك�لّ�م�ا 
ازددَت م��ع��رف��ةً ب��ھ��ا وب��خ��ب��ای��اھ��ا 
وزوایاھا وخفایاھ�ا ازددَت عش�ق�اً 
لھا وتعلقاً بھا، وك�ان ال�ج�واھ�ري 

 1973ن��ظ�م ل��ھ��ا ف��ي ال��ع�ام   ق�د
قصیدتھ الش�ھ�ی�رة ال�م�وس�وم�ة " 

 آھات" التي یقول فیھا:
  قْف على براھا وجب أرباضھا

 وسْل المصطاف والمرتبعا
  أعلى الحسن ازدھاء وقعتْ 
 أم علیھا الحسن زھواً وقعا

 
  وسل الخالق ھل في وسعھ

 فوق ما أبدعھ أن یبدعا
 

  مّرت األسراب تترى ..مقطع
 من نشید الصیف یتلو المقطعا

  

  یا لصیٍف ممتعٍ لو لم یكنْ 
 غیره كان الفصول األربعا
 ممطٌر آنا.. وریان الضحى

 مزھٌر آنا.. وذاٍو سِرعا
وف�ي م��ق��ھ�ى س��ل��وف�انس��ك��ي دوم  

علقت فاتنة من اللواتي ی�ع�ش�ق�ھ�ن 
الجواھري بالشاعر مظفر النواب.. 
وھنا انت�ب�ھ ال�ج�واھ�ري ل�ل�ح�ك�ای�ة 
فس�أل ال�ن�واب.. ب�أي ل�غ�ة ت�ت�ك�لّ�م 
مع�ھ�ا؟ ف�أج�اب ال�ن�واب: ب�ف�رش�اة 
الرسم، وبالمناسبة فالنواب رّس�ام 
ولھ إذن موسی�ق�ی�ة م�ث�ل�م�ا ت�ح�م�ل 
مفردتھ نغماً، وبعد یوم�ی�ن اق�ت�ح�م 
الجواھري خل�وة ال�ن�واب م�داع�ب�اً 
إیاه بمملّحة شھیرة كانت ب�ع�ن�وان 
"فاتنةً ورّسام" مھداة إلى "محمد 
المصباح" الذي ُعرف في الحال " 

 مظفر النواب"
  وقال " محمد المصباح " یوماً 

 لفاتنة من الغید الحسان
  من " الجیك" لست أدري

  بھن المحّصنات من الزواني
  ھلّمي أرسمنك غداً.. فقالت

  غداة غد وفي المقھى الفالني
  فقال بمرسمي حیث استتمت
  من الرسم المعاني والمباني

 فقالت ال ومن أعطاك ذھناً 
  وعلّمك التفنّن في البیان

 أداة الرسم تحملھا سالحاً...
  بین فخذیك مشحون السنان

  ولكن كل ما تبغیھ منّي
 خفوت الضوء في ضنك المكان

  
وف��ي دمش��ق ال��ت��ق��ى ال��ج��واھ��ري 
النواب ألكثر من م�ّرة، ل�ك�ن ل�ق�اًء 
ممیّزاً كان بی�ن�ھ�م�ا ق�د حص�ل ف�ي 
طرابلس (لیبیا) بعد سنوات طویلة 

) من لق�اء ب�راغ ال�م�م�یّ�ز، 1988(
وظ�لّ�ت ال�ع�الق�ة ح�م�ی�م�ة وت�م�ت�از 
بالموّدة واإلعجاب وفي ك�ت�اب�ي " 
ال����ج����واھ����ري ج����دل الش����ع����ر 

ك��ن��ت ق��د س��أل��ت   وال��ح��ی��اة"،
ال�ج��واھ��ري ع�ن إب��داع ع��دد م��ن 
الشعراء العراقیی�ن وال�ع�رب ب�م�ن 
فیھم مظفر ال�ن�ّواب، ف�ق�ال م�ق�یّ�م�اً 
إبداع النواب بما یفید أنھ یعتبر من 
أبرز الشعراء الشعبیین المجّددین، 
ن�اھ�ی�ك ع�ن إع�ج��اب�ھ ب�ن�ض�ال�ی�ت��ھ 
وش��ج��اع��ت��ھ، فض��الً ع��ن روح��ھ 
اإلنس�ان�ی�ة ون�ب�ل أخ�الق�ھ، وظ�لّ��ت 
العالقة الحمیمة قائمة عل�ى ال�رغ�م 
من شّح الل�ق�اءات الخ�ت�الف ح�ی�اة 
المبدعین وطریقة تعبیر كل منھ�م�ا 

  عن ذلك في حیاتھما الخاصة.
***** 

الش�ع�ری�ة   وإذا كانت لھجة التعبیر
لدى مظفر النواب جنوبیة، إّال أن�ھ 
شاعر ب�غ�دادي ال�م�ول�د وال�ج�ذور 
والبیئة والث�ق�اف�ة وھ�و ل�م یس�ك�ن 
جنوب العراق ول�م ی�ت�ع�ّرف ع�ل�ى 
ل��ھ���ج���ة أھ���ل���ھ إّال ف���ي أواس���ط 
الخمسینات، حین ذھب إل�ى زی�ارة 
األھوار في س�ف�رة دام�ت ألس�ب�وع 
واحد، وب�م�راف�ق�ة ص�الح خ�ال�ص 
واب�راھ�ی�م ك�بّ�ة وی�وس�ف ال�ع�ان��ي 
فأسرتھ المنطقة وأھلھا وأغ�ان�ی�ھ�ا 
وطبیعتھا ول�ھ�ج�ت�ھ�ا، ف�ق�د ك�ان�ت 
زیارت�ھ األول�ى إل�ى ال�ع�م�ارة ع�ن 
طریق الكحالء حیث عشائر "ألب�و 
محمد" و"الشموس"، س�ب�ب�اً ف�ي 
تعلّقھ باللھجة الجنوبیة ك�م�ا أش�ار 
في أكثر من مناسبة وزاد أنھ وق�ع 
في عشق�ھ�ا، وف�ي ح�دی�ث ل�ھ م�ع 
كاظم غیالن (دّونھ ف�ي ك�ت�اب�ھ ع�ن 

ال���ظ���اھ���رة  -م���ظ���ف���ر ال���ن���واب 
االستثنائیة ، دار مكت�ب�ة ع�دن�ان ، 

) عن كی�ف�ی�ة ت�م�ّك�ن�ھ 2015بغداد، 
  من اللھجة یقول:

"إنھ�ا م�ث�ل ام�رأة م�ن�ح�ت�ن�ي ھ�ي 
نفسھا ومكنتني منھ�ا... ال�م�رأة ال 

تستطیع أن تعشقك دون أن تمّك�ن�ك 
منھا.. العامیة سلس�ة م�ط�واع�ة ال 
تستعصي على النح�ت واالش�ت�ق�اق 
منھا.. الصورة عنھا أجم�ل وأك�ث�ر 

  وضوحاً..."
ویقول مظفر النواب أنھم اكت�ش�ف�وا 

ی�غ�نّ�ى ب�اإلذاع�ة   غناء غیر ال�ذي
على حد تعبیر حسین ال�ھ�ن�داوي ، 
ف���ألول م���ّرة یس���م���ع وی���ط���رب 
ل��ل��م��ح��م��داوي ال��ذي ك��ان ی��ج��ی��ده 
جویسم، حتى أنھ ظل ف�ي س�ھ�رات�ھ 

 الخاصة یؤدیھ بطریقة مؤثرة .
ومن أغاني ال�ھ�ور ش�ع�ر ب�ال�غ�ن�ى 
الروحي لعالم جدید ل�م ی�أل�ف�ھ م�ن 

وأح�زان�ھ وأش�ج�ان�ھ   قبل، بأبع�اده
ومعان�ات�ھ وأف�راح�ھ، وھ�ك�ذا م�یّ�ز 
"عامیة المدینة " ع�ن " ع�ام�ی�ة 
األھوار" الت�ي ان�ح�از إل�ی�ھ�ا ل�م�ا 
تمتلكھ من صور ورھ�اف�ة وفض�اء 
وألوان. حیث یقول " الھور ل�ی�س 
مجرد مكان، إنما ھ�و زم�ن وروح 
أیضاً، وھكذا أخذ الص�وت ی�ت�ف�ّج�ر 
في داخلھ من منولوج ج�ّوان�ي إل�ى 
وس��ی��ل��ة ت��ع��ب��ی��ر ب��ّران��ی��ة، وك��أن��ھ 
ال��م��وازي ال��خ��ارج��ي ل��ل��ق��ص��ب 
وال���ب���ردي وال���ط���ی���ور وال���م���اء 
وال��م��ج��اذی��ف وال��ف��ض��اء ال��واس��ع 
والغناء ال�ح�م�ی�م. وك�ان�ت رح�ل�ت�ھ 

حی�ث ن�ظّ�م  1958الثانیة في العام 
ات�ح��اد األدب�اء ع��دة زی��ارات إل��ى 
األھوار وقام ھو بتغطیة ص�ح�ف�ی�ة 
عنھا بما تحمل من جمال س�وم�ري 

 وقرمطي .
لقد وقع النواب في عش�ق ال�ل�ھ�ج�ة 
العامیة الجنوبیة من أول نظرة كما 
یقال، فبعد أسب�وع م�ن ال�م�ع�ایش�ة 
قّرر االقتران بھا ، خصوصاً وك�ان 
قد تعلّق بھا، فاألھوار ھذا الفض�اء 
المائي الشاسع ی�ع�ط�ی�ھ م�ث�ل ھ�ذه 
الصور المائیة المتحّركة الم�زدان�ة 
ب��ال��ط��ی��ور ب��أن��واع��ھ��ا واألس��م��اك 
وال�ح��ی��وان��ات ال��م�ت��ع��ددة وال��م��دى 
ال��ّالم��ح��دود، وق��د وج��د ف��ي ذل��ك 
ضالتھ وخ�م�ی�رة أول�ی�ة إلب�داع�ھ، 
السیّما والبیئة تمثّل رؤیة تشكیلی�ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ب��ذائ��ق��ت��ھ��ا ال��ج��م��ال��ی��ة 
ومفردات لغتھا ك�م�ا ی�ق�ول م�ح�م�د 
م�ب��ارك، وب��ذل�ك أح��دث ان�ع��ط��اف��ة 
موازیة لما في الشعر الشعبي ل�م�ا 
أحدثھ رواد الحداثة الش�ع�ری�ة ف�ي 

 -الشعر ال�ف�ص�ی�ح (م�ح�م�د م�ب�ارك
ال��وع��ي الش��ع��ري، دار الش��ؤون 

) وم�ا زاد 2003الثقافیة، بغ�داد، 
في عشق مظفر اللكن�ة ال�ج�ن�وب�ی�ة 

ھو الل�ق�اء ب�ع�دد   ولھجتھا الجذابة
م��ن ال��م��غ��ن��ی��ن م��ث��ل "غ��ری��ر" 
و"جوسیم" و"سید فال�ح" ح�ی�ث 
اك��ت��ش��ف ال��ث��راء ف��ي األص��وات 
واألج��واء وال��ع��وال��م ال��ج��م��ی��ل��ة. 
والھور بالنسبة لمظفر ال�ن�واب " 

ولغة من ماء" بكل ما ف�ی�ھ�ا   جسد
من أسرار وخ�ب�ای�ا وج�م�ال، إن�ھ�ا 
روح وثقافة مبللّة ب�ال�م�اء، ول�ع�ّل 
الماء یعني الح�ی�اة و"ج�ع�ل�ن�ا م�ن 

ف�ي   ك�م�ا  الماء ك�ل ش�يء ح�ي"
 )30القرآن (سورة األنبیاء ، اآلیة 

***** 
وإذا كان مظفر ال�ن�واب ق�د أح�دث 
مثل ھذا ال�ت�أث�ی�ر واالم�ت�داد ع�ل�ى 
صعید العال�م ال�ع�رب�ي م�ن أقص�اه 
ح�ت�ى أقص�اه وم��ن ال��م�ح�ی��ط إل��ى 
الخل�ی�ج ك�م�ا ی�ق�ال، الس�یّ�م�ا ب�ع�د 

، إّال أن�ھ 1969اغترابھ منذ العام 
لم یلق مثل ھذا من جان�ب ال�ی�س�ار 
العراقي الرسمي وھو ال�ذي ی�م�ث�ل 
بیئتھ األولى ومن�ط�ل�ق�ھ األول، ب�ل 
كان التعامل مع�ھ س�ل�ب�ی�اً ، س�واء 

أو ب�م�ح�اول�ة   باإلھمال م�ن ج�ھ�ة
االنتقاص منھ من جھة ثانیة، على 
الصعیدین الش�خ�ص�ي واإلب�داع�ي، 

            ا  عبد الحسین شعبانودا  م   ابا  
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ف��ت��ارة ب��زع��م نض��وب وس��ی��ل��ت��ھ 
اإلب��داع��ی��ة ب��ع��د أن ت��ح��ّول إل��ى 
الفصحى، وتارة أخرى ل�م�ؤاخ�ذات 
س��ی��اس��ی��ة ، الس��یّ��م��ا ف��ي أواس��ط 

وقد یكون ج�زء م�ن�ھ�ا   السبعینات
"إرض���اًء" ل����ح����زب ال����ب����ع����ث 
"الحلیف"، خصوصاً وأنھ ان�ح�از 
إلى القیادة المركزیة ف�ي الص�راع 
الداخلي، ولم تكتب أي دراس�ة أو 
بح�ث أو ن�ق�د ج�اد إلب�داع�ھ ط�ی�ل�ة 
سنوات السبعینات والثمانینات، في 

العربي بھ یزداد   حین كان االھتمام
ویتّسع من جانب حرك�ة ال�م�ق�اوم�ة 
الفلسطینیة أو من جانب المثق�ف�ی�ن 
العرب بش�ك�ل ع�ام، ح�ی�ث أص�ب�ح 
مظف�ر ال�ن�واب ظ�اھ�رة وت�ظ�اھ�رة 
شعریة أی�ن�م�ا ح�ّل وح�ی�ث�م�ا رح�ل 

اآلالف م��ن   ی��ح��ت��ش��د لس��م��اع��ھ
الش��اب��ات والش��ب��ان ال��م��ت��ع��ط��ش 
للتغیی�ر، وك�ان�ت األمس�ی�ات ال�ت�ي 
تس�ج��ل ع�ل��ى ك�اس��ی��ت�ات ب��م�ث��اب��ة 
م�ن��ش�ور س��ري م��ب��ش�ر ب��ال�ع��ش��ق 
والثورة والجمال یتناقلھ المعجبون 

 بھ وبشعره.
م�ظ�ف�ر ال�ن�واب مس�اف�ة   لقد وضع

ب��ی��ن��ھ وب��ی��ن ال��ع��م��ل ال��ح��زب��ي 
والسیاسي الروتیني الیومي، لك�ن�ھ 
لم یتواَن من النقد الفكري والثقافي 
ل��ل��م��واق��ف وال��ت��وج��ھ��ات ض��م��ن 
اجتھادات وقناعات ظ�ّل م�ت�م�س�ك�اً 
بھا، وعبّر عن�ھ�ا ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 
القصائد، وإذا كانت مرحلة المنف�ى 
األولى أقرب إل�ى ال�م�ب�اش�رة ك�م�ا 
عكست " وت�ری�ات ل�ی�ل�ی�ة" ف�إن 
المرحلة الثانیة امتازت ب�ال�رم�زی�ة 
وغیر المباشرة واتسمت ب�م�س�ح�ة 
صوفیة وظھرت تلك واض�ح�ة ف�ي 
مجموعتھ " المساورة أم�ام ال�ب�اب 

  الثاني".
ولعّل المواقف السلبیة م�ن ج�ان�ب 
الی�س�ار ال�ع�راق�ي ال�رس�م�ي، إزاء 
م��ظ��ف��ر ال��ن��واب، أل��ح��ق��ت ض��رراً 
بالیسار نفسھ، ودلّ�ت ع�ل�ى قص�ر 
نظر العدید من اإلدارات الح�زب�ی�ة، 
السیّما بتعاطیھا مع شؤون الثقاف�ة 
وال�م�ث��ق�ف�ی��ن وھ�ي م�واق�ف ظ�لّ��ت 
مستمرة في ما یت�ع�لّ�ق ب�الس�ی�اس�ة 
الثقافیة والمث�ق�ف�ی�ن وال�م�ب�دع�ی�ن، 
أذكر منھم عل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال ال 
ال��ح��ص��ر ال��م��واق��ف م��ن ك��ل م��ن 
الروائي ذو النون أی�وب والش�اع�ر 
ب��در ش��اك��ر الس��ی��اب وال��ك��ات��ب 
واألك���ادی���م���ي ص���الح خ���ال���ص 
وعشرات األس�م�اء ال�ك�ب�ی�رة، م�ن 
ضمن�ھ�م م�ؤخ�راً الش�اع�ر س�ع�دي 
یوسف، بل إن قس�م�اً غ�ی�ر ق�ل�ی�ل 
منھم ت�ع�ّرض�وا ل�ل�ت�ن�ك�ی�ل وج�رت 
محاوالت لح�ج�ب نص�وص�ھ�م ع�ن 
ال��ن��ش��ر، ن��اھ��ی��ك ع��ن ال��م��ح��ارب��ة 
باألرزاق واألمثلة عدیدة ال ی�تّ�س�ع 

  المجال لذكرھا.
وباستع�ارة م�ج�ازیّ�ة م�ن ت�ج�ارب 
كونیة یساریة أم یم�ی�ن�ی�ة ی�م�ك�ن�ن�ا 
القول أن أسماء الحّكام ال�ظ�ال�م�ی�ن 
وال�م��ت��س��ل�ط��ی��ن م��ن الس�ی��اس��ی��ی��ن 
وغیرھم ال تجد مك�ان�ھ�ا اإلی�ج�اب�ي 
من التاریخ، ف�ي ح�ی�ن أن أس�م�اء 
المبدعین تبقى تتألأل على امتداده، 
مث�ل ب�ی�ت�ھ�وف�ن وك�ان�ط وف�ول�ت�ی�ر 
ومونتسك�ی�و وروس�و وش�ك�س�ب�ی�ر 
وغ�����وت�����ھ وم�����وزارت وب�����اخ 
وت�ولس�ت�وي وتش�ی�خ��وف ورام�ب��و 
وسواھم، في الوق�ت ال�ذي ال أح�د 
یتذّكر م�ن ك�ان رئ�ی�س وزراء أو 
ملكاً أو وزیر خارجیة ھذا البل�د أو 
ذاك وھ��م م��ن م��ج��ای��ل��ي ھ��ؤالء 

 المبدعین.
وَمْن أنفع وأھم وأكثر تع�ب�ی�راً ع�ن 
تطلعات الناس وھموم�ھ�م ش�ارل�ي 
ش�اب��ل�ن وتش�ای��ك�وفس��ك�ي وك�اف��ك��ا 

وفیلیني وفرانك سینات�را وس�ارت�ر 
وال��ب��ی��ر ك��ام��و وك��ول��ن ولس��ون 
وأراغ��ون وغ��رامش��ي وأدون��ی��س 
وم��ح���م���ود دروی��ش وأنس���ت���اس 
الكرملي وفیروز وس�ع�دهللا ون�وس 
وأم ك��ل��ث��وم وع��ل�ي ع��ی��د ال��رازق 
ومحمد عبده أم وزراء داخ�ل�ی�ة أم 
دف��اع أم مس��ؤول��ی��ن أم��ن��ی��ی��ن، 
عاصروا أولئك ال�م�ب�دع�ی�ن؟ وم�ن 
أق���رب إل���ى الش���ی���وع���ی���ة روزا 
لكسمبورغ وب�ری�خ�ی�ت وب�ی�ك�اس�و 
وج��ول���ی���ا ك���وري أم س��ت���ال���ی���ن 
ودرج�ن��س�ك��ي وب��ی�ری��ھ وج��دان��وف 

 وسواھم؟
ویمكنن�ا ال�ق�ول أی�ھ�م�ا أھ�م ع�ل�ي 
الوردي والجواھري وعبد ال�ج�ب�ار 
عبدهللا ومحمد مھ�دي ال�م�خ�زوم�ي 
وعلي جواد الطاھر وغائب ط�ع�م�ھ 
فرمان وبدر شاكر السیاب ویوسف 
ال�ع�ان��ي ون�اھ�دة ال��رم�اح وزی�ن��ب 
(فخریة عبد الكریم) ولمیعة عباس 
ع��م��ارة وأب��و َك��اط��ع (ش��م��ران 
الیاسري) ومظفر ال�ن�واب وك�اظ�م 
السماوي وسعدي یوسف أم ع�ق�ل 
بیروقراطي متسلط وفكر م�ت�ح�ج�ر 
ی�ؤثّ��م وی�ح��ّرم وی�ج��ّرم ف�ي إط��ار 
منظومتھ التعسفیة وال أرغ�ب ف�ي 
التسم�ی�ات، ف�ف�ي ال�م�ع�ن�ى ت�ك�م�ن 

 الداللة.
وإذا كان خروج بع�ض ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
م�ن األح��زاب الش��م�ول��ی��ة یض��ی��ق 
أمامھم فرص النشر واالنتشار، إّال 
أن خروج بعضھم اآلخر من أم�ث�ال 
مظفر النواب فیھ خسارة ل�ألح�زاب 
ذاتھا، ال یم�ك�ن ت�ع�ویض�ھ�ا ب�آالف 
المنتسبی�ن، وذل�ك درس ال غ�ن�ى 
عنھ للمشتغلین في عالم الس�ی�اس�ة 
ب�ل��ح��اظ ع��الق�ت��ھ ب��ع��ال�م ال��ث��ق��اف��ة 
واإلب�داع، ن�اھ�ی�ك ع�ن "وص�ای�ا" 
الرفیق فھد التي طالما یتم تردیدھا 
ب��ط��ری��ق��ة أق��رب إل��ى ال��ت��ع��اوی��ذ 
واألدعیة ، خصوصاً حی�ن ت�ت�ح�ّول 
إلى مجّرد نصوص صّماء وع�ظ�ی�ة 
وذات س��م��ة ن��م��ط��ی��ة أق��رب إل��ى 
المحفوظات، السیّما بإھمالھا ع�ن�د 
التطبیق، بل ال�ع�م�ل ب�الض�د م�ن�ھ�ا 
وأنقلھا ھنا ل�ال�س�ت�ذك�ار وال�ف�ائ�دة 
"أیھا الرف�ی�ق ك�ن ت�ق�دم�ی�اً... ف�ي 
نظرتك نحو ال�ع�ل�م وال�ف�ن واألدب 
والثقافة، ودافع عنھ�ا ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 
م�ل��ك ش�ع��ب��ن�ا.. وم��ل��ك اإلنس��ان��ی��ة 
ال��ت��ق��دم��ی��ة.. واح��ت��رام ال��ع��ل��م��اء 
والفنانین واألدب�اء دون االل�ت�ف�ات 

 إلى قومیاتھم وأجناسھم...".
وباستثناء ما نشره ك�اظ�م غ�ی�الن  

م��ن دراس��ة أول��ی��ة ف��ي "م��ج��ل��ة 
الثقافة" التي كان یرأس�ھ�ا ص�الح 
خالص والموس�وم�ة "م�ع قص�ائ�د 

ال�ری�ل   مظفر النواب خارج دی�وان
 1975وح�م�د"، آب (أغس�ط�س) 

یكاد یكون مظفر النواب قد اخت�ف�ى 
من الصحافة الشیوعیة الرس�م�ی�ة، 
واستمّر األمر حتى ح�ی�ن ان�ت�ق�ل�ت 
ھذه الصحافة إلى ال�م�ع�ارض�ة ف�ي 
أواخر السبعینات وإن ظّل جم�ھ�ور 
الیسار العراقي بشكل عام متش�ب�ث�اً 
بمظ�ف�ر ال�ن�واب، وی�ت�اب�ع أخ�ب�اره 
ونشاطاتھ ویتناقل قصائده ویدونھا 
ویوّزعھا فیما بی�ن�ھ، ب�ل وی�ت�ب�ادل 
قصصاً أقرب إلى الم�ت�خ�یّ�ل ع�ن�ھ�ا 
م��ث��ل ال��م��ش��ارك��ة ف��ي ال��ث��ورة 

مروراً بالثورة الظفاریة   اإلرتیریة
إلى الكفاح المسلح في ف�ل�س�ط�ی�ن، 
ولعّل ذلك نابع من التسریبات ع�ن 
زیاراتھ لحركات الت�ح�رر ال�وط�ن�ي 
حینھا وف�ي م�واق�ع�ھ�ا ال�م�ت�ق�دم�ة، 
ولكن حین أص�ب�ح م�ظ�ف�ر ال�ن�واب 
منارة شامخة في الوس�ط ال�ث�ق�اف�ي 
العربي، بدأت المؤسس�ة ال�ح�زب�ی�ة 
الرسمی�ة ھ�ي ال�ت�ي ت�ت�قّ�رب م�ن�ھ 

وتجاملھ حد "التملّق" ف�ي مس�ع�ى 
 لتعزیز مكانتھا.

وكنت قد سمعت الكثیر من الحكای�ا 
من مظفر ال�ن�واب ش�خ�ص�ی�اً، ك�م�ا 
أعرف تفاصیل عن مواقف البع�ض 
للنیل منھ، وحین أتعّرض إل�ى ھ�ذا 
الموضوع، فلیس الھدف م�ن�ھ ن�ك�أ 
ال���ج���راح، ب���ل ألخ���ذ ال���دروس 
وال���ع���ب���ر،"ف���ذّك���ر إن ن���ف���ع���ت 
الذكرى" (الق�رآن، س�ورة األع�ل�ى 

 ).9، اآلیة  87
وأتذّكر أن شریط كاسیت وص�ل�ن�ي 
ك�ان ف�ی�ھ ال�ن�واب ی�ھ�ج�و ال�وض�ع 
السیاسي ف�ي ال�ع�راق ف�ي أواس�ط 
السبعینات بما فی�ھ م�واق�ف�ن�ا، ول�م 
أعثر على تلك القصیدة التي وردت 
فیھ طیلة ال�ف�ت�رة ال�م�اض�ی�ة ح�ت�ى 
وجدتھا لدى حسین الھ�ن�داوي ف�ي 
م��ق��ال��ت��ھ "ف��ت��ى ال��ع��راق م��ظ��ف��ر 
ال�ن�واب" وال��ق�ص�ی��دة ب�ع�ن��وان " 

وھ�ي س�ت�ة   سالوفة أبو سرھی�د"
س�وال��ف ك�م��ا ی�ق��ول وق�د نش��رت 
حینھا في " جبل ش�اخ رش" ف�ي 
كردست�ان أوائ�ل ن�ی�س�ان (اب�ری�ل) 

 كما یذكر: 1974
  أسولفلك
 أسولفلك

  وسوالف لیل
  وحصیني نفط

 وأحزاب إجاھھ الموت
  طرك هللا وكراسي بالوزارة

  ولبست النفنوف
 خل یكعد فھد ویشوف

یغاتي بغیبتك كام الشك�ن�ك وال�ب�ت�ل 
 والزبل والخریط

  وانتھ تكلي لو خیط الفجر بیّن
  إلزموا الخیط ولتعوفوه
 لكن كلّي وین الخیط ؟

 وین الخیط؟
وقد اطّ�ل�ع�ت ع�ل�ى دراس�ة ث�ان�ی�ة 
للصدیق حسین الھنداوي الذي كان 
ع��ل��ى م��الك ال��ق��ی��ادة ال��م��رك��زی��ة 
(الجناح الشیوعي اآلخ�ر) نش�رھ�ا 
في "مجلة أص�وات" ف�ي ب�اری�س 
التي كان یرأس تحریرھا. وأود أن 
أشیر إلى أن م�ن ال�ك�ت�ب ال�م�ھ�م�ة 
األولى التي أّرخت لمظ�ف�ر ال�ن�واب 
ھو ما نشره باقر یاسین في دمشق 

وق�د ت�ح�اورت م�ع�ھ  1988العام 
بشأنھ مطوالً عّدة مرات والموسوم 
"مظفر الن�واب ح�ی�ات�ھ وش�ع�ره"، 
كما جرت محاوالت لجم�ع قص�ائ�ده 
ونشرھا وأحیاناً دون موافقة منھ ، 
ح��ی��ث ك��ان��ت تُ��ج��م��ع م��ن ب��ع��ض 
الكاسی�ت�ات ألم�اس�ي ك�ان ال�ن�واب 
یعقدھا في دمش�ق أو الس�ل�م�یّ�ة أو 
طرابلس أو بی�روت أو أوروب�ا أو 
أمریكا وكندا، لكنھا كما ق�ال ألك�ث�ر 
من مرة ال تعبّ�ر ع�ن�ھ وال ت�م�ث�ل�ھ، 
علماً بأن ما صدر عنھ ھ�و دی�وان 

ال�ذي  1969العام   "الریل وحمد"
ص��م��م غ��الف��ھ ال��ف��ن��ان ض��ی��اء 

و"وتریات لیلی�ة" ط�ب�ع  العزاوي 
في الجزائر في أواخر الس�ب�ع�ی�ن�ات 

، 1983وال�ط�ب�ع�ة ال�ث�ال�ث�ة ال�ع�ام 
و"ح��ّج��ام" و" ال��م��س��اورة أم��ام 

  الباب الثاني "...
وق��د ب���ذل���ُت م���ع دار ال���ك���ن���وز 

التي ك�ان ص�اح�ب�ھ�ا ع�ب�د  األدبیة 
الرحمن النع�ی�م�ي (س�ع�ی�د س�ی�ف) 
ورف��اق��ھ م��ح��اول��ة ج��ادة ل��ط��ب��ع 
"األعمال الكاملة"، وذلك باالتفاق 
مع مظفر النواب، وت�ع�ھ�دت ال�دار 
بإخراجھا بأحسن ح�لّ�ة وت�دق�ی�ق�ھ�ا 
والحصول على موافق�ت�ھ ال�خ�ط�ی�ة 
قبل طبعھا، لك�ن ذل�ك ل�م ی�ت�ح�ق�ق 
ألسباب موضوعیة وذاتیة، وم�ن�ھ�ا 
عودة أصحابھا إلى الب�ح�ری�ن ب�ع�د 
االنفراج الذي حص�ل ف�ی�ھ�ا ال�ع�ام 

، وع�دم اس��ت�ك��م�ال ج�م��ی��ع 2000

أعم�ال�ھ ال�م�وزع�ة ف�ي ك�اس�ت�ی�ات 
 عدیدة.

وكان عبد الرحمن النعی�م�ي أم�ی�ن�اً 
عاماً للجبھة الشعبیة في الب�ح�ری�ن 
وسبق لھ أن التقى مظفر في ع�دن 
وظفار في السبعینات، ومعھ رفیقھ 
عبد النبي العكري (حسین موسى) 
وظلّت عالقة الجبھة، وف�ی�م�ا ب�ع�د 
جمعیة العمل الوطني "وعد" التي 
انبثقت عنھا، بمظفر متینة ووثیق�ة 
وقد منحھ "منتدى ع�ب�د ال�رح�م�ن 

 2016في العام   النعیمي الفكري"
وساماً ودرعاً خاصاً ، ع�ل�م�اً ب�ان 
المنتدى تأسس بعد رحیل النعیمي، 
وبسب�ب ظ�روف م�ظ�ف�ر الص�ح�ی�ة 
تس�ل�م�ت�ھ ن�ی�اب�ة ع�ن�ھ، وك�ن�ت ق��د 
تعّرفت على النعیمي في عدن أیضاً 
خالل وجودي إللقاء محاضرة ع�ن 
" دیمقراطی�ة ال�ت�ع�ل�ی�م واإلص�الح 

، وق�د 1974الجامعي " في العام 
دّونت في سردیة موّسع�ة ع�الق�ت�ي 
التاریخیة ب�ھ ف�ي ك�ت�اب أص�درت�ھ 
عنھ بعد رحیلھ والموس�وم " ع�ب�د 

الرائي والمرئي  –الرحمن النعیمي 
وما بینھما، دار ال�ك�ن�وز األدب�ی�ة، 

 ".2016بیروت، 
تج�در اإلش�ارة إل�ى أن دراس�ت�ی�ن 
م�ھ�م�ت�ی�ن ك�ان�ت�ا ق��د ص�درت�ا ع��ن 

 1996الشاع�ر األول�ى ف�ي ال�ع�ام 
والموسومة "مظفر النواب ش�اع�ر 
ال�م�ع�ارض�ة الس�ی�اس��ی�ة" لـ� ع�ب��د 
الق�ادر ال�ح�س�ن�ي وھ�ان�ي ال�خ�ی�ر، 
والثانیة لـ� حس�ی�ن س�رم�ك حس�ن 
ال��ت��ي ھ��ي ب���ع��ن��وان" ال��ث���ورة 

وقد أش�رت  2010النوابیة" العام 
إلیھا في مقالتي عن مظفر ال�ن�واب 
المنشورة في صحیفة االق�ت�ص�ادی�ة 

 13/5/2011(السعودیة) بتاری�خ 
بعنوان "بعد سنوات من ال�ت�م�رد.. 

 مظفر النواب یعود إلى بغداد".
وقبل أن أختتم ھذا المقطع أود أن 
أشیر إل�ى أن م�ظ�ف�ر ال�ن�واب م�ن 

، وھ�ن�اك م�ن ی�ق�ول 1934موالید 
اس��ت��ن��اداً إل��ى ال��ط��ب��ی��ب��ة  1932

التشیكیة ف�ال�س�ت�ا ك�االل�وف�ا ال�ت�ي 
ع�اش��ت ف��ي ال��ع��راق م��ن��ذ أوس��ط 
الع�ش�ری�ن�ات وغ�ادرت�ھ ف�ي ال�ع�ام 

، وأستند ف�ي ھ�ذا ال�ت�اری�خ 1932
إلى الروایة التي أصدرتھ�ا ای�ل�ون�ا 
بورس�ك�ا ع�ن�ھ�ا وھ�ي ب�ع�ن�وان " 
طبیبة في بیت ال�ب�رزن�ج�ي" وق�ام 
بترجمتھا حسین العامل في أواخ�ر 
التسعینات ونشرتھا دار المدى ف�ي 

وحس�ب م�ا   ،2000دمشق العام 
یذكر مظفر النواب أنھ�ا ھ�ي ال�ت�ي 
ولّدتھ وھذا یعني أنھ ولد في مطل�ع 

، وقد دققت ذلك بتنبیھ 1932العام 
 من الصدیق عصام الحافظ الزند.

وإذا كانت حیاة مظفر النواب ال�ت�ي 
تقارب التسع�ة ع�ق�ود م�ن ال�زم�ان 
م��ل��ی��ئ��ة ب��ال��ح��ی��وی��ة وال��م��غ��ام��رة 
وال��ت��رح��ال والش��م��وخ واألح��الم 
والمعاكسة ل�ل�ت�ی�ار الس�ائ�د، ف�إن�ھ 
الیوم یعاني منذ ع�ق�د م�ن ال�زم�ان 
تقری�ب�اً م�ن م�رض ال�ب�ارك�ن�س�ون 
وحیداً في خلوة أق�رب إل�ى خ�ل�وة 
رابعة العدویة ولقائھا بم�ع�ش�وق�ھ�ا 
ال��خ��ال��ق وھ��ي ع��ودة إل��ى رح��م 
األشیاء ، وكما یق�ول : ع�ودة إل�ى 

 الھور والعصفور وأعواد القصب 
أسمع خلوة العصفور/ ج�ن�ھ ری�ش 

   ونقطة نور
ولم تنفع قطع غربتھ بزیارة عابرة 

ب�دع�وة  2011إلى الوطن في العام 
م��ن ج��الل ال��ط��ال��ب��ان��ي رئ��ی��س 
الجمھوریة حی�ن�ھ�ا، إّال أن�ھ فّض�ل 
البقاء معتّقاً في منفاه، وكان مكتب 
رئیس الوزراء نوري المال�ك�ي ق�د 
بذل عّدة محاوالت لل�ت�واص�ل م�ع�ھ 
وأجرى عّدة اتصاالت معي، وكذلك 

السفارة العراقیة في بیروت، لك�ن�ھ 
ظّل م�ع�ت�ك�ف�اً ف�ي ص�وم�ع�ت�ھ الئ�ذاً 
بعزلتھ ال�م�ج�ی�دة، خص�وص�اً ب�ع�د 
التدھور الشدید في ص�ح�ت�ھ، وھ�ذا 
ما دفعني لعدم اللقاء بھ لكي أحتفظ 
بص��ورت��ھ ال��م��ت��أل��ق��ة ف��ي ذھ��ن��ي 
العتبارات نفسیة وعاطف�ی�ة، وھ�و 
ما ات�ب�ع�ت�ھ أیض�اً م�ع ال�ج�واھ�ري 
وأدیب الج�ادر وم�ح�م�ود ال�ب�ی�ات�ي 
وك��وث��ر ال��واع��ظ وص��ال��ح دّك��ل��ھ 
ومحمد بحر العلوم ومحمد حس�ی�ن 
فض�ل هللا وغ��ی�رھ�م م��ن أص�دق��اء 
وشخصیات عامة، علماً بأنني كنت 
دائ�م الس�ؤال م�ن م��ح�ی�ط��ھ�م ع��ن 
أوض��اع��ھ��م الص��ح��ی��ة وم��ت��اب��ع��اً 

 ألخبارھم.
***** 

أشعر أحیاناً وربما م�ع�ي ك�ث�ی�رون 
أننا حین نستمع إلى مظفر ال�ن�واب 
فإن الكلمات ال تخرج من فمھ، ب�ل 
یتحدث بفؤاده، وھكذا یطغى ع�ن�ده 
حب اللغة لدرجة العشق وال�ت�ولّ�ھ، 
وھو ال�ذي ی�ج�م�ع ب�ی�ن ج�وان�ح�ھ 
عفویة طف�ل ودھش�ت�ھ وت�ل�ق�ائ�ی�ت�ھ 
وصدقھ ومشاكستھ وتمرده، مثل�م�ا 
یجمع تجربة شیخ مج�رب وح�ك�ی�م 
خ�بِ�ر ال��ح�ی�اة ودروب��ھ�ا ال�وع��رة، 
ونتعجب كی�ف اس�ت�ط�اع أن ی�وائ�م 
بین ال�ن�ق�ی�ض�ی�ن، بس�اط�ة ال�ط�ف�ل 

 وحكمة الحكیم.
وكان مظفر النواب ح�ریص�اً ع�ل�ى 
جودة ما ینتج حتى لتبدو مت�واف�ق�ة 
مع قیم الجمال والخ�ی�ر وال�ح�ری�ة، 
وتلك باقة أحالمھ، وھو ال ی�ك�ت�ف�ي 
بالع�اب�ر أو ال�ع�ی�ش ف�ي ال�ل�ح�ظ�ة 
الراھنة، بل إن ع�ق�ل�ھ ی�ع�ی�ش ف�ي 
المستقبل، باستعارة م�ن ال�روائ�ي 
ال�روس�ي م��ك�س�ی��م غ�ورك��ي ح�ی��ن 

أحد ثورّي عصره ب�ق�ول�ھ:   وصف
أن نص��ف ع��ق��ل��ھ ی��ع��ی��ش ف��ي 
المستقبل، وب�ق�در م�ا ك�ان م�ظ�ف�ر 
باستمرار مع ال�ن�اس، ل�ك�ن�ھ ك�ان 
ی�م��یّ�ز ن�ف��س�ھ ع��ن�ھ��م، إن��ھ یش��ب��ھ 
المجموع، لكنھ لیس عل�ى ش�اك�ل�ة 

 أي واحد منھم.
ولعّل ما یكتبھ ھو أقرب إلى صیحة 
ان��ب��ھ��ار، ألن��ھ ی��رى م��ا ال ی��راه 
اإلنسان العادي، وكثیراً ما یت�وق�ف 
وتسترعي انتباھھ وتشغل ت�ف�ك�ی�ره 
قضایا یمّر علیھا البشر ال�ع�ادی�ون 
دون أن تلف�ت ان�ت�ب�اھ�ھ�م، ف�ع�ی�ن�ھ 
وذاكرتھ ال�ب�ص�ری�ة ك�ان�ت ش�دی�دة 
المالحظة، حیث صّور الھ�ور ب�ك�ل 
ما فیھ واس�ت�م�ع إل�ى أن�غ�ام�ھ م�ن 

راصد وق�ارئ   لھجة أھلھ ، فمظفر
ومصّور وموسیقي یحّس باألشی�اء 
ویشّمھا ویسم�ع ن�ب�ض�ھ�ا، وی�ق�وم 
بتفكیك الظواھر وإع�ادة ت�رك�ی�ب�ھ�ا 
الستجالء قدراتھا وإظھار دالالتھا، 
ب�ال�م�أل�وف وال�الّم�أل�وف، وھ�و ال 
یستسھل كتابة قصیدتھ لس�اع�ة أو 
ساعت�ی�ن ، وأح�ی�ان�اً ت�ط�ول ب�ی�ده 
حیاكتھا ألشھر أو حت�ى لس�ن�وات، 
فلم ینجز قصیدتھ للریل وحمد دون 
عملیة ھضم وتمثّل للحالة الجدی�دة 
التي دخ�ل�ھ�ا م�ن�ذ زی�ارت�ھ األول�ى 
ل��ألھ��وار، ح��ت��ى نض��ج��ت ع��ن��ده 
القصیدة على نار ھادئة دامت أكثر 

 1956من سنتین، أي م�ن�ذ ال�ع�ام 
، ف�خ�رج�ت م�ن 1958إلى ال�ع�ام 

التنّور طازج�ة ش�ھ�ی�ة، وھ�ذا ھ�و 
الفرق بین الشاعر الجید والشاع�ر 
ال�رديء، وك�ذل��ك ال��ك�ات��ب ال��ج�ی��د 
والكاتب الرديء ألن ال�ب�ح�ث ع�ن 
الجودة ین�ب�غ�ي أن ی�ب�ق�ي ال�ك�ات�ب 
والش��اع��ر وال��م��ب��دع بش��ك��ل ع��ام 
ض�ن��ی�ن��اً ب��ن�ف��س��ھ واس��م��ھ وق�ل��م��ھ 
وریشتھ وصوتھ وأداتھ، لذلك یبقى 

  كما یقول المتنبي :  على قلق
 فما حاولت في أرض مقاماً 

  وال أزمعت عن أرض زواال
 على قلق كأن الریح تحتي 

  أوجھھا جنوباً أو شماالً 
ولذلك بق�ي م�ظ�ف�ر ال�ن�واب ك�ث�ی�ر 
الترّدد في النشر ألنھ یعید ویص�ق�ل 
ویحّسن ویضیف وی�ح�ذف س�اع�ی�اً 
للرقي والجودة، وكل شاعر جید أو 
مبدع جی�د بش�ك�ل ع�ام ھ�و ق�ارئ 
جید، یجید اإلصغاء ب�ك�ل ح�واس�ھ، 
ناھیك عن ضرورة أن یكون خیال�ھ 
خصباً، فال شاعر أو م�ب�دع ب�دون 
خیال أو حتى ی�وت�وب�ی�ا، ف�ف�ي ك�ل 
فلسفة ھناك شیئاً ف�ي ال�ی�وت�وب�ی�ا، 
وال��م��ب��دع ال یص��ب��ح م��ب��دع��اً إّال 
ب�ال�ق��ارئ، ح��ی�ث ی�ن�م��و وی��ت�ط��ور 
ویتجّدد معھ، ولذلك تراه غیر قاب�ل 
على نفسھ وال قناعة لھ بما ی�ن�ت�ج 
ألن���ھ ی���ری���د األفض���ل واألحس���ن 
واألب��ھ��ى، خص��وص��اً إذا م��ا ق��رأ 
نصوصھ بعین الناق�د، الس�یّ�م�ا إذا 

 اختلى بنفسھ.
وم�ظ�ف�ر ال�ن�واب ل�م ی�ت�وق�ف ول�م 
ینضب حبر قلمھ طیلة ما یزید ع�ن 
ستة عقود من الزم�ان، ألن ق�ل�م�ھ 
سیصاب بالصدأ ل�و اس�ت�ك�ان ل�م�ا 
أنجز، فالكسل والرضا عن ال�ن�ف�س 
ھ�و ع��دو الش��اع�ر بش��ك��ل خ��اص 

 والكاتب بشكل عام.
ثم�ة خ�ی�ط رف�ی�ع ب�ی�ن ال�ع�ب�ق�ری�ة 
والجنون، ولعّل ھذا ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى 
الشعر والموسیقى والفنون بش�ك�ل 
عام أكثر من غ�ی�رھ�ا، ل�ذل�ك ی�ق�ال 
أحیاناً جنون الشاعر أو عبق�ری�ت�ھ، 
شیطانھ أو رحمانھ ، بمعنى اإللھام 
واإلیحاء الذي ی�أت�ی�ھ م�ن مص�ادر 
غ���امض���ة، وك���ن���ت ق���د س���أل���ت 
ال���ج���واھ���ري ع���ن "ال���ل���ح���ظ���ة 
اإلبداعیة" وكیف ی�ن�زل ع�ل�ی�ھ أو 
یفاجئھ اإلل�ھ�ام؟ ف�ق�ال: ش�ی�ئ�اً م�ا 
ی��وش��وش��ن��ي وی��ھ��م��س ف��ي أذن��ي 
فأستجیب إل�ی�ھ، والس�یّ�م�ا ح�ی�ن�م�ا 
یست�ح�ث�ھ ع�ل�ى ال�خ�ط�ى وی�ح�فّ�زه 
ویستفزه لی�أت�ي ب�ط�ل�ع�ت�ھ ال�ب�ھ�ی�ة 

 وصوتھ الجمیل ورشاقة حركتھ.
ھناك قوة خفیة وشحنة جاذب�ة م�ع 
ش��يء م��ن الش���ج��ن وال��ت��وّج���ع 
والتحّدي في ل�غ�ة م�ظ�ف�ر ال�ن�واب 
فھي لغ�ة م�رك�ب�ة ك�ی�م�ی�اوی�اً، ف�ق�د 
تنفجر في المواج�ھ�ة وق�د ت�ت�ح�ّول 
إل��ى س��م��ف��ون��ی��ة ب��ھ��ارم��ون��ي ف��ي 
المحسوسات والص�وف�ی�ات، ح�ی�ث 
یختفي الصخب والض�وض�اء ال�ذي 
تحدثھ قصیدة التحدي والمب�اش�رة، 
فلكل حرف ص�وت وإذا اج�ت�م�ع�ت 
الحروف تش�ك�ل�ت ك�ل�م�ات وج�م�ل 
ومعان ودالالت، ف�م�ا ب�ال�ك ح�ی�ن 
تكتسب مسحة م�وس�ی�ق�ی�ة، وھ�ك�ذا 
ھو شعر مظفر، إنھ یضع ح�واس�ك 
كلّھا في حالة تأھب، السیّم�ا األذن 
وال��ع��ی��ن، فش��ع��ر م��ظ��ف��ر م��غ��نّ��ى 
ومطّرب ومس�م�وع ع�ل�ى ط�ری�ق�ة 

 القدامى.
وقد سألتھ مّرة من تفّضل أن یغن�ي 
شعرك، ف�ذك�ر ال�م�ط�رب�ی�ن ال�ی�اس 
خضر وسعدون جابر، وسألتھ ع�ن 
آخرین، فلم یحبّذ ذل�ك، وك�ان أح�د 
المطربین قد استمات في الح�ص�ول 
على م�واف�ق�ة ل�ن�ص ی�غ�ن�ی�ھ، ف�ل�م 
یستجب لھ مظفر الن�واب، م�ع أن�ھ 
یحمل صوتاً جمیالً، وق�ال ل�ي: إن 
ط�ب��ق�ات ص��وت�ھ ال ت�ت��ن��اس�ب م��ع 
قصائدي، وھناك عالقة بین دالالت 
ال��ح��روف وال��ن��ق��ط��ة وال��ف��ارزة 
وال��وق��وف واالن��ط��الق والس��ك��ون 
والصعود، وكل�ھ�ا تش�ع�ر ب�ھ�ا م�ع 
روح مظفر ح�ی�ن ی�ت�ل�و قص�ی�دت�ھ، 
فجذوة الشعر في قصائده م�ب�ث�وث�ة 
في خالیاه، وكل ما یلزمھ�ا ش�رارة 
صغیرة لیشتعل السھل كلھ على حد 
تعبیر ماوتسي تونغ، وتلك بص�م�ة 

            ا  عبد الحسین شعبانودا  م   ابا  
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ف��ت��ارة ب��زع��م نض��وب وس��ی��ل��ت��ھ 
اإلب��داع��ی��ة ب��ع��د أن ت��ح��ّول إل��ى 
الفصحى، وتارة أخ�رى ل�م�ؤاخ�ذات 
س��ی��اس��ی��ة ، الس��یّ��م��ا ف��ي أواس��ط 

وقد یكون ج�زء م�ن�ھ�ا   السبعینات
"إرض����اًء" ل����ح����زب ال����ب����ع����ث 
"الحلیف"، خصوصاً وأن�ھ ان�ح�از 
إلى القیادة المركزی�ة ف�ي الص�راع 
الداخلي، ولم تكت�ب أي دراس�ة أو 
بحث أو ن�ق�د ج�اد إلب�داع�ھ ط�ی�ل�ة 
سنوات السبعینات والثمانینات، في 

العربي بھ یزداد   حین كان االھتمام
ویتّسع من جانب حركة ال�م�ق�اوم�ة 
الفلسطینیة أو من جانب المث�ق�ف�ی�ن 
الع�رب بش�ك�ل ع�ام، ح�ی�ث أص�ب�ح 
مظ�ف�ر ال�ن�واب ظ�اھ�رة وت�ظ�اھ�رة 
شعریة أی�ن�م�ا ح�ّل وح�ی�ث�م�ا رح�ل 

اآلالف م��ن   ی��ح��ت��ش��د لس��م��اع��ھ
الش��اب��ات والش��ب��ان ال��م��ت��ع��ط��ش 
للتغیی�ر، وك�ان�ت األمس�ی�ات ال�ت�ي 
تسجل على كاسیتات بمثابة منشور 
س�ري م�ب��ش��ر ب��ال�ع��ش��ق وال��ث��ورة 
والجم�ال ی�ت�ن�اق�ل�ھ ال�م�ع�ج�ب�ون ب�ھ 

 وبشعره.
م�ظ�ف�ر ال�ن�واب مس�اف�ة   لقد وض�ع

بینھ وبین العمل الحزبي والسیاسي 
الروتیني الیومي، لك�ن�ھ ل�م ی�ت�واَن 
من النقد الفكري والثقافي للمواقف 
وال��ت��وج��ھ��ات ض��م��ن اج��ت��ھ��ادات 
وقناعات ظّل متمسكاً ب�ھ�ا، وع�بّ�ر 
عنھا في العدید من الق�ص�ائ�د، وإذا 
كانت مرحلة المنفى األول�ى أق�رب 
إل��ى ال��م��ب��اش��رة ك��م��ا ع��ك��س��ت " 
وتریات لیلیة" فإن المرحلة الثانیة 
امتازت بالرمزیة وغیر ال�م�ب�اش�رة 
واتسمت بمسحة صوفی�ة وظ�ھ�رت 
ت�ل�ك واض�ح�ة ف�ي م��ج�م�وع��ت�ھ " 

  المساورة أمام الباب الثاني".
ولعّل المواقف السلبی�ة م�ن ج�ان�ب 
ال�ی�س�ار ال�ع�راق�ي ال�رس�م�ي، إزاء 
م��ظ��ف��ر ال��ن��واب، أل��ح��ق��ت ض��رراً 
بالیسار نفسھ، ودلّ�ت ع�ل�ى قص�ر 
نظر العدید من اإلدارات ال�ح�زب�ی�ة، 
السیّما بتعاطیھا مع شؤون الثق�اف�ة 
وال�م��ث�ق��ف�ی��ن وھ��ي م�واق��ف ظ��لّ��ت 
مستمرة في ما ی�ت�ع�لّ�ق ب�الس�ی�اس�ة 
الثقافیة والمثقفین والمبدعین، أذكر 
منھم على سبیل المثال ال ال�ح�ص�ر 
المواقف من ك�ل م�ن ال�روائ�ي ذو 
النون أیوب والش�اع�ر ب�در ش�اك�ر 
السیاب والكاتب واألكادیمي ص�الح 
خالص وعشرات األسماء الكبی�رة، 
من ضمنھم مؤخراً الشاع�ر س�ع�دي 
یوسف، بل إن قسماً غیر قلیل منھم 
تعّرضوا للتنكیل وج�رت م�ح�اوالت 
لحجب نصوصھم عن النشر، ناھیك 
عن المحارب�ة ب�األرزاق واألم�ث�ل�ة 

  عدیدة ال یتّسع المجال لذكرھا.
وباست�ع�ارة م�ج�ازیّ�ة م�ن ت�ج�ارب 
كونیة یساریة أم ی�م�ی�ن�ی�ة ی�م�ك�ن�ن�ا 
القول أن أسماء الحّكام ال�ظ�ال�م�ی�ن 
وال�م��ت��س��ل��ط��ی��ن م��ن الس��ی��اس��ی��ی��ن 
وغیرھم ال تجد مكانھا اإلیجابي من 
ال��ت��اری��خ، ف��ي ح��ی��ن أن أس��م��اء 
المبدعین تبقى تتألأل على امت�داده، 
م�ث�ل ب�ی�ت�ھ�وف�ن وك�ان�ط وف�ول�ت�ی��ر 
ومونتس�ك�ی�و وروس�و وش�ك�س�ب�ی�ر 
وغوتھ وموزارت وباخ وتولستوي 
وتشیخوف ورامب�و وس�واھ�م، ف�ي 
الوقت الذي ال أحد یتذّكر م�ن ك�ان 
رئ�ی�س وزراء أو م�ل�ك�اً أو وزی��ر 
خارجیة ھذا البلد أو ذاك وھ�م م�ن 

 مجایلي ھؤالء المبدعین.
وَمْن أنفع وأھم وأكثر ت�ع�ب�ی�راً ع�ن 
تطلعات الناس وھم�وم�ھ�م ش�ارل�ي 
ش�اب��ل��ن وتش�ای��ك��وفس��ك�ي وك��اف��ك��ا 
وفیلیني وفرانك سین�ات�را وس�ارت�ر 
وال��ب��ی��ر ك��ام��و وك��ول��ن ولس��ون 
وأراغ��ون وغ��رامش��ي وأدون��ی��س 
وم���ح���م���ود دروی���ش وأنس���ت���اس 
الكرملي وفیروز وس�ع�دهللا ون�وس 
وأم ك��ل��ث��وم وع��ل��ي ع��ی��د ال��رازق 

ومحمد عبده أم وزراء داخ�ل�ی�ة أم 
دفاع أم مسؤولین أمنیین، عاصروا 
أولئك المبدعین؟ وم�ن أق�رب إل�ى 
الش��ی��وع��ی��ة روزا ل��ك��س��م��ب��ورغ 
وبریخیت وبیكاسو وجولی�ا ك�وري 
أم ست�ال�ی�ن ودرج�ن�س�ك�ي وب�ی�ری�ھ 

 وجدانوف وسواھم؟
ویمكن�ن�ا ال�ق�ول أی�ھ�م�ا أھ�م ع�ل�ي 
الوردي والجواھري وعبد ال�ج�ب�ار 
عبدهللا ومحمد م�ھ�دي ال�م�خ�زوم�ي 
وعلي جواد الطاھر وغائب ط�ع�م�ھ 
فرمان وبدر شاكر السیاب ویوسف 
ال�ع��ان��ي ون�اھ��دة ال��رم�اح وزی��ن��ب 
(فخریة عبد الكریم) ولمیعة عباس 
ع��م��ارة وأب��و َك��اط��ع (ش��م��ران 
الیاسري) ومظف�ر ال�ن�واب وك�اظ�م 
السماوي وسعدي یوس�ف أم ع�ق�ل 
بیروقراطي متسلط وفك�ر م�ت�ح�ج�ر 
ی��ؤثّ��م وی��ح��ّرم وی��ج��ّرم ف��ي إط��ار 
منظومتھ التعسفیة وال أرغ�ب ف�ي 
التس�م�ی�ات، ف�ف�ي ال�م�ع�ن�ى ت�ك�م�ن 

 الداللة.
وإذا كان خروج بعض المثقفین من 
األحزاب الشمولیة یضی�ق أم�ام�ھ�م 
ف�رص ال�ن�ش�ر واالن�ت�ش�ار، إّال أن 
خروج بع�ض�ھ�م اآلخ�ر م�ن أم�ث�ال 
مظفر النواب فیھ خسارة ل�ألح�زاب 
ذاتھا، ال ی�م�ك�ن ت�ع�ویض�ھ�ا ب�آالف 
المنتسبین، وذلك درس ال غنى عنھ 
للمشتغلین في عالم السیاسة بلحاظ 
عالقت�ھ ب�ع�ال�م ال�ث�ق�اف�ة واإلب�داع، 
ناھیك عن "وصایا" الرف�ی�ق ف�ھ�د 
التي طالما یتم ت�ردی�دھ�ا ب�ط�ری�ق�ة 
أق�رب إل��ى ال��ت�ع�اوی��ذ واألدع��ی�ة ، 
خصوصاً حین تت�ح�ّول إل�ى م�ج�ّرد 
نصوص صّماء وعظیة وذات سم�ة 
نمط�ی�ة أق�رب إل�ى ال�م�ح�ف�وظ�ات، 
السیّما بإھمالھا عند التطب�ی�ق، ب�ل 
العمل بالض�د م�ن�ھ�ا وأن�ق�ل�ھ�ا ھ�ن�ا 
لالستذكار والفائدة "أیھ�ا ال�رف�ی�ق 
كن تقدمیاً... في نظرتك نحو ال�ع�ل�م 
والفن واألدب والثقافة، ودافع عنھا 
باع�ت�ب�ارھ�ا م�ل�ك ش�ع�ب�ن�ا.. وم�ل�ك 
اإلنس��ان��ی��ة ال��ت��ق��دم��ی��ة.. واح��ت��رام 
العلماء وال�ف�ن�ان�ی�ن واألدب�اء دون 
االل���ت���ف���ات إل���ى ق���وم���ی���ات���ھ���م 

 وأجناسھم...".
وباستثناء ما نش�ره ك�اظ�م غ�ی�الن  

م��ن دراس��ة أول��ی��ة ف��ي "م��ج��ل��ة 
الثقافة" التي كان ی�رأس�ھ�ا ص�الح 
خالص والموس�وم�ة "م�ع قص�ائ�د 

ال�ری�ل   مظفر النواب خ�ارج دی�وان
 1975وح�م�د"، آب (أغس�ط��س) 

یكاد یكون مظفر النواب قد اخ�ت�ف�ى 
من الصحافة الشیوعیة ال�رس�م�ی�ة، 
واستمّر األمر حتى حین انتقلت ھذه 
الصحافة إلى المعارضة ف�ي أواخ�ر 
السبعینات وإن ظّل جمھور الی�س�ار 
العراقي بشكل عام متشبثاً ب�م�ظ�ف�ر 
النواب، ویتابع أخب�اره ونش�اط�ات�ھ 
ویتناقل قصائده ویدونھا ویوّزع�ھ�ا 
فیما بینھ، بل ویتبادل قصصاً أقرب 
إلى المتخیّل عنھا مث�ل ال�م�ش�ارك�ة 

م��روراً   ف��ي ال��ث��ورة اإلرت��ی��ری��ة
ب�ال��ث��ورة ال�ظ��ف��اری��ة إل�ى ال��ك��ف��اح 
المسلح في فل�س�ط�ی�ن، ول�ع�ّل ذل�ك 
نابع من التسری�ب�ات ع�ن زی�ارات�ھ 
لحركات التحرر الوطني حینھا وفي 
مواقعھ�ا ال�م�ت�ق�دم�ة، ول�ك�ن ح�ی�ن 
أصبح مظفر النواب منارة ش�ام�خ�ة 
في الوسط الثقافي ال�ع�رب�ي، ب�دأت 
المؤسسة الحزب�ی�ة ال�رس�م�ی�ة ھ�ي 
الت�ي ت�ت�قّ�رب م�ن�ھ وت�ج�ام�ل�ھ ح�د 
"ال�ت��م�لّ��ق" ف�ي مس��ع�ى ل��ت�ع��زی��ز 

 مكانتھا.
وكنت قد سمعت الكثیر من الحك�ای�ا 
من مظفر ال�ن�واب ش�خ�ص�ی�اً، ك�م�ا 
أعرف تفاصیل عن مواقف البع�ض 
للنیل منھ، وحین أتعّرض إل�ى ھ�ذا 
الموضوع، فلیس الھدف م�ن�ھ ن�ك�أ 
ال���ج���راح، ب���ل ألخ���ذ ال���دروس 
وال���ع���ب���ر،"ف���ذّك���ر إن ن���ف���ع���ت 

الذكرى" (القرآن، س�ورة األع�ل�ى 
 ).9، اآلیة  87

وأتذّكر أن شریط كاسی�ت وص�ل�ن�ي 
كان ف�ی�ھ ال�ن�واب ی�ھ�ج�و ال�وض�ع 
السیاسي ف�ي ال�ع�راق ف�ي أواس�ط 
السبعینات بما فی�ھ م�واق�ف�ن�ا، ول�م 
أعثر على تلك القصیدة التي وردت 
فیھ طیلة ال�ف�ت�رة ال�م�اض�ی�ة ح�ت�ى 
وجدتھا لدى حسین ال�ھ�ن�داوي ف�ي 
مقالتھ "فتى العراق مظفر النواب" 
والقصیدة بعنوان " س�ال�وف�ة أب�و 

وھي ستة س�وال�ف ك�م�ا   سرھید"
یقول وقد نشرت حینھا ف�ي " ج�ب�ل 
شاخ رش" ف�ي ك�ردس�ت�ان أوائ�ل 

 كما یذكر: 1974نیسان (ابریل) 
  أسولفلك
 أسولفلك

  وسوالف لیل
  وحصیني نفط

 وأحزاب إجاھھ الموت
  طرك هللا وكراسي بالوزارة

  ولبست النفنوف
 خل یكعد فھد ویشوف

یغاتي بغیبتك كام الش�ك�ن�ك وال�ب�ت�ل 
 والزبل والخریط

  وانتھ تكلي لو خیط الفجر بیّن
  إلزموا الخیط ولتعوفوه
 لكن كلّي وین الخیط ؟

 وین الخیط؟
وق�د اطّ�ل�ع�ت ع��ل�ى دراس�ة ث�ان�ی��ة 
للصدیق حسین الھنداوي الذي كان 
على مالك القیادة المركزیة (الجناح 
الشیوعي اآلخر) نشرھا في "مجلة 
أص�وات" ف�ي ب�اری�س ال�ت�ي ك��ان 
یرأس تحریرھا. وأود أن أشیر إلى 
أن من الكتب المھمة األول�ى ال�ت�ي 
أّرخت لمظفر النواب ھو م�ا نش�ره 

 1988باقر یاسین في دمشق العام 
وقد تحاورت معھ بشأنھ مطوالً عّدة 
مرات والموسوم "م�ظ�ف�ر ال�ن�واب 
ح��ی��ات��ھ وش��ع��ره"، ك��م��ا ج��رت 
محاوالت لجمع قص�ائ�ده ونش�رھ�ا 
وأحیاناً دون موافق�ة م�ن�ھ ، ح�ی�ث 
كانت تُجمع من بعض ال�ك�اس�ی�ت�ات 
ألماسي كان ال�ن�واب ی�ع�ق�دھ�ا ف�ي 
دمشق أو السلمیّ�ة أو ط�راب�ل�س أو 
بیروت أو أوروبا أو أمریكا وكن�دا، 
لكنھا كما قال ألكثر من مرة ال تعبّر 
عنھ وال تمثلھ، علماً بأن م�ا ص�در 
ع����ن����ھ ھ����و دی����وان "ال����ری����ل 

ال�ذي ص�م�م  1969العام   وحمد"
غ����الف�����ھ ال�����ف�����ن�����ان ض�����ی�����اء 

و"وتریات لیلی�ة" ط�ب�ع  العزاوي 
في الجزائر في أواخر الس�ب�ع�ی�ن�ات 

، 1983وال�ط�ب�ع�ة ال�ث�ال�ث�ة ال�ع�ام 
و"حّجام" و" المساورة أمام الباب 

  الثاني "...
وق���د ب���ذل���ُت م���ع دار ال���ك���ن���وز 

التي ك�ان ص�اح�ب�ھ�ا ع�ب�د  األدبیة 
الرحمن الن�ع�ی�م�ي (س�ع�ی�د س�ی�ف) 
ورف��اق��ھ م��ح��اول��ة ج��ادة ل��ط��ب��ع 
"األعمال الكاملة"، وذلك باالتف�اق 
مع مظفر الن�واب، وت�ع�ھ�دت ال�دار 
بإخراجھا بأحس�ن ح�لّ�ة وت�دق�ی�ق�ھ�ا 
والحصول على مواف�ق�ت�ھ ال�خ�ط�ی�ة 
قبل طبعھا، ل�ك�ن ذل�ك ل�م ی�ت�ح�ق�ق 
ألسباب موضوعیة وذاتیة، وم�ن�ھ�ا 
عودة أصحابھا إلى ال�ب�ح�ری�ن ب�ع�د 
االنفراج ال�ذي حص�ل ف�ی�ھ�ا ال�ع�ام 

، وع��دم اس��ت��ك�م��ال ج��م��ی��ع 2000
أع�م�ال�ھ ال�م�وزع�ة ف�ي ك�اس�ت�ی�ات 

 عدیدة.
وكان عبد الرحمن النع�ی�م�ي أم�ی�ن�اً 
عاماً للجبھة الشعبیة في الب�ح�ری�ن 
وسبق لھ أن التقى مظفر ف�ي ع�دن 
وظفار في السبعینات، ومعھ رفیق�ھ 
عبد النبي العكري (حسین موس�ى) 
وظلّت عالقة الجبھ�ة، وف�ی�م�ا ب�ع�د 
جمعیة العمل الوطني "وعد" الت�ي 
انبثقت عنھا، بمظفر متینة ووثی�ق�ة 
وقد منحھ "منت�دى ع�ب�د ال�رح�م�ن 

 2016في العام   النعیمي الفكري"

وساماً ودرعاً خاصاً ، ع�ل�م�اً ب�ان 
المنتدى تأسس بعد رحیل النعیمي، 
وبس�ب�ب ظ�روف م�ظ�ف�ر الص�ح�ی�ة 
تسلمتھ نیابة عنھ، وكنت قد تعّرفت 
على النعیمي في عدن أیض�اً خ�الل 
وجودي إلل�ق�اء م�ح�اض�رة ع�ن " 
دی��م��ق��راط��ی��ة ال��ت��ع��ل��ی��م واإلص��الح 

، وق�د 1974الجامعي " في الع�ام 
دّونت في سردیة موّس�ع�ة ع�الق�ت�ي 
التاریخیة بھ في كتاب أصدرتھ عنھ 
ب�ع��د رح��ی�ل��ھ وال�م��وس�وم " ع��ب��د 

الرائي والمرئي   –الرحمن النعیمي 
وما بینھما، دار ال�ك�ن�وز األدب�ی�ة، 

 ".2016بیروت، 
ت�ج�در اإلش�ارة إل�ى أن دراس�ت�ی�ن 
م�ھ�م��ت�ی�ن ك�ان�ت��ا ق��د ص�درت��ا ع��ن 

 1996الشاعر األول�ى ف�ي ال�ع�ام 
والموسومة "مظفر النواب ش�اع�ر 
المعارضة السیاسیة" لـ عبد القادر 
الحسني وھاني الخیر، والث�ان�ی�ة لـ 
حس�ی��ن س�رم��ك حس�ن ال��ت�ي ھ��ي 
بعنوان" الثورة ال�ن�واب�ی�ة" ال�ع�ام 

وقد أشرت إلیھا في مقال�ت�ي  2010
عن مظفر ال�ن�واب ال�م�ن�ش�ورة ف�ي 
صحیفة االق�ت�ص�ادی�ة (الس�ع�ودی�ة) 

بعنوان "ب�ع�د  13/5/2011بتاریخ 
سنوات من التمرد.. مظف�ر ال�ن�واب 

 یعود إلى بغداد".
وقبل أن أختتم ھذا المقط�ع أود أن 
أشی�ر إل�ى أن م�ظ�ف�ر ال�ن�واب م�ن 

، وھ�ن�اك م�ن ی�ق�ول 1934موالید 
استناداً إلى الطبیبة التشیكیة  1932

فالستا كااللوف�ا ال�ت�ي ع�اش�ت ف�ي 
ال�ع�راق م�ن�ذ أوس�ط ال�ع�ش��ری�ن��ات 

، وأس�ت�ن�د 1932وغادرتھ في العام 
في ھذا التاریخ إلى ال�روای�ة ال�ت�ي 
أصدرتھا ایلونا بورسكا عنھا وھي 
ب��ع��ن��وان " ط��ب��ی��ب��ة ف��ي ب��ی��ت 
البرزنجي" وقام بترجمتھا حس�ی�ن 
ال��ع��ام��ل ف��ي أواخ��ر ال��ت��س��ع��ی��ن��ات 
ونشرت�ھ�ا دار ال�م�دى ف�ي دمش�ق 

وحس��ب م�ا ی�ذك��ر   ،2000ال�ع�ام 
مظفر النواب أنھا ھي الت�ي ولّ�دت�ھ 
وھذا یعني أنھ ولد في مطلع ال�ع�ام 

، وقد دققت ذلك بتن�ب�ی�ھ م�ن 1932
 الصدیق عصام الحافظ الزند.

وإذا كانت حیاة مظفر الن�واب ال�ت�ي 
تقارب التسعة ع�ق�ود م�ن ال�زم�ان 
ملیئة بالحیویة والمغامرة والترحال 
والش��م��وخ واألح��الم وال��م��ع��اكس��ة 
للتیار السائد، فإنھ الیوم یعاني منذ 
عقد من الزمان تقریب�اً م�ن م�رض 
الباركنسون وحیداً في خلوة أق�رب 
إلى خلوة رابعة ال�ع�دوی�ة ول�ق�ائ�ھ�ا 
بمعشوقھا الخالق وھي ع�ودة إل�ى 
رحم األشیاء ، وكما یقول : ع�ودة 
إل��ى ال��ھ��ور وال��ع��ص��ف��ور وأع��واد 

 القصب 
أسمع خلوة العصفور/ ج�ن�ھ ری�ش 

   ونقطة نور
ولم تنفع قطع غربتھ بزیارة عابرة 

ب�دع�وة  2011إلى الوطن في العام 
م��ن ج��الل ال��ط��ال��ب��ان��ي رئ��ی��س 
الجمھوریة ح�ی�ن�ھ�ا، إّال أن�ھ فّض�ل 
البقاء معتّقاً في منفاه، وكان مكت�ب 
رئیس الوزراء نوري الم�ال�ك�ي ق�د 
بذل عّدة محاوالت ل�ل�ت�واص�ل م�ع�ھ 
وأجرى عّدة اتصاالت معي، وكذلك 
السفارة العراقیة في بیروت، ل�ك�ن�ھ 
ظّل م�ع�ت�ك�ف�اً ف�ي ص�وم�ع�ت�ھ الئ�ذاً 
بعزلت�ھ ال�م�ج�ی�دة، خص�وص�اً ب�ع�د 
التدھور الشدید في صحتھ، وھذا ما 
دفعني لعدم اللقاء ب�ھ ل�ك�ي أح�ت�ف�ظ 
بص��ورت��ھ ال��م��ت��أل��ق��ة ف��ي ذھ��ن��ي 
العتبارات نفسیة وعاط�ف�ی�ة، وھ�و 
ما ات�ب�ع�ت�ھ أیض�اً م�ع ال�ج�واھ�ري 
وأدیب ال�ج�ادر وم�ح�م�ود ال�ب�ی�ات�ي 
وكوثر الواعظ وصالح دّكلھ ومحمد 
بحر العلوم ومحمد حسین فضل هللا 
وغیرھم من أصدقاء وش�خ�ص�ی�ات 
عامة، علماً بأنني كنت دائم السؤال 
م��ن م��ح��ی��ط��ھ��م ع��ن أوض��اع��ھ��م 

 الصحیة ومتابعاً ألخبارھم.
***** 

أشعر أحیاناً وربما م�ع�ي ك�ث�ی�رون 
أننا حین نستمع إلى مظفر ال�ن�واب 
فإن الكلمات ال تخرج من فم�ھ، ب�ل 
یتحدث بفؤاده، وھكذا یطغى ع�ن�ده 
حب اللغة لدرجة العشق وال�ت�ولّ�ھ، 
وھ�و ال�ذي ی�ج�م�ع ب�ی�ن ج�وان�ح��ھ 
عفویة ط�ف�ل ودھش�ت�ھ وت�ل�ق�ائ�ی�ت�ھ 
وصدقھ ومشاكستھ وتمرده، مثل�م�ا 
یجمع تجربة شیخ م�ج�رب وح�ك�ی�م 
خ�بِ��ر ال��ح�ی��اة ودروب��ھ�ا ال��وع��رة، 
ونتعجب كیف استطاع أن یوائم بین 
النقیضین، بساطة ال�ط�ف�ل وح�ك�م�ة 

 الحكیم.
وكان مظفر النواب ح�ریص�اً ع�ل�ى 
جودة ما ینتج حتى لتبدو م�ت�واف�ق�ة 
مع قیم الجمال وال�خ�ی�ر وال�ح�ری�ة، 
وتلك باقة أحالمھ، وھو ال ی�ك�ت�ف�ي 
بال�ع�اب�ر أو ال�ع�ی�ش ف�ي ال�ل�ح�ظ�ة 
الراھنة، بل إن ع�ق�ل�ھ ی�ع�ی�ش ف�ي 
المستقبل، باستع�ارة م�ن ال�روائ�ي 
ال�روس��ي م��ك�س��ی�م غ�ورك��ي ح��ی��ن 

أحد ثورّي عصره ب�ق�ول�ھ:   وصف
أن نص��ف ع��ق��ل��ھ ی��ع��ی��ش ف��ي 
المستقب�ل، وب�ق�در م�ا ك�ان م�ظ�ف�ر 
باستمرار مع الناس، لكنھ كان یمیّز 
نفسھ عنھم، إنھ یشب�ھ ال�م�ج�م�وع، 
لكنھ لیس ع�ل�ى ش�اك�ل�ة أي واح�د 

 منھم.
ولعّل ما یكتبھ ھو أقرب إلى صیحة 
انبھار، ألنھ یرى ما ال یراه اإلنسان 
ال��ع��ادي، وك��ث��ی��راً م��ا ی��ت��وق��ف 
وتسترعي انتباھھ وتشغل ت�ف�ك�ی�ره 
قضایا یمّر علیھا البش�ر ال�ع�ادی�ون 
دون أن تل�ف�ت ان�ت�ب�اھ�ھ�م، ف�ع�ی�ن�ھ 
وذاكرتھ ال�ب�ص�ری�ة ك�ان�ت ش�دی�دة 
المالحظة، حیث صّور ال�ھ�ور ب�ك�ل 
ما فیھ واس�ت�م�ع إل�ى أن�غ�ام�ھ م�ن 

راصد وق�ارئ   لھجة أھلھ ، فمظفر
ومصّور وموسیقي یحّس باألش�ی�اء 
ویشّمھا ویس�م�ع ن�ب�ض�ھ�ا، وی�ق�وم 
بتفكیك الظواھ�ر وإع�ادة ت�رك�ی�ب�ھ�ا 
الستجالء قدراتھا وإظھار دالالتھا، 
ب�ال�م��أل�وف وال��الّم�أل�وف، وھ�و ال 
یستسھل كتابة قصیدتھ لس�اع�ة أو 
ساع�ت�ی�ن ، وأح�ی�ان�اً ت�ط�ول ب�ی�ده 
حیاكتھا ألشھر أو ح�ت�ى لس�ن�وات، 
فلم ینجز قصیدتھ للریل وحمد دون 
عملیة ھضم وتمثّل للحالة الج�دی�دة 
التي دخ�ل�ھ�ا م�ن�ذ زی�ارت�ھ األول�ى 
ل��ألھ��وار، ح��ت��ى نض��ج��ت ع��ن��ده 
القصیدة على نار ھادئة دامت أكثر 

 1956من سنتی�ن، أي م�ن�ذ ال�ع�ام 
، ف�خ�رج�ت م��ن 1958إل�ى ال�ع�ام 

التنّور ط�ازج�ة ش�ھ�ی�ة، وھ�ذا ھ�و 
الفرق بین الشاعر الجید والش�اع�ر 
ال�رديء، وك��ذل��ك ال��ك��ات��ب ال��ج��ی��د 
والكاتب الرديء ألن ال�ب�ح�ث ع�ن 
الجودة ی�ن�ب�غ�ي أن ی�ب�ق�ي ال�ك�ات�ب 
والشاعر والمبدع بشكل عام ضنیناً 
ب�ن�ف�س��ھ واس�م�ھ وق�ل�م��ھ وریش�ت��ھ 
وصوتھ وأداتھ، لذل�ك ی�ب�ق�ى ع�ل�ى 

  كما یقول المتنبي :  قلق
 فما حاولت في أرض مقاماً 
  وال أزمعت عن أرض زواال
 على قلق كأن الریح تحتي 

  أوجھھا جنوباً أو شماالً 
 

ولذلك ب�ق�ي م�ظ�ف�ر ال�ن�واب ك�ث�ی�ر 
الترّدد في النشر ألنھ یعی�د ویص�ق�ل 
ویحّسن ویضیف وی�ح�ذف س�اع�ی�اً 
للرقي والجودة، وكل شاعر جید أو 
مبدع جید بشكل عام ھو قارئ جید، 
یجید اإلصغاء بكل حواسھ، ن�اھ�ی�ك 
عن ضرورة أن یكون خیالھ خصباً، 
فال شاعر أو مبدع ب�دون خ�ی�ال أو 
حتى یوتوبیا، ففي كل فلسفة ھ�ن�اك 
شیئاً ف�ي ال�ی�وت�وب�ی�ا، وال�م�ب�دع ال 
یصبح مبدع�اً إّال ب�ال�ق�ارئ، ح�ی�ث 
ینمو ویتطور ویتجّدد مع�ھ، ول�ذل�ك 
تراه غیر قابل على نفسھ وال قناعة 

لھ ب�م�ا ی�ن�ت�ج ألن�ھ ی�ری�د األفض�ل 
واألحسن واألبھى، خصوصاً إذا ما 
قرأ نصوصھ بعین الناق�د، الس�یّ�م�ا 

 إذا اختلى بنفسھ.
وم�ظ�ف�ر ال��ن�واب ل�م ی��ت�وق�ف ول��م 
ینضب حبر قلمھ طیلة ما یزید ع�ن 
ستة عقود من ال�زم�ان، ألن ق�ل�م�ھ 
سیصاب بالص�دأ ل�و اس�ت�ك�ان ل�م�ا 
أنجز، فالكسل والرضا عن ال�ن�ف�س 
ھ��و ع��دو الش��اع��ر بش��ك��ل خ��اص 

 والكاتب بشكل عام.
ث�م�ة خ�ی�ط رف�ی�ع ب�ی�ن ال�ع�ب�ق�ری��ة 
والجنون، ولعّل ھذا ی�ن�ط�ب�ق ع�ل�ى 
الشعر والموسیقى والفن�ون بش�ك�ل 
عام أكثر من غ�ی�رھ�ا، ل�ذل�ك ی�ق�ال 
أحیاناً جنون الشاعر أو عب�ق�ری�ت�ھ، 
شیطانھ أو رحمانھ ، بمعنى اإللھام 
واإلیحاء ال�ذي ی�أت�ی�ھ م�ن مص�ادر 
غامضة، وكنت قد سألت الجواھري 
عن "اللحظ�ة اإلب�داع�ی�ة" وك�ی�ف 
ینزل علیھ أو یفاجئھ اإللھام؟ فقال: 
شیئاً ما یوش�وش�ن�ي وی�ھ�م�س ف�ي 
أذني فأستجیب إلیھ، والسیّما حینما 
یس�ت�ح�ث�ھ ع�ل�ى ال�خ�ط�ى وی�ح�فّ��زه 
ویستفزه ل�ی�أت�ي ب�ط�ل�ع�ت�ھ ال�ب�ھ�ی�ة 

 وصوتھ الجمیل ورشاقة حركتھ.
ھناك قوة خفیة وشحنة ج�اذب�ة م�ع 
ش��يء م��ن الش��ج���ن وال���ت��وّج���ع 
والتحّدي في لغة مظفر النواب فھي 
لغة مركبة كیمیاویاً، فقد تنفجر ف�ي 
المواجھة وقد تتحّول إلى سمفونی�ة 
ب��ھ��ارم��ون��ي ف��ي ال��م��ح��س��وس��ات 
والصوفیات، حیث یختفي الص�خ�ب 
والضوضاء ال�ذي ت�ح�دث�ھ قص�ی�دة 
التحدي والم�ب�اش�رة، ف�ل�ك�ل ح�رف 
ص��وت وإذا اج��ت��م��ع��ت ال��ح��روف 
تش��ك��ل��ت ك��ل��م��ات وج��م��ل وم��ع��ان 
ودالالت، فما ب�ال�ك ح�ی�ن ت�ك�ت�س�ب 
مسحة موسیقیة، وھكذا ھ�و ش�ع�ر 
مظفر، إنھ یضع حواسك ك�لّ�ھ�ا ف�ي 
حالة تأھب، السیّما األذن وال�ع�ی�ن، 
فش��ع��ر م��ظ��ف��ر م��غ��نّ��ى وم��ط��ّرب 

 ومسموع على طریقة القدامى.
وقد سألتھ مّرة من تفّضل أن یغ�ن�ي 
شع�رك، ف�ذك�ر ال�م�ط�رب�ی�ن ال�ی�اس 
خضر وسعدون جابر، وسألتھ ع�ن 
آخرین، فلم یحبّذ ذل�ك، وك�ان أح�د 
المطربین قد استمات في الح�ص�ول 
عل�ى م�واف�ق�ة ل�ن�ص ی�غ�ن�ی�ھ، ف�ل�م 
یستجب لھ مظفر الن�واب، م�ع أن�ھ 
یحمل صوتاً جمیالً، وق�ال ل�ي: إن 
ط�ب��ق��ات ص��وت��ھ ال ت�ت��ن��اس��ب م��ع 
قصائدي، وھناك عالقة بین دالالت 
ال��ح��روف وال��ن��ق��ط��ة وال��ف���ارزة 
وال��وق��وف واالن��ط��الق والس��ك��ون 
والصعود، وكل�ھ�ا تش�ع�ر ب�ھ�ا م�ع 
روح مظف�ر ح�ی�ن ی�ت�ل�و قص�ی�دت�ھ، 
فجذوة الشعر في قصائده م�ب�ث�وث�ة 
في خالیاه، وكل ما یلزمھ�ا ش�رارة 
صغیرة لیشتعل السھل كلھ على حد 
تعبیر ماوتسي تونغ، وتل�ك بص�م�ة 

 مظفر وتمیّزه.
 

وإذا كنّ�ا ن�ق�ول ال ی�م�ك�ن ت�ع�ری�ف 
الش��ع��ر ، ف��ھ��و عص��ي ع��ل��ى أي 
وصف، ألنھ لغة متفردة داخل اللغة 
المألوفة على حد ت�ع�ب�ی�ر ال�ك�ات�ب�ة 
س��الم خ��ی��اط ف��ي ك��ت��اب��ھ��ا ال��ق��یّ��م 

صناعة الك�ت�اب�ة -والمتمیّز "إقرأ" 
وأسرار اللغة ، دار ریاض الریس، 

، وھ��و 1999ل��ن��دن،  -ب��ی��روت
الوصف ذات�ھ ال�ذي ت�ق�ت�ب�س�ھ م�ن 
إسحاق الموصلي بش�أن ال�ن�غ�م إذ 

من األشی�اء ال�ت�ي ت�ح�ی�ط ب�ھ�ا   أنھ
 المعرفة وال یدركھا الوصف.

ل�ق�د رس�م م�ظ�ف�ر ال�ن�واب ال�ح�زن 
لوحات وأل�وان�اً ل�درج�ة ف�اض ب�ھ 

الحزن ب�ال�ح�زن   الكیل وھو یعّشق
ویعتّق الدنان ب�خ�م�رت�ھ الس�ل�س�ة، 
ویعجن الحروف ویدوف ال�ك�ل�م�ات 

بقطراتھا الص�اف�ی�ة ال�ن�ق�ی�ة   منقّعة
  وورودھا المتفتحة الزكیة.

            ا  عبد الحسین شعبانودا  م   ابا  
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لم یسلم الشاعر الكبیر مظفر النواب من تطاول الط�ائ�ف�ی�ی�ن،     
الذین أعماھم التعص�ب والش�وف�ن�ی�ة وال�ك�راھ�ی�ة ف�ل�م ی�ب�ص�روا 
مواقفھ الوطنیة، ووصموه بما یمیزھم ھم من ادران ال�ط�ائ�ف�ی�ة 

 .فنعتوه بالطائفي
لقد أعماھم التعصب والشوفینیة والكراھیة فلم یبصروا مواق�ف 

 النواب الوطنیة.
ویبدو ان اجماع ال�ع�راق�ی�ی�ن ب�م�خ�ت�ل�ف ق�وم�ی�ات�ھ�م وادی�ان�ھ�م  

ومذاھبھم واتجاھاتھم السیاسیة وخلفیاتھم الفكریة عل�ى ت�ح�ی�ة 
شاعرھم وھو یرحل، وعلى التعبیر عن الحزن واألسى لرحیلھ، 

 ھو الثائر بوجھ المستبدین والشوفینین.. 
یبدو ان ھذا االجماع أغاظ عموم الطائفیین في العراق. وزادھ�م 
غیضا ان العراقیین ع�ّدوه ك�ن�زا وط�ن�ی�ا ف�ری�دا، وث�روة أدب�ی�ة 
وثقافیة ال تضاھى، وشخصیة ملھمة. وھ�و ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ 
صوت بسطاء الناس والن�اط�ق ب�ھ�م�وم�ھ�م، وس�ت�ب�ق�ى س�ی�رت�ھ 
نبراسا للمناضلین وبوصلة لربط القول والفعل، ورص�ی�د ك�ف�اح 
ضد الجور والظل�م وال�ح�رم�ان، وم�ن اج�ل ال�ك�رام�ة وال�ح�ری�ة 

 .والعدالة االجتماعیة
وعدیدة ھي أسباب انزعاج سلیلي االقطاع من م�ظ�ف�ر ون�ت�اج�ھ 
الثقافي، لعل اولھا الطبیعة الطبقیة التي ت�ع�د م�ن اب�رز س�م�ات 
شعره، وتتجلى في ان�ح�ی�ازه ال�ج�ل�ي ل�ل�ك�ادح�ی�ن وال�م�ھ�م�ش�ی�ن 
وقضایاھم. فیما كانت ھناك القراءة المادیة للتاریخ التي اس�ت�ن�د 
علیھا في استعارتھ ل�ألح�داث م�ن ال�ت�اری�خ ال�ع�رب�ي االس�الم�ي 
وتضمینھا ف�ي ش�ع�ره، وال�ت�ي ك�ان ق�د ك�ت�ب ف�ی�ھ�ا ال�ی�س�اري 
المصري أحمد عباس ص�ال�ح، وال�ب�اح�ث ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ب�ن�دل�ي 
جوزي، واختص بھا المفكران الشی�وع�ی�ان ال�ب�ارزان ال�ع�راق�ي 
الراحل ھادي العلوي، واللب�ن�ان�ي الش�ھ�ی�د حس�ی�ن م�روة ال�ذي 

 .اغتالتھ االیادي اآلثمة الطائفیة ایضا في لبنان
وقد انتج األخیران مع طالبھم نھجا بحثیا جریئا ومتمی�زا، م�ق�دم�ی�ن 
قراءة أخرى للتاریخ العربي اإلسالم�ي، وم�ب�یّ�ن�ی�ن م�ن خ�الل�ھ�ا ان 
التاریخ لیس سرد احداث متفرقة وال ھو سیرة خلفاء ووالة، وان�م�ا 
ھو كشف لصراع بین من یملك ومن ال یملك، وإثبات لكونھ صراعا 
تناحریا، لم یتوان فیھ الحكام عن سفك الدم المحرم من اجل ال�ت�رب�ع 
على قمة السلطة. فلم یتورعوا من مم�ارس�ة ك�ل أس�ال�ی�ب ال�ب�ط�ش 
والترھیب والترغیب، ولم تردعھم ال�ق�ی�م الس�م�اوی�ة ال�ت�ي ی�دع�ون 

 .التمسك بھا، من ارتكاب الفواحش من اجل السلطة
ان مواقف من حبّب لھجة أھلنا بالجنوب ل�م ت�ُرق ل�م�ن ان�ح�از ال�ى 
مقبور ط�ائ�ش زع�م ی�وم�ا ان س�ك�ن�ة االھ�وار ت�م اس�ت�ی�رادھ�م م�ع 
الجاموس، ولن تروق المثال من حاول تج�ری�د اھ�ل�ن�ا م�ن االص�ال�ة 
السومریة. وكیف یروق لھم شاعر برع في جعل لھجتنا لغة ألغاني 
ونصوص تغنى بھا الكردي والسریاني والكلدواشوري كما ال�ع�رب�ي 
في الموصل وتكریت وسامراء والفلوجة، فحولھا من مادة لسخریة 
غالة الشوفینیین المتعصبین المنغلقین، الى مفردة لل�رق�ة وال�ع�ش�ق 
والجمال، بعد ان شحنھا بعاطفة صادقة ووضعھا في صور ش�ع�ری�ة 

 .مدھشة ال تتكرر
والمضحك في كت�اب�ات ال�ب�ع�ض ع�ن�د ت�ع�رض�ھ�م ال�ى ال�ن�واب، ھ�و 
اعتراضھم على وصیتھ بالدفن في مقبرة وادي الس�الم، مص�ادری�ن 
حقھ في اختیار موقع رق�دت�ھ األخ�ی�رة، ال�ت�ي أرادھ�ا ت�ج�اور االم�ام 

ْیِن، أو نَِظیٌر لََك في ال�َخ�ْل�قِ »القائل   .«النّاُس ِصْنفاِن: أٌَخ لََك في الدِّ
االمام الذي یؤم مرقده الفقراء والمعوزون حفاةً م�ن�ھ�ك�ی�ن ی�رت�دون 
االسمال، متضرعین الیھ ان ینصرھم على الجوع الكافر، كم�ا ك�ت�ب 

 .الشھید حسین مروة في احد مقاالتھ
وال رد على مزاعم الطائفیین أبلغ مما اظھره الع�راق�ی�ون م�ن أس�ى 
صادق لخسارتھم النواب، والحزن الذي ش�م�ل ال�ع�راق م�ن اقص�ى 
جبل في أربیل مرورا ببوادي األنبار وح�ت�ى ال�ب�ص�رة ال�ع�زی�زة. وال 
نبالغ اذا قلنا ان لكل عراقي قصتھ وعالق�ت�ھ ال�خ�اص�ة م�ع ال�ن�واب. 
والنواب یبقى لكل العراقیین، وستظل اش�ع�اره ت�ن�ع�ش ال�م�ن�اض�ل�ی�ن 
وتطارد الظالمین، ویظل جرح صویح�ب م�ف�ت�وح�ا ن�ازف�ا، وم�ن�ج�ل�ھ 

 .یترصد القتلة ویسد علیھم الدروب
 

 2022/ 5/ 26االربعاء          2جریدة "طریق الشعب" ص

رر ان  وا 

  العراق د. جاسم الحلفي/
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ال یحتاج المراقب للمشھد السیاسي ال�ع�راق�ي ال�راھ�ن ال�ى خ�ب�رة     
وجھد ومعرفة, حتى یكتشف, إننا نعیش خارج كل س�ی�اق�ات ال�دول�ة, 
وفي جمیع المفاصل, حیث انعدام أدنى مقومات الحیاة اإلنسانیة الت�ي 
غادرتھا البشریة منذ قرون, ف�ال�ب�ل�د ت�ح�ول ت�دری�ج�ی�اً ال�ى حض�ی�رة 
حیوانات بكل المعاني والدالالت, بس�ب�ب س�ی�اس�ات ال�ن�ھ�ب وال�ف�س�اد 
والمحاصصة وال�ت�ك�ت�الت, وك�ل ال�ت�س�م�ی�ات ال�ب�ع�ی�دة ع�ن اإلن�ت�م�اء 
الوط�ن�ي.. أی�ن ادع�اءات�ك�م ف�ي ام�ت�الك رؤی�ة وط�ن�ی�ة ل�ب�ن�اء دول�ة 
مؤسسات ودولة قانون ودولة عصریة ودولة حدیثة.. وغ�ی�رھ�ا م�ن 
التسمیات التي أوھمتم بھا الناس المغلوبین على أمرھم تحت ت�ھ�دی�د 
ملیشیاتكم الوقحة التي أضاعت عشرین عاماً من أعمار ال�ع�راق�ی�ی�ن, 

 ..عدا األرواح التي صعدت الى السماء قرباناً لمخططاتكم السوداء
من أبجدیات السیاسة, ھي أن تمتلك الدولة, رؤیة خاصة ب�ھ�ا, رؤی�ة 
استراتیجیة تعمل على تحقیقھا عبر السیاسات والمواقف والمشاریع 
والبرامج والخطط, وتعمل ع�ل�ى ت�ط�ب�ی�ق�ھ�ا ف�ي إدارة م�ؤس�س�ات�ھ�ا, 
ومجمل مفاصل الحیاة السیاسیة واإلجتماعی�ة واإلق�ت�ص�ادی�ة ع�ل�م�ی�اً 
وعملیاً, وتشكل توجھات أجیالھا على ضوء تلك الرؤیة ال�ت�ي ت�ؤم�ن 

 ..بھا وتسعى الى تحقیقھا
اآلن, وبعد احتكار كل المواقع القیادیة ف�ي إدارة م�ؤس�س�ات ال�دول�ة 
ورسم سیاساتھا اإلداریة واإلقتصادیة واألمنیة والخدمیة, لم تست�ط�ع 

الحكومات العراقیة المتعاقبة من تحقیق أي أثر إیجابي, عل�ى ال�رغ�م 
من الھدر والضیاع والفساد والسرقات العلنیة في أموال الشعب الت�ي 
سرقت تحت أبواب صرف وھمیة, مثل مشاریع خدمیة وبنیة ت�ح�ت�ی�ة 
ومؤسسات صحیة ومراكز بحثیة ومخ�ت�ب�رات ع�ل�م�ی�ة, وھ�ذه ك�ل�ھ�ا 
كلفت الدولة والمیزانیة العامة أمواالً طائلة ع�ل�ى م�دار ع�ق�دی�ن م�ن 

 ..السنوات
وبعد ذلك كلھ, وبعد كل ال�ت�ض�ح�ی�ات, والس�ن�وات ال�ع�ج�اف, وأرواح 
العراقیین المھدورة على م�ذب�ح ال�م�زای�دات وال�م�ص�ال�ح الس�ی�اس�ی�ة 
الرخیصة, وبعد كل دروس التأریخ والحضارة والثورات, ھل ن�ح�ت�اج 
ألن تضعنا (جینین بالسخارت) ممث�ل�ة األم�م ال�م�ت�ح�دة, أم�ام ال�ع�ال�م 
وأمام أنفسنا, وھي تدعو الى لملمة ما تناثر من أشالء الوط�ن ع�ل�ى 

 ید السیاسیین العراقیین الفاسدین الذین سرقوا وطنھم..؟
ستقتلعكم عاصفة الثورة الشعبیة الكبرى الوشیكة, وست�ق�ت�ل�ع م�ع�ھ�ا 
ك�ل ن�ب�ت ف�اس�د وط�ارىء ج��اءت ب�ھ الص�دف�ة ف�وق أرض ال�ع��راق 
الطاھرة, (فأما الزبد فیذھب جفاًء وأما ما ینف�ع ال�ن�اس ف�ی�م�ك�ث ف�ي 
األرض) ولن نسمع في مفردات بعض المتحللی�ن الس�ی�اس�ی�ی�ن ل�غ�واً 
وثرثرة متملقة بمفردات م�ث�ل ال�م�ح�اص�ص�ة والش�راك�ة واإلت�ف�اق�ات 
والصفقات التي تتستر على القت�ل�ة وال�م�س�ؤول�ی�ن ع�ن إراق�ة دم�اء 

 ..شبابنا

 تكضن ورد یادیرتي لحضنج وموت علھ التبن
شوكي تاج شوك الحب شوك ال�ك�ط�ھ وم�وع�ات 

 الدھن
 دونج یحز بلوزتي الخنجر وعیب اون

 تاني یادیرة ھلي وحطي الرصاص علھ الجف
 ایام المزین كضن تكظن بأیام اللف

نعم ھا انت أیھا المظفر المجید تعود إلى دیرت�ك 
محموال على ھامات احرار العراق لتجاور ام�ی�ر 
الثوار ونصیر الفقراء وسید الب�ل�غ�اء ع�ل�ي ب�ن 

 ... ابي طالب علیھ السالم
والبد أن تذھب ایام الفساد والطائفیة والفقر من 

 ارض العراق ارض االحرار والثوار
 
 

 حمید حمید العراقي

  ..  ال
 ..حتى تلملم (بالسخارت) أشالءك یا وطني

 
 د.ریاض موسى سكران   



في قراءة الشعر، واس�ت�ن�ب�اط ب�ن�ی�ة ال�ن�ص،     
والشعریة، تقف بین ال�ل�غ�ة، وادوات الش�اع�ر، 
وتاریخھ، ولعل الب�ح�ث األك�ادی�م�ي، س�ی�ض�ی�ف 
أركان أخرى یوظفھا في اس�ت�ق�راء ال�ن�ص�وص 
وما وراء ال�نّ�ص، وف�ق م�ن�ھ�ج�ی�ات ح�داث�وی�ة 

 .ومابعد الحداثة
لكن (شاعرنا مظفر النّواب) ال یمكن أن تتوق�ف 
عنده وفق منھج واحد محدد، وال وفق مدرسٍة، 
أو مص��ط��ل��ح، ن��ق��رأهُ وف��ق احس��اس��ن��ا، وھ��و 
البوصلة واالسطرالب الذي یحّدد ثیمة ما نكتب، 
فالشاعُر، یشّكل في منجزه الشعري (بون�ارام�ا) 
تأخُذك وفق سیاق تاریخي، اجتماع�ي، ث�ق�اف�ي، 

 وتتلقفك أشكال كتابتھ وفق مستویات مختلفة:
مستوى اللغة : تشّكل اللغة في شعره كائن�اً،  -1

ینمو ویتحرك ویتطور، في بنیة الكتابة منذ أول 
نص (قصیدة) الى آخر كتاباتھ، فقد طّوع ال�ل�غ�ة 
لیتحكم بھا ، ال تتحكم ب�دالالت�ھ، ویص�ن�ع م�ن�ھ�ا 
بناًء ـ� أف�ق�ی�اًـ� وع�م�ودی�اً وف�ق مس�ار ال�ف�ك�رة 
والموضوع. فكان یجعل من (الل�غ�ة ال�م�ح�ك�ی�ة/ 
العامیّة) لغةً ترتقي من المفھوم ال�م�ح�ل�ي ن�ح�و 
غنائیة محببة في اسماع مْن ال یفھمھ�ا ل�ت�ك�ون 
الرسالة وصلت من خالل م�وس�ی�ق�ی�ة ال�ل�ف�ظ�ة/ 
المفردة، وصورتھا الش�ع�ری�ة، ب�ل وج�ع�ل م�ن 
اللفظ المھجور أحیانا في اللغة العامیّة لھ معن�ًى 
آخر یتناغم والزمن الذي ُكتَب ب�ھ ال�نّ�ص، وق�د 
طّوع اللفظ والتراث اللفظي للمفردة ف�ي خ�دم�ة 
القصید، وشّكل إرثاً في اللفظة وقاموساً ابتك�ره 
لبناء القصیدة. وفي أفق الفصحى ج�ع�ل�ھ�ا ل�غ�ةً 
من الیومي وكّسر تابوھات عدیدة وازال الوھ�م 
في قدسیة التشكیل والبناء اللغوي ل�ی�ن�ح�و ف�ي 
صیاغة لغٍة تشاكس الیومي وتن�ح�ُت ص�ورا ل�م 
تتكرر. وبین المستویین (المحك�ي/ وال�ف�ص�ی�ح) 
فقد وظّف ال�ل�ف�ظ ال�ع�اّم�ي ف�ي خ�دم�ة (ال�ن�ص 
الفصیح)، ووظّف لغتھ الفصیح�ة ال�ت�ي ن�ح�ت�ھ�ا 
وفق اسلوبھ وموضوعة ال�ق�ص�ی�دة ف�ي خ�دم�ة 

 ).(القصیدة الشعبیة
 
ال�ث�ق�اف�ي: ش�اع�ری�ة  -المستوى االجتماعي   -2

مظفر النّواب ال یمكن، ان تندرج وفق المف�ھ�وم 
الواقعي أو وفق س�ی�اق�ات األغ�راض الش�ع�ری�ة 

المستنبطة من الشعر (الغزل، الوصف، الم�دح، 
الرث�اء..)، أو م�وازی�ن الش�ع�ر الش�ع�ب�ي ال�ت�ي 
یتخذھا مریدوه في وصف أشعارھ�م أو أش�ع�ار 
اآلخر، فأنت تقرأ ف�ي ال�نّ�ص غ�زالً، وح�ك�م�ة، 
ورثاء، وھجاء.. وتتلقف الص�ورة أح�ی�ان�ا م�ن 
نبرة صوتھ ال من الم�ف�ردة ال�م�ق�روءة. وھ�ك�ذا 
نرى البُعد والخزین ال�ث�ق�اف�ي ال�ذي ی�ن�ث�ره ف�ي 

 النّص الشعري كیفما كان شكلھ ولونھ،
ومن ھذا الخزین الثقافي تتالقح معھ اللغة م�م�ا 
یؤدي الى تفجیر وانشطار في اللغة التي تل�ح�ق 
بھا بناء صوٍر، تؤسس الى مدل�والت واش�ارات 
أراد بھا ایصال رسالة بعیداً عن عین ال�رق�ی�ب، 
وشفرة یفھمھا الفقراء والكادحون. وھنا إشارة 
الى أخرى الى عظمة وثراء خزینھ من ال�ت�راث 
وما یعلق بذاكرتھ م�ن أح�داث وح�ك�ای�ا وأغ�اٍن 
وأساطیر، وألوان (األبوذیھ/ النایل/ العتابة/ ..) 
بما یحمل ال�م�ك�ان م�ن ع�ب�ق ال�ل�ف�ظ�ة وال�وزن 
والبحر واالیقاع، فضال عن ثقافة المكان وما بھ 
من خصوصیة في الشم�ال وال�ج�ن�وب والش�رق 

 .والغرب
 
ال�م�س�ت�وى الص��وت�ي : ح�ی�ن ت�ق�رأ م�ظ�ف��ر   -3

النّواب، لیس كما تسمعھ، ستجد ذلك الفرق م�ن 
خالل المتابعة، ففي ق�راءت�ك ق�د تض�ی�ع ع�ل�ی�ك 
مفردة، أو صورة شعریة، لكن ب�إل�ق�ائ�ھ، ت�ج�دهُ 
یجّسد المفردة صورةً باحساسھ وتع�ب�ی�رات ی�ده 
ووجھھ وأحیانا حشرجات الصوت حی�ث ت�ك�ون 
الرسالة أوضح ویكون النص (القصیدة) ح�واراً 
مع الجمھور الذي یتفاعل معھ، ویفھم ما یعنی�ھ 

 .ویعرف دالالتھ
الختام: س�ی�ض�ع ال�ن�قّ�اد ال�ع�راق�ی�ون وال�ع�رب، 
مص�ط��ل��ح��اٍت وتس��م��ی��اٍت، ل��ق��ص��ائ��ده ولس��م��ت��ھ 
الشعریة على امتداد حیاتھ، ف�م�ن�ھ�م م�ْن ی�ق�ول 
شاعر الغزل، أو ش�اع�ر ال�واق�ع وال�ح�ی�اة، أو 
شاعر السخریة، ویعتمدون بذلك عل�ى قص�ائ�دة 
في الشكلیین الشعریین، لكني أقول أن�ھُ ش�اع�ر 

 الوطن، وشاعر األلم اإلنساني أینما كان. 
 . الخلود والمجد للشاعر الكبیر

مما ا  ،ابا    ا 
 

 /العراقد. ولید جاسم الزبیدي
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 ُعذراً (ُمظفُّر)..!!
 

 د. ولید جاسم الزبیدي
 
 

 وقرأتُھُ (النّواَب) عشقاً كالندى
 ..غزالً وأشواقاً ونھراً خالدا

 ..وعرفتُھُ في ظلمٍة صوتاً َحَدا
 ..وسمعتٌھٌ من نظرٍة قمراً بدا
 ورسمتُھُ( ریالً) یمّد بأذرعٍ 
 ..صوَب الحبیبِة إذ تقبُّل أحمدا

 حمُد) الذي ماناَم في لیٍل غلى(
 ..بظلیمٍة وظالِمھا تتوّحدا

 ناجى(زرازیَر البرارَي) سلوةً 
 ..وفراشةٌ جفٌن یجنُّ ویُفتدى

 حتى( البراءةُ) أخجلتْھا بّحةٌ 
 ..َشرقْت بدمعِ األّم تُنبُئ مولدا

 في الّسجِن أورَق كالبنفسجِ ُحلُمھُ 
 ..نَفَقاً لشمِس هللاِ ینفتُح المدى
 في الحلِة الفیحاِء أسدَل لیلَھُ 
 ..والنجُم رفقةُ خطوٍة لْن تخمدا
 ویمّد( للسلماِن) قندیالً كما

 ..مّدْت دماٌء للعقیدِة موقدا
 یا ثلَج ھذا الصمِت كیَف تلوُمني؟

 ..فمتى یثوُر الصخٌر یعلُن موعدا
 أ ھَي الحقیقةُ؟ أنّنا بتبلّدٍ 

 ..أ فلْم یَُعْد (تشریُن) حقاً سیّدا
 أ ھَي الحقیقةُ؟ قد نسینا بیننا
 ..صوَت الشباِب وما تعّسفَھُ الِعدا
 ُعذراً(مظفُّر) فالجراُح كثیرةٌ 
 ..فتقَْت ِجراباً لْن یُشّل ویُغمدا

 بعُض القصائِد ثورةٌ في أّمةٍ 
 ..وقصائُد(النَّّواِب) یخشاھا الردى

 من مناٍم جائرٍ  -وعداً  -سنقومُ 
 ..ونكوُن لآلتیَن صبحاً أو غدا
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تع�ود م�ع�رف�ت�ي ب�الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر    
مظفر النواب وش�ع�ره ال�ى ن�ھ�ای�ة 
التسعین�ات م�ن ال�ق�رن ال�غ�اب�ر، 
اثناء بحث�ي ع�ن م�رج�ع�ی�ات 
الش��ع��ر ال��ع��راق��ي ال��ح��دی��ث 
وتأث�ی�ر ھ�ذه ال�م�رج�ع�ی�ات 
ال��ف��ك��ری��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة 
وال���ب���ی���ئ���ی���ة والش���ع���ب���ی���ة 
والتراثیة ف�ي ھ�ذا الش�ع�ر 
والس��ی��م��ا ع��ن��د الس��یّ��اب 
ومحمود البریكان وس�ع�دي 
ی���وس���ف وحس���ب الش���ی���خ 

 جعفر. 
بطبیعة الحال كنُت قد سمع�ُت 

مراراً وتكراراً وصل الى ح�د -
قص�ائ�ده ال�رائ�ع�ة وق��د  -ال�ح�ف�ظ

غ�نّ��اھ��ا ص��اح��ب ص��وت االرض 
(یاس خضر) مثل للریل وح�م�د، 
حن وانا حن، الب�ن�ف�س�ج وغ�ی�رھ�ا 
من االغاني الجمیلة التي مازالت عالقة في ذھ�ن 
ابناء جیل السبعینات والثمانینات، ولكني لم أك�ن اع�رف 

وبعد معرفتي لذلك تحفزُت اكثر ل�ق�راءة ش�ع�ره  !انھا للنواب
والجري وراء مفرداتھ الجن�وب�ی�ة الص�ع�ب�ة ع�ل�ی�ن�ا وص�وره 
الشعریة الجمیلة وذلك االحساس الشجّي والنبرة الم�ع�ج�ون�ة 

 .بالشجن، الشجن العراقي
مظفر النواب ھو الذي فتح لي ابواب الش�ع�ر الش�ع�ب�ي ال�ذي 
اجده اصدق تعبیرا من الشعر الفصیح عن ھ�م�وم ال�م�واط�ن 
العراقي البسیط، واعمق تاثیراً في نفوس سامعیھ، فك�ان أن 
تعرفت عن طریقھ على كاظم اسماعیل گاطع وعریان الس�ی�د 
خلف اللذین بدورھما یشّكالن مدرستین أخریین من م�دارس 

 .الشعر الشعبي العراقي الجمیل
مظفر النواب، قامة شعریة سامقة في فضاء الشعر الع�راق�ي 

 والعربي (الشعبي والفصیح).
مظفر النواب مدرسة شعریة فذة جمعت بین دفتیھا ال�ت�ع�ب�ی�ر 
الجمالي والمضمون الھادف، ذلك ال�م�ض�م�ون ال�ذي ك�ّرس�ھ 
للفقراء والطب�ق�ات ال�م�س�ح�وق�ة م�ن ال�م�ج�ت�م�ع م�ن ج�ھ�ة، 
ولھجاء الطبقة السیاسیة واالنظمة الحاكمة الفاسدة السال�ب�ة 

 .للحریات من جھٍة اخرى
 .العظماء ال یموتون. انھم ینتقلون من االرض الى القلوب

 

 اء  ن
 انھم ینتقلون من االرض الى القلوب

 
 

 سمیر شابا   

غادرنا الشاعر الم�ن�اض�ل ال�ث�وري اب�و ع�ادل، خ�ال�ي    
الوفاض ولم یكن في جعبتھ سوى ارث النضال العظیم 

بعد ان ذبل الغصن األخیر م�ن س�ن�ي ع�م�ره ال�ت�ي 
قضاھا بین جدران الس�ج�ون الص�ف�راء وال�ن�ف�ي 

 والغربة والتشرد بین عواصم العالم. 
وكل ما أعرفھ عنك رف�ی�ق�ي ال�ن�واب ب�أن�ك ل�م 
تسرق بیادر القمح وال آبار النفط ول�م ت�ح�م�ل 
معك ماتبق�ى م�ن خ�زائ�ن ال�ب�ن�ك ال�م�رك�زي 
وخزائن البترول، لم تسكن في ابراج ال�ع�اج 
ومدن االبراج الشاھقة، عشت عفیفا نق�ی�ا، 
لم یراود خیالك المشحون بھم�وم ال�ف�ق�راء 
المحترقین ب�أت�ون ع�ذاب�ات�ھ�م ح�ت�ى ح�ل�م 
قصیر مشحون بفسحة نزیرة من ال�ت�رف، 
بل ظلت ن�ب�ض�ات ق�ل�ب�ك الش�اح�ب ت�ح�م�ل 
ك�ب�ری�اء ال�ع�راق وس�رت ب�م�ھ�اب�ة ك�ورد 
الص��ب��اح ف��ي ط��ری��ق ال��ن��ض��ال الش��ائ��ك 

 . بالمنعطفات والعراقیل والسجون
یارفیقي الخالد كنت ن�ب�ض ق�ل�وب ال�ف�ق�راء 

النك لم تكن برج�وازی�ا ب�ی�روق�راط�ی�ا، ل�م ت�ع�رف 
الرشوة وال�ن�ھ�ب وال�م�ض�ارب�ات وال�ك�س�ب غ�ی�ر 

المشروع، وكل ماحلمت ب�ھ ظ�ل ح�ل�م�ا ب�ع�د ض�اع 
لمعان الشباب وانكسر عود االحالم في لف�ی�ف ال�غ�رب�ة. 

كنت ترشح خوفك من المستقبل (القادم أخطر) وقد تحق�ق�ت 
 نبؤتك ألن ھناك اشباح وظلمھ لھا مخالب وأنیاب في ھذا العالم المرعب.

حزننا كبیر وخسارة فقدانك أك�ب�ر، ی�ام�ن ت�دث�رن�ا ت�ح�ت أك�م�ام اش�ع�ارك 
المطرزة بالنجوم منذ ان عرفن�ا ال�م�س�ی�ر ف�ي ط�ری�ق ال�ث�ورة وال�ن�ض�ال 
واألحالم لتغییر الحیاة والوقوف بجانب طوابیر الفقراء وال�م�ع�دم�ی�ن م�ن 
ابناء شعبنا وشعوب العالم قاطبة، كنا نسمع صوتك الھادر كالسیول وھ�و 
مثخن بالبكاء ألنین الفقراء الذي یذوب ویتالشى في العتمة، ح�ی�ن ك�ان�ت 
العتمة لغة مبھمة وقساوة فادحة جرب وجعھا الشیوع�ی�ی�ن ف�ي ال�ل�ی�ال�ي 

 . الحالكة دون ان ترتعش قلوبھم من الخوف
الخالد ابو عادل كانت اشعارك المرھفة سندیان األزھار في شرف�ة ال�ق�م�ر 
تسقیھا من عمرك ولھیب احتراقك لتمنح حریة الحیاة واألح�الم لش�غ�ی�ل�ة 

  الید والمعذبین.
سأنعیك یارفیقي بوجع الیطاق وادرك انك شمعة نائمة في قبرھ�ا ت�ت�ح�ول 
كل لیلة الى فراشة تزور تمثال سالم عادل وتلتقي ھناك برفاقك الش�ھ�داء 

 فھد وحازم وصارم واآلخرین. 
رفیقنا الغالي غادرتنا روحك كالقوارب التي تسیر الى مرف�أ الش�م�س ف�ي 
طریقھا الى الفردوس األخیر، غادرتنا روحك ال�ت�ي ت�ت�ق�د ض�ی�اء ل�ت�ف�زع 
الظالم، وما یؤلمنا أن روحك الغضة سیزاحمھا نعاس الموت ویمر ال�ل�ی�ل 
علیك وحیدا بعیدا عن شواطىء دجلة ورفاق الفكر، واقول لت�رق�د روح�ك 

 . الغضة كجنح فراشة بسالم واسكنك هللا الفردوس األعلى
 

 در رو ارب
ا  ا  ا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمیرة مزعل    



21  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 824 

 01 Jun 22 • Year 17 

وأخیًرا..لوحت لي من نافذة حجرتھا ..    
جع�ل�ن�ي أل�وح ال  أمل أزھر في قلبي اآلن 

بیدي فحسب وإنما بجسدي كلھ .. ق�ف�زت 
في الھواء فات�ًح�ا ذراع�ي .. ق�ب�ل�ت وج�ھ 
السماء .. كنت فرًحا وفي اللحظة ال�ت�ال�ی�ة 
شعرت بالقلق .. ت�ل�ف�ُت ی�م�ی�نً�ا و ش�م�اًال 

أن یراني أحد من أھلي أو أھ�ل�ھ�ا   خشیة
لكني حمدت هللا بعد تأكدي من عدم وجود 
أي شخص .. ربما العاشرة ص�ب�اًح�ا وق�ت 

 دون أن تحسب حساب أحد. جید للتلویح 
بعد ستة شھور من   أخیًرا انتبھت لي ..  

المراقبة فعلت فیھا كل ش�يء .. س�اع�دت 
ف���الح ح���دی���ق���ت���ن���ا ف���ي ع���م���ل���ھ ال���ذي 

ألنني في الس�اب�ق ل�م أك�ن أھ�ت�م  استغرب
لتوسالتھ ع�ن�دم�ا ی�ح�ت�اج�ن�ي ألم�ر م�ا .. 

تنظیف المرآب ال�ت�ي ك�ان�ت  تولیت مھمة 
من شأن أختي الصغرى .. ق�ل�ب�ي ی�ت�ق�ط�ع 
وأنا أراھا منشغلة بمشاھدة التلفاز بی�ن�م�ا 
أقف تحت الش�م�س ك�ال�م�خ�ب�ول ال أش�ع�ر 

 بلسع الحر..
ب�دأت أھ��ت��م ب��إط��ع��ام ال��ط��ی��ور وت��ن��ظ��ی��ف 
أقفاصھا .. األمر الذي جعل أمي تنظر ل�ي 

ألمري وأدرك  بقلق .. الوحید الذي ارتاب
ال�ك�ب�ی�ر  ثمة سر وراء تغیر حالي ھو أخي

إذ الح�ظ أن�ن��ي ب��دأت أذاك�ر ع�ن��د ع��ت�ب��ة 
..  فبدأ بالسخریة و إلقاء التلمیحات  الدار

فعلت ما فعلتھ من أجل أن أحظى برؤیتھ�ا 
لدقیقة واحدة .. قلبي أصبح م�ع�ل�قً�ا ب�ت�ل�ك 

لتنظر إل�ى ال�زق�اق   النافذة التي تطل منھا
أو تس��ق��ي ال�ورود وال��ن��ب�ات��ات ال��م�ع��ل��ق��ة 

ھذه المرة سأكون إیجابیً�ا ك�م�ا  بحافتھا.. 
 في إحدى البرامج. سمعت 

أحضرت بسرعة ورقةً وق�ل�ًم�ا . س�أك�ت�ب 
لھا: لقد أحببتِك من�ذ ال�م�رة األول�ى ال�ت�ي 
رأی��ت��ِك ف��ی��ھ��ا ت��ق��ف��ی��ن ف��ي ال��ن��اف��ذة .. 

تشربین البیبسي كوال .. ومن حینھا   كنتِ 
أحببت البیبسي كوال أكثر م�ن ال�م�ع�ت�اد .. 
سأعترف أنني في اللی�ل وب�ع�د أن أط�ف�ئ 
ض�وء ح��ج��رت��ي أخ��ت��ب��ئ خ�ل��ف الس��ت��ارة 

أل�م�ح�ِك   اخت�ل�س ال�ن�ظ�ر إل�ی�ِك . أح�ی�انً�ا
في الھاتف أو تذاكرین دروس�ِك   تتحدثین

أو توضبین حاجیاتِك .. في إحدى الم�رات 
رأیتِك ترتدین مالبسِك ب�ع�د خ�روج�ِك م�ن 

 الحمام ..
  ما ھذا الجنون الذي أكتبھ ؟!  
م�ن ف�ي ال�ل�ی�ل... إل�ى  سأمحو ما كتبت�ھ  

 الحمام.
س��أق��ول ل��ھ��ا: ك��ن��ت أت��ب��ع��ِك ك��ل ص��ب��اح 

في طریقِك إلى ال�م�درس�ة ألح�م�ی�ِك  وأنِت 
ل�ھ�م س�وى  من المراھقین ال�ذی�ن ال ھ�م 

اص�ط�ی��اد ال�ط��ال�ب��ات وم�ن ث�م ال�ت�ش��ھ�ی��ر 
ل��ك��ن أح��ذرِك م��ن ص��دی��ق��ت��ِك  ب��ھ��ّن ..

ص��اح��ب��ة الش��ع��ر األح��م��ر ذات  ال��ب��دی��ن��ة 
ع�ب�ر   التي ترسل صورھا األقراط الثالثة 

الواتس آب لصدیقي وك�ن�ت أت�ف�رج م�ع�ھ 
على تلك الصور وأقرأ الرسائل ال�م�ب�ادل�ة 

 بینھما ..
 من أین لي ھذه األفكار السخیفة ؟

سأمحو ما كتبتھ من لكن .. إلى بینھ�م�ا .. 
 ذلك أفضل في الوقت الراھن.

كي ت�ع�رف م�دى ح�ب�ي ل�ھ�ا.. س�أخ�ب�رھ�ا 
ب�م�س�اع�دت�ي ل�وال�دھ�ا ف�ي ح�م�ل اك�ی��اس 
التسوق وھو عائد إلى المنزل و كذلك ف�ي 
أحد األیام قدمت لھ الم�س�اع�دة ف�ي دھ�ان 

و ذھابي م�ع أخ�ی�ھ�ا لش�راء  سیاج بیتھم 
كلب حراسة .. ولن أنسى كتابة أن�ن�ي ف�ي 
إحدى المرات حاولت إصالح مقبض ب�اب 
مطبخھم .. اعترف بفشلي في إصالحھ .. 

أن ألم�ح�ھ�ا ول�و   فعلت كل ذلك ألجل  لكن
 مرة واحدة.

ع�ل�ى  بعد أن تعرف مدى حبي .. ستواف�ق
الخروج معي ل�ت�ن�اول ال�غ�داء .. س�أط�ل�ب 

م��ع ال��ب��ی��ب��س��ي ك��وال..   ش�ط��ائ��ر ال��دج��اج
ك�ی�ف ع�رف�ت أن�ي   من�دھش�ة: ستسألني 

أفضل الدجاج ؟! سأخبرھا أن�ا م�ن ج�ل�ب 
لِك الشطیرة الخمیس الماضي ب�ن�اء ع�ل�ى 

بخجل .. س�أح�اول  طلب أخوِك .. ستبتسم 

لمس یدھا الناعمة .. بعدھا اقت�رب م�ن�ھ�ا 
و أق�وم ب�ت�ق�ب�ی�ل�ھ�ا .. ال   أكثر فاحتضنھا

تش��ع���رھ���ا   ض��ی���ر م���ن ق��ب���ل���ة واح���دة
 قلبي .. بلھیب

ما ھذا الغباء الغارق فیھ ك�أن�ن�ي أھ�ذي؟! 
 سأمحو ما كتبتھ من لمس .. إلى قلبي.

وأق�ب�ل ط�ل�ب   سن�ت�ب�ادل أرق�ام ال�ھ�وات�ف
صداقتھا على الف�ی�س ب�وك واالنس�ت�غ�رام 
وتویتر .. بعد توثیق عالقتي بھا س�أط�ل�ب 
منھا حذف كل الشب�اب م�ن ص�ف�ح�ت�ھ�ا .. 
جمیعھم كاذبون .. ال یؤتمنون على س�ر.. 
سأحذرھا من جارھم الوسیم ذو ال�ع�ی�ن�ی�ن 
الخضراوتین الذي ی�رت�دي ق�الدة ذھ�ب�ی�ة 

ھذا الم�غ�رور  وسواًرا من الجلد األسود ..
یقضي المساء ك�ل�ھ ف�ي ك�ت�اب�ة ال�رس�ائ�ل 
الغرامیة وإرسالھا لجمیع الصدی�ق�ات م�ع 
صورتھ وھو عاري الصدر .. ل�ذا ع�ل�ی�ھ�ا 

 غلق ھاتفھا لیًال واألھم غلق النافذة ..
 یمكن للناس العیش دون نوافذ .. 

 ما الذي أكتبھ؟!  ما الذي أفعلھ ؟!
 كیف أطلب منھا غلق النافذة والھاتف؟! 

یالغبائي !! سأم�ح�و م�ن ح�ذف ... إل�ى   
 النافذة ..

لیبق األمر على ما ھو ع�ل�ی�ھ ف�ي ال�وق�ت 
الحالي .. في المستقبل سأجد حًال لل�ن�اف�ذة 

 وستائرھا البیضاء الشفافة.
في الم�رة ال�ث�ان�ی�ة .. أرس�ل ل�ھ�ا رس�ال�ة 

إل��ى   نص�ی��ة أط��ل�ب ف�ی��ھ��ا ال��رف�ق��ة م��ع�ي
وبعد أك�ل الش�ی�ب�س و ش�رب  الكورنیش 

الب�ی�ب�س�ي ك�وال س�أع�رض ع�ل�ی�ھ�ا ل�ب�س 
الحجاب و عدم ارتداء المالب�س الض�ی�ق�ة 

الشيء الذي ال أق�ب�ل  وخاصة البنطلون ..
النقاش فیھ ھو وضع مساحیق ال�ت�ج�م�ی�ل 
على وجھھا .. أنا متأكد من ق�درت�ي ع�ل�ى 
اقناعھا وإذا لم ترضخ ستكون القوة الحل 

 الوحید لحسم الموقف.
ماذا ؟! القوة ؟ یب�دو أن�ن�ي تس�رع�ت ف�ي 

 قراري .. سأمحو من لبس.. إلى وجھھا.
سأمنعھا م�ن ال�خ�روج لش�راء ال�ب�ی�ب�س�ي 
ك�وال .. ف�ل�ی�ق�م ش�ق�ی�ق�ھ�ا الص�غ�ی�ر ب�ھ�ذه 
ال��م��ھ��م��ة..ش��يء آخ��ر ك��دت أن أنس��اه، 
االمتناع ع�ن زی�ارة الص�دی�ق�ات ال�ت�ي ال 
ت��ج��ل��ب س��وى ال��م��ش��اك��ل.. م��وض��وع 

لن نتجادل فیھ بع�د حس�م أم�ري  الجامعة 
ح�ی�ن�م�ا  بشأنھ .. م�ا ح�اج�ت�ھ�ا ل�ل�دراس�ة 

تتزوجني؟ أنا وأوالدي أولى بال�رع�ای�ة .. 
المرأة لم تخلق إال للبیت .. ومنعً�ا ل�ت�دخ�ل 
أھلھا في حیاتنا ف�ع�ل�ی�ھ�ا االخ�ت�ی�ار ب�ی�ن�ي 

 وبینھم .. ذلك أفضل للجمیع.
بعد لحظات من التفكیر العمیق ج�ًدا وب�ع�د 
إعادتي ق�راءة م�ا ك�ت�ب�ت.. وج�دت�ن�ي ق�د 
تسرعت قلیًال.. محوت الس�ط�ور األخ�ی�رة 

 كلھا.
سأتصل ھاتفیًا وأطلب رؤیتھا ألمر ھام .. 
سأقول لھا: لقد قررت ال�زواج م�ن�ِك ب�ع�د 
سنتین .. أي بعد تخرجي من ال�ث�ان�وی�ة .. 
سأكون صریًح�ا م�ع�ِك .. أن�ِت ح�رة ب�ی�ن 
ان��ت��ظ��اري أو ف��ع��ل م��ا ت��ری��ن��ھ م��ن��اس��بً��ا 

 لحیاتِك ..
كم أنا أحمق؟ سنتان فقط!! سأضع نفس�ي 
في ورطة كبیرة مع أھلي .. حس�نً�ا .. ل�ن 
أعطیھا موعًدا .. سأدع�ھ�ا ت�ن�ت�ظ�ر ح�ت�ى 

 أتخرج وأعمل..
أعلم أنني سأكون قاسیً�ا ع�ل�ی�ھ�ا و أن�ھ�ا  

ستبكي .. علیھا أن تتقبلن�ي ك�م�ا أن�ا وإال 
 فالفراق منذ البدایة أفضل لكلینا ..

 سأمحو من لقد ... إلى حیاتِك.
نظرت إلى الورقة الملوثة بفعل ما ك�ت�ب�ت 
ومحوت .. لیس فیھا سوى أربع كلمات .. 

 شطائر الدجاج و البیبسي كوال.
رفعت رأسي صوب نافذتھ�ا ألن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا 
ثانیة. یا إلھي .. یا إلھي !! م�ا ھ�ذا ال�ذي 
أراه ؟! من فرط غبائي ظننتھا تلوح لي .. 

 تمسح زجاج نافذتھا. إنھا 

 ا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوز حمزة/ بلغاریا

 (أفَِل ُضوُءك واللیل بًعُد طویلُ 
 وَذَوْت قبل الھزیع النارُ 
 أما زلَت متلسبا حلمَك؟

 تحمل شمساً القبیتھم
 تنفُخ في َصّوانِھم ُروحُ 

  انزْل صواریك ..
 أنزل صواریك .. فالبحر غیر متسعٍ 
 لعابٍر تشّكِل من عشٍق ومن َعنَِد) *

سطور من خطاب وجع ارسلتھ لمظف�ر ال�ن�واب 

.. الذي ك�ان أح�د اث�ن�ان درس�ون�ي  2005عام 
 اللغة العربیة وعلموني حبھا

....................................... 
، وب�ع�د 1968* بعد اسابیع من انقالب ت�م�وز 

)، صحبن�ي 69-68ایام من بدء العام الدراسي (
شقیقي الشیوعي معھ للقاء مظفر ال�ن�واب ف�ي 

 كازینو الجامعة بالكاظمیة.
ربما من الصعب على من لم یلت�ق ال�ن�واب ف�ي 

ع�ام م�ن  54ذلك الزمن تخیل صورتھ، أي قبل 
 اآلن!!.

انا استعید اآلن وجھھ الوقور الجمیل، ب�ع�ی�ون�ھ 
السوداء الواس�ع�ة وص�وت�ھ ال�رخ�ی�م وط�ری�ق�ة 
حدیثھ ودماثتھ. واستعید ایضا، كی�ف اق�ت�ح�م�ت 
جالوزة ناظم كزار مدرستنا، اعدادیة المنص�ور 
في الحارثیة، (ازیلت الحقا واص�ب�ح�ت ارض�ھ�ا 
جزء من قصر السالم)، وأل�ق�ت ال�ق�ب�ض ع�ل�ى 
النواب داخل احد الص�ف�وف، وإق�ت�ادوه ام�ام�ن�ا 
نحن طالبھ الذین الزم بعضنا البكاء، فیما كان�ت 
االبتسامة الصفراء تغطي وجھ (استاذ اكرم ...) 

 معاون المدیر البعثي.

عاد لنا بعد اسبوع�ی�ن أو أك�ث�ر، ول�ی�وم واح�د 
فقط، ب�م�الم�ح أخ�رى، ك�ان (ال�ق�ھ�ُر) واض�ح�ا 
علیھا! .... دخل الصف وألق�ى ع�ل�ی�ن�ا ال�ت�ح�ی�ة 
بصوت خافت جدا .. وضع محفظ�ت�ھ ع�ل�ى أول 
رحلة وإتجھ الى النافذة .. ظل على وقفتھ ھناك 
ح��ت��ى ن��ھ��ای��ة ال��درس ... ث��م ... خ��رج م��ن 
الصف ... خ�رج م�ن ال�م�درس�ة ... خ�رج م�ن 

 العراق ولم نره بعدھا.
صور وذكریات موجعة غیر قلیلة یطول الحدیث 

 عنھا.

 فاروق الباشا
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 َدع الروَح تشتاق 

 .وأبَق بعیداً 

 أنَت تنتمي إلى ذلَك اللیلِ 

 الذي غادرتھُ النساء

 فال تنتَِظرْ 

 أن تضحَك لَك امرأةٌ 

 في ھذا النھاِر الغشیم

 الذي یتفتُّت فیِھ قلبكَ 

 النھار الذي لم یعد یشبھُ ذلَك الیوم

 حیُث كاَن الورُق ینبضُ 

 ویُقبُّل الحبیباَت سّراً 

 ویُغافُِل األخوةَ والوالدین

 .. ویفعُل أشیاَء عجیبةً .. ال تستحي

 .في الرسائِل البائدة

* 

 لماذا تظنُّ إلى اآلن

 أّن الحبَّ ُممِكن؟

 ال نساَء تحبُّ االنَ 

 وال رجاَل تعَشقُ 

 وال حنیٌن كبیر

 .وال ُحزَن أصغر

* 

 لمن تنتمي أنت؟

 .لالشيء

 أنَت آخُر فیٍل قدیم

 السالحف –وآخُر الذكوِر الكباِر 

 "وآخُر حوٍت "ُمقّوِس الرأسِ 

 بینما ھُنَّ مثل الفراشات

 آماٌل كبیرةٌ 

 وألواٌن كثیرةٌ 

 .وُعْمٌر قصیر

* 

 .ترفّْق بنفِسك

 ھُنَّ یبحثَن عن نجمٍة في السماء

 توِمُض بالكادِ 

 بیَن ُكلِّ قرٍن وقرن

 ویتَزّوجَن منھا

 وأنَت تمشي على ھذِه األرضِ 

 ."مثل "الَزلَْنطَح

 المرأةُ عادةً 

 ال تقتِرن بالقواقعِ 

 .ذواِت الَصَدفاِت العمیقة

* 

 ترفّْق بروحَك الراكدة

 .. وأذھْب .. و نَمْ 

 وال تكتِب الكلماَت بحبِر العیون

 المرأٍة جاحدة

 ال تقراُ لَك حرفاً 

 ولو كاَن إلیھا

 وال تُغِمُض نصِف عیٍن على األسى

 وال تستطیُع الرّد علیك

 .بنصِف ِضحكٍة واحدة

* 

 ترفّْق بقلبَك الُمرّمِم باألسبرین

 وأذھْب إلى اُّمَك اآلن

 ..وقُل لھا

 .أریُد سالمي القدیم

 "ترفّْق بحزنَك "التاِجيّ 

 و َرقِّْع قلبَك بالحنینِ 

 الذي یقوُد إلیھم 

 وأذھْب إلى اُّمَك اآلن

 وتبادَل معھا في مدینِة الملِح ھذه

 سیرةَ الَسبَِخ السومرّي الطویل

 واسُرْد لھا الكثیَر من قصِص البَْیضِ 

 الذي لم تِصل فراخھُ إلى البحر

وك��ی��َف أنّ��َك س��ت��م��وُت م��ث��ل "النس��وم 

 *"جورج

 وحیداً على الشاطيء 

 تنقُر بطنََك الفتیاُت الصغیراتُ 

 الطاعناُت في الوقتِ 

 والَحماماُت ناكراُت الھدیل

 .حدیثاُت الوالدة

* 

 ..ھيَ 

 مثُل أيِّ شيءٍ 

 .ما عاَد كما كان

 ..ھيَ 

 مثُل مطٍر سابقٍ 

 في بغداد السابقة

 .على بغداد ھذه

 ..ھيَ 

مثُل العشِب الذي أحرقھُ الجنود على سف�ح 

 .""كورك

 "مثُل امرأٍة في "دیانا

 .تشبھُ"مریَم" في الكنیسة

 ..ھيَ 

 مثُل أسنانِھا األمامیّة الباردة

 /في فِم"تنّورَك" الحارّ /

 التي تشبھُ لیالً بال أرغفة

 .قد َحلَّ علیَك أخیراً 

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

النسوم جورج"، ھو آخُر سلحفاة م�ن " *

ال�ع�م�الق�ة. ت�ّم  "سالحف "ال�غ�االب�اغ�وس

ال�ع�ث��ورع�ل�ی��ھ ف��ي ج�زی��رة "ب��ی�ن�ت��ا" ف��ي 

م�ات"ج�ورج  .1971-12-1األكوادور في 

ع�ن أك�ث�ر م�ن  2012-6-24الوحید" في 

 .مائة عام، وأنقرضت ساللتھُ إلى األبد

وھذه صورتھ "شخصیّاً" .. في آخِر وق�ٍت 

 .لھُ على رمل الكوِن العظیم

أ ّ ن ..رج ا 
 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
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نجري ھذه المقارب�ة ل�وج�ود ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ش�اب�ة    
والنقاط المشتركة بین البلدین الشقیقین ح�ی�ث ی�واج�ھ 
الشعب اللبناني والعراقي أزمات سیاسی�ة وإق�ت�ص�ادی�ة 
وإج�ت��م��اع�ی��ة م��ت�راك��م��ة ك��م��ا إن ط��ب��ی�ع��ة ال��ن�ظ��ام��ی��ن 
السیاسیین وطبقتھم�ا الس�ی�اس�ی�ة أیض�اً م�ت�ش�اب�ھ ف�ي 
السلوك والعمل السیاسي وبصورة مختصرة نقول بأن 
شعبي البلدین یعانیان من نظام المحاصصة ال�ط�ائ�ف�ی�ة 
والمناطقیة والقومیة والسیاس�ی�ة، األم�ری�ن وك�م�ا إن 
األجواء متشابھ�ة ت�ح�ت ث�ق�ل ال�ف�س�اد وال�ف�اس�دی�ن و 
وتوقف النمو االقتص�ادي وت�دھ�ور ت�ام ف�ي األوض�اع 
االجتماعیة واإلنفالت األمني. كما نالحظ تبع�ی�ة ال�ك�ت�ل 
الس��ی��اس��ی��ة والس��ی��اس��ی��ی���ن ال��م��خ��ض���رم��ی��ن إل���ى 

س�ی�اس�ی�ة ودول م�ن خ�ارج ال�ح�دود ع�ال�م�ی�ة   جھات
 وإقلیمیة وعربیة.

ولھذا ونتیجة التراكمات التي أشرنا ألی�ھ�ا ل�م ی�ت�ح�م�ل 
الشعبان الكوارث االقتصادیة واإلجتماع�ی�ة واإلن�ف�الت 
األمني وإنھیار العملة الوطنیة لكال ال�ب�ل�دی�ن ول�وج�ود 
بطالة متصاعدة وإرتفاع خط الفقر ول�ت�دھ�ور أوض�اع 
كل شرائح المجتمع بسبب ال�ت�ض�خ�م وإرت�ف�اع أس�ع�ار 
المواد الغذائ�ی�ة ول�ع�دم وج�ود م�وارد ول�ك�ن ال�م�وارد 
العراقیة أكب�ر وأك�ث�ر بس�ب�ب إن�ت�اج ال�ن�ف�ط، إن�ط�ل�ق�ت 
الجماھیر الشعبیة في تظاھرات وإحتجاجات ثم تفجرت 
إنتفاضتین كبیرتین في كال البلدین ف�ي ش�ھ�ر تش�ری�ن 

تم إسق�اط ال�ح�ك�وم�ت�ی�ن وإج�راء   األول /أكتوبر، حیث
انتخابات مبكرة في الع�راق ألج�ل ال�ت�غ�ی�ی�ر وال�ت�ع�ب�ی�ر 

الرفض للنظامین والمطالبة ب�ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ج�ذري.   عن
وعندما نقرأ المشھد السیاسي بعد اإلعالن عن ن�ت�ائ�ج 
االنتخابات وما أل�ت أل�ی�ھ األوض�اع ن�ج�د إن ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة سوف تعمل على نفس السیناریو الذي كانت 

 -تعمل علیھ وھو :
 -2-ال�ع�م�ل ع�ل�ى ال�ت�واف�ق ب�ی�ن ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة-1

ال�ت�س��وی�ف وال��م�م�اط��ل�ة ف��ي ت�أخ��ی�ر إن��ت�خ�اب رئ�ی��س 
اإلس�ت�م�رار  -4تأخیر تشكیل الحكوم�ة  -3الجمھوریة 

 -5على نھج نظام المحاصصة الطائفیة وال�م�ن�اط�ق�ی�ة 
ت�أخ�ی�ر وم�ع�ال�ج�ة  -6العمل على رفع حدة ال�خ�الف�ات 

ال�ت�وج�ھ ن�ح�و  -7الوضع الم�ال�ي وت�أخ�ی�ر ال�م�وازن�ة 
صندوق النقد الدولي لإلقتراض المالي وبفوائ�د أع�ل�ى 

التركیز واإلق�ن�اع ب�ال�ت�خ�ل�ي ع�ن  -8وبشروط صارمة 
الھویة الوطنیة واإلستعاضة عن�ھ�ا ب�ال�ھ�وی�ة ال�دی�ن�ی�ة 

ت�ع�ظ�ی�م  -9المذھبیة، وبالھویة القومی�ة وال�ط�ائ�ف�ی�ة. 
قیادة الزعیم المعني ھذا أو ذاك والعمل حسب إجتھاده 

 الشخصي وحسب مزاجھ المحصن .
ج�رت االن�ت�خ�اب�ات ال�ع�راق�ی�ة  -االنتخابات ال�ع�راق�ی�ة :

 2021المبكرة في العاشر من أكتوبر /تش�ری�ن األول 
عض��واً ل��م��ج��ل��س  329ح��ی��ث ح��ددت االن��ت��خ��اب��ات 

وحسب قانون االنتخابات ،وبدورھم ینتخ�ب�ون   النواب
ویصادق�ون ع�ل�ى ت�ك�ل�ی�ف رئ�ی�س   رئیس الجمھوریة

مجلس الوزراء م�ن ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر م�ن ق�ب�ل رئ�ی�س 
الجمھوریة وإجراء اإلستحقاقات الدستوریة المت�ب�ق�ی�ة 

إنتخاب رئیس مجلس النواب ونائبی�ھ،  وقبل ذلك جرى
% 41وكانت نسبة الم�ش�ارك�ة ف�ي ھ�ذه االن�ت�خ�اب�ات 

ولكن نتائج االنتخابات لم تأت بتغییر میزان القوى ف�ي 
مجلس النواب، ویمكن القول بأن ال�ق�وى ال�ت�ش�ری�ن�ی�ة 
إس��ت��ط��اع��ت إخ��ت��راق ال��ب��رل��م��ان وب��م��ع��اون��ة ال��ن��واب 
المستقلین الجدد. كما ظھ�ر ب�أن اإلن�ق�س�ام�ات إزدادت 
بعد االنتخابات وظھر مایسمى الط�رف ال�ُم�ع�ط�ل ال�ذي 
تمثل بالقوى الشیعیة (الدعوة وال�ح�ك�م�ة وح�ل�ف�اؤھ�م) 
اإلطار التنسیقي والطرف األخ�ر ال�ك�ت�ل�ة الص�دری�ة أو 

ع�دد م�ن ال�م�ق�اع�د   التیار الصدري الذي حصد أع�ل�ى
وال�ح�زب ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�وردس�ت�ان�ي وال�ح�ل�ب�وس��ي 
وخمیس الخنجر والزالتا ال�ك�ت�ل�ت�ی�ن ف�ي ص�راع ت�ارة 
وحوار تارة أخرى ونتیجة للخالفات الشیعیة الشی�ع�ی�ة 
والكوردیة الكوردیة والسنیة الس�ن�ی�ة ت�وق�ف س�ری�ان 
وإستكمال اإلستحقاقات الدستوریة وبال�ت�ال�ي تض�ررت 
مصالح الناس والدولة ولكن الطبقة السیاسیة الفاسدة 
لم تعر أھمیة ل�ذل�ك ول�م ت�ع�ت�رف أو تص�ارح الش�ع�ب 
ول�ھ��ذا ف��آخ��ر ال��ت��س�ری��ب��ات حس��ب تص�ری��ح��ات ق��ی��س 

بأنھم یریدون في تش�ك�ی�ل  -عصائب الحق  -الخزعلي 
الوزارة تسعة وزارات لإلطار التن�س�ی�ق�ي. ك�م�ا حص�ل 
آخر لقاء مع مقتدى الصدر زعیم التی�ار الص�دري م�ع 
األطار التنسیقي وربما من أجل حلحلة الوضع المت�أزم 

ال�ج�م�ع ب�ی�ن   والوصول إل�ى ن�ق�ط�ة وس�ط وم�ح�اول�ة
التوافق السیاسي ووالنظام المحاصصي وبین مشروع 
األغلبیة الوطنیة والسیاسیة الذي طرحھ السید مقت�دى 
الصدر. ففي كال البلدی�ن ن�ف�س ال�ن�ظ�ام ال�م�ح�اص�ص�ي 
الظائفي الذي أثبت فشلھ مما أدى إلى تداعی�ات أزم�ت 

 االستقرار والتقدم إلى األمام.
ج�رت االن�ت�خ�اب�ات ف�ي ل�ب�ن�ان  -االنتخابات اللبنانی�ة :

دول�ة  58في ال�خ�ارج ش�م�ل�ت  09/05/2022بتأریخ 
. ال�ذي أع�ل�ن 15/05/2022وإنتخابات الداخل بتأریخ 

وزی�ر ال�داخ�ل�ی�ة ف�ح�س�ب ال�ن�ظ�ام اإلن�ت�خ�اب�ي   النتائ�ج
اللبناني تكون وزارة الدخلیة اللبنانیة ھي المشرفة في 
حین في العراق المفوضیة العلیا المستقلة لإلنتخ�اب�ات 
ھ��ي ال��م��ش��رف��ة وھ��ذا أفض��ل م��ن إش��راف الس��ل��ط��ة 

 التنفیذیة .
ھو اإلخت�راق ال�ك�ب�ی�ر ال�ذي   وكان من أبرز المفاجآت

حققتھ قوى التغییر المن�ب�ث�ق�ة ع�ن إن�ت�ف�اض�ة الش�ارع 
ح�ی�ث  2019اللبنان�ي ، ف�ي تش�ری�ن األول /أك�ت�وب�ر 

مقعداً من م�ق�اع�د ال�ب�رل�م�ان  13إنتزعت قوى التغییر 
في البرلم�ان. ع�دد   منھم یدخلون ألول مرة12الجدید 

مقعد واألغلب�ی�ة ی�ك�ون ع�ددھ�ا  128أعضاء البرلمان 
مقعد . خسرت األحزاب التقلیدیة عدد من المقاع�د  65

ول�ك�ن ل�م ی�ت��غ�ی�ر م�ی��زان ال��ق�وى. نس��ب�ة ال�م��ش�ارك��ة 
مع مالحظة تغیب تیار المس�ت�ق�ب�ل ب�زع�ام�ة   41.4%

سعد الحریري ال�ذي أع�ت�زل ال�ع�م�ل الس�ی�اس�ي ودع�ا 
للمقاطعة. كما برز حزب القوات اللبنانیة بقیادة سم�ی�ر 

مقعد والتیار الوطني الحر  20جعجع الذي حصل على 
مقعد، مع خسارتھ ع�دد م�ن  18بزعامة میشیل عون 

المقاعد ذھبت إلى القوات اللبنانیة وحزب هللا بزعام�ة 
 9مقعد والحزب التقدمي األشتراكي 31حسن نصر هللا 

مقعد، ال�ك�ت�ائ�ب  13مقعد ،والمجتمع المدني التشریني 
. ع�دد ال�ق�وائ�م 2وت�ی�ار ال�م�ردة  2حزب الطاشناق  4

 15مرشحاً موزعین ع�ل�ى  718تضم  103االنتخابیة 
نائباً. وقد لوحظ ھناك صراع شدید  128دائرة إلختیار 

وتھجم بین حزب القوات الل�ب�ن�ان�ی�ة وح�زب هللا ح�ی�ث 
حصلت إشتباكات بین الطرفین وفي مناطق متعددة مع 
تبادل اإلتھامات. لبنان الم�ج�روح وال�م�ب�ت�ل�ى ك�م�ا ف�ي 
العراق بطبقتھ السیاسیة یعیش أزمة إقتصادیة ومالی�ة 
كبرى ویعیش تداعیات إنفجار مرفأ بیروت والذي أدى 

جریح وخسائر  6500شخص وإلى إصابة  215بحیاة 

 مادیة.
قامت مجموعة من األساتذة الل�ب�ن�ان�ی�ی�ن وھ�م أس�ات�ذة 
األقتصاد واكادمیین من جامعة اوتاوا في كندا وجامعة 
سدني في أسترالیا والجامعة اللبنان�ی�ة األم�ری�ك�ی�ة ف�ي 
لبنان والذین عملوا كأستش�اری�ی�ن ل�م�خ�ت�ل�ف اإلدارات 
والوكاالت الوطنیة والمنظمات ال�دول�ی�ة ، ق�ام�ت ھ�ذه 
المجموعة ببحث وتحلیل الوضع االقتصادي قي لب�ن�ان 
ونتائجھ. وفي بحث أصول نظام المحسوبیة والوساطة 

-  1975منذ الحرب األھلیة اللبنانیة  -1فھي تشیر إلى
م سی�ط�ر ع�ل�ى ال�ح�ی�اة الس�ی�اس�ی�ة ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة  1990

میلیشیاویون وسیاسیون شدیدو الفساد في ع�ام   قادة
مما سّھل إتفاق نھایة الحرب (إتفاق ال�ط�ائ�ف)  1990

وبالتالي وحسب االتفاق أصبحت ال�ب�الد ت�ح�ت ق�ب�ض�ة 
أنشأ ق�ادة ال�م�ل�ی�ش�ی�ات  -2وسیطرة النخبة السیاسیة. 

السیاسیون الذین ینتمون إل�ى ال�ج�م�اع�ات   وحلفاؤھم
وس�ی�اس�ی�اً   الدینیة الرئیسیة في لبنان، نظاماً أقتصادیاً 

من حكم اللصوصیة القائم على إعادة التوزیع للموارد 
وھو توزیع جزء صغیر منھا على قاعدتھم السی�اس�ی�ة 
وغالباً ما یكون على شكل وظائف ف�ي ال�ق�ط�اع ال�ع�ام 
(مالحظة اآلن القطاع الخاص یبتلع القطاع العام )فھذا 
النظام أنتج موازین القوى الحالیة في لب�ن�ان ون�ظ�ام�ھ 
االقتصادي السائد. وھذا الذي یجري في لبنان ی�ج�ري 
في العراق فمن التداخل والتشابھ بین النظامین ذك�رن�ا 
في مقاالت سابقة عن لبننة العراق ون�ق�ل ك�ل ن�ظ�ام�ھ 

ع�ل�ى   المحاصص�ي ال�ط�ائ�ف�ي وس�ی�ط�رة ال�م�ل�ی�ش�ی�ات
 مقدرات العراق.

وبوجود الطبقة السیاسیة ال�ح�اك�م�ة، ك�ان  2015عام 
مص��رف ل��ب��ن��ان ال��م��رك��زي ی��ع��ان��ي م��ن ع��ج��ز ق��دره 

ملیار دوالر أمریكي في صافي إح�ت�ی�اط�ات�ھ . وق�د 4.8
وردت معلومات في تقریر الصندوق الدولي بأن ھن�اك 
إنخ�ف�اض ك�ب�ی�ر ف�ي ث�ق�ة الش�ع�ب ال�ل�ب�ن�ان�ي ب�ج�م�ی�ع 

 2016المؤسسات العامة وردھذا ف�ي ال�ت�ق�ری�ر س�ن�ة 
ولكن السلطات اللبنانیة أقنعت الصندوق الدولي بإزالة 
المعلومات أعاله من ت�ق�ری�ره ال�رس�م�ي والص�ادر ف�ي 

نظراً لوضع لبنان السیاسي غ�ی�ر ال�م�س�ت�ق�ر .  2017
% ف�ي 84.9واجھ اللبنانیون معدالت تضخم ب�ن�س�ب�ة 

ك��م��ا   2021% ف��ي ع��ام 154.85و 2020ال��ع��ام 
% وف�ق�اً 1000إزدادت أسعار المواد الغذائیة بنس�ب�ة 

 لبرنامج األغذیة العالمي التابع لألمم المتحدة .
وفي تقریر ص�ادر ع�ن وزارة الش�ؤون األج�ت�م�اع�ی�ة 

یبلغ عدد اللبنانیی�ن ت�ح�ت خ�ط  2022آیار  21بتأریخ 
ملیون وعدد الل�ب�ن�ان�ی�ی�ن ف�وق خ�ط ال�ف�ق�ر  1.5الفقر 

الجئ فلسطیني 178.200ملیون نسمة إضافة إلى 2.5
الجئ فلسطیني فوق خط ال�ف�ق�ر  91.800تحت الفقر و

ألف الجئ سوري المسجلین لدى األمم المتحدة  720و
أل�ف الج�ئ س�وري ف�وق خ�ط  780تحت خط الف�ق�رو

 الفقر.
ونتیجة للمقاربة ف�أن ال�ط�ب�ق�ة الس�ی�اس�ی�ة وأح�زاب�ھ�ا 
تتحمل المسؤولیة الكام�ل�ة ع�ن م�احص�ل ف�ي ال�ع�راق 
وكذلك مایحصل لشعب لبنان نتیجة ال�ت�م�س�ك ب�ال�ن�ظ�ام 
المحاصصي الطائفي الذي أثبت فشلھ وكذلك إس�ت�ب�ع�اد 

والھویة الوطنیة ال�ت�ي ت�وح�د الش�ع�ب.  روح المواطنة
كما أن النظام ال�دی�م�ق�راط�ي س�وف الی�ح�ق�ق ل�ل�ش�ع�ب 
إنجازات تحت ظل التزمت واإلنتماء الطائفي وب�وج�ود 
الملیشیات المتطرفة. ولھذا سوف ت�ك�ون االن�ت�خ�اب�ات 
مشكوك في نتائجھا كما بینت نسب المشاركة ف�ي ك�ال 
البلدین وفقدان ال�ث�ق�ة ب�الس�ی�اس�ی�ی�ن. وف�ق�دان ال�ث�ق�ة 
الدولیة بمثل ھكذا أنظمة أس�اس ع�م�ل�ھ�ا ن�ھ�ب ال�م�ال 
العام وتجویع الشعب وھدر األموال من أجل المص�ال�ح 
الشخصیة. ولھذا فالصراع سوف یستمر ویحت�دم إل�ى 

 ان یتحقق التغییر الجذري وبإرادة الشعب نفسھ.

!!ات اموا مت اما م  ر 

 صبحي مبارك/ مالبورن
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 حیَن عرَف ھاملت
 أنَّ الناَس في كلِّ مكان

 ملّوا حّد اللعنة
 من حیرتھ السوداء

 وترّدده األْسَود،
 قّرَر أن یختفي من المسرحِ إلى األبد.

 في الیوِم التالي
 عرضْت مسارُح األرض،

 في مشارِق األرِض ومغاربھا،
 ما ال یُحصى من مسرحیاِت أمیِر الدنمارك

 مثّلھا مجانین وأنصاُف مجانین
 وأرباُع مجانین بالطبع.

 وكانْت أكثرھا إدھاشاً للجمھور :
 ھاملت وكلكامش واألفعى.

 ھاملت في بابل یتعّرى.
 ھاملت والسندباد البحرّي.

 ھاملت الفرعونّي.
 ھاملت النفطّي یتكلُّم السنسكریتیّة.

 ھاملت یلعُب الرولیت في الخیمِة الصحراویّة.
 ھاملت بالقُبّعِة المكسیكیِّة والسیجاِر الكوبّي.

 ھاملت بعیوِن القطِّ وشوارِب ھتلر.
 ھاملت یفتتُح متحفاً سّریّاً في مدغشقر.

 ھاملت في الیوتیوب
 یبكي الالجئین الغرقى وسطَ البحر.

 ھاملت یطلُب العفَو من الطغاة.  
 ھاملت یشرُب العرَق المغشوَش لیَل نھار. 

 ھاملت یلقي خطاَب الفیسبوك
 بدالً من خطاِب العرش.

 ھاملت من دوِن ھاء أو تاء.
 ھاملت برأسین وعیٍن واحدة.

 ھاملت الُمتحّوُل جنسیّاً.
 ھاملت ُمنتَِحالً.
 ھاملت ُمنتَِحراً.

 ا  
 
 

 شعر:
 أدیب كمال الدین   

 أدیالید -أسترالیا

    إبتسامة شعریة ..

    اح
 
 
 
 

                                                               

 شعر : 
 د. نصر عبد القادر/ مصر

 
على لسان صدیقنا العزیز ..ساكن غرفة السطوح الذي تھدده صاحبة البیت 

 صباح مساء بالطرد اوبھدم البیت على رأسھ....یقول لھا متحدیا :
 

     فیِھ .......................ال بالبولیِس وال بالجِن أخلیھِ   التھدمیھ فإني البدٌ 
 فرٌع لسجِن قرامیداَن أقطنُھُ ..................هللا یجحُم بانیِھ , وقانیھِ 

 أخذُت في روفِھ..أي سطحِھ..سكناً...........یعافھُ الكلُب لو أسكنتَھُ فیھِ 
 بیٌت إذا شافھُ العفریُت الرتعَدْت ............منھُ الفرائُص وارتاَعْت مآقیھِ 

 ُغفٌل من الرقِم والعنواِن تحَسبُھُ .............من بؤسِھ طلالً شاَع البلى فیھِ 
 وبابُھُ مثُل باِب القبِر یدخلُھُ ..................القِزُم مثلي على أطراِف أیدیھِ 

 وسلٌَّم حلزونٌي كمئذنٍة .......................یاطالما قطعْت أنفاُس راقیھِ 
 كفى بِھ كرماً أن لیَس یعِرفُھُ ...............صْحٌب,ومامن قریٍب زارني فیھِ 

 لو ھمَّ في زورتي ِخٌل لھ عَشٌم ............إلى القرافِة قادْتھُ خطاویھِ 
 لى بوصلةٌ من ذباِب الحيِّ أتبُعھا..........إلیِھ ُدغري فال أخشى من التیھِ 
 یأتي النسیُم لخلِق هللاِ یُنعُشھْم...............وإن أتاني نسیٌم قلُت إفِّیِھ.....

 وجیرةُ السعِد ..سیماھم بأوجھِھم...........مْن كلِّ ِھلٍف قبیحِ الوجِھ مشبوهِ 
 تحلو لُھم في لیالي الصیِف سھرتھم.......في صدِر بابي بال إذٍن وتنبیھِ 

 لھم وحایُد تندي جبھتي َعَرقاً .............والردُح یخِرُق في سمعي ویُدمیھِ 
َخ من عْزِم التقھقیھِ   الھعھعاُت لِوشِّ الفجِر راعدةٌ .............والسقُف شرَّ
 فراُخھم جعلْت من مرقدي سَكناً..........والبطُ یضرُب ُغطساً في مساقیھِ 

  ال تُخلِّیھِ   أمَّا العیاُل فدوُد األرِض یحسُدھم.............. إذا دخلُت بسمٍّ 
یِن في فیِھ.........واألُم من أشنعِ األوصاِف تُطریھِ   الطفُل یحبو..وِذكُر الدِّ

 ترقیھِ   من عیون الناسِ   وبالنوافِذ نسواٌن مصھللةٌ .................وستُّھُ 
 وجارٍة بَرشْت في الباِب عاریَةً...........والشحطُ في حجرھا راحْت تُفلِّیھِ 

  وجارٍة تركْت ِمفتاَح عشَّتِھا .............للوزِّ أُطعُمھُ لیالً...وأسقیھِ 
 وجارٍة ُھِرعْت للزوجِ تاركةً ............طشَت الغسیِل ألُنھي كَل ما فیھِ 
 والِمیكرفوُن على رأسي إذا فرحوا.....ومجرمو الفنِّ كالِغرباِن تُحییھِ 

 تحبیھِ   في جارٍ   هللاُ   ساءكِ   وخلّیِھ ...........ال  خلینى  یاجارةَ السوِّ 
ِك مالكةً.................یغوُر بیتُِك یابنَت المعاتیِھ......  إخصٌ   على زمٍن خّالً
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  الفصل التاسع "اإلختباء".
في القصة الشعبیة الخرافیة، العراقیة،    

والعربیة، واألجنبیة كذلك، مطلوب في 
بعض األحیان، أن تختبئ بعض الكائنات، 
وخاصة البشر، في مكان ما، لحجة عند 
بعض الشخوص من ھذا اإلختباء، حیث 
دائما نجد المارد مثال ھو الذي یخبئ الفتاة 
التي اختطفھا من أھلھا في صندوق 
صغیر، كما في اللیالي: ((إن ھذا العفریت 
قد إختطفني لیلة عرسي ثم أنھ وضعني في 
علبة وجعل العلبة داخل صندوق ورمى 
على الصندوق سبعة أقفال وجعلني في 
قاع البحر العجاج المتالطم باألمواج ویعلم 
ان المرأة منا إذا أرادت أمراً لم یغلبھا 

. أو نجد فتاة تخبيء حبیبھا في  ()شيء)) 
صندوق. أو نجد الدرویش یخبيء فتاتھ 
في العصا التي معھ. ونجد ھذه الثیمة التي 
اخترعھا القاص الشعبي الجمعي في 
حكایات ألف لیلة ولیلة كذلك. ففي قصة 
االطار من حكایات اللیالي نلتقي بھذه 
الثیمة. في حكایات "الملك شھریار وأخیھ 
الملك شاه زمان"، نجد الجني الذي طلع 
من البحر ((طویل القامة عریض الھامة 
واسع الصدر على رأسھ صندوق فطلع إلى 
البر وأتى الشجرة التي ھما فوقھا وجلس 
تحتھا وفتح الصندوق وأخرج منھ علبة ثم 
فتحھا فخرجت منھا صبیة بھیة كأنھا 

 الشمس المضیئة كما قال الشاعر:
 أشرقت في الدجى فالح النھار

  واستنارت بنورھا األسحار
 تسجد الكائنات بیـــن یدیـــھا
 حین تبدو وتھــــتك األستار
 وإذا أومضت بروق حماھــا
 ھطلت بالمدامـــــع األمطار

قال: فلما نظر إلیھا الجني قال: یا سیدة  
الحرائر التي قد اختطفتك لیلة عرسك أرید 

  أن أنام قلیًال)).
ونجد ذلك في القصة الشعبیة "زوجة  

الصیاد"، إذ تخبئ حبیبھا في شعرھا، كما 
وردت في موضوعة "الماء الذي یحول 
األشیاء". وكذلك، یخبئ الدرویش حبیبتھ 
في عصا. فیما تخلئ األخت أخیھا األصغر 
بعد تحویلھ إلى قطعة حلوى صغیرة خبأتھا 

 ()في ثوبھا في النص السوري "الغزالة" 
*** 

الحبیب المختبئ في مكان صغیر،  -
والمكان الصغیرالذي یستوعب الشيء 

 األكبر منھ :
 ()النص العراقي "الھر وبنت الشواك" 

((مات شواك وترك ثالث بنات وأمھن   
في كوخ، وسمعت األخت الصغرى ان ثمة 
قصرا فخما في المدینة سیباع فذھبت إلى 
ھناك خلسة وابتاعتھ بثمن عال جدا وبكت 
األم كثیرا لھذه الورطة فمن این سیدفعون 
الثمن، وأخیرا ذھبن إلى القصرووجدن فیھ 

قبقابا عتیقا فلبسنھ بالتناوب، فأرسل لھن 
الجار صینیة أكل، وعندما دخل الحمال 
القصر اختبأن لئال یراھن، وعندما سأل 
الجیران عن رب العائلة قالت الفتیاتان 

 زوج الصغیرة تاجر وھو اآلن في سفر.
جاء لھن ھر وتركن لھ بعض الطعام    

فترك للھن درة، وفي الیوم الثاني كذلك، 
وھكذا عدة أیام فباعت البنت الصغرى 

 الدرات وأثثت البیت.
فسألت الصغرى نفسھا: این یذھب ھذا    

الھر؟ فتبعتھ ووجدتھ یدخل بستان مھجور 
ویغیر مالبسھ فبدا شابا جمیال وفتح علبة 
صغیرة مربوطة في زنده وفتحھا وأخرج 
منھا فتاة جمیلة وھي زوجتھ، ووضع 
رأسھ في حضنھا حتى نام فتركتھ وخرجت 
وتبعتھا البنت حتى وصلت إلى خربة وكان 
ینتظرھاشاب ماجن وشابات ولمنھا على 
تأخرھا، ورقصت معھن حتى أعیاھا التعب 

 فعادت إلى الشاب الھر.
في الیوم الثاني أقام الھر ولیمة ودعى    

الشابات والشاب وكانت البنت مختبئة في 
امكان وعندما ظھرت زوجة الھر رمتھا 
بعظم وفقأت عینھا فتجمع الشباب حولھا 

 فھربت البنت.
في الیوم التالي خرج الھر الشاب وأخذ    

یدور في الشوارع وھو یصیح: من یحجي 
لي على جرح كلبي أنطیھ ھذا الخرج كلھ 

 در.
فجاءت البنت وحدثتھ بحدیثھا وكیف    

فقأت عین زوجتھ. فأخرج زوجتھ وحرقھا 
 وتزوج من بنت الشواك)).

*** 
 الخاتمة:

یضم القصص الشعبي، في كل     
المجتمعات، الحكایة الشعبیة، والحكایة 
الخرافیة. حیث ان الحكایة الشعبیة ھي 
الحكایة المستلة من الواقع. فیما الحكایة 
الخرافیة ھي التي تعتمد على المخیال وبما 
یزوده لھا من أمور غیر معقولة، وغیر 

 منطقیة، وغیر حقیقیة.
الحكایات التي اعتمدناھا في فصول ھذا    

الكتاب ھي الحكایات الخرافیة لما فیھا من 
أمور ال یستسیغھا العقل، والمنطق، أمور 
غیر واقعیة، وغیر حقیقیة. وكانت كل 
حكایة تحتوي على واحد أو أكثر من 
العناصر التي ناقشناھا في فصول ھذا 

 الكتاب.
ربما یتساءل قاريء ھذه النصوص عن    

مصداقیة ما فیھا فأقول ان ما جاء فیھا من 
أمور ذات صلة بالعلم خاصة ھو في محل 
شك، وغیر مقبول، ألنھا قد ولدت في 
مجتمع شبھ أمي، مجتمع جاھل ال یعرف 

 أي شيء عن العلم.
وقد توصلت فصول ھذا الكتاب إلى أمر    

مھم ھو ان الحكایة الخرافیة تستطیع أن 
تطرح أي شيء ممكن أو غیر ممكن بكل 
سھولة ویسر وكأنھا تتعامل مع ھذه 
العناصر بغیاب العقل والمنطق ألنھا تعتقد 

ان ال أحد یحاسبھا، وھذا ھو الصحیح، 
الن السامع أو القارئ لمثل ھذه الحكایات 
ال یفكر بھذه القضایا وكیفیة التعامل مع 
كل عنصر حكائي، بل ما یفكر فیھ ھو 
الھدف النھائي، والجمالیة إلى حد ما، الن 
فیھا ما ھو عجیب وسحري. أما الھدف 
النھائي فھو تعدیل واقعھ الذي یعیشة 
بواسطة تلك الحكایات، فھي تنتھي دائما 
بواحدة من ھذه النھایات السعیدة. فالفقیر 
یصبح غنیا، والضعیف یصبح قویا، ومن 
كان في آخر درجات سلم المجتمع یصبح 
ذا مجد، ورفعة، وسؤدد، ومن كان حظھ 
عاثرا یصبح سعیدا، ومن یبحث عن شيء 

 یجده، وھكذا.
وأیضا، ان ما في فصول ھذا الكتاب من    

حكایات لیس ھو العدد النھائي والكلي لھا 
بل ھناك حكایات أھملھا الكاتب ألسباب 
كثیرة، أو انھ لم یطلع علیھا. ولكن تبقى 
ھذه الحكایات المذكورة في فصول ھذا 
الكتاب ھي المثل النوعي عن الكثیر من 

 الحكایات غیر المذكورة.
*** 
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 . 2000 –دار الشروق 
 –وزارة االعالم   –طھ باقر   –ملحمة جلجامش  -

1975. 
 * المواقع االلكترونیة:

 صفحة السیدة آمال سویسي االلكترونیة. -
                                       -موقع الحكواتي  -
 موقع المكتبة العامة االلكتروني. -
 الموقع االلكتروني "قصص لالطفال". -
 موقع ویكیبیدیا. -
الحكایاتواحة - مدونة واحة الحكایات الشعبیة لألطفالالحكایاتواحة

 االلكترونیة.
 موقع "تراثنا الطبیعي". -

 * أعداد من مجلة التراث الشعبي العراقیة:
 –رقم  -ارشیف المركز الفولكلوري العراقي  -

21. 
/ 9/ س 1ع/  –مجلة التراث الشعبي العراقیة -

1978. 
/   3/ س 2ع  -مجلة التراث الشعبي العراقیة  -

1971. 
 6/ س3،  2ع   –مجلة التراث الشعبي العراقیة  -
/1975. 
/   5/ س 10ع -مجلة التراث الشعبي العراقیة  -

1974. 
 –  7س -1ع/  –مجلة التراث الشعبي العراقیة  -

1976. 
/   6/ س1ع -مجلة التراث الشعبي العراقیة  -

1975 . 
 6/س4ع/ -مجلة التراث الشعبي العراقیة  -

1975 . 
*** 
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ثمة خاطرة مّرة تنتاب�ن�ي دوم�اً     
أشعربھا وتوخ�ز ض�م�ی�ري دوم�ا 
ھي صدور (مرثیات ) من م�راك�ز 
القرار الحكومي لرموزنا الثقافی�ة 
والعلمیة عند رحیل ت�ل�ك ال�ن�خ�ب�ة 
ونسیانھم وھم أحیاء، لق�د ق�ررت 
أن أعید مقالة ثان�ی�ة ع�ن ال�ف�ن�ان 
الحاضر الغائب " رش�ی�د ع�ب�اس 

وھ�ي ل�غ�ة  -العلي " عسى ولعل 
أن یصل صوت�ي إل�ى  -المحبطین 

الجھات العلیا المھت�م�ة ب�ال�ث�ق�اف�ة 
وبتقییم ھذا الفنان الراحل أمت�ث�اال 
ل��ل���ح��دی���ث ال���ق��دس���ي {وأذك���روا 

 محاسن موتاكم}.
فنان من العراق مقیم في سویسرا 
اآلن م��غ��ت���رب قس��راً أن��ت��م���اءهُ 
وھویتھُ العراق ال�ذي یس�ك�ن ف�ي 
أعماق ذات�ھ ال�م�ك�ت�وی�ة ل�ت�س�ري 
بعشٍق روم�انس�ٍي م�ل�ت�ھ�ب دوم�ا 
تسري عبر خلیة وخ�ل�ی�ة ، أب�دع 
ھذا الفنان في محطة ھج�رت�ھ ف�ي 
س��ویس��را ب��الد ج��ب��ال األل��ب ذات 
ال�ط�ب�ی��ع�ة ال�خ��الب�ة ال�ت��ي أل�ھ�ب��ت 
مشاعره لتوقظ موھ�ب�ت�ھ وت�ح�رك 
ریشتھ إلى األبداع في مجال الف�ن 
التشكیلي ل�م�س�ت�ق�ب�ل واع�د وھ�و 
یصارع فایروس الحنی�ن ل�ل�وط�ن 
األم وم��ن��ف��اه ال��ج��دی��د ال��م��وح��ش 
المھاجر إلیھ قسراً لیعل�ن ل�ل�ع�ال�م 
ال�م��ت�م��دن وم��راك��ز ق��رار ح��ق��وق 
األنس����ان أن�����ھ م�����واط�����ن ذو 
آیدیولوجیة یساریة مكتمل األھلیة 
ذات ش��خ��ص��ی��ة أی��ج��اب��ی��ة س��وی��ة 

للسالم واألن�دم�اج وم�ن�ت�ج   محب
مبدع في مجال عملھ ال�ف�ن�ي ذات 
ال��ب��ن��ی��ة األنس��ان��ی��ة ض��د ال��م��وت 
وال���ع���ت���م���ة وال���ظ���الم���ی���ة وض���د 

 الفاشیة .
رشید عباس العلي رس�ام ب�ھ�وی�ة 
عراقیة وطنیة، من ھذا األن�ت�م�اء 
یقتبس معانیھ من أوجاع أغتراب 
المنافي التي ترافق لوحاتھ العزلة 
وأرھ��اص��ات ف��ك ھ��ذه ال��ع��زل��ة 

ال�م��ل��وث��ة ب�داء ال��ح��ن��ی�ن ل��ل��وط��ن 
الغائب، تتمحور أحاسیسھ الفن�ی�ة 
المرھفة بلوحات ومشاھد ومعاني 
مرتبطة مشیمیا بعشق الوطن األم 
وھ��وى الش��رق ال��م��ف��ع��م ب��ع��ط��ر 
التأریخ وجغرافی�تھا وب�أی�ح�اءات 
شرق�ی�ة ب�رم�وز س�ح�ری�ة ی�وح�ي 
للناظر عشق ھذا الف�ن�ان األص�ی�ل 

 1986للعراق الذي غ�ادره س�ن�ة 
س�ویس�را ب�الد ج�ب�ال األل�ب   إل�ى

ذات ال��ب��ی��ئ��ة ال��خ��الب��ة ف��ك��ان��ت 
(محطتھ) األخیرة التي أدخلت ف�ي 
لوحاتھ األمل والتطلع إلى العولمة 
والنجومیة وعدم تغییب المفاھ�ی�م 
الس���وس���ی���ول���وج���ی���ة ل���ل���ب���ی���ئ���ة 
الس�ویس��ری�ة، وتش�ھ��د م��ع�ارض��ھ 
الشخصیة وأبداعاتھ ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة 
ف��ي م��دن س��ویس��را الس��ی��اح��ی��ة 
كالعاصمة جنیف وزیوری�خ ف�ھ�ي 

  شاھد كائن حي .
ومن أسرار تع�ل�ق ال�ف�ن�ان رش�ی�د 

: (ما یدفعني إلى   بھذا الفن یقول
ال�م�زی��د م��ن ال��ع�م�ل وال�ب��ذل ھ��ي 
القیمة الجمالیة فیما أنجزتھُ ، وال 
ی��ھ��م��ن��ي ب��ع��د ذل��ك إن ك��ان��ت 
ال���م���وض���وع���ة س���ی���اس���ی���ة أو 
أجتماعیة، إنما یف�رق ب�ی�ن ف�ن�ان 
أص��ی��ل م��ب��دع وط��ف��ل ھ��او س��ع��ة 
ال��ث��ق��اف��ة واألط��الع واألح��ت��ك��اك 

 بالمبدعین اآلخرین ) .
 

واآلن سوف نقُص شریط الدخول 
إل��ى ع��ال��م ھ��ذا ال��ف��ن��ان ال��رس��ام 
وال��ت��ش��ك��ی��ل��ي (ال��م��ن��س��ي) رش��ی��د 

 -عباس العلي 
ھل تعرفون الفنان الرسام الراحل 
"رشید عباس العلي" ؟ بالت�أك�ی�د 

وال�ك�ث�ی�ر م�ن�ا   أن الدولة تتناساه
یتجاھلھُ ، فھو كغیره في خبر كان 
نسیاً منسیا من ال�دول�ة ال�ن�ف�ط�ی�ة 
ال�ری��ع��ی��ة ال��ت��ي ت��ك�ون ق��رارات��ھ��ا 
أنتقائیة تخضع للحكومة المركزیة 
بوزاراتھا الرادیكال�ی�ة ال�ح�اك�م�ة، 

ومراك�ز ال�ق�رار م�ھ�م�ت�ھ�ا ال�ی�وم 
أدوار أس��ت��ع��راض��ی��ة رمض��ان��ی��ة 

  --بأقامة المھرجانات 
 . وھات یا بذخ وفساد أداري

وسؤالي إلى الدولة ومؤسس�ات�ھ�ا 
والجمھور ھل أحٍد م�ن�ك�م ی�ع�رف 
ھذا الرسام ال�م�وھ�وب ال�ذي ف�از 

 1959بجائزة الدولة العراقیة في 
في حكوم�ة الش�ھ�ی�د ع�ب�دال�ك�ری�م 
قاسم لتص�م�ی�م�ھ ال�ف�ن�ي ل�ل�ش�ع�ار 
الجمھوري ال�ذي أع�تُ�م�د ش�ع�اراً 
للنظام الجم�ھ�وري ح�ت�ى أن�ق�الب 

وھ�و الش�ع�ار  1963ف�ي   البعث
الوط�ن�ي ال�م�ع�ب�ر ال�ح�ق�ی�ق�ي ع�ن 
األطیاف الع�راق�ی�ة وحض�ارت�ھ�ا؟، 
وكانت أجابتھم عدیدة وم�ت�ن�وع�ة 
بعیدة ع�ن ش�خ�ص�ی�ة ھ�ذا ال�رم�ز 
العراقي ، فمنھم من قال أنھ ربم�ا 
ی���ك���ون ن���ائ���ب ف���ي ال���ب���رل���م���ان 
العراقي !!! وھنا تسكب الع�ب�رات 
حین یكون النائب ال�ذي ج�اء ف�ي 
زمن الغفلة أشھر من الج�واھ�ري 
وأعظم من ع�ل�ي ال�وردي وأف�ھ�م 
من المتنب�ي وأك�ث�ر ع�راق�ی�ة م�ن 

 نصیر شمھ .
ربما أع�زو س�ب�ب ھ�ذا ال�ن�س�ی�ان 
والتجاھل إلى أھمال مراكز القرار 
ال�ح��ك��وم��ي وال�ھ��ی��ئ��ات ال�ث��ق��اف��ی��ة 
والنقابیة التي توالت المس�ؤول�ی�ة 

ول��ح��د األن وال��ت��ي  2003م��ن��ذ 
غ�ط��ت ب�ع�ب�اءت�ھ�ا الس�وداء أف�ق 
مس��ت��ق��ب��ل األج��ی��ال ال��ق��ادم��ة ، 
ف��أص��ب��ح��ت ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة 
وجمھورھا غیر معنیین ب�م�ع�رف�ة 
ھ��ذا وذاك م��ن أص��ح��اب ال��ق��ل��م 
الشریف والریشة الوطنیة ، والید 
النظیفة وحتى أن تنخر أجس�ادھ�م 

ھذا ھو مظ�ف�ر ال�ن�واب   –المنافي 
شاعر الكلمة الحّرة فاقداً ل�ل�ذاك�رة 
في تون�س و ل�ب�ن�ان وت�وف�ي ف�ي 
محط�ت�ھ األخ�ی�رة دول�ة األم�ارات 
العربیة، وكان ھو األخرمنسیاً في 
حیات�ھ وب�ع�د رح�ی�ل�ھ أج�ری�ت ل�ھ 

مراسیم تشییع مھیبة تلیق بعظمة 
أب��داع��ات��ھ الش��ع��ری��ة ال��وط��ن��ی��ة 
وم�ح�ط�ات��ھ ال�ن��ض�ال�ی��ة ، واآلخ��ر 

ف�ق�د   البروفیسور شاكر خص�ب�اك
الذاكرة ومات سریریاً في أم�ری�ك�ا 
وكذا الجواھري العظیم وال�ع�الم�ة 
مصطفى ج�م�ال ال�دی�ن وال�م�ف�ك�ر 
الیساري ھادي العلوي دفن�وا ف�ي 
م��ق��ب��رة (ال��غ��رب��اء) ق��رب م��رق��د 

في س�وری�ا م�ق�ب�رة   السیدة زینب
بعیدة ع�ن ال�ذی�ن ال ی�ری�دون�ھ�م، 

ح�ی�ث   سموھا " مقبرة ال�غ�رب�اء
دف��ن��وا ف��ي الش��ت��ات ال��ج��غ��راف��ي 
كشاھد تأریخي على زمن الشت�ات 
وال�ن�ف�ي واألغ�ت�راب ف��ي م�واس��م 
الموت العراقي في غ�ی�اب ال�ك�ب�ار 
من الشعراء واألدب�اء وال�ع�ل�م�اء، 
أما الشاعر عبد الوھ�اب ال�ب�ی�ات�ي 
دف��ن ف��ي م��ق��ب��رة األم��ام زی��ن 
ال��ع��اب��دی��ن ع��ن��د ج��ب��ل ق��اس��ی��ون 

 سوریا.
ولألسف أشعر باألحباط وخ�واط�ر 
م���ّرة ح���ی���ن أس���م���ع ب���ال���دول���ة 
وال�ج�م�ھ�ور ی�ح��ت�ف�ی�ان ب�رم�وزن��ا 
وق��ام��ات��ن��ا ال��ع��ل��م��ی��ة واألدب��ی��ة 
والثقافیة (ب�ع�د) م�م�ات�ھ وغ�ی�اب�ھ 
األب���دي، ل���م���اذا ب���ع���د غ���ی���اب���ھ؟ 
أتستكثرون علیھ أن یمأل غ�رورهُ 
بالفخر واألحساس بأنھُ قد حص�ل 
على أس�ت�ح�ق�اق�ھ ، ف�ھ�و ت�ج�اھ�ل 
ب�ع�ی�ن�ھ ون�ك�ران ج�م��ی�ل بش�ح�م��ھ 

 ولحمھ .
 

 وأخیرا 
أرج���و أن ت���م���ت���ل���ك ال���دول����ة 
ومؤسساتھا الثقافیة أستراتیج�ی�ة 
واضحة أزاء المبدعین العراقیی�ن 
ولتنظر إلى تجرب�ة الس�وی�د ع�ن�د 
أس��ت��ب��دال ع��م��ل��ت��ھ��ا ال��ورق��ی��ة 

وضع�ت ف�ي  2017والمعدنیة في 
كل فئة ورقیة أو مع�دن�ی�ة ص�ورة 
أدیب أو شاعر أو عالم أو م�ؤرخ 

 یرزق.  أو كاتب غائباً كان أو حیاً 

 " س ا ر "ان اا  
!!  ُإم  

 السویدعبدالجبارنوري/
 2022حزیران 



لُت أن یكون موضوع العدد بعد  لقد فضَّ
التمییز مباشرة لعالقتھ بھ؛ كما سوف 

 یتبین لنا ذلك.
 أقسام العدد: 

). واحد وواحدة، 2)، و(1العددان ( -1
 اثنان واثنتان.

، 10 - 3األعداد الُمضافة: من  -2
 والمائة واأللف ومضاعفاتھما.

 .19 – 11األعداد الُمركَّبة: من  -3
 .90 – 20(العقود) من  -4
األعداد المعطوفة علیھا ألفاظ العقود  -5

 .9 - 1من 
................... 

 ):2)، و(1العددان ( -1
نقول: عندي صدیٌق واحٌد، وصدیقةٌ 

 واحدةٌ.
 اشتریُت قلمیِن اثنیِن، وكراستیِن اثنتیِن.

ھذان العددان في حالتي المذكر والمؤنث 
لیس لھما تمییز؛ بل یُذَكران بعد الشيء 

للتوكید، وكل منھما تابع لما قبلھ في 
 اإلعراب.

 األعداد الُمضافة: -2
: تضاف ھذه األعداد إلى 10 - 3من  -أ

معدودھا الذي یكون (جمعاً مجروراً 
 باإلضافة).

ھذه األعداد تخالف المعدود بھا تذكیراً 
 وتأنیثاً: 

عندي ثالثةُ دواویَن،{َكَمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت 
ائَةُ َحبٍَّة}.  َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُسنبُلٍَة مِّ

إذا كان المعدود بعدھا لھ (جمع قلة وجمع 
إال لجمع  -غالبا -كثرة)؛ فال یضاف العدد

 القلة، نحو:
في الصالة ستُّ أنفسٍ. كتبُت ثالثةَ 

 أحرٍف.
مالحظة جاء في القرآن الكریم: 

َّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ ثََالثَةَ  {َواْلُمطَل
قُُروٍء} في حین ھناك جمع قلة، ھو 

 (أقراء).
إذا لم یكن لالسم إال جمع كثرة فال یضاف 

 إال إلیھ، نحو: في القاعِة عشرةُ رجاٍل.
یُعرب اسم العدد حسب موقعھ من 

 الجملة:
في الملعبِ خمسةُ ِصبیٍَة، رأینا خمسةَ 

 ِصبیٍة، نظرنا إلى خمسةِ ِصبیٍة.
مالحظة: یتبع ھذه المجموعة كلمة 

(بضع)، في كل ما ذكرنا، وھي تدل على 
 .9 – 3األعداد من 

 بضعة رجاٍل، بضع نساٍء.
....... 

المائة ومضاعفاتھا: تضاف إلى  -ب
معدودھا الذي یكون (مفرداً) مجروراً 

 باإلضافة، نحو:
قرأُت مائةَ كتاٍب، حضَر مائتا شاعٍر 

 وشاعرٍة.
مالحظة: جاء في قراءة (حمزة 

والكسائي) إضافة مائة إلى جمع:{َولَبِثُوا 
فِي َكْھفِھِْم ثََالَث ِمائٍَة ِسنِیَن}؛ وفي ذلك 

 آراء.
............... 

األلف ومضاعفاتھ: تضاف إلى  -ج
معدودھا ویكون (مفرداً) مجروراً 

 باإلضافة، نحو:
تظاھَر في الساحِة ألُف طالبٍ. تخرََّج ھذا 

 العاَم أربعةُ آالِف طالبٍة. 

.......... 
ویكون  19 - 11األعداد المركبة من  -3

العدد (مبنیاً على فتح الجزأین)، تمییزه 
 منصوب.

 أحَد عَشر، واثنا عَشَر للمذكر:  - أ
{إنِّي َرأَْیُت أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا}.{إِنَّ ِعدَّةَ 

ِ اْثنَا َعَشَر َشْھًرا}.  ھُورِ ِعنَْد هللاَّ الشُّ
 استقبلُت اثنَي عَشَر ضیفاً.

إحدى عْشَرةَ، واثنتا عْشَرةَ؛ للمؤنث:
{فَاْنفََجَرْت ِمْنھُ اْثنَتَا َعْشَرةَ َعْیناً}. قرأَْت 

 إحدى عْشرةَ شاعرةً. 
صدرالعدد یخالف  19 - 13من  - ب

التمییز في التذكیر والتأنیث، والعجز 
 یوافقھ في التذكیر والتانیث:
 حضَر تسعةَ عَشَر شاعراً. 

تسعةَ عَشَر: فاعل مبني على فتح 
 الجزأین، في محل رفع.

شاعراً: تمییز منصوب وعالمة نصبھ 
 الفتحة الظاھرة على آخره.

 استقبلنا ثالَث عْشرةَ شاعرةً. 
ثالَث عْشَرةَ: مفعول بھ مبني على فتح 

 الجزأین، في محل نصب.
 مَرْرنا بخمَسةَ عَشَر معرضاً.

خمَسةَ عَشَر: مبني على فتح الجزأین، 
 في محل جر.

یُعرب العدد المركب مبنیاً على فتح 
الجزأین، في محل رفع أو نصب أو جر؛ 

 حسب موقعھ من اإلعراب في الجملة.
............... 

یُستثنى من مجموعة األعداد المركبة 
(اثنا عَشَر، واثنتا عْشَرةَ)؛ فإنھما یُعربان 

 إعراب المثنى:
منا اثنَي عَشَر  حضَر اثنا عَشَر طالباً. كرَّ

 طالباً، احتفلنا باثنَي عَشَر فائزاً.
تقدََّمْت اثنتَا عْشَرةَ طالبةً، قبِلنا اثنتَي 

ھنا إلى اثنتَي عْشَرةَ  عْشَرةَ طالبةً، توجَّ
 مدینةً.

یُعرب الجزء األول باأللف رفعاً، وبالیاء 
اً؛ أما الجزء الثاني فمبني على  نصباً وجرَّ

 الفتح، ال محل لھ من اإلعراب.
مالحظة: في كل األحوال تكون (شین 

ل تسكینھا  عَشَر وعَشَرةَ) مفتوحة، ویُفضَّ
 مع المؤنث:

 راَسلْتني اثنتَا عْشرةَ صدیقةً.
 أما لغة (تمیم) فتُجیز كسر (شین) عشرة.
مالحظة: نقول: بضعةَ عَشَر رجالً. بضَع 

 عْشَرةَ امرأةً.
.............. 

قد یضاف العدد المركب إلى غیر تمییزه 
 وفي ذلك ثالث لغات:

مذھب البصریین: بقاء صدر العدد  -1
المركب وعجزه مبنیین على الفتح ثم 

 یضاف لما بعده:
حضَر خمسةَ عْشَركم، قابلنا خمسةَ 

بنا بخمسةَ عْشَركم.  عْشَركم، رحَّ
مذھب الكوفیین: أن یُعرب الصدر  -2

حسب موقعھ ویضاف للعجز، ثم یضاف 
 لما بعده.

حضَر خمسةُ عْشِركم ، قابلنا خمسةَ 
بنا بخمسةِ عْشِركم.  عْشِركم، رحَّ

 
ما استحسنھ األخفش وابن عصفور:  -3

بقاء الصدر وحده مبنیاً على الفتح، وجّر 
 العجز باإلضافة، وإضافة العجز لما بعده: 

حضَر خمسةَ عْشِركم، قابلنا خمسةَ 
بنا بخمسةَ عْشِركم.  عْشِركم، رحَّ

............ 
 90 – 20(العقود) من  -4

{َوَواَعْدنَا ُموَسٰى ثََالثِیَن لَْیلَةً َوأَْتَمْمنَاَھا 
 بَِعْشٍر فَتَمَّ ِمیقَاُت َربِِّھ أَْربَِعیَن لَْیلَةً}.

یكون تمییزھا منصوباً، وتستعمل للمذكر 
والمؤنث، تعرب حسب موقعھا من 

الجملة، وھي ملحقة بجمع المذكر السالم، 
 ترفع بالواو، وتُنصب وتُجّر بالیاء، نحو:
استُشھَِد في التفجیرِ اإلرھابي عشروَن 

 طفالً.
 رأیُت خمسیَن طالبةً في الفصِل.
 وجدُت نفسي بیَن سبعیَن أدیباً.

................ 
ما یُعطف من ألفاظ العقود على  -5

  9 - 1األعداد من 
كتبُت أَحداً أو (واحداً) وعشریَن مقاالً، 

ةً.  وإحدى وتسعیَن قصَّ
أصبح اثناِن وثالثوَن ُمضاِرباً، واثنتاِن 

 وأربعوَن مضاِربةً ُمفلسیَن.
التي تُعطف علیھا  9 - 3أما األعداد من 

ألفاط العقود؛ فإنھا تخالف التمییز تذكیرا 
 وتأنیثاً:

اشتریُت ثالثاً وتسعیَن روایةً، وخمسةً 
 وسبعیَن دیواناً. 

) 9 – 1إعراب العدد المعطوف علیھ (من 
حسب موقعھ من الجملة، یتبعھ العدد 

) في اإلعراب، 90 – 20المعطوف (من 
 ویكون تمییزه منصوباً.

مالحظة: تستعمل كلمة (نیِّف) للداللة 
على ما یزید عن العقد حتى العقد الذي 

 :9 – 1یلیھ، من 
منا نیِّفاً  نجَح نیٌِّف وخمسوَن طالباً. كرَّ

 وخمسیَن طالباً.
بنا بنیٍِّف وخمسیَن طالباً.  رحَّ

 ................. 
یُصاغ من اثنیِن إلى عشرة اسٌم على 

 وزن فاعل: 
ثاٍن وثانیة، ثالث وثالثة... إلى عاشر 

 وعاشرة.
 عند اإلضافة إلى ما اشتُّق منھ نقول: 

(ثاني اثنین) عند التذكیر، و(ثانیة اثنتین) 
عند التانیث، (ثالث ثالثة) عند التذكیر، و

(ثالثة ثالث) عند التأنیث، إلى عاشر 

 عشرة، وعاشرة عشر. 
 عند اإلضافة إلى ما سبقھ نقول: 

(ثالث اثنین) للمذكر ، و(ثالثة اثنتین) 
للمؤنث، (رابع ثالثة) للمذكر، و(رابعة 

 ثالث) للمؤنث.
أجاز النحاة تنوین األول ونصب الثاني 

 كما نفعل مع اسم الفاعل الناصب مفعولَھ:
(ثالٌث اثنین)، (ثالثةٌ اثنتین)، (رابٌع 

 ثالثةَ)، (رابعةٌ ثالثاً)...
............... 

مالحظة: (حادي مقلوب واحد وحادیة 
مقلوب واحدة) وال یستعمالن إال مع عشر 

 أو مع الفاظ العقود:
حادي عَشَر، حادیةَ عْشَرةَ، حادي 

 وعشروَن، حادیةٌ وعشروَن.
في العدد المركب نقول حادي عَشَر، 

حادیةَ عْشَرةً، ثاني عَشَر، ثانیةَ عْشَرةَ، 
تاسَع عَشَر، تاسعةَ عْشَرةَ؛ بالبناء على 

 فتح الجزأین
................ 

، وَكَذا):  (َكْم، وكأَيٍّ
 -2(كْم االستفھامیَّة)  -1(كْم) نوعان: 
 (كْم الخبریَّة).

(كْم االستفھامیَّة): اسم لعدد ُمبھم؛  -1
لھذا البد لھا من تمییز نحو: كْم كتاباً 

 عنَدَك؟ 
أحیانا یُحذف تمییزھا عندما یكون 

 مفھوماً من الكالم، نحو:
 كْم ُصْمَت؟ أي (كْم یوماً ُصْمَت؟).

لھا صدر الكالم ویكون تمییزھا منصوباً 
كما ھو تمییز األعداد المركبة، وتمییز 

، وتُختم جملتھا 90 – 20العقود من 
 بعالمة استفھام، وتطلب جواباً.

 كْم طالباً في الفصِل؟. كْم وجبةً أكلَت؟.
یجوز جّر تمییزھا إذا سبقھا حرف جّر، 

 نحو: 
 بكْم دیناٍر اشتریَت الكتاَب؟.

(كْم الخبریَّة): لھا صدر الكالم أیضاً،  -2
تستعمل للتكثیر، وتُمیَّز بجمع مجرور، أو 

 مفرد مجرور:
 كْم أشجاٍر زرْعُت. كْم صدیٍق كسْبُت.

المعنى: كثیٌر من األشجارِ زرعُت، وكثیٌر 
 من األصدقاِء كسْبُت.

....... 
): مثل (كْم)؛ تدل على التكثیر، ولھا  (كأيٍّ

صدر الكالم ویكون تمییزھا منصوباً أو 
 مجروراً ب(ِمْن) على األغلب: 

{َوَكأَیِّْن ِمْن نَبِيٍّ قَاتََل َمَعھُ ِربِّیُّوَن َكثِیٌر}.
{وكأَیِّْن ِمْن دابٍّة ال تَحمُل ِرزقَھا ّهللاُ 

 یرزقُھا وإیّاكم}.
 كأيٍّ عْرضاً للعمِل رفضُت.

مالحظة: وردت الكلمة في خطّ الُمصحف 
(كأیِّْن)، وفي شرح ابن عقیل على ألفیة 

.(  ابن مالك (كأيٍّ
................ 

(كذا): تدل على التكثیر مثل (كْم الخبریة، 
)، تمییزھا منصوب، وتستعمل  وكأيٍّ

 مفردة أو مركبة: 
ملكُت كذا دیواناً. ملكُت كذا كذا دیواناً. 

 ملكت كذا وكذا دیواناً.
................................................................................................................... 

ھذا ما استطعُت تبسیطھ فیما یخص موضوع 
العدد، أتمنى االحتفاظ بھ واالستفادة منھ، 

 (االستثناء).  24نلتقي وإیّاكم في الحلقة 
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�الم  �وري ال�ك�ردي ع�ب�د السَّ الفنَّان التَّشكیلي السُّ
عبد هللا، حالة فنّیّة باذخة ف�ي ت�دفّ�ق�ات ال�ج�م�ال 
والبھاء، عبر تشكیل لون�ي غ�ارق ف�ي ل�م�س�ات 
حفاوة األزاھیر والورد. یرسم عوالم�ھ ال�لَّ�ون�یَّ�ة 
ھیفة بواقعیّة مفعمة بروٍح انطباعیّة شاع�ریّ�ة  الرَّ
مدھش�ة، ك�أنّ�ھ ف�ي ح�ال�ِة ع�ب�وٍر واس�ت�ك�ش�اٍف 
ألعماِق مرابع بوح الطَّبیعة أو في حالِة م�ن�اج�اة 
لروِح الطّبیعة ودقائق الفرح المنبعث من ش�ھ�ق�ِة 
ھ�ور. ی�رس�م  الشَّمِس وانعكاسھا فوق م�آق�ي ال�زُّ
�ًح�ا  لونًا مسربًال بأشھى مذاق�ات ال�ح�ن�ی�ن، م�وشِّ
�ب�اح ال�م�ت�ن�اث�ر ف�وق  خدود اللَّوحات ب�ن�دى الصَّ
روعة األزاھ�ی�ر. تش�ب�ھ أل�وان�ھ م�وش�ور ف�رٍح 
منبعٍث من انسیابات بھجة األح�الم ال�م�ت�ھ�اط�ل�ة 

 فوَق بیاِض اللَّوحة. 
ل والشَّغ�ف وال�خ�ی�ال وال�ب�ح�ث ف�ي  كم من التَّأمُّ
مرامي رحاب الجمال، في بھاء الطَّبیعة والحی�اة 
��ف��اء  ��الم ال��ّداخ��ل��ي والصَّ وال�ح��ّب وال��ف��رح والسَّ
والجموح نح�و ج�م�ال اإلنس�ان ال�خ�ّالق، ح�تَّ�ى 
تشكَّل عند الفنّان كّل ھذا التَّألُّ�ق ال�لَّ�ون�ي ب�إی�ق�اع 
تشكیلي شفیف؛ أشبھ ما یك�ون ت�ن�اغ�ًم�ا ش�ع�ریًّ�ا 

 وغنائیًّا وإنسانیًّا وروحیًّا. 
ترقُص ألوانھ بھجةً وحبوًرا وشوقًا إلى ت�ج�س�ی�د 
لوحات بدیعة، بحساسیّة مرھفة وعمیقة ومعبّ�ق�ة 
ھور، لمس�ات ف�ي غ�ای�ة االنس�ی�اب�یَّ�ة،  بحبق الزُّ
أشبھ ما تكون وشوشات شاعریّة تناغ�ي ح�ن�ی�ن 
وح إلى بھاء الجمال والحبِّ وال�ف�رح،  القلب والرُّ
فارًشا رؤاه عبر أل�وان�ھ، ح�ی�ث ت�ب�دو أزاھ�ی�ره 
وورده، كأنّھا كائنات بش�ریّ�ة ج�م�ی�ل�ة م�ت�ن�اغ�م 
بعضھا مع بعض، یبدو وكأنّھ ف�ي ح�ال�ة ن�زوع 
عمیق لترسیخ دعائم المحبّة والفرح والسَّالم ف�ي 
قلوب مشاھ�دی�ھ، ع�ب�ر ل�وح�ات�ھ ال�م�وغ�ل�ة ف�ي 
الغنائیّة، ویعكس روحھ ال�وئ�ام�یّ�ة ب�ی�ن ط�یّ�ات 
ألوانھ ال�م�ت�راقص�ة ف�رًح�ا وش�وقً�ا إل�ى ح�ن�ی�ن 

 اإلنسان ألخیھ اإلنسان. 
ھل ھ�ذه دع�وة م�ن�ھ ل�إلنس�ان؛ ك�ي ی�ع�ود إل�ى 
إنسانیّتھ السَّامیة وجمالھ وروعت�ھ ك�إنس�اٍن س�اٍم 
ؤیة ھ�ي ردٌّ ع�ل�ى  ومخلوق جمیل، وھل ھذه الرُّ
ما یراه من قْبٍح متفاقٍم حولھ م�ن تص�دُّع�ات ف�ي 
ممارسات الكثیر من المآسي والحروب في دن�ی�ا 
الّشرق، فال یجد أجدى وأفضل من أزاھیره ك�ي 
یطمَس القبَح الّذي یراه، راغبً�ا ف�ي أع�م�اق�ھ أن 
یقول للمشاھدین، للمتلقِّي، لإلنسان: لَِم ال ت�ك�ون 
جمیًال وعبقًا ومتناغ�ًم�ا م�ع ب�ن�ي ج�ن�س�ك م�ث�ل 

 األزاھیر؟! 
 

من خالل ولوجي في فضاءات أع�م�ال ال�ف�نّ�ان، 
تلمَّسُت لدیھ قدرات عمیقة ف�ي مس�ارات ت�أوی�ل 
البوح عبر ألوانھ، فتبدو لي ل�وح�ات�ھ ك�أنّ�ھ�ا ف�ي 
حالة حوار عمیق مع المتلقِّي؛ ومع عین المتلقِّ�ي 
م مباش�رة  ل�ع�ی�ن ال�م�ش�اھ�د: ال�ف�رح،  أوًال، فیقدِّ
، ال�ج�م�ال، ال�وئ��ام، ال�م�وس�ی�ق�ى، أش�ھ��ى  ال�ح�بَّ
موشور األغاني. تتراقص األل�وان ع�ل�ى إی�ق�اع 
�س  ابتھاالت الطَّبیعة والكون مع الكائ�ن�ات. أت�ل�مَّ
من لوحاتھ بھاًء ش�ع�ریًّ�ا ش�ھ�یًّ�ا، رؤى م�ف�ع�م�ة 
وحي والدَّاخلي، وشغفًا عمیقًا ل�زرع  بالجمال الرُّ
ھذه المشاعر لدى عین المشاھد، كأنّھ ف�ي ح�ال�ة 
شوق عمیق لعناق اآلخرین عبر لوحتھ وأل�وان�ھ 
وأفكاره الغزیرة المت�ھ�اط�ل�ة م�ن ح�ن�ی�ن غ�ی�وٍم 

ح�ارى، ح�تّ�ى أنّ�ھ  ُحبلى بالمطر إلى أعماق الصَّ
ل�ذات�ھ ال�م�ع�بّ�ق�ة، وی�ع�ط�ي  -على ما یبدو-یرسم 

ق لآلخرین.   أقصى ما لدیھ من عطاء خالَّ
ھل ھي حالة تحدٍّ لبعض حاالت القحط وش�ظ�ف 
العیش واألحزان واألنین الّذي رافقھ في ب�ع�ض 
مراحل طفولتھ وشبابھ وحیاتھ، أو ھي ان�ع�ك�اس 
ألوجاعھ المتفاقمة؛ وبالتَّالي، یسعى إلى تج�س�ی�د 
الجمال، كابًحا غمائم الحزن ال�م�ت�ن�اث�رة ح�ول�ھ، 
ومبلسًما الجراح الثَّخینة لما ألمَّ بھ وما یحی�ط ب�ھ 
وباألوطان الَّ�ت�ي ت�ب�دو وك�أنّ�ھ�ا مص�ل�وب�ة م�ن 
خاصراتھا، فیدفعھ جم�وح�ھ ال�ع�ش�ق�ي ل�ل�ج�م�ال 
وح  والسَّالم والوئام، إلى رس�م م�ا ت�ح�ت�اج�ھ ال�رُّ
وما یحنُّ إلیھ القلب وما یتّس�ع ل�رح�اب�ة أح�الم�ھ 
المفتوحة على مدى روع�ِة وخص�وب�ة ال�ح�ی�اة؛ 
كي ی�م�ح�َق ح�االت ال�ق�ب�ح ال�م�ت�ف�اق�م�ة ح�ول�ھ، 
ویستعیض عنھا ما یمور في داخلھ م�ن ج�م�ال؛ 
كردٍّ مضادٍّ لھذه القباحات الَّتي شرخ�ت اإلنس�ان 
ورَمْتھ في مھبِّ األنین؛ وكي یس�ت�ع�ی�َد ت�وازن�ھ 
التھ وولعھ بالموسیقى والج�م�ال  وطموحاتھ وتأمُّ

 والسَّالم؟! 
یرسم الفنّان التَّشكیلي عبد السَّالم عب�د هللا ك�َم�ْن 
یعبد في محراب العشق ش�ھ�ق�ات ال�ع�ن�اق ع�ل�ى 
إی��ق��اع دن��دن��ات ال��لّ��ون، ت��ارًك��ا روح��ھ وق��ل��ب��ھ 
وإحس�اس��ھ، ت��الم��س رؤان��ا وأبص��ارن��ا، دام��ًغ��ا 
دمغتھ البھیجة فوق نضارِة اللَّوح�ات، وأس�ل�وب�ھ 
موغل في الّش�اع�ریّ�ة وال�تَّ�ع�ب�ی�ر ال�م�دھ�ش ف�ي 
ترجمة شغفھ ب�ال�طَّ�ب�ی�ع�ة واألزاھ�ی�ر وال�ورود. 
تمتّعُت وأنا أشاھُد كّل ھذا ال�ب�ھ�اء واالب�ت�ھ�االت 
اللَّونیّة المنس�اب�ة ب�ط�ری�ق�ٍة م�دھش�ٍة ف�ي ت�ن�اغ�ِم 
الموشوِر اللّوني كأنّ�ھ ف�ي رح�ل�ٍة فس�ی�ح�ٍة ب�ی�ن 
ج�ن��اِن األرِض ووھ�ِج ال�خ��ی�اِل ال�ج��ام�ِح ن�ح��َو 
م�رام��ي ان��ب�ع��اِث ب��وِح ال��ق��ص��ائ�د وت��راقص��اِت 

 األلوان! 
حالما نَْعبُُر فضاءات لوحاتھ، نجدنا مقّمطین ف�ي 
حالِة عن�اٍق ل�ون�ي م�ع�بّ�ق ب�ال�ح�ن�ی�ن إل�ى دفء 
وح. ت��ن��ب��ج��ُس أل��وان��ھ م��ن ی��ن��اب��ی��ع روح��ھ  ال��رُّ
المضّمخة برؤیة صافیة صفاء النّ�دى ال�م�ت�ن�اث�ر 
فوق بتالت أزاھیره وورده بشكٍل مبھج لل�ع�ی�ن؛ 
حیث نرى تناغًما أشبھ ما یكون تماھی�ات أن�غ�ام 
موسیقیّة ص�ادح�ة ع�ل�ى م�دى اب�ت�ھ�االت ب�وح 
الّروح واخضرار مروج القلب. تب�دو ال�لَّ�وح�ات 
كأنّھا مقتطعة من بھجة الطّبیعة في أوِج ح�ب�وِر 
الّربیع؛ لما فیھا من طاقات لونیّة منعشة ل�ل�ق�ل�ب 

 والعین والخیال! 

یبدُع الفنَّان ب�ت�وھّ�ج�اٍت م�دھش�ة ل�ونً�ا م�رف�رفً�ا 
بأجنحة السَّالِم والحبِّ وال�ج�م�ال، یس�ط�ُع ل�ون�ھ 
فرًحا وبھجةً، تمنُح تجلِّیات ألقھ الم�ت�ل�قِّ�ي م�ت�ع�ةً 
غامرةً، ویسربلنا في حالة فرحیّة راقصة، كأنّن�ا 
نتلقَّى موسیقى جانحة نحو رقصة الق�ل�ب، ع�ل�ى 
وح وھي في أوج تجلّی�ات�ھ�ا ن�ح�و  أنغام شھقة الرُّ

 أبھى مروج األلوان! 
یُشیُِّد الفنَّان فض�اءات�ھ وھ�و ی�زھ�و إل�ى ص�ف�اء 
وح، ك�أنّ�ھ ف�ي  الّسماء وبھاء الحرف وحفاوة الرُّ
حالة انتشاٍء عمیٍق رغم است�ف�ح�ال ال�غ�ب�ار ف�وَق 
مان، كأنّھ یرید أن یمسَح سم�اك�اِت  جفوِن ھذا الزَّ
الحزن المرصرصة حولنا لیقّدم لنا بشائر األم�ل 
والفرح والسَّالم عبر رؤاه المحبوكة من ضفائ�ر 
حلٍم مستوحى م�ن روع�ة ال�غ�اب�ات واألزاھ�ی�ر 
ات المطر الم�ت�ألل�ئ�ة ف�ي ب�واط�ن�ھ  والورد وزخَّ
ومشاعره وخیالھ المجنّح ن�ح�و إش�راق�ة خ�ی�وط 
الّصباح. لوحات الفنّان تنضح ألقًا لون�یًّ�ا ط�اف�ًح�ا 
باألمل والحبِّ والجماِل والحیاة! .. ح�ام�ًال ب�ی�ن 
أجحتھ آفاق بسمة لونیّة سالمیّة وئ�ام�یّ�ة وارف�ة 

بالمحبّة وشھقات األمل في دنیا من ب�ك�اء، ك�أنّ�ھ 
في سیاق رحلة ش�ع�ریّ�ة ع�ب�ر م�زام�ی�ر ل�ون�یّ�ة 
مبھج�ة ل�ل�روح، ف�ی�ق�ّدم�ھ�ا ل�ن�ا ع�ل�ى ھ�دھ�داِت 

 مزامیِر التَّجلِّي! 
یمتلُك الفنّان تقنیّات لونیّة ومھ�ارات ع�ال�ی�ة ف�ي 
بناء تشكیل معالم لوحاتھ، فیتھاطل عالم�ھ ع�ل�ى 
بیاِض اللَّوحة مثل كرنفال لوني مع�بّ�ق ب�ال�ّدفء 
التھ الّس�ارح�ة ف�ي  وشھقات الحنین، مترجًما تأمُّ
جمال الطّبیعة، دامًجا ترمیزاتھ وإسقاطاتھ ع�ب�ر 
أزاھیره وورده وطموحات�ھ وآم�ال�ھ ال�ف�س�ی�ح�ة، 
المرتكزة على مرامیھ الحالم�ة ف�ي ب�ن�اء إنس�ان 
مسالم ضمن مجتمع تتوفَّر فیھ عالقات إنس�ان�یّ�ة 
زة ب�ال�م�ح�بّ�ة وال�ّدفء وال�تَّ�ع�اون  داف�ئ�ة، م�ط�رَّ
الخّالق؛ تعمیقًا لمحبّتھ الّالمتناھیة مع الطّ�ب�ی�ع�ة، 
معتبًرا نفسھ جزًءا ال یتجّزأ من الطَّبیعة، ول�دی�ھ 
حنین عمیق إلیھا؛ حیث یقوُل الفنّان معلِّقً�ا ح�ول 

 أحد معارضھ (معرض السَّیِّد) في دمشق:  
في معرضي ھذا أعیش ح�ن�ی�ن ال�طَّ�ب�ی�ع�ة؛ « ..  

ھ�ور  لكوني جزًءا منھا، فالورود واألشجار والزُّ
لیست مجّرد أش�ك�ال ف�ي ل�وح�ات�ي، وإنّ�م�ا ھ�ي 

وذل�ك س�ع�ی�ي -شخوصي وأناسي، وأتمنّى ھ�ن�ا 
أن نكون مث�ل ال�ورود ول�دی�ن�ا ع�ب�ق  -ورسالتي

ویض�ی�ف ال�ف�نّ�ان ُم�ف�نِّ�ًدا ع�الق�ت�ھ .«إنسان�ي .. 
الحمیمة مع الطّبیعة كأنّھا كائٌن حيٌّ م�دھ�ش ف�ي 

 انبعاِث إشراقاتھ:

الطَّبیعة صدیقتي، وأن�ا ص�یَّ�اد ال�م�ش�ھ�د الَّ�ذي « 
أشعر أنّھ یغریني تشكیلیًّا ویقنع عین ال�م�ش�اھ�د، 
ویشكِّل قصیدة متكاملة تؤسِّس لخیط رب�ط ب�ی�ن�ھ 
ك  وبین الطَّبیعة، وھو المش�ھ�د ذات�ھ الَّ�ذي ی�ح�رِّ

 أدواتي للعمل. 
لعلّني ال أبالغ إن ق�ل�ت إنَّ ال�طَّ�ب�ی�ع�ة ول�ی�م�ة ال 
ر وال یش�ب�ھ  تنتھي، وبانوراما مش�ھ�د ال ی�ت�ك�رَّ
غیره من المشاھد إّال في ك�ون�ھ ط�ب�ی�ع�ةً، وك�ّل 
م��ھ ع��ن ال��طّ��ب��ی��ع��ة ھ��و ح��ال��ة ب��ح��دِّ  ع�م��ل أق��دِّ

�الم ب�إب�راز .«ذاتھ تتمیَّز أعمال الف�نّ�ان ع�ب�د السَّ
العالقة العمیقة بكلِّ جدلیَّاتھا المنبعث�ة م�ن س�م�وِّ 
الحساسیّة الذَّوقیّة عنده وارتقاء تقنیّاتھ ال�ح�رف�یّ�ة 
العالیة؛ فاللَّوحة عنده مساحة بان�ورام�یّ�ة ل�ون�یّ�ة 
شاھقة، دافئة، متفائلة، حنونة، ومبھجة، ی�ع�ی�ش 
من خاللھا حالة ربیع دائ�م م�ع م�ك�ّون�ات�ھ، ك�م�ا 
یطرح رؤى واقعیّة ومواقف بص�ریّ�ة ت�ت�م�اھ�ى 
مع جمالیات الطَّبیعة وال�ورد واإلنس�ان، والَّ�ت�ي 
ما ھي في حقیقة األمر، إّال إس�ق�اط ل�واق�ع غ�ی�ر 
موجود،  مغترفًا من أعماِق مكنوناتھ ورغ�ب�ات�ھ 
ما یتعلَُّق بعالقة اإلنس�ان م�ع ج�م�ال ال�طَّ�ب�ی�ع�ة 

 والحیاة؛ حیث یقول:
أم��ی��ل إل��ى االن��ط��ب��اع��یّ��ة وال��واق��ع��یّ��ة ودم��ج « 

م�ن  المدرستَین؛ فاالنطباعیّة تمتاز ب�ال�ت�ق�اط ال�زَّ
�وء وان�ع�ك�اس�ات�ھ  وء وح�ال�ة الضَّ والمكان والضَّ
على العناصر الموجودة الَّ�ت�ي ت�م�ت�از ب�األل�وان 
ریحة والنَّقیّة؛ فھي من أخطر مدارس ال�ف�نِّ  الصَّ
التَّشكیلي الَّتي تتطلَّب ولیمة ل�ون�یّ�ة ك�ب�ی�رة ل�ھ�ا 
تفاعالتھا الكیمیائیّة وال�ب�ص�ریّ�ة الّ�ت�ي ت�ت�ف�اع�ل 
وتؤثّر في بعضھا البعض، وذل�ك ی�ت�ط�لّ�ب م�ن 
الفنّان درایة عالیة باللّون ومقدرة ع�ل�ى ت�ح�ق�ی�ق 
حواریّة وعالقة لونیّة م�ن�س�ج�م�ة، وذل�ك األم�ر 
یمكن إسقاطھ على النّاس والبشر؛ فنحن نخت�ل�ف 
في اآلراء والعقلیّة والطِّباع، ولكن ف�ي ال�نّ�ھ�ای�ة 

   .«یجب أن یكون ھناك وفاق جمیل مثل الورود
�الم  نجد عبر فضاءات لوحات ال�ف�نّ�ان ع�ب�د السَّ
میًال عمیقًا إلى أْنسن�ة ت�ج�لِّ�ی�ات ال�لَّ�ون، ف�ی�ب�دع 
ألوانًا شفیفة تنضُح أمًال، وأعمالھ ناط�ق�ة ب�أری�ج 
ھور، م�ن�ت�ش�ًال اإلنس�ان م�ن ال�واق�ع  الورد والزُّ
فاء ال�م�ن�ب�ع�ث م�ن ب�ھ�اء  ش إلى عالم الصَّ المشوَّ
الطَّبیعة، وھذا ینمُّ على رھافة الحسِّ لدیھ، وھ�ي 
�م�اء ع�ل�ى  أشبھ ما ت�ك�ون اب�ت�ھ�االت لس�م�وِّ السَّ
روعة ما تنّعمت بھ على األرض، م�م�ت�نًّ�ا ل�ك�لِّ 
ھذا الجمال الَّ�ذي ی�ن�ع�ُش ال�ب�ص�ر وال�ب�ص�ی�رة، 
ومغدقًا على الّروح أسمى ال�م�ع�ان�ي؛ راغ�بً�ا أن 
یبدعھا برھافة فنّیة عالیة ویوصلھا إلینا ب�روع�ة 

ق.  تصویره الخالَّ
 

�الم  الفنّان التَّشكیلي الّس�وري ال�ك�ردي ع�ب�د السَّ
عبد هللا مجنّح نحو أب�ج�دی�ات ج�م�ال ال�طَّ�ب�ی�ع�ة 
واألزاھیر، ی�رّس�خ أس�ل�وبً�ا ش�اع�ریًّ�ا مض�ّم�ًخ�ا 
بالواقعیّة االن�ط�ب�اع�یّ�ة، ك�أنّ�ھ ف�ي ح�ال�ِة عش�ٍق 
مفتوح مع الحیاة بكلِّ تجلِّیاتھ�ا، راغ�بً�ا ب�ك�لِّ م�ا 
لدیھ من رؤیة جمالیّة عمیقة، وخی�اٍل ج�ام�ٍح أن 
�الَم وال�ح�بَّ ع�ب�ر  یؤْنسَن الجماَل وال�ف�رَح والسَّ
ریشتھ ال�م�ن�س�اب�ة ن�ح�و أرق�ى فض�اءات أب�ن�اء 
الّشمال الّسوري، ال�م�وغ�ل ف�ي إش�راق�ِة أش�ھ�ى 

 تجلِّیات العطاء واإلبداع!

ا  ا  ريا ن ات ا 
ما ا   م تو 

 صبري یوسف 
 )2016ستوكھولم ( -سوید ال
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سنحت لي الفرص�ة م�ؤخ�را م�ن ق�راءة روای�ة 		
الصحفي والروائي ال�ع�راق�ي ف�ات�ح ع�ب�د الس�الم 

، ال�ط�ب�ع�ة االول�ى، ” الطوفان الثاني“ الموسومة 
الصادرة عن الدار العربیة للعلوم ـ� ب�ی�روت ف�ي 

، والتي تق�ع ف�ي أك�ث�ر م�ن 2020آب/ اغسطس 
ثالثمائة وخمسین صفحة من ال�ح�ج�م ال�م�ت�وس�ط 

  وغالف من تصمیم الفنان علي القھوجي.
وعشرین فص�ال، ت�ح�م�ل س�ل�س�ل�ة م�ن االح�داث 
الواقعیة وصور دراماتیكیة تب�دو ك�ح�ك�ای�ات م�ن 
الخیال العلمي. تفاصیل أزمنة وأماكن متغیّرة، ما 
ان یغادرھا القھر حتى ی�ع�ود ال�ی�ھ�ا م�ن ج�دی�د. 
ال�روای�ة ع��م�ال درام��ی�ا ب��ب�ص�م�ة ف�ن�ی��ة، ع�وال��م 
واضاءات واحداث وتواریخ حقب م�ؤل�م�ة ك�ادت 

” محو االمیة ال�ث�ق�اف�ی�ة“ ان تقضي على خطوات 
ف�ي ب��الد ال��راف�دی��ن وت��ع�ود ب�ھ��ا ال��ى ال��ع�ص��ور 

 الظالمیة..
روایة مثیرة لالھتمام والدراس�ة، ل�ك�ن الب�د م�ن 
االضاءة الى انني في ھذه الفسحة الكتابیة، لست 

ف�ی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق ”  الكتاب�ة“ من المتحمسین لتسمیة 
العمل “ االمر باالصدارات الشعریة او الروائیة بـ 

، كما متعارف علیھ بی�ن ب�ع�ض ال�ك�ت�اب ”النقدي
ال��ع��رب،، ل��ف��ھ��م��ي ع��ل��ى ان ال��ك��ت��اب��ة ت��ع��ن��ي 

اي تمظ�ھ�ر  ،”معاییرموضوعیة باستخدام تقییم“
یتیح للقاريء ال�وق�وف ع�ل�ى ج�م�ال�ی�ات الس�رد 

ف�ح�ص ال�ع�م�ل “ الروائي، او بالمعنى التق�ری�ب�ي 
لتكون المسافة بین الروائ�ي وال�م�ت�ل�ق�ي ”  االدبي

غ�ی�ر ق�ادر ”  انشاًء إعالمی�اً “ ثنائیة ومباشرة، ال 
على وصف الروایة في تن�وع�ھ�ا وت�م�ی�زھ�ا ع�ن 
االشكال االخرى في ممارسة الكتابة وفن التعبی�ر 

بمع�ن�ى آخ�ر اث�ارة فض�ول ال�م�ت�ل�ق�ي، ”.  لغویا“
للبحث عن مصدر الستكشاف الروایة، ب�دل رأي 

، وھ�و ف�ي أغ�ل�ب االح�ی�ان رأي ” كناق�د“ الناقد 
مجازي او نسبي ان جاز التعبیر، واحیانا مرت�ب�ط 

 بالموقف الشخصي في مجتمعاتنا العربیة.
 

فاتح عبد السالم كاتب وروائي وصحفي ع�راق�ي 
ولد بمدینة الموصل، ویقیم حالیا في لندن، تخرج 
من قسم اللغة العربیة في كل�ی�ة اآلداب ب�ج�ام�ع�ة 
الموصل، حصل على درجة الماجستیر في األدب 

الش�خ�ص�ی�ة »العربي عن دراسة قدمھا ب�ع�ن�وان 
، ث�م حص�ل «الریفیة في قصص یوس�ف أدری�س

على درجة الدكتوراه عن رسالة قدمھ�ا ب�ع�ن�وان 
عمل في ال�ع�راق ”.  الحوار في الروایة العراقیة“

استاذا مشاركا في مادة األدب الع�رب�ي ال�ح�دی�ث. 
صدر لھ العدید من االعمال الروائیة والقص�ص�ی�ة 

 والفكریة والنقدیة والدراسات االكادیمیة.
ت�ج�م�ع ب�ی�ن  ” الطوف�ان ال�ث�ان�ي“ روایتھ الجدیدة 

الواقع والخیال، فصلھ�ا االول ال�ذي ت�ب�دأ ع�ن�ده 
رحلة الروایة، یثیر تساوالت جوھریة لم تت�وق�ف 

بل كشف ”. الفصل العشرون“عند حدود الخاتمة 
لن�ا ال�ك�ات�ب ع�ب�د الس�الم م�ن خ�الل ام�ك�ان�ی�ات�ھ 
االبداعیة وال�ت�ج�ری�ب�ی�ة واس�ل�وب�ھ الس�ردي ع�ن 

النص االدبي الذي یمثل األساس، وما ” جوھرة“

تمتاز بھ الروایة ـ وعن مفاھیم وانم�اط ج�م�ال�ی�ة 
بطریقة واضحة وأنی�ق�ة.. ((ث�ن�ت رق�ب�ت�ھ�ا ع�ل�ى 
ركبتیھا، وأحاطت بذراعیھا ساقیھا المنط�وی�ت�ی�ن 
على شكل ھرم. غطس رأسھا بین ركبتیھا، ول�م 
یبق ظاھرا منھ سوى جزء من شعرھا. بدت كَمن 
تمارس تمرینا ریاضیا یقتضي حبس انفاسھ�ا)).. 
یبدو ان الكاتب عندما بدأ كتاب�ة ھ�ذا ال�ن�ص ف�ي 

)، اراد ان ی�ب�ق�ي ال�ب�اب 5مستھل روایتھ (ص 
موصودا، على غیر العادة، بطریقة مختلف�ة ع�ن 
نشأة الروایة، ایة روای�ة، وم�ق�دم�ات�ھ�ا، ج�ع�ل�ت 
النص عمال متكامال بدون تعلیق، ل�ك�ن�ھ مس�ت�م�ر 
وواضح تماما. یك�ش�ف ع�ن إم�ك�ان�ات�ھ الس�ردی�ة 
التفجیریة ف�ي ال�ف�ص�ول ال�الح�ق�ة، م�ع ت�ف�اص�ل 
دراماتیكیھ أكثر مالءمة من وجھة نظر جمالی�ة ـ 
الیومیات، االزمن�ة، واالم�اك�ن، األم�ث�ال، الس�ی�ر 

 الذاتیة التلقائیة وما إلى ذلك.
ال ی�م�ك�ن اخ�ت�زال ”  الطوفان ال�ث�ان�ي“ في روایة 

ل�الح�داث وال�ح�روب ال�ك�ارث�ی�ة ”  القیمة االدبیة“
المؤلمة والشاقة بعیدا عن مظاھر الق�ی�م ال�ف�ن�ی�ة 
مثل بانوراما عریضة.. اقتبس من صفحة الغالف 

یواصل الروائي ” الطوفان الثاني“االخیرة: ((في 
العراقي فاتح عبد السالم. الماكث االبدي في كنف 
الحروب، مشروعھ السردي في البحث ع�ن ذل�ك 
المعادل المستحی�ل الن�ھ�ی�ارات ال�ح�روب.. ب�ؤرة 

 روائیة تنبض تحت انساق من رماد ماكر. 
یغطي ذات االرض التي نحت فیھا الطوفان االول 
اص�وات ال��م�الح��م واالس�اط��ی��ر وان��ف��اس ال��م��دن 

خ�ط مش�روع ”  الطوفان ال�ث�ان�ي“ المضیئة.. ھنا 
منكسر لحیاة حالمة. ال یقھرھا تنین الن�ار. ح�ی�اة 
تأبى اال ان ترسم مالمح الوجھ الحتمي اآلخر من 

بالمعنى االوس�ع: األع�م�ال  الحرب، ایة حرب))..
االدبیة ھي في األساس مساح�ات م�ادی�ة م�ح�ددة 
لھا طابع جمالي أو فني مقصود. اراد الكاتب ف�ي 
مستھل الروایة، ایصالھا للمتلقي ببساطة، كشرط 

 ضروري. 
وعلى ضوء ذلك، یمكن فھ�م االم�اك�ن واالزم�ن�ة 

التي تم إنشاء الروایة في ظروف اكتنفھا ال�ع�دی�د 
من المصائب واالخطار والترحال. وفي الن�ھ�ای�ة، 
ال یخضع الجزء االول لھذه ال�ظ�روف واالش�ی�اء 
فحسب، ان�م�ا ت�أث�رت ال�ف�ص�ول ال�ت�س�ع�ة عش�ر 
االخرى باحداثھا الفرعیة والرئیسی�ة وال�ن�وع�ی�ة 

 الشاملة.
اشتراك بریطانی�ا ف�ي ال�ح�رب م�ع االم�ری�ك�ان ((

الح�ت�الل ال�ع�راق. ان�ت�اب�ت�ن�ي دف�ق�ة م�ن اف�ع�ال��ي 
ماذا لو اطلقت اآلن “ الصبیانیة، وقلت في سري 

 137صرخ�ة ف�ي ال�ع�رب�ة، ان�ا ع�راق�ي؟)) ص 
ال�ف�ص�ل ال�ع�اش�ر. ((م�ا س�ر ھ�ذه االرض ال�ت��ي 
طردتني طفال، ورمت بّي في ذلك البحر الم�ظ�ل�م، 
ثم اعود الیھا رجال فاجدھا غری�ب�ة ع�ن�ي، ك�ل�م�ا 
شممت ترابھا ف�اض�ت ف�ي ن�ف�س�ي م�وج�ات م�ن 
الحزن، تغمرني حتى اثمل من الدھشة، او ل�ع�ل�ھ 
الخوف دون سواه من المشاعر، غیر ان رائ�ح�ة 
التراب الساحرة كانت تعاند بقوة في سحب�ي ال�ى 

 287ذلك الشوق الغامض الذي ال ینت�ھ�ي)) ص 
الفصل الثامن عشر..((اخبرني عمي وھو یرقبني 
بالم�رای�ا ان ھ�ن�اك َم�ن س�رق اج�زاء م�ن ت�ل�ك 
االعمدة... كانت ابراجا عمالقة لم استط�ع ت�خ�ی�ل 
صورة الشخص الذي یمكنھ ان یس�رق�ھ�ا... ك�ان 
اكبر ھمنا ھو كیف نجتاز حاجز سیطرة یصادفنا، 
وكیف لنا ان نمیّز انھ حاجز تابع لقوات الحكومة 
او لمسلحین یرتدون نفس مالبسھا ولدیھم نف�س 
سیاراتھا ایضا، من الممكن ان ی�ق�ت�ل�وا االنس�ان 

 350بسبب اس�م�ھ او دی�ن�ھ او م�ذھ�ب�ھ؟)) ص 
 الفصل العشرون.

اعتمد الك�ات�ب ف�ي ك�ت�اب�ة روای�ت�ھ آل�ی�ات ال�دق�ة 
الزمنیة واالجتماعیة والمكانیة، إذ ح�ددھ�ا ع�ل�ى 
أنھا قلب العمل، ولیس فقط عمل روائ�ي اح�داث�ھ 
متشابكة ومعقدة خ�الل ازم�ن�ة م�خ�ت�ل�ف�ة م�ألھ�ا 

(ت�ح�ف�ی�ز ”  ألنوشكا بات�ي“المؤلف بالحیاة.. وفقا 
الص�خ�ب ال�ك�ام�ل والص�خ�ب “ المادة) ـ لی�ص�ب�ح 

في نقطة التبلور المبكرة التي یمك�ن م�ن ”  مقدما
خاللھا تنظیم كل اإلضافیات بطریقتین على األقل. 
من ناحیة، المزید من المواد األدبیة، ومن ناحی�ة 

كم�ا یش�ی�ر ال�ى ”  فن الكتابة“أخرى تلبیة مطلب 
(ال�ق�درة ع�ل�ى ”  موریس ب�النش�و“ ذلك العبقري 

 زیادة األداء المعرفي للكاتب).
، ان الكاتب ”الطوفان الثاني“ما یلفت االنتباه في 

فص�ول “ فاتح عبد السالم، كان موفقا ف�ي ج�ع�ل 
ح�ب�ك�ة “ متألفة مع بعضھا ال�ب�ع�ض كـ� ”  الروایة

ع�م�ل “، تسمیھا (تیریزا فریدریش) بـ ”سینمائیة
كما مكننا من اكتشاف الكثیر م�ن ”.  بمعنى الكدح

ال�م��واق��ف االج��ت��م��اع��ی��ة وال��ع��دی��د م��ن االح��داث 
واألزمات واالضطرابات الم�ث�ی�رة ل�الھ�ت�م�ام ف�ي 
السنوات القلیلة الماضی�ة. ف�ی�م�ا ی�ظ�ھ�ر االب�داع 

ن�ف�س�ھ�ا، س�ی�اق�ات ف�ی�زی�ائ�ی�ة ”  للروای�ة“ األدبي 
بارزة، ترتبط بسیر االحداث. لك�ن�ھ�ا، ت�ظ�ل غ�ی�ر 
واعیة (كالھروب الى عالم آخر، كحل آني) الج�ل 

وھو ما كان بالفعل.  ” تدفق الكتابة“ الحفاظ على 
اخیرا البد من التنویھ الى ان العن�اص�ر ال�الزم�ة، 
حتى في المرحلة الجامح�ة اث�ن�اء ك�ت�اب�ة ال�ن�ص 
ال���روائ���ي، ك���ان���ت ح���اض���رة، وال���ل���ح���ظ���ة 

لعبت دورا مھما، غالبا ما یت�م ”  الھارمونطیقیة“ 
تجاھلھا في الكثیر من ال�م�ن�اھ�ج الش�ك�ل�ی�ة ألدب 

 الروایة.

.."من اا" روا  
!!  أ  در  وأ أز  

 عصام الیاسري/المانیا

 



الشماغ عالمة العرب وزینتھم، وال�ذي ی�ح�م�ل ب�ی�ن   
طیاتھ عالمات تدل على ھویة مرتدیھ، وتحدد أن�اق�ت�ھ، 
وأحیاناً جماعتھ وانتمائھ، وشاع بین الش�ع�وب ق�دی�م�اً 
وحدیثاً لبس غطاء للرأس، وتمیز العرب عن غی�رھ�م 
بلبس الشماغ كغطاء للرأس الع�رب�ي، وی�ت�ك�ون ع�ادة 
من قطعة قماش مزخرفة، م�ن�س�وج�ة م�ن ال�ك�ت�ان أو 
القطن، ویتم ثنیھا على شكل م�ث�ل�ث ویض�ع�ھ ال�رج�ل 
على رأسھ، وللشماغ ق�ی�م�ة م�ع�ن�وی�ة ع�ل�ى الص�ع�ی�د 
االجتماعي، باإلضافة إلى قیمتھ الجمالیة، ح�ی�ث أخ�ذ 
دالالت عربیة متوارثة، فمثالً عند طلب الثأر كان یتم 
قلب الشم�اغ ووض�ع�ھ أس�ف�ل ال�ذق�ن، أم�ا ف�ي ح�ال�ة 

وطلب األم�ان، ف�ك�ان ی�ت�م وض�ع الش�م�اغ ”  الدخیل“
ما ی�م�ّس�ن�ي “ حول رقبة المدخول علیھ وكأنھ یقول لھ 

 ”.یمسُّك
الشماغ ویعني بالقوامی�س الس�وم�ری�ة غ�ط�اء ال�رأس 
العظیم، أو (أش ماخ) ومعناھا غ�ط�اء رأس ال�ك�اھ�ن 
العظیم. ولكنھ ورد في ال�ق�ام�وس ال�ت�رك�ي ب�اس�م (ی�ا 
شمق) ویعني غطاء الوجھ عن�د ال�ن�س�اء وال�م�راد ب�ھ 
البرقع الخفیف، ول�ع�ل األت�راك أخ�ذوه م�ن ال�ل�ھ�ج�ة 
العراقیة أثناء حكمھم للعراق والذي استمر حتى نھایة 

 القرن التاسع عشر.
وھناك روایة أخرى حیث والشماغ كلمة مش�ت�ق�ة م�ن 
الشماخ وھي بلدة من قرى الشوبك وكانت تصنع ب�ھ�ا 
أغطیة الراس قدیما، أي الشم�اغ�ات ح�ی�ث ك�ان ذل�ك 
جزءا من أسرار الدولة األدوم�ی�ة وك�ان�وا یص�ن�ع�ون 
الشماغ من الحریر المستخرج من دودة القز، وك�ان�ت 
المنطقة ملیئة بغابات التوت، ومن ال�ق�ط�ن ال�م�زروع 
في وادي عربة وغور الصافي ومن الصوف ال�ن�ق�ي، 
فاستبدلت الخاء غین فتحولت الشماخ (وت�ع�ن�ي أیض�ا 
الشموخ واإلب�اء واألن�ف�ة) إل�ى الش�م�اغ. ح�ی�ث ك�ان 
األردنیون یعتزون بلباسھ ألنھ رمز ل�ل�ش�م�وخ اإلب�اء، 
فضال عن أن لون الشماغ األحمر واألبی�ض ھ�م�ا م�ن 

 معاني األردن.
تش�ی�ر ال�م�ن�ح�وت��ات وال�ت�م�اث�ی�ل أن اھ�م ح�ك�ام ب��الد 
الرافدین، الذین لبس�وا الش�م�اغ ھ�و أم�ی�ر س�وم�ري، 
وساللتھ مدینتھ مھمة ھي مدینة لكش، واس�م�ھ گ�ودی�ا 

ق.م، وتماثیلھ المحفوظة ف�ي م�ت�اح�ف  2144-2124
العالم، ومنھا متحف اللوفر توضح انھ أول م�ن ل�ب�س 
الشماغ على راسھ كعصابة، ولیس ش�م�اغ مس�ت�رس�ال 

متدلیا، ووصف في ملبسھ ھ�ذا ك�ون�ھ أم�ی�را وك�اھ�ن�ا 
أعظم، ربطتھ مع ممال�ك ال�خ�ل�ی�ج ال�ع�رب�ي ع�الق�ات 
صداقة وتجارة قویة وجلب من ممالك الخلیج الع�رب�ي 
نھایة األلف الثالث قبل المیالد. أصبح الش�م�اغ ل�ب�اس 
األمراء والكھنة في العصر السومري الذھبي، وھك�ذا 
انتقل من الكھنة واألم�راء إل�ى ع�ام�ة الش�ع�ب، وق�د 
توارثھ سكان األھوار عن أسالفھم الس�وم�ری�ی�ن ق�ب�ل 
خمسة آالف سنة ق.م، ثم انتشر في الدول ال�خ�ل�ی�ج�ی�ة 

 وباقي البلدان العربیة.
یعود تاریخ لبس الشماغ وأصل الشماغ األح�م�ر إل�ى 
حضارات ما بین النھرین في العراق ق�دی�م�ا، وك�ان�ت 
أنماط توزیع األلوان على الشماغ تُحاكي شباك الصید 
أو سنابل القمح، وكانت ترمز إلى الخیر والت�ك�اث�ر أو 
المطالبة بحصة المعبد من الثروة السمكیة، كما یعت�ق�د 
الباحثون في المالبس التقلیدیة، أما الخط�وط الس�وداء 
في ح�واش�ي ھ�ذه الش�ب�ك�ة ف�ت�ت�ع�ل�ق ب�ط�رد األرواح 

 الشریرة عن البسھا.
تمكن الشماغ الصم�ود م�ن�ذ ت�ل�ك ال�ف�ت�رة إل�ى وق�ت�ن�ا 
الحالي، لمزایاه الوظیفیة كالحمایة من أش�ع�ة الش�م�س 
والبرد القارص لیال، في البیئات الصحراویة وحم�ای�ة 
الوجھ من الغب�ار ع�ن�د وض�ع�ھ ك�ل�ث�ام، وب�ق�ي أیض�ا 
لمزایاه الجمال�ی�ة ل�ی�ك�ون ع�الم�ة م�م�ی�زة ف�ي ل�ب�اس 

 العرب.
ھناك من یقول بأن أصل الشماغ جاء من البریطانی�ی�ن 
بعد أن قدموه للعرب، عندما جاؤوا للجزیرة العربی�ة، 
إال أن ذلك غیر صحیح حیث أن الشماغ ی�ع�ود آلالف 
السنین، وھو مرتبط بطبیعة حیاة األجداد الصحراوی�ة 
منذ القدم، وذل�ك ق�ب�ل م�ج�يء ال�ب�ری�ط�ان�ی�ی�ن ب�م�ئ�ات 
السنین، كما كان یستخدمھ الط�وارق ال�ذی�ن ی�ع�ی�ش�ون 
في المغرب العربي لحمای�ت�ھ�م م�ن ال�ری�اح ال�رم�ل�ی�ة 

 .وأشعة الشمس
لكن اإلنجل�ی�ز ش�ارك�وا ب�ت�ط�وی�ر الش�ك�ل ال�خ�ارج�ي 
والنھائي للشماغ، فتطریزة الشماغ لم یكن باست�ط�اع�ة 
الع�رب ق�دی�م�اً ال�ق�ی�ام ب�ھ�ا ن�ظ�راً ل�ق�ل�ة اإلم�ك�ان�ی�ات 
التصنیعیة حینھ�ا، إلن�ت�اج ھ�ذا ال�ت�ط�ری�ز، وی�ق�ال أن 

ال�ج��ن�رال اإلن�ج�ل�ی��زي  الش�م�اغ األح�م�ر ی��ن�س�ب إل�ى
الذي تولى قی�ادة ال�ج�ی�ش األردن�ي ف�ي ” جلوب باشا“

م) حیث فرض ل�ب�س�ھ ع�ل�ى 1956 –م 1939الفترة (
الجنود األردنیین، وأول من جعل من الشماغ األح�م�ر 
زیاً رسمیاً، وعممھ على الجیش األردني ك�ج�زء م�ن 
الزي الرسمي، وذلك بسب�ب ق�ل�ة ال�ط�ل�ب ع�ل�ی�ھ م�ن 
المصانع البریطانیة في الحرب العالمیة الثان�ی�ة، ف�ق�ام 

على قوات البادیة وعل�ى  بتعمیم ھذا النوع من الشماغ
الجیش األردني ول�ب�س ھ�و ن�ف�س�ھ ھ�ذا الش�م�اغ م�ع 
العقال، وبعد ذلك انتشر بین عرب الجزیرة، ل�ك�ن م�ا 
كان یھم العرب ھو أن یكون الشماغ من قماش كث�ی�ف 

 یمنع نفوذ الغبار أكثر من اھتمامھم بشكلھ أو نقشھ.
ویعتبر الشماغ ذو اللون األبیض واألحمر (وی�ق�ال ل�ھ 
الشماغ األحمر)، رمز م�ن رم�وز ل�ل�ھ�وی�ة ال�وط�ن�ی�ة 
األردنیة المتجذرة عبر األف السنین ولیس من ص�ن�ع 
جلوب باشا، وإنما ت�م ال�ع�ودة إل�ى ھ�ذه ال�ھ�وی�ة ع�ن�د 

 تشكیل قوات البادیة 
األردنیة فاجتذبت أبناء العشائر ألن�ھ�ا جس�دت ع�م�ق 

 المفھوم والذاكرة التاریخیة األردنیة.
ف�ي ال�ع�ھ�د الس�وم�ري ازدھ��رت ص�ن�اع�ة ال�ن�س�ی��ج، 
واستخدم فیھا خیط الصوف والكتان لحیاك�ة ال�م�الب�س 
واألغطیة، وكان الكھنة یلبسون ال�م�الب�س ال�ب�ی�ض�اء، 
بشكل یغطي أجسام�ھ�م م�ن ال�رأس ح�ت�ى ال�ق�دم�ی�ن، 
ویضعون فوق غطاء ال�رأس األب�ی�ض ش�ب�ك�ة س�وداء 
مص�ن�وع�ة م��ن ص�وف األغ��ن�ام ف�ي أھ�وار ج�ن��وب 

 العراق.
یلبس سكان األھوار في الوقت ال�ح�اض�ر الش�م�اغ ذا 

الخطوط السوداء، الذي یش�ب�ھ ع�ی�ون ش�ب�اك الص�ی�د 
الموشح بخطوط عریضة في جوانبھ، وھي م�ت�م�وج�ة 
تشبھ أمواج میاه األھوار، وفي حافتھ خطوط ورس�وم 
سوداء تمثل زعانف األسماك. ولكن السادة ال�ع�ل�وی�ی�ن 
في األھوار یلبس�ون الش�م�اغ األخض�ر، ب�ع�د ص�ب�غ�ھ 
بمادة خضراء لیمیزھم عن باقي الن�اس، وی�ك�ن�وا ل�ھ�م 
كل االحترام ألنھم م�ن س�الل�ة دی�ن�ی�ة، أم�ا الص�اب�ئ�ة 
المندائیون ال�م�ن�ت�ش�رون ف�ي األھ�وار ف�ھ�م ی�ل�ب�س�ون 
الشماغ بخطوطھ الحمراء، ویتمیزون ب�ل�ب�اس�ھ�م ھ�ذا، 
وعرب األھوار ال یلبسون الغترة البیضاء ألنھا أصال 

 لباس وزي أھل البادیة.
الشماغ ھو م�ن ال�ل�وازم ال�م�ھ�م�ة ف�ي ح�ی�اة ال�رج�ل 
العربي، فھو یحرص على ارتدائھ بشكل یومي، لذل�ك 
یجب أن یظھر بشكل أكثر جاذبی�ة، وذل�ك م�ن خ�الل 
طرق مختلفة للبس الشماغ، ومنھا ط�ری�ق�ة الش�ی�ب�ان: 
ھذه الطریقة في لبس الشم�اغ ت�ب�رز م�الم�ح ال�وج�ھ، 
وتتم عن طریق رفع أطراف الش�م�اغ ل�ی�ت�م وض�ع�ھ�ا 
فوق العقال، وتركھا تنسدل على الكتفین من ال�خ�ل�ف. 
وطریقة التواضع: وھذه الط�ری�ق�ة ف�ي ل�ب�س الش�م�اغ 
تبدو من اسمھا، فھي تدل على الشخصیة المتواضعة، 
وتكون عن طریق وضع أح�د ط�رف�ي الش�م�اغ ع�ل�ى 
الكتف المعاكس، لھ والطرف اآلخر یتم وضعھ ع�ل�ى 
الكتف اآلخر. وطریقة صقر العروبة: ویمك�ن ارت�داء 
الشماغ بھذه الطریقة عن طریق وضع طرفا الش�م�اغ 
على الكتف المعاكس مع ضرورة طیھما بإحكام حت�ى 
ال ینفلتوا، ویفضل استخدام�ھ�ا إذا ك�ان ال�ج�و ق�ارس 
البرودة. وطریقة الكوب�را وھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة ف�ي ل�ب�س 

الشماغ تحتاج إلى تثبیت الشماغ ب�ط�ری�ق�ة ص�ح�ی�ح�ة 
حتى ال ینفلت، إذ یتم ارتدائھا ع�ن ط�ری�ق اس�ت�خ�دام 
النشاء، ثم ی�ت�م رف�ع أط�راف الش�م�اغ ع�ل�ى ال�رأس 
وتثبیتھا جیًدا من م�ن�ت�ص�ف ال�رأس وح�ت�ى ال�خ�ل�ف، 
كذلك طي األطراف عند األذنین عل�ى ھ�ی�ئ�ة ش�ب�ی�ھ�ة 
بأفعى الكوبرا. وطریقة المی�زان وھ�ذه ال�ط�ری�ق�ة ف�ي 
لبس الشماغ، تشبھ شكل المیزان، إذ یتم وضع طرف�ي 
الشماغ على الرأس مع الحرص على عدم شدھ�م، م�ع 
ترك مساحة مناسبة، ثم تط�وي ھ�ذه ال�م�س�اح�ة ع�ل�ى 
ھیئة صحون المیزان عند طرفي ال�وج�ھ ع�ل�ى ش�ك�ل 
القلب. وطریقة الفراشة: وتمنح ھذه الطریقة في ل�ب�س 
الشماغ الرجل التحرك بحریة، إذ ی�ت�م ارت�دائ�ھ�ا ع�ن 
ط�ری��ق وض��ع أح�د ط��رف�ي الش��م�اغ ع�ل��ى ال�ك��ت��ف 
المعاكس لھ من الجھة المحاذیة ل�ل�ظ�ھ�ر، وی�ج�ب أن 
یحیط بالوجھ كجناح الفراشة. والش�م�اغ ل�ی�س م�ج�رد 
قماش یتم وضع�ھ ع�ل�ى ال�رأس، ول�ك�ن الب�د أن ی�ت�م 
ارتدائھ بشك�ل ی�ج�ع�ل الش�خ�ص أك�ث�ر أن�اق�ة، وذل�ك 
بطریقة وأسلوب یظھر الشماغ بشكل الئق یع�ب�ر ع�ن 
الشخصیة والثقة بالنفس، ویمكن جع�ل الش�م�اغ أك�ث�ر 
أناقة وجاذبیة باستخدام األسلوب الرسمي "تشخیصی�ة 
الشیوخ"، وھو من األسالیب األنیقة الجذابة التي ی�ق�وم 
فیھا الرجل إسدال أحد طرف�ي الش�م�اغ ع�ل�ى ال�ج�ھ�ة 
األمامیة، وترك الطرف اآلخر ن�اح�ی�ة ال�ظ�ھ�ر. وم�ن 
األسالیب التي یمكن متابعتھا في ل�ب�س الش�م�اغ ح�ت�ى 
یبدو أنیقا، أسلوب البكاریة أو بنت الكبار، عن طری�ق 
وضع الشماغ من الخ�ل�ف إل�ى األم�ام ب�ح�ی�ث ی�ك�ون 
الجزء الخلفي أقصر من األمامي. ویمكن أیض�ا ات�ب�اع 
أسلوب الصقر، وھو األسالیب التقلیدیة السھل�ة، ت�ق�وم 
فیھا بوضع الشماغ وإسدالھ كامال من الجھة األم�ام�ی�ة 
والخلفیة وتوقیف�ھ م�ن ن�اح�ی�ة ال�رأس. وھ�ن�اك أیض�ا 
أسلوب المسؤولین، فھو كما یبدو م�ن اس�م�ھ ط�ری�ق�ة 

یرتدیھا الرجال في المناسبات الرسمیة، یقومون ف�ی�ھ�ا 
 بوضع طرفي الشماغ ناحیة الظھر مع طي المرزام.

یعد الشماغ اللباس المتمم لھندام ال�رج�ال ب�ع�د وض�ع 
العقال علیھ، ولھ الكثیر من الدالالت الخاصة. فمن ال 
یلبس العقال فوقھ فھذا یدل على أن صاحبھ ل�دی�ھ ث�أر 
عشائري، ولم یأخذ ب�ھ أو ی�دل ع�ل�ى ال�ح�زن ل�وف�اة 
عزیز علیھ كالوالدة مثال. ومن یضرب الشم�اغ ع�ل�ى 
األرض في وسط الدیوان فإنھ یج�زم ب�ال�وص�ول إل�ى 
خصمھ ومھما بلغت التضحیات. ویحذر أن ی�خ�اط�ب 
أحدھم في الدیوان ویقال ل�ھ (یش�م�اغ�ك وس�خ)، ف�إن�ھ 
یعتقد أن ھناك عاراً أو عیبا أو نقصا بعائلتھ والش�م�اغ 
یلبسھ الرجال دون النساء، وقد جاء ذكر الش�م�اغ ف�ي 

 أھازیج وأغاني وشعر أھل الھور.
یدعى الشماغ العربي في عدة دول في شم�ال ج�زی�رة 
العربیة، بالكوفیة أو الحطّة (وخاصة في بالد الش�ام)، 
بینما یدعى باسم شماغ في منطقة ال�ج�زی�رة ال�ع�رب�ی�ة 
والعراق، وھو ذو ألوان مخت�ل�ف�ة، أش�ھ�رھ�ا األب�ی�ض 
السادة واألبیض الممزوج بنقوش س�وداء وح�م�راء أو 

 بالعكس.
كان الشماغ رمزا للرجول�ة واألن�اق�ة ق�دی�م�ا، وخ�الل 
العصر العثماني تمیز العامة بوضعھا ع�ل�ى أك�ت�اف�ھ�م 
وسكان الریف على رؤوس�ھ�م، ب�ی�ن�م�ا ك�ان األع�ی�ان 
یضعون الطربوش، وتجسیدا لقیمتھ التاریخیة، ظ�ھ�ر 
الشماغ في كثیر م�ن األع�م�ال ال�ف�ن�ی�ة ی�وض�ع ع�ل�ى 
ال�ك�ت��ف ف��ي مس�ل��س�الت ال�ب�ی��ئ�ة الش�ام�ی��ة وال��ب�دوی��ة 

 التاریخیة.
ارتبط اسم الشماغ ویطلق علی�ھ (ال�ك�وف�ی�ة) ب�ال�ك�ف�اح 

في ف�ل�س�ط�ی�ن، ح�ی�ث ت�ل�ث�م  1936الوطني منذ ثورة 
الفالحون الثوار بالك�وف�ی�ة إلخ�ف�اء م�الم�ح�ھ�م، أث�ن�اء 
مقاومة القوات البریطانیة في فلسطین، وذلك ل�ت�ف�ادي 
اعتقالھم أو الوشایة بھم، ثم وضعھا أبناء الم�دن وذل�ك 
بأمر م�ن ق�ی�ادات ال�ث�ورة آن�ذاك، وك�ان الس�ب�ب أن 
اإلنجلیز بدأوا باعتقال ك�ل م�ن یض�ع الش�م�اغ ع�ل�ى 
رأسھ ظنا منھم أن�ھ م�ن ال�ث�وار، ف�أص�ب�ح�ت م�ھ�م�ة 
اإلنجلیز صعبة باعتقال الثوار ب�ع�د أن وض�ع�ھ�ا ك�ل 

 شباب وشیوخ القرى والمدن.
واشتھر الرئیس الفلسطیني ال�راح�ل ی�اس�ر ع�رف�ات، 
بوضع الشماغ األبیض ال�م�ق�ل�م ب�األس�ود ع�ل�ى رأس�ھ 
بشكل دائم، كرمز لثقافة المق�اوم�ة، وك�ان�ت ال�ك�وف�ی�ة 
مقرونة بالف�دائ�ي وس�الح�ھ، وك�ان�ت ت�وض�ع إلخ�ف�اء 
مالمح الفدائي، ونتیجة لذلك أصب�ح�ت ت�ل�ك ال�ك�وف�ی�ة 
رمزا وطنیا لنضال الشعب الفلسطین�ي ف�ي ال�م�ح�اف�ل 
الدولیة، واتخذتھا حركة فتح ش�ع�ارا ل�ھ�ا ووض�ع�ت�ھ�ا 

 على شعار الحركة (درع العاصفة).
 المصدر: مواقع التواصل االجتماعي 
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الشك ان التنوع القصصي متأتي من م�ل�ك�ة    
الكاتب وقدراتھ الفنیة في ت�وظ�ی�ف ال�ت�ق�ن�ی�ات  
ف��ي اس��ت��ع��م��ال ع��ن��اص��ر ال��ق��ص او ال��ح��ك��ي 
وتشابكھا فیما بینھا لتكوین نسیج القصة وان 
ھذا التنوع والتداخل بین عناصر القصة یؤك�د 

 انماطاً للسرد أو الحكایة .
ومن بین ھذه العناصر "الزمن" الذي یتشك�ل 
في كل موق�ف وف�ي ك�ل ل�ح�ظ�ة ف�ھ�و االط�ار 
الحافظ للعناصر  وھو من الوحدات االساس�ی�ة 
في بناء القصة تضفي على القصة اشكاال م�ن 
الفھم والتأویل ھذا ما نلمسھ في ال�م�ج�م�وع�ة 
القصصیة "ض�ب�اب ھ�رم لس�اع�ات م�ی�ت�ة " 
للروائي والقاص علي لفتة سعید الصادرة عن 
منشورات االتحاد العام لألدب�اء وال�ك�ت�اب ف�ي 

 العراق.
وقد رصدنا عنصر ال�زم�ن وك�ی�ف اس�ت�ع�م�ل�ھ 
الكاتب في السرد والح�ك�ای�ة وك�ی�ف اس�ت�ط�اع 
الوقوف على انواعھ والتحكم في نسجھ�ا وان 
جمیع العناص�ر االخ�رى م�رت�ب�ط�ة ب�ال�زم�ن ، 

 شخصیات ،وفضاء واحداث .
أول مناصات المجموعة لوح�ة ال�غ�الف وھ�ي 
لوحة تجریدیة  للفنان ستیف مارتن ال�م�ع�ب�رة 
عن البعد  الزمني عن شجرة یابسة م�ف�ت�وح�ة 
االشداق   ذات جذور قویة موغ�ل�ة ف�ي ال�ق�دم  
وھ�ي ت��م��وت واق��ف��ة، ب��األل��وان ال��رص��اص��ي 
واالسود، من حولھا غیوم ب�ی�ض�اء   ب�أب�ع�اد 
تعبیریة ورمزیة ت�ع�ب�ر ع�ن ال�م�وت وال�ح�زن 
والضبابیة، أرى ان اختی�ار ال�ل�وح�ة ل�م ی�ك�ن 
عفویا لتجمیل غالف المجموعة وانم�ا ج�اءت 
عن قصد في مناصاتھا المھمة  في المجموعة 
والتي تعبر الى حد كبیر عن محتوى قصصھ . 
وقد تتناسب مع عنونة المجموعة  م�ن خ�الل 
لعبة االستخدام اللوني وطریقة توظیفھا بقصد 

 الطرح الفلسفي
وحضور الزمن وعالقاتھ السردیة  واھتم�ام�ھ 
األكبر بما وراء المفردات وما تحملھ من زخ�م 
شعوري الن التجرید شعور عم�ی�ق ب�األش�ی�اء 

 واتخاذه كمنھج في التفكیر.
العنوان ( ضباب ھ�رم لس�اع�ات م�ی�ت�ة) وھ�و 
العتبة االولى للمجموعتھ القصصیة  ومستأنفا 
لل�وح�ة ال�ت�ج�ری�دی�ة  ع�ن�وان ی�ح�م�ل (ال�ب�ع�د 
السریالي) وث�م�ة ش�ع�ری�ة واض�ح�ة وان�زی�اح 
لغوي یزیح المفھوم الداللي ، م�ح�اوال وض�ع 
فلسفتھ التجریدیة في ابداعھ االنساني والنفوذ  
عمیقا الى حق�ائ�ق االش�ی�اء  ی�ف�ت�ح ل�ن�ا ب�اب 
ال�ول��وج ال�ى ع��وال�م س��ردی��ات�ھ ال��ق�ص��ص��ی��ة  
بألوانھا الداكنة  الذي یعبر عن حزنھ الطاغ�ي 

 من معاني الموت والوجع واآلھات.
میتةٌ ثانیة/ میت قدیم/ صراخ صام�ت / ج�ث�ث 

 حالمة /احتراق/ 
 الزمن وبنیات النص:

مجموعتھ القصصیة مفعمة بالزمن ،ب�دًء م�ن 
العنوان وبعض العناوین الفرعیة التي ت�ح�م�ل 
في طی�ات�ھ�ا ال�ب�ع�د ال�زم�ن، ب�ل�غ�ة ان�زی�اح�ی�ھ 
ومفارقات لفظیة وبثنائیات ضدیة وم�ت�ق�اب�ل�ة، 
ضباب ھرم/ ساعات م�ی�ت�ھ/ س�اع�ات ھ�رم�ة/
صراخ صامت/جثث حالمة/فك�رة م�ن االرض/
ما تساقط من صراخ/ رم�اد ال�ح�روف/ ح�وار 
ف��ي درج��ة الص��ف��ر/ظ��الل ت��ائ��ھ��ة/ تس��ل��س��ل 

 الصھیل. 
ت�ن��وع��ت االزم��ن��ة وت��داخ��ل��ت ب��ی��ن ال��م��اض��ي 
والحاضر وارتبطت ارتباطا وثیقا بالسرد اذ ال 
سرد بال زمن وھذا االرت�ب�اط ھ�و ال�ذي م�ن�ح 

 الزمن أھمیتھ في القصة بوصفھا فناً سردیاً 
اعتمد القاص من حی�ث ح�ال�ة  ال�ت�داخ�ل ف�ي  

جسد النص  واضفاء الحركیة والفاعلیة وب�ث 
الروح فیھ وھنا یكون "الزمن عامال أكبر ف�ي 
عملیة انتقال النص من كون�ھ ظ�اھ�رة ل�غ�وی�ة 
تجمع الخطاب والتبلیغ وفي مس�ت�وى ال�دالل�ة 

والرسالة والم�ق�ام ال�ى ن�ص ادھ�اش�ي ك�ائ�ن 
یتحرك في المعنى وینتقل بقصدیاتھ ویتم�ح�ور 

  1حول ذرة التأویل ومعاني الفلسفة"
استھل الكاتب مج�م�وع�ت�ھ ال�ق�ص�ص�ی�ة اول�ى 
قصصھ بعنونة (میتة ثانیة لمیت قدیم) ی�ح�م�ل 
مالمح الزمن ومن الجملة االولى االستھالل�ی�ة 
یكمن الزمن (خرجت لتّوي بجس�ٍد آخ�ر.. ك�ان 
القحط یالزم�ن�ي او ھ�ك�ذا أرى ..قض�ی�ت�ھ�ا ال 
ألرى، ال أسمع ، ال أتكلم.. كان السؤال م�ع�ل�ق�اً 

 2في ظلمتي"
خرجت/ لتّوي/ یالزمني/ أرى/قضیتھا/ أسمع/

 أتكلم /كان 
نلمس من خالل تلك االفعال المتضمنة ل�ل�زم�ن 
المتغلغل في بنیتھ السردیة شعوریاً او باط�ن�ی�اً 
متجلی�اً ف�ي زم�ن ذي ص�ب�غ�ة س�ری�ال�ی�ة  او 
تجریدیة فلسفیة تعتمد على ال�ل�غ�ة وم�ن ث�م�ة 
ینتج نصاً  یحتمل التأویل،  ارتباطھ الشدید مع 
النص " النص مرت�ب�ط ارت�ب�اط�ا دی�ال�ك�ت�ی�ك�ی�اً 

 3بالزمن، والحواس"
ویشكل الزمن اھم ع�ن�اص�ره وی�ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ 
التشویق واالیقاع والدیمومة   ح�ی�ث اع�ت�م�د 
القاص ان�م�اط�اً م�ن الس�رد وت�رت�ی�ب�اً زم�ن�ی�اً 
متواتراً یجتمع في حیاة شخصیاتھ ویقف على 
مواطن متعددة من الذات االنس�ان�ی�ة وخ�ط�اب 
ال��روح وال��وج��دان ، ح��ی��ث ی��ع��رض اف��ع��اال 
ومشاعر معروضة للمتلقي من ذكریات ألی�م�ة 
تتداخل  معھا ویصور لنا ھذا الترتیب الزم�ن�ي 
الواقع وصراعاتھ  السی�اس�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 

 والفكریة:
" ال شيء غیر الظالم والھذیان ..ال أفرق بین 
ال��ل��ی��ل وال��ن��ھ��ار. ال��ذاك��رة ت��خ��ت��زن أص��وات 
االن��ف��ج��ارات وص��راخ��ي ع��ل��ى ال��ج��ن��ود أن 
أختبئوا..ال أحد یستحق الموت.. وال ت�ن�ت�ب�ھ�وا 

 13الى اللحظة االخیرة" ص
یروي لنا حكایاتھ  بأسلوب قص تت�ع�دد ص�ی�غ 

الزمن في مبناه الحكائي والتنقل ع�ب�ر ال�زم�ن 
من الواقع الى الخیال او من زم�ن اف�ت�راض�ي 
یمكن ان تلمّسھ من خالل وحدات النص الكل�ي 
الى زم�ن واق�ع�ي ف�ھ�و ن�راه یص�ن�ع أزم�ن�ت�ھ 
المتخیلة من أرض الواقع الزمن ال�م�ح�س�وس 
الى الزمن الملموس   الذي یسع�ى ال�ى ن�ق�ل�ھ 

 الى المتلقي :
"نور س�اط�ع ی�وض�ح ل�ي ك�ل ش�يء أخض�ر 
وأزرق وحتى ألوان قزٍح، وثمة قطراٌت ح�م�ر 
تخرج من قحفة رأسي فأشعر ب�ث�ق�ٍب ھ�ن�اك ال 
أتذكر بسٍب من صار ومن أحدثھ وك�أن�ھ ث�ق�ب 
ب���رص���اص���ة أو ش���ظ���ی���ة أو ب���ف���ع���ل ھ���ذا 

 15الرقاد"ص
ففي ھذا المقطع بناء وخلق زمن افتراضي في 
زمن واقعي ھو زمن الحرب ، لكنھ عمد ع�ل�ى 
انتاج حكایة خی�ال�ی�ة غ�ی�ر واق�ع�ی�ة ف�ي زم�ن 
افتراضي وان ھ�ذا ال�زم�ن ق�اب�ل ل�ل�ت�ص�دی�ق 
والتك�ذی�ب ك�ون ھ�ذا ال�زم�ن ی�م�ت�ل�ك م�دل�وال 

 مخیالي .  
" ..غابت أجزاء من كفي ولحمة ذراعي، أخ�ذ 
قدمي وربلة ساقّي وجزءاً م�ن أرداف�ي.. ك�ان 
الماء سریعاً وكلما كنت أتنفس وأرت�وي ك�ن�ت 
أشعر بنق�ص�ان جس�دي.. أش�ع�ر ب�أن جس�دي 
مندفٌع مع موج سریع أحدثھ فیضان ع�ج�ی�ٌب.. 
تمنّ�ی�ت ل�و اص�ط�دم�ت ب�ب�ل�ٍم م�ن أب�الم ن�ھ�ر 
الغراف.. بالساتر الترابي  الذي كنت أن�ام ف�ي 
أحد مالجئھ.. ب�ج�ذع ن�خ�ل�ة أو ح�ت�ى ص�خ�رة 
كبیرة لتكون مصداً ف�ق�د ب�دأ جس�دي ی�ت�ف�ت�ت 

  16وتكثر ثقوبھ" ص
فمن الواضح ف�ي ال�م�ق�ط�ع اع�اله غ�رائ�ب�ی�ة  

السرد وشكال تعبیریا اخر عن التیھ والض�ب�اب 
والوھم وحیاة ك�ال�ح�ل�م ف�ي ع�دم م�ن�ط�ق�ی�ت�ھ�ا 
وال�ت��ب��اس ام��ورھ�ا، ف��ی��ن��ت��ق�ل الس��رد بش��ك��ل 
عشوائي ال منطقي ب�ی�ن ال�م�ق�اط�ع واالح�داث 
بشبكة ترابطات بعیدة تحقق سریالیة واض�ح�ة 

 في النص .
 الزمن النفسي

ی��ت��ع��ای��ش االنس��ان م��ت��واص��ال م��ع االخ��ری��ن 
ویشاركھم بما یمتلك�ھ م�ن خ�ب�رات وم�ع�ارف  
في زمنھ االجتماعي وینصھر معھم في الحی�اة 
وما یحملھ من تصورات واف�ع�ال وس�ل�وك�ی�ات 
،حیث ان الفع�ل الص�ادر م�ن االنس�ان م�ھ�م�ا 
كانت بساطتھ ال ینط�ل�ق م�ن ف�راغ وان�م�ا ل�ھ 
دوافع داخلیة  ف�ي ت�وج�ی�ھ ال�ف�ھ�م والس�ل�وك  
خاصة في فعل الكتابة وبالتال�ي ل�م�ا ل�ھ�ا م�ن 
دور في ظھور ال�زم�ن ال�ن�ف�س�ي س�واء ع�ن�د 
الكاتب او المتلقي، الن ھناك نزعات ال تحصى 
تبرز اثناء انتاج النص او تلقیھ ف�ي ال�الوع�ي 
التي تكاد تكون غامضة، تتفاعل االزم�ن�ة ب�م�ا 
تتضمنھ  من رغبات وافعال تتبل�ور وت�ت�ش�ك�ل  
في بؤرة أكبر ف�ي ع�م�ل�ی�ة  ال�ف�ھ�م، ال�ق�راءة 
والكتابة وبعدھا یتوجھ ال�ذھ�ن ال�ى ال�م�ع�ان�ي 

 وتأویلھا. 
یعد النص حامال ل�ل�زم�ن ال�ن�ف�س�ي وم�رت�ب�ط�اً 
بالحالة النفسیة سواء للكاتب او المت�ل�ق�ي ب�دا 
من اللحظة الزمنیة التي ت�ت�زام�ن م�ع ال�ح�ال�ة 
النفسیة التي تتولد ف�ی�ھ�ا ال�ف�ك�رة وال�ت�س�اؤل 

 النفسي والفلسفي في طرح رؤیاه. 
شكل الزمن ھاجس للبحث الفلسفي م�ن ح�ی�ث 
انھ " حقیقة مجردة وسائ�ل�ة ال ت�ظ�ھ�ر اال ن 

نلمس ذل�ك  4خالل فعلھا في العناصراالخرى"
في اختیار لحظة ال�ب�دء ف�ي اس�ت�ھ�الل قص�ت�ھ  
"ساعات ھرمة"  حیث یمزج وصف ال�ح�ال�ة 
النفسیة لل�ش�خ�ص�ی�ة ب�ت�ص�وی�ره ف�ي ال�وس�ط 

االجتماعي، التقاء ال�زم�ن ال�ن�ف�س�ي وال�زم�ن 
االجتم�اع�ي وی�ت�الق�ح بص�ور م�ت�ع�ددة  یش�د 
القارئ  ومحاولة في فھم ما فیھ�ا م�ن اس�رار 

 انطوت فیھا، تصور المدى النفسي للحكایة:
"الساعات االولى التي مّرت ل�م ت�ك�ن ت�ح�م�ل 
معھا أیة مالمح واضحة، فقد فقدت ع�ذری�ت�ھ�ا 
في اللحظة التي ان�ط�ل�ق ف�ی�ھ ص�وت ال�خ�وف 
داخل روحھ، واستسلم لكّل ما ھو مطبق ع�ل�ى 

 خناقھ.."
یتمظھر الزمن في االشیاء المجسدة وسیولت�ھ 
في صیرورتھ وس�ی�رورت�ھ  وم�ا ی�ح�دث�ھ م�ن 
تغیرات (الحداثة السائ�ل�ة)"ف�ف�ي ھ�ذا ال�زم�ن 
تذوب المراكز الصلبة وتفسح الطریق لعولم�ة 
االقتصاد وعولمة الجریمة واس�ت�الب ح�ق�وق 
االنسان الشخصیة واالجتماعی�ة والس�ی�اس�ی�ة 
باسم الحرب ع�ل�ى االرھ�اب وم�وج�ة ال�ع�ن�ف 
واالرھاب المحتمل...وتنفص�ل الس�ی�اس�ة ع�ن 
السلطة فیتالشى اھتم�ام الس�ی�اس�ة ب�اإلنس�ان 
وما یتطلع الیھ من " من عیش، حریة، عدالة 

وارتفاع رصید المخاوف ن�ت�ی�ج�ة   5اجتاعیة"
 غیاب العرف ومنظومة االخالق االجتماعیة.

تبدو لنا  ھذه التغیرات جلیة وواض�ح�ة رغ�م  
خفاء التأثیر، فھ�و م�وج�ود ف�ي ك�ل م�ف�اص�ل 
حیاتنا یرسم ل�ن�ف�س�ھ ع�م�راً م�ت�ج�اوزا ح�دود 
التجسیم موجود فینا وك�ائ�ن�ا ب�ن�ا وب�ت�م�ظ�ھ�ر 

 نفسي غیر محسوس نرى آثاره ھنا وھناك :
"كانت الفراشات تحوم حول رأسھا وتمنح�ھ�ا 
عطر اللحظة التي تف�وق ال�ع�م�ر ك�ل�ھ.. ك�ان�ت 
تنظر الیھ وتریده أن یق�اب�ل�ھ�ا ب�ذات ال�ن�ظ�رة، 
وتدرك انھ متعب ومترب، تراه یحسس الع�رق 

  24اللزج بین رقبتھ وشعر رأسھ"ص
فالماضي ھنا یمثل الزمن النفسي ف�ي ال�ق�ص�ة 
وت�ف�رع�ات�ھ ال�ن�س�ب�ی�ة ت�ج�م�ع ب�ی�ن االوض�اع 
السردیة والح�اض�ر داخ�ل الس�رد وھ�و زم�ن 
ال��ق��اص ورؤی��ت��ھ ل��ل��ع��الق��ة ب��ی��ن ال��م��اض��ي 

 والحاضر .
ال�ق�اص ع�ل�ي ل�ف�ت�ھ س��ع�ی�د ف�ي م�ج�م�وع�ت��ھ 
القصصیة ی�ظ�ھ�ر ب�راع�ت�ھ ال�ق�ص�ص�ی�ة  ف�ي 
تقطیعھ المتمیز للزمن المتعارض مع التسلسل 
التعاقبي من انح�راف وتش�وھ�ات ال�زم�ن ف�ي 
تحقق المتعة واالدھاش یتجلى فیھ دور الزمن 
 في جمالیات القصة الحدیثة وانتاجھا الداللي .

................................. 
 المصادر

علي لفتھ س�ع�ی�د، ف�ھ�م ال�زم�ن ودالل�ت�ھ ف�ي ال�ن�ص 
، دار ال��وارث ل��ل��ط��ب��اع��ة وال��ن��ش��ر 1الس��ردي ،ط

 . 43،ص 2020،د.م،
 1علي لفتھ سعید ، ضب�اب ھ�رم لس�اع�ات م�ی�ت�ة،ط 

 . 2021،بغداد،  اتحاد االدباء،
أدوارد سعید، العالم والنص والناقد ، من م�ن�ش�ورات 

 . 2000اتحاد الكتاب العرب ، 
سیزا، أحمد قاسم: بناء الروایة، دراسة م�ق�ارن�ة ف�ي 
ثالثیة نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، 

 27،ص:1984، 1القاھرة،ط
باومان، زیجمونت، االزمنة السائلة، ت ح�ج�اج اب�و  

، المك�ت�ب�ة ال�ع�رب�ی�ة 1جبر تقدیم ھبة رؤوف عزت،ط
 . 2017لألبحاث والنشر، بیروت، 

 و ا   
 " ت  ب"  

 للقاص والروائي العراقي  علي لفتھ سعید 

 طالب عمران المعموري
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 ألّن الشاعر مھووس بحبیبتھِ 

 باسم حبیبتھِ 

من بدء البدء إل�ى أن ت�زھ�ر ف�ي ال�ق�ل�ب 

 مروج حبیبتھِ 

 فاٌء ألٌِف طاٌء میمْ 

 والختمةُ تاُء حبیبتھِ 

 

 الشاعر مھووس حتّى...

 بشكل حبیبتھِ 

 بطول حبیبتھِ 

 بلون عیون حبیبتھِ 

 بكّل كّل حبیبتھِ 

 

  یتخلّى الشاعر عن:

 رصانتھِ 

 ورزانتھِ 

 وھدوء اللیِل ألجل جنون حبیبتھِ 

 یرضى أحجار حبیبتھِ 

 یضحك مسروراً من شتم حبیبتھِ 

 

  ألّن الشاعر ال یكتُب إّال لحبیبتھِ 

 من أجل حّب حبیبتھِ 

 وألجل أن یكبر في عیني حبیبتھِ 

 ألّن الشاعر یحیا على نطق اسم 

 حروف حبیبتھِ 

خ�م��س�ة أك�وان ت�ح��ت�ّل ال�ل��ع�س الش�ھ��دّي 

  األحلى

 شفة من شفة تروى

 كي یتلَو أنغاَم حبیبتھِ 

 

 ال شيء یشبھھ في عینیھ حبیبتھِ 

 "كّل شيء موقّع فیھا حتّى

 لفتة الجید واھتزاز النھود" [**]

 "إنّھا أحسن األشیاء طّراً" [***]

 حتّى

 انتھاءُ 

 النشیدِ 

 ھي كّل ھذا الكونْ 

 فلیس لھ إّال أن یسجد في ولَھٍ 

  یعلن للدنیا قاطبةً:

 هللاَ، هللاْ 

 الجنّةُ في دفء حضن حبیبتھِ 

======= 

 الھوامش

[*] من الدیوان المخطوط، قید الطباعة "ع�ل�ى 

 حافّة الشعر: ثّمة موت، وثّمة عشق",

ألب��ي ال��ق��اس��م الش��اب��ي م��ن   [**] ب��ی��ت ش�ع��ر

قصیدتھ "صلوات في ھی�ك�ل ال�ح�ّب"، واألص�ل 

 )185"موقّع فیِك" (أغاني الحیاة، ص 

[***] جملة من ب�ی�ت ل�ل�ش�اع�ر اب�ن ال�روم�ي 

یصف المغنّیة وحید، وتمامھ: "یس�ھ�ل ال�ق�ول: 

إنّ����ھ����ا أحس����ن األش����ی����اِء ط����ّراً وی����ع����س����ر 

 ).493، ص 1التحدیُد" (الدیوان، ج

 ّا[*] 
 (إلى َمن كانت فاطمةً في االسم والصفات والحّب والغیاب)

 
 
 
 
 

 فلسطین /فراس حج محمد

" ت " 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 میثاق كریم الركابي/العراق

 
 

 (ال اریدني جمیال یغریِك..أریدني رجال یسعدِك)
 وما الضرر إن كنت جمیال یغریني و رجال یسعدني بكل مواسم العمر

 تسعدني حین تترك صوتَك على نافذةِ صباحي
 فیتخمر بحكایا نسائمي حتى یتحول لیال الى قمر

 یدخل على لیلي بكل غرور األباطرة
 تسعدني حین ترش مالمحي عطرا على قمیصك

 فتغدو الطرقات كساحات رقص
 تتیبس قلوب نساَءك ویتطایر منھن كل غبار الیأس

 تسعدني حین تدفن حزن الوطن وتكتفي بتقبیل شفتي
 حین تخفي طعنات الصداقة بوشاح روحي

 فال أجمل من عشق یكبر بین قصیدتین
 وال أجمل من إمرأة تزھر بین عناقین

 یا رجال أتعب قلوب النساء بحسنھ وأتعبتھ بداللي
 یصقلني الشوق كلما شربت ماء وجھك

 وتتمكن مني كل تفاصیلك
 تخرج من جلدي الف وردة و قصیدة

 كن رجال یغریني ویسعدني
 یجفف دمع العمر بمندیل الوفاء

 یضمني بین ذراعیة اعجوبة ال تعرف اإلحتضار
 یجعل الموسیقى تتسرب من ضحكاتي

 یرجعني لمالحم الطفولة
 یمنحني كل عطاء السنابل
 یداعب أیامي بفجر األعیاد

 یحتفل بي كلما وھبتھ صالة ینابیعي
 ...كن جمیال من أجلي

 وحده الجمال من یستر ُعري خیباتنا وانكساراتنا
 وحده الجمال من یسقط عن كاھلنا أحزان الحروب

 وحده الجمال من یكتبنا أخبارا عاجلة بصحف الفرح
 تعال..لنتبرع بما ذھب منا

 لیكون الشعر على قید العشق
 لننسى سماسرة الحروب ولصوص األحزاب

 وخطابات الحكام و شر العمائم
 تعال لنعید لھذه البالد كل حالوة البدایات
 نُسقط من تقویمھا كل خریف الحروب

 نُضمد كدماتھا بالعشق
 وحده العشق من یمنح الشعوب الحیاة
 وحدھا األغاني من تعید األمل لبھجتھ
 النیازك التي سقطت مني عند أول قبلة

 سأنثرھا على دجلة و الفرات لیشرب الناس صوت العشق
 كل زھور حواء التي ذبلت على ید القبیلة
 تعود للحیاة والخناجر تتحول ألشجار آس

 كن رجال جمیال یغریني ویسعدني
 فزمن العراق علیل
 زمن الشعراء نحیل
 زمن العشاق بخیل

 واریدك زمنا آخر یمنح جنوبي كل مالمحم الشعر
 الریح التي ال تبعث عطرك أغلق أبوابي بوجھھا

 والصباح الذي ال ینجب وجھك أعیده لغیاھب اللیل
 والقصیدة التي ال تغازلك أتركھا مع األغنیات المنسیة
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كانت الحیاة على ھذه النق�ط�ة م�ن األرض ب�اھ�ت�ة   
كصرخة طفل أصم، تفوح منھا رائحة الف�ن�اء. ح�ی�اة 
ذابلة كأوراق الخریف على أرص�ف�ة الص�ب�ر، ول�وال 
وقع خطانا وصریر أحذیتنا ولھاث أن�ف�اس�ن�ا ودق�ات 
قلوبنا المتدفقة ألعلنت الحی�اة ع�ن ن�ھ�ای�ت�ھ�ا. ان�ھ�ا 

  رحلة موت مؤجلة.
قبل ان تنشف الدماء التي سالت في ح�رب ع�ب�ث�ی�ة  

راح ضحیتھا أك�ث�ر م�ن م�ل�ی�ون انس�ان، وق�ب�ل ان 
تتنفس الثكالى الصعداء، قام الطاغیة بزج جیشھ في 
حرب داخلیة طاحنة ض�د أب�ن�اء ش�ع�ب�ھ ت�ح�ت اس�م 
األنفال، ھذا االسم ال�ذي مص�دره آی�ة ق�رآن�ی�ة م�ات 
بسببھ االف االبریاء واحرقت آالف البیوت وتھدم�ت 
قرى بأكملھا، واستخدمت بھا أنواع االسلحة الفتاكة 

 بما فیھا الكیماویة.
كنا نسیر عبر السھول واألراضي الزراعیة الشاسعة 
وعیوننا تلتقط صوراً م�ؤل�م�ة ع�ن ال�ن�ب�ات�ات ال�ت�ي 
لوثتھا صولة األنفال واخلتھا م�ن م�زارع�ی�ھ�ا. ك�نّ�ا 
نادرا ما نلتقي بكائنات حیة على طول مسیرتنا، ف�ل�م 
نَر إال بعض األبقار والدواجن الضالة. وحتى الصمت 
تَفَتََت من دوي العنف وقساوة الحرب وتمزیق األسر 
وتشریدھا في ذرى الجبال البعیدة طلبا ل�ل�ن�ج�اة م�ن 
الموت الذي اختلطت رائحت�ھ ب�ال�ھ�واء ب�ح�ی�ث غ�دا 

  استنشاقھ إیذانا بانتھاء دورة الحیاة.
حال دخولنا إلى فناء أحد الدور، وقعت عیناّي عل�ى  

الفوضى المنتشرة في األرجاء، األشیاء مبعثرة على 
األرض الطینیة التي كانت تحم�ل آث�ار اح�ذی�ة رب�م�ا 
تعود الى رجال غرباء، قد ی�ك�ون�ون م�ن ال�ج�ح�وش 
والجیش ساعین وراء األبریاء من الفالحین. وكانت 
ھناك على الُسفرة ال�م�ف�روش�ة ع�ل�ى األرض ح�ی�ث 
تتناول العائلة طعامھا، صحون معدنیة فیھا بقایا من 
طعام أفسده الذعر والرعب. في كل زاویة من زوای�ا 
الغرفة الطینیة ال�ف�اق�دة ل�ل�ض�وء، ت�ج�د آث�ار خ�وف 
وصراخ نجاة. انتع�ش ال�ع�ن�ك�ب�وت ف�ي غ�ی�اب أھ�ل 
المنزل ونسج لنفسھ كمائن عدی�دة ح�ت�ى ش�ع�ر ان�ھ 
المالك لھذا الدھلیز المتروك، معلنا بناء مستعمرة لھ 

 فھیمن على صمت الغرفة.
تابعنا مسیرتنا الشاقة ومعدنا خاویة والجوع یصرخ 
في أحشائنا صراخا ج�ن�ون�ی�ا ك�ال�ھ�واء. ك�ن�ا ن�ق�ط�ع 
مسافات طویلة عبر الطرق الجبلیة الوعرة والودیان 
العمیقة والسھول الواسعة. لم تصادفنا ایة قریة حتى 
وصلنا الى ھضبة تطل على احدى القرى المھ�ج�ورة 
م�ن س�ك��ان��ھ�ا، ال�ذی��ن ھ�رب��وا خ�وف��اً م��ن ال�ب��ط��ش 
واالعتق�االت ال�ع�ش�وائ�ی�ة الش�ب�ی�ھ�ة ب�ال�م�م�ارس�ات 

  النازیة.
كانت القریة تقع على منحدر تلة، وتضم ثالثة بیوت  

غیر مھدمة ومخفیة عن األن�ظ�ار ن�وع�ا م�ا، ول�ك�ن 
لیس عن الج�ح�وش ال�ذی�ن ك�ان�وا ع�ل�ى ع�ل�م ب�ك�ل 
تضاریس المنطقة. كان الفضاء ال�م�رت�ع�د ف�ي ح�ال�ة 
انذار كما لو انھ یوحي لنا عجزه التام عن حم�ای�ت�ن�ا. 
كان الجمیع في حالة تأھب قصوى ل�م�واج�ھ�ة ح�دث 
مفاجئ أو سقوط غادر، وحتى األشج�ار وال�ح�ی�ط�ان 

  نمت لھا فجأة آذان وحدس.
نزلنا إلیھا بح�ذر وح�ی�ط�ة. ال�ھ�دوء ك�ان حض�وره  

كئیب. والبیوت خالیة من البشر. فمسألة سد ال�رم�ق 
من المھمات األساسیة في دی�م�وم�ة ال�ب�ق�اء وك�ذل�ك 
القدرة على التركیز والسیر طویال. فنحن نحتاج ال�ى 
طاقة مخزونة. أصبحنا نفكر كما الجمل وھ�و ی�ق�ط�ع 
المسافات في صحراء قاحلة وتح�ت ش�م�س الھ�ب�ة. 
أغلب األنصار خرجوا مبكرا من الق�ری�ة وان�ت�ش�روا 
على القمم في انتظارنا، بینما بقینا نحن الخمسة ف�ي 

   القریة.
قمت بتحضیر بعض الطعام م�ن ال�م�واد ال�م�ت�روك�ة  

ھناك. وجدت كیس حلیب نیدو ول�ح�م م�ع�ل�ب ع�ل�ی�ھ 
صورة بقرة، وضعتھ في الحال في حقیبتي الظھریة. 
عثرت على ك�ی�س ط�ح�ی�ن ك�ان ع�ل�ى رف خش�ب�ي 
وملطخا بالدھن الذي تطایر من القدور والطاوة أثناء 

  الطبخ، إضافة إلى األتربة والغبار.
المطبخ الصغیر لم یكن في أحسن حال، ولكن أدوات 
الطبخ كانت كافیة لطب�خ ال�رز، اخ�ذت ق�در ع�م�ی�ق 
ووضعت الطحین فیھ واضفت الماء والملح وشرعت 
بتحضیر العجین. وبعد نصف ساعة قمت بصنع قطع 
عجین متساویة الوزن ع�ل�ى ش�ك�ل ك�رة. ان�ت�ظ�رت 
عشرة دقائق وبعدھا قم�ت ب�وض�ع ال�ع�ج�ی�ن�ة ع�ل�ى 
الصاج الحار بعد ان وضعت الحطب تحتھ واش�ع�ل�ت 
النار الى ان أص�ب�ح الص�اج ح�ام�ی�ا ج�دا. وب�ع�د ان 
انتھیت من عملي في صناعة الخ�ب�ز، ق�ال ال�ن�ص�ی�ر 
نامق: ھیا بنا ھناك م�ن ی�ن�ادي وی�ط�ل�ب إل�ت�ح�اق�ن�ا 

     بالمفرزة.
جمعنا الخبز وأسرعنا الخطى. وبینما كنا ندنو نح�و  

  التلة ھتف بنا من بعید أحد االنصار:
*أسرعوا الجحوش وصلوا وھم ع�ل�ى م�ق�رب�ة م�ن 

 القریة.
كان علینا الخروج من المنحدر والصعود الى ال�ت�ل�ة  

التي كانت تبعد عن القریة بحوالي خ�م�س�ی�ن م�ت�را، 
وما ان خرجنا من القری�ة ح�ت�ى ب�دأت ال�م�ن�ح�درات 
بالزوال وأصبحنا م�ك�ش�وف�ی�ن ام�ام ال�ع�دو. ق�ط�ع�ن�ا 
المسافة القصیرة والتقینا بالنصیر ال�ذي ك�ان واق�ف�ا 

   على التل ویقول:
 *أسرعوا.

وفي ھذه األثناء وإذا بأصوات أخرى تتناھ�ى إل�ی�ن�ا  
من بعید من الجھة المقابلة للتل. كانوا ینادون علین�ا 
ویطلبون منا الت�وج�ھ إل�ی�ھ�م م�ن خ�الل االی�م�اءات 
واالشارات باألیدي. لم یبق أمامنا سوى الصعود إلى 
قمة التل والھبوط منھا إلى الجھة الثانیة واالخ�ت�ب�اء 
خلفھا. وھتف النصیر م�ع إش�ارات ب�ی�ده م�ن ف�وق 

  التل:
  أسرعوا ھؤالء ھم الجحوش.-
ركضنا بكل ما اوتینا من قوة الى ذلك المرتفع، وم�ا  

ان صعدنا السفح حتى ط�ف�ق�ت ال�رص�اص�ات ت�م�ط�ر 
علینا وأزیزھا یخترق مسامعنا. شعرت بثقل األرض 
تحت أقدامي وكأن مغناطیسیة األرض ت�ح�ول�ت ال�ى 

مكنسة كھربائیة عمالقة تسحبنا الى عالمھا المظل�م. 
كانت تلك الثواني المعدودة خط فاص�ل ب�ی�ن ال�ح�ی�اة 
والموت. التل لم یكن مرتفعا، لم یتطلب سوى سرعة 

  الجري وتوسیع الخطوات.
الشمس تبعث بحرارتھا القاسیة كالجحیم فتجعل من  

بنادقنا الحدیدیة أدوات ت�ع�ذی�ب إض�اف�ی�ة. ف�ي ت�ل�ك 
اللحظة ونحن أمام فوھات وبنادق الع�دو ال�م�ص�وب�ة 
إلى أجسادنا. ومن جھتنا الخلفیة فتح األنصار ال�ن�ار 
على الجحوش لفتح الطریق ل�ن�ا وتس�ھ�ی�ل ع�م�ل�ی�ة 
العبور. بعد ان تحصنّا خلف ذلك ال�م�رت�ف�ع ش�رع�ن�ا 
بإطالق النار علیھم. ثم قامت المفرزة بالتراجع بینما 
كان ھناك نصیر لدیھ قناصا. كان یطلق على أي شي 
یتحرك من بعید بحیث أصبحنا في أمان حتى وصل�ن�ا 
الى بقیة القافلة وسرنا باتجاه الجبال الشاھقة. كان�ت 
تلك اللحظات ممزوجة ب�م�ش�اع�ر االث�ارة وال�ت�ح�دي 
والخوف. ثم اكتشف النصیر الذي كان ینادي ع�ل�ی�ن�ا 
من فوق التل ان ش�روال�ھ ك�ان م�ث�ق�وب�ا ب�رص�اص�ة 
أطلقت باتج�اھ�ن�ا م�ن ق�ب�ل ال�ج�ح�وش. ف�ع�لّ�ق أح�د 

  األنصار:
*ھذه ھي فوائد السروال الكردي، وإال جان ھسھ كل 

 قالقیلك طایرة.
في الطریق عثر األنصار على طفل ضال ف�ي إح�دى  

القرى المھجورة. كان عمره خ�م�س س�ن�وات، وق�د 
تُرك في غمرة الفوضى والھجوم الھم�ج�ي ال�ت�ت�ري. 
النصیر محمود حمل الطفل على ظھره ورعاه ح�ت�ى 
وصلنا الى الحدود التركیة، التقینا ب�ب�ع�ض ال�ف�اری�ن 
من تلك القریة الذین ت�ع�رف�وا ع�ل�ى ال�ط�ف�ل وم�ك�ان 
تواجد والدیھ، فتركناه عندھم واس�ت�م�رت ال�م�ف�رزة 

  باتجاه الجبال االیرانیة...
وفي الجانب اآلخر، كان الطاغیة وحاشیتھ ف�ي ج�ٍو  

احتفالي، یجلسون الى الطاولة التي تحتوي على م�ا 
لذ وطاب، وی�ن�ف�ث�ون م�ن ث�غ�ورھ�م س�م�وم ال�ح�ق�د 
والرذیلة. یتحدثون عن ج�رائ�م�ھ�م الش�ن�ی�ع�ة ب�ح�ق 
األبریاء وحرق قراھم ومزارعھم، وك�أن�ھ�م ی�روون 
حكایات خیالیة أو یس�ردون أح�داث�ا لِ�ف�ل�م ك�وم�ی�دي 
ساخر، فیشعرون بالنشوة عند مشاھدة جثث األطفال 
والنساء والشیوخ المنتشرة في كل مكان، یحتف�ل�ون 
ببطوالتھم ف�ي دف�ن األح�ی�اء ف�ي ق�ب�ور ج�م�اع�ی�ة، 
والطاغیة یرفع كأسھ متبخترا بنصره الع�ظ�ی�م ال�ذي 
یبعث على الغبطة واالنشراح، ویطلب االستماع ال�ى 
المزید من القصص والمغامرات الش�ی�ق�ة، ف�ی�ن�ب�ري 
أحدھم لیروي لھ قصة الراعي الشاب الذي تم ن�ق�ل�ھ 
بواسطة طائرة مروحیة (ھلیكوبتر) وع�ل�ى ارت�ف�اع 
اربعة كیلومترات، وكان یش�ع�ر ب�األس�ى ن�ح�وه ألن 

 المواشي بقیت لوحدھا
*سیدي القائد فتحنا لھ الباب وطلب�ن�ا م�ن�ھ م�ن ھ�ذا 
االرتفاع الشاھ�ق ان ی�ط�ی�ر بس�رع�ة وی�ذھ�ب إل�ى 

  مواشیھ.
فساد الصمت لبرھة، ثم دوت ضحك�ة ھ�ّزت أرك�ان  

القاعة فجرھا الطاغیة، ثم أعقبتھا قھقھات مصطنعة 
  من أفواه الحاضرین.

لقد َحصدوا أرواح الناس وزرعوا م�ك�ان�ھ�ا س�م�وم  
الموت والتھجیر وأشعلوا نار الرھبة في ك�ل ش�ارع 
وزقاق حتى الطیور والعصافیر توقفت عن الط�ی�ران 

 والغناء.
بدأ الظالم یزحف إلینا رویداً رویدا، وھ�ذا م�ا ك�ان  

ی�راودن�ا ط�وی�ال ون�ح�ن نش�ق دروب ال�ج�ب�ال م�ن��ذ 
 الصباح.

أطلق مصطلح الجحوش ع�ل�ى رج�ال عص�اب�ات  -1
الُكرد الذین كانوا یعملون كمرتزقة مقابل ال�م�ال م�ع 
الجیش لضرب ال�ح�رك�ة االنص�اری�ة وال�ب�ی�ش�م�رك�ة 

  المعادیة للنظام.

 أمر  ن
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إن تجربة الفنان التشكیلي والمسرحي   
ال���ع���راق���ي "ع���م���اد ن���اف���ع" ب���ت���ع���دد 

اإلبداعیة والفنیة، تشكل فیضاً  روافدھا 
بلیغاً من ی�ن�اب�ی�ع ال�ت�ع�ب�ی�رال�رم�زي ف�ي 
التج�ری�ب ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي ب�ال�م�زاوج�ة م�ع 
المسرح الذي أتخذه أس�ل�وبً�ا وم�ن�ھ�ج�اً 

م�ح�اك�اة  فنیًا ج�دی�ًدا، ی�ق�دم م�ن خ�الل 
رم��وز ت��ع��ب��ی��ری��ة وی��ث��ی��ر تس��اؤالت��ھ��ا 
ال�����ب�����ص�����ری�����ة ف�����وق ال�����م�����رب�����ع 

في تجربة كأنھا الخیال  "المستشكیل" 
لینقل المشاھد بصریاً للوحة " الھروب 
من هللا " م�ن م�ع�رض " اش�الء م�ن 
جسد السماء , قاعة رواق الحصن ف�ي 

,وھي ع�ب�ارة  1995االردن / اربد عام 
مش��ھ��د مس��رح��ي بص��ری��ح ال��ت��ج��رب��ة 
التشكیلیة، لذا نجد الحركة ال�م�س�رح�ی�ة 
لتحوالتھا من خالل لحظة (الھروب الى 
هللا) من خ�الل كس�ر االط�ار ال�ت�ق�ل�ی�دي 
ل��ل��وح��ة وخ��روج " ال��ف��ك��رات" ن��ح��و 
الفضاء االرحب , وھنا یستثمر ال�ف�ن�ان 
ع��م��اد ق��درت��ھ ال��ف��ائ��ق��ة ف��ي ال��رس��م 
والنحت ,لیرسم لنا حركیة مثیرة لعائل�ة 
التھمھا االنفجار , ولم یتبق منھم سوى 
اشالء بسیط�ة ش�ك�ل�ت م�ح�ور ال�ل�وح�ة 
التشكیلیة على خام�ة ال�رس�م , وذات�ھ�ا 
خرجت الى ال�ف�ض�اء ال�خ�ارج�ي ط�ال�ب�ة 

    . المعونة من هللا
ومن خالل لوحة (الھروب إلى هللا) نجد 
اإلبداع واضح ویجسد ق�وة ال�رم�ز ف�ي 
لغة فنیة مفتوحة على مستوى یت�ج�اوز 

إضافة لكونھ  السقف الفني إلى الحداثة 
تشكیلیاً  فھو یمتلك كامل االدوات ال�ت�ي 

ف�ي فض�اء ال�ف�ل�س�ف�ة واإلب�داع،  تكمن 
ورھ��اف��ة اإلل��ھ��ام وبص��م��ت، وب��الغ��ة 
كاشفة عن معاني وحدة الوج�ود، ال�ت�ي 
تقت�ن�ص اإلحس�اس ب�غ�رب�ة ال�روح ف�ي 
منافي األرض، والذي یبس�ط س�ی�ط�رت�ھ 
على كامل المساحة في وجداننا الحسي 
بآفاق الوجود ، فھذا الجس�د ھ�و ل�ی�س 
غیر غالف مادي لذوات�ن�ا، ودل�ی�ل وق�ع 
حضورنا المؤقت في ھذا الع�ال�م. ح�ی�ث 
أھ�ت�م ھ�ذا ال�ف�ن�ان ف�ي ك�ل م�ن�ح�وت�ات��ھ 
بالرموز المفتوحة التي یعبر من خاللھا 
عن الغاء مظاھر التفرق�ة وال�ع�ن�ص�ری�ة 
بین البشر فكل الناس متحدون في بنی�ة 
 الجسد ومتساوون في التكوین اإلنساني

. 
 "الحوار الفني"

ھذه اللوحة التي یجسدھا الفنان "عماد 
نافع" تشكل جسًرا للح�وار ال�ف�ن�ي م�ع 
ً  ل�ون�ی�اً  الرؤیة البصریة، افاضت ب�وح�ا
أیقونة بصریة عمیقة تسكن�ھ�ا م�غ�ام�رة 
مفتوحة على جمالیة الخیال التي تؤم�ن 
إمكانیة القراءة وال�ت�أوی�ل، واالم�ك�ان�ی�ة 
التعبیریة تنصب على عدة عوامل ف�ن�ی�ة 
مشتركة ومنسجمة من حزمة م�ع�رف�ی�ة 
واضحة وممیزة، معبًرا عن رؤیة ذاتیة 
رصینة ال تنقصھا روح المغامرة. ل�ھ�ذا 
تجده یرسم (بدینامیكیة) وھو ینفث ف�ي 
لوحت�ھ روح ن�ابض�ة ب�ال�ح�ی�اة ل�ی�ش�ك�ل 
حركتھا الذاتیة . آي یوظف المستشكیل 
"عماد نافع" لمستھ التعبیریة الرمزی�ة 
التي یجید تشكیل أل�وان�ھ�ا ب�م�ھ�اره ف�ي 
عمل لوني وتشكیلي درامي، إلى جان�ب 
استخدام أدوات وتقن�ی�ات ج�دی�دة ، م�ن 
خالل سرده لت�ك�ن�ی�ك ھ�ذه األع�م�ال ف�ي 
نطاق مسرحي یتبنى أس�ل�وب�ھ ال�خ�اص 
في الحداثة وال�م�ع�اص�رة، وال�م�ح�اف�ظ�ة 
على مع�ن�ى األص�ال�ة وال�ج�وھ�ر، ال�ذي 
یغور في أعماقھ مع حرصھ على تجدید 
مصادر االل�ھ�ام ل�رؤی�ت�ھ ف�ي مص�ط�ل�ح 
(ال�م�س�ت�ش�ك��ی�ل)، وھ�ذه ال��ل�وح�ة ع�ل��ى 
مافیھا إنطباع متوھج، تست�ق�ي م�ادت�ھ�ا 
الب�ص�ری�ة ال�ح�ی�وی�ة م�ن خ�الل فس�ح�ة 

الخیال في تجسید فكرة ھ�روب األرواح 
المیتة في حی�ات�ھ�ا ال�ت�ي ل�م ت�ع�د ت�ح�ی�ا 
وجفت ع�روق�ھ�ا ك�أن�ھ�ا خش�ب مس�ن�دة 
تطایرت الى فض�اء الس�م�اء الس�اب�ع�ة، 
فتنفذ من أقطارھا ھروبًا وتلجأ إلى(هللا) 
سبحانھ وتع�ال�ى، وك�آن االی�ح�اء ی�دور 
إلى ما وراء الطبیعة أو الم�ی�ت�اف�ی�زی�ق�ی�ا 
التي تفترض فلسفة وجود عالم الروح. 
وھكذا إستعرض م�ع�ن�ى ال�ت�زاوج ب�ی�ن 
الرسم والنحت الذي یوحي ال�ى ل�م�س�ھ 
ف��ن��ی��ة س��اح��رة ت��اخ��ذك ال��ى ال��ف��ض��اء 

  .الخارجي بعیًدا عن اللوحة
 

 " المزاوجة بین التشكیل والمسرح"
 "الفضاء السابع "

الخروج عن اللوحة التشكیلیة ل�م ی�ك�ن 

الھاجس الوحید للفنان "عماد" ول�ك�ن 
ھدفھ كان ابعد من ذلك, مادام ال�خ�روج 
االول ل��م ی��ف��ك أس��رار ال��ث��اب��ت وغ��ی��ر 
المتحرك, وھنا جاءت التجربة العالمی�ة 
"الفضاء السابع , لیتحول بھ�ا ال�ن�ح�ت 
ال��خ��ش��ب��ي ال��ى جس��د بش��ري ...ی��ؤدي 
كم�م�ث�ل جس�د ع�ل�ى خش�ب�ة ال�م�س�رح, 
لتتكامل التسمیة المركبة."مستشكیل", 

   . بمختلف مساحاتھا المتحركة
إن ھذا الفنان التش�ك�ی�ل�ي ال�ب�ارع ال�ذي 
یس��ت��ث��م��ر ك��ل ال��ب��الغ��ة ال��ت��رك��ی��ب��ی��ة 
واالستعارات الدالة على معنى ال�ح�ری�ة 
في مسحة جمالیة بلیغة، ال یتوانى على 
ابراز دور المزاوجة ف�ي ع�م�ل�ھ ال�ف�ن�ي 
بین التشكی�ل وال�ن�ح�ت وم�ا ل�ھ�م�ا م�ن 
فروقات وتباین في المعالجات ال�ف�ن�ی�ة، 
وإن تجربة المستشك�ی�ل ھ�ي ال�ل�وح�ات 
الفنیة التي تتمرد على واقعھ�ا الس�اك�ن 
وال�ج�ام��د ل�ت��ق�ت��ح�م ع��ال�م ال�ح�رك��ة ف��ي 
المسرح عبر لغة الجسد (البانتومایم)،، 
ألن منحوتاتھ بالتشكیل الم�ف�ت�وح ال�ذي 
یكثف داللتھا المت�داخ�ل�ة ب�ی�ن الس�ك�ون 
والحركة ولما تحملھ ھذه اللوح�ات م�ن 
صفاء اإلشارة وخفة التعبیر ، تس�ن�دھ�ا 
رؤیة فنیة أوعزھا الف�ن�ان بش�ك�ل ف�ن�ي 

تشكیلي مسرحي م�زدوج ف�ھ�و  حركي 

نحات وتشكیلي م�ح�ت�رف ی�ن�ح�ت ب�ع�دة 
معرفی�ة م�ؤھ�ل�ھ ل�الرت�ق�اء ل�ت�م�ت�د إل�ى 
المستوى الفني العالمي، إال أن ال�الف�ت 
في تجربتھ ھذه ت�داخ�ل ب�ی�ن ال�ف�ن�ی�ن : 
فانك تحسھ ینحت خارج اللوحة ویرسم 
أو یشكل منحوتاتھ، یمسك اإلزمی�ل م�ع 
ال��ریش��ة، ی��ب��ح��ث ع��ن ظ��ل ال��ل��وح��ة 
المنحوتھ وضوئھا عبر س�ب�ر أغ�وارھ�ا 
الغائرة في طیف األلوان ال�ج�ذاب�ة، ك�ي 
تصیر نیرة وبارزة الرغبة في إخ�ت�راق 

أفق كل ماھو جم�ی�ل وم�ث�ی�ر، وھ�و م�ا 
جعل المستشكیل یوظف لوحاتھ كخلفیة 
لمن�ح�وت�ات م�ت�س�م�ة دائ�م�ا بش�ف�رات�ھ�ا 
(االستطیقیا) التي ھي احت�ف�اء م�ع�رف�ي 
بالجسد، كعالمة رم�زی�ة ب�اذخ�ة تش�ك�ل 

 .تمثلتھا انثروبولوجیا روحیة
 

  "ملحمة مسرحیة"
من خالل لوحاتھ التعبیریة الموغلة ف�ي 
الرمزیة رحل بنا الفنان "عم�اد ن�اف�ع" 

ع�وال�م م�م�ت�دة ال ح�دود ل�ھ�ا م�ن  إلى 
الخیال والحلم بطری�ق�ة اب�داع�ی�ة ت�أس�ر 
الناظرین ب�اس�ل�وب ی�ب�رز ف�ی�ھ ال�ب�ح�ث 
التشكیلي الدؤوب للفن�ان ع�ن ج�م�ال�ی�ة 
ممیزة في اللون والشكل ف�ي ح�رك�ة ال 
تخلو من نغم وإیقاع ھاديء وانسی�اب�ي 
ال ح��دود ل��ھ. ك��م��ا ف�ي ت��ج��رب�ة ل��وح��ة 
(الشھید) أش�ت�غ�ل ال�ف�ن�ان بش�ك�ل ف�ن�ي 

م�ل�ح�م��ة  م�زدوج یس�ت�دع�ي م�ن خ�الل�ھ
مس�رح�ی�ة ح�ی�ث ت��خ�رج خ�ام�ة ال�رس��م 
ال��ب��ی��ض��اء ال��ط��وی��ل��ة ج��ًدا ع��ن اإلط��ار 
التقلیدي وتلتف بالشاب الشھید وتل�ت�ف 
ك�ذل�ك ب��أم الش�ھ��ی�د وال��ج�س�د م�ت�ح��رًرا 
متم�رداً م�ن�ط�ل�ق�اً، وم�ع ذل�ك ی�خ�ض�ع�ھ 
لسلطة واحدة، ھي سلطة االرتقاء ب�ی�ن 
االلوان التي تكمن أھمیتھا ل�ت�ع�ب�ر ع�ن 
م�الم�ح ال��ل�وح�ة. وجس��د الش�ھ�ی��د ب�ع��د 
خالصة تجربتھ التشكیل�ی�ة وم�ع�ال�ج�ات�ھ 
باأللوان الزیتیة، أو االكریلك، اذ ن�ت�أم�ل 
اللمسة الفنیة ونكتشف جمالھا وھذا ما 
یھب عملھ الفني نضجاً واكتماالً ممیًزا، 
مما یؤھل صیاغة رؤیة نقدیة واس�ع�ة، 

أعمال المستش�ك�ی�ل "ع�م�اد  وتبرز في 
نافع" نسقاً  إیق�اع�یً�ا ت�ت�ح�رك ال�ل�وح�ة 
بصورة حركیة وغنائیة ما یجعل ت�أث�ی�ر 
اللون ھنا یشبھ تأثیر ال�م�وس�ی�ق�ى، م�ن 
حیث كونھ ال ی�خ�ض�ع ل�ق�وان�ی�ن ث�اب�ت�ھ 
لیتحرك كل شيء باللوح�ة ال�ت�ش�ك�ی�ل�ی�ة 
داخ�ل وخ�ارج اإلط�ار، وھ�ن��ا ج�م�ھ��ور 
التشكیل یتعامل مع الشكل وال�م�ض�م�ون 
كلوح�ة تش�ك�ی�ل�ی�ة وج�م�ھ�ور ال�م�س�رح 
یشاھدھا عرًضا مسرحیًا، ك�ي ی�خ�رج�ھ 
من عال�م الس�ك�ون إل�ى ال�ح�رك�ة وم�ن 
الصمت إل�ى ال�ك�الم، وك�أن�ھ ی�رف�د ف�ي 
أجساد الشخوص الطاقة التي تعبر ع�ن 
الحركة والح�وار م�ن ت�ج�دی�ل األل�وان، 
والفضاء یفتح أفق التلقي على الشعور 
لكونھ في رحلة روحیة ب�ع�ی�دة وق�ری�ب�ة 

 . المدى في آن واحد، وبلحظات مختلفة

 اا ا  د م
 ًو رو 

ءات ر ) (ا 

 بقلم:د. دنیا الحسني
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أبي ذر الغفاري واحة الشیوعیون ف�ي ص�ح�راء   
اإلسالمیین المكان ھو السیده زینب ف�ي ض�واح�ي 
م��دی��ن��ة دمش��ق ھ��ذا ال��م��ق��ھ��ى ال��ث��ق��اف��ي ی��ت��ردد 

العراقیین وھو متنفسھم الوحید على الرغ�م   علیھ
من محاوالت اإلس�الم�ی�ی�ن إغ�الق�ھ ب�دون ج�دوى 
وأغلب اللذین یأتون من اوربا یكون ھذا ال�م�ق�ھ�ى 

 ملتقاھم.
 

ان�ا وح�ی��در ال�م��ل�ھ م��ن ال�ن�اص��ری�ھ وس��ی�د ع��الء 
(الروزخون) من كربالء كنا نرتاد ھذا المقھى ك�ل 
لیلھ تقریبًا دخ�ل ف�ي ت�ف�اص�ی�ل ال�ح�دی�ث ش�خ�ص 

بتعریف نفسھ على أن�ھ ی�ع�ی�ش ف�ي   النعرفھ وبدأ
اسبانیا برشلونھ وجاء في زی�ارة دی�ن�ی�ھ ل�ب�ض�ع�ة 
أسابیع بعدھا یعود ھو في نھایھ االربعی�ن�ی�ات م�ن 
عمره م�الم�ح خ�ری�ف ال�ع�م�ر ظ�ھ�رت م�ن خ�الل 

 التجاعید أو الشعر الفضي
الدرویش) لم یقل باسمھ ابدا وھ�ذا ال�ل�ق�ب ن�ح�ن ( 

من اطلقھ علیھ مفتخرا أن�ھ م�ن ال�ف�دائ�ی�ی�ن ال�ذي 
حاربوا مع الفلسط�ی�ن�ی�ی�ن ف�ي ح�رب االس�ت�ن�زاف 

 جنوبي لبنان في سبعینیات القرن الماضي.
ھذه المعلومھ حركت شي في داخ�ل ح�ی�در ال�م�ل�ھ 
وانتفض بعصبیتھ المعھوده قائالً اخي كان ف�دائ�ی�ا 

 أیضا
أجاب الرجل الغریب اذا كان في نفس فترتي حتم�اً 

 سوف اعرفھ
  ومن یكون

 .....حازم
 ومن دون مقدمات ھل تقصد حازم الملھ  بسرعھ

نعم ھو بلحمھ وشحمھ ضحك حیدر ب�ق�ھ�ق�ھ وق�ال 
 مفتخرأ رافعا یاقة قمیصھ إنھ أخي األكبر

 
 الدرویش بدأ بسیل من االسئلھ فقط لیتأكد

قال حیدر .... اخي شی�وع�ي ق�دی�م وھ�و م�ن اول 
أفواج الفدائیین الذي حاربوا في جنوب لبنان سنة 

1975 
واردف الدرویش قائال كان شاع�راً ف�ذا وم�ت�م�ك�ن 

  من لغتھ توقعنا أنھ أعدم أو توفي
 ومن قال إنھ توفي ھذا ما قالھ حیدر

 ھل تقصد مازال حیا
نعم كما قلت مازل مجنونا یذرع شوارع الناصری�ھ 
ویفت�رش س�اح�ة ال�ح�ب�وب�ي ك�م�الذ دائ�م وب�ع�ض 
أصحاب المحالت یتناوبون بالعنای�ة ب�ھ والی�ط�ل�ب 

 الشي الكثیر سوى جریده أو مجلھ أو كتاب وقلم
 ساد الصمت المطبق وبدانا ننظر واحدا لآلخر

ق��ال ال��دروی��ش م��ت��ح��دث��ا ب��ج��دی��ة ت��زوج أخ��وك 
ممرضھ لبنانیھ من أصول فلس�ط�ی�ن�ی�ة ت�ع�م�ل   من

ممرضھ مع الف�دائ�ی�ی�ن وص�ارت ب�ی�ن�ھ�م�ا ع�الق�ھ 
 عاطفیھ وتزوجھا بحفلھ خاصھ وصغیره

سال�ھ ح�ی�در وای�ن ھ�ي اآلن ،؟ أج�اب م�وج�وده 
بالشام تعمل رئیسة الممرضین في مشف�ى دمش�ق 

  التعلیمي وكیف الوصل ھل لنا أسمھا الكامل
 نرجس مسؤولة الممرضین ھنالك

                **** 
بقینا حتى ساعھ متاخ�ره م�ن ال�ل�ی�ل وأت�ف�ق�ت ان�ا 

وح�دث   وحیدر الملھ أن نذھب في ال�ی�وم ال�ت�ال�ي
  فعال

 سألنا على االسم أتت الینا بكل برود وقالت
حازم كان یحلم أن تكون لھ بنت یسمیھ�ا ح�ب�ی�ب�ی�ھ 

 ھذا االسم اثار فضول حیدر بل دھشتھ
  اھا...... قالھا حیدر طویلھ وبصوت مرتفع

ھذا االسم لطالما ردده اخي ونحن. نسألھ من ھ�ي 
 حبیبھ

تارة یقول انھا الحلم وتارة أخرى یق�ول ح�ب�ی�ب�ت�ي 
 ومرات یقول ابنتي كنا نقول:

أنھ مجنون العلیكم بھ ھ�ذا م�ا ی�ق�ول�ھ ح�ی�در أم�ا 
  حازم فكان دائًما یقول (بعدین تعرفون)

 وھا قد ربط حیدر كل الخیوط
 

الدرویش قال بعد تغلیف ح�ازم وھ�ذا ال�م�ص�ط�ل�ح 
زوج�ت�ھ   الذي یطلق على الشخص المعتقل ول�دت

 توأم ولد وبنت حبیبھ و علي.
انتھت حرب الجنوب بال�ھ�زی�م�ھ ك�ال�ع�اده وت�ف�رق 
الشمل الكل رحل إلى عواصم ال�دن�ی�ا ی�ح�م�ل م�ع�ھ 

 خیبتھ أو ذكریاتھ.
*** 

 أتفقت انا وحیدر الملھ بزیارتھا إلى المستشفى 
سألنا على االسم أتت الینا بكل برود وقال�ت ب�دون 
مقدمات ألنھا عرفت بمقدمن�ا م�ن ال�دروی�ش ھ�ذا 

 على مانظن
 انت متأخر عشرون عاما بالتمام و الكمال

قالت بعد اعتقال ح�ازم ان�ق�ط�ع�ت أخ�ب�اره ت�م�ام�ا  
سالت عنھ بالسفارة الع�راق�ی�ة ف�ي ب�ی�روت ق�ال�وا 
الیوجد عندنا ھذا كیف وانا عندي ولدی�ن م�ن�ھ.... 
وھي تبكي بكاءأ حارا والی�ك�اد أح�د ی�ع�رف ان�ھ�ا 
تبكي ولك�ن�ا ك�ان�ت ق�وی�ھ واث�ق�ھ م�ن ن�ف�س�ھ�ا أو 

قالت ذھبت إلى الكویت ومنعون�ي م�ن  ....متكابره
الدخول ولكن بعث رسائل إلى الناصریھ أسأل مثل 
المجنونھ ال أحد یعرفھ أو باألحرى ال احد یرید أن 

 یعرفھ..
رجعت خائبھ وعندي أمل أن یرجع ولكن سنھ بع�د 

 لھا  سنھ واالوالد یكبرون والحدیث
قالت .... تقدم لي شخص یعرف حالتي یع�م�ل ف�ي 
التلفزیون السوري ت�زوج�ن�ا وت�م تس�ج�ی�ل االوالد 
على أنھ والدھم الحقیقي وبحصره ال ت�خ�ل�وا م�ن 
الدمع قالت إنھ ضریر ویحبھم مثل أوالده ب�ل ھ�م 

 أوالده

سال حیدر ھل أقدر أن التقي حبیبھ أجابت نعم ھي 
تعرف أن أباھا عراقي وھذا الذي ع�ل�ى ب�ط�اق�ت�ھ�ا 

 لیس االب البایلوجي
 یعني حبیبھ تعرف ھذا سھل األمر كثیر

 وكیف عرفت ...أنا سألت
 ...قالت

أخبرتھا عندما أتمت ال�ث�ام�ن�ھ   ستھا)...اي جدتھا(
عشرة من عمرھا.....ودعتنا ببرود مطلق وق�ال�ت 
ھذا أخر لقاء واتمنى أن ال أراكم أما أنت م�وج�ھ�ة 
سبابتھا بوجھ حیدر تستطیع أن تلتقي حبیبھ ان�ھ�ا 

وت�درس ف�ي   مساءا في مكتبھ لبیع الك�ت�ب  تعمل
كلیة اآلداب صباحاً وانا افضل أن تذھب إلى مك�ان 
عملھا...أما علي فھو اآلن یمتحن بكالوریا ع�ل�ی�ك 
اإلنتظار بعد االمتحانات احت�م�ال ی�ت�أث�ر ب�ذل�ك أن�ھ 

 شبھ أبیھ أنیق ولبق وال أبالي وعصبي
 غمز حیدر بطرف عینھ وضحك ضحكھ

 خبیثھ وقال:
 آثار(الشیسمونھ) مبین كلش قاصداً الجینات

الن��ھ الش��ی��س��م��ون��ھ ق��وي وی��ث��ب��ت ع��راق��ی��ت��ھ ب��ل 
 وشروقیتھ أیًضا

 بدون وداع أو استئذان
 قالت رجاء عندي عمل ارید ان اذھب

في طریق العوده بین فرح حیدر الملھ وبین ق�ل�ق�ھ 
  أن یرى أبنة أخیھ للمره االولى

قال لي نلتقي غدا عصرا أمام ب�اب الس�ی�ده ح�ت�ى 
 نذھب لنرى حبیبھ....لم ینم قط ھذا ما قالھ لي

في طریق الذھاب الى م�ك�ان ع�م�ل ح�ب�ی�ب�ھ وق�ف 
 حیدر في باب المكتبھ متسمرا ما أن دخل سألھا

 ابحث عن كتاب ولیمھ االعشاب البحر
سألتھ من مؤلفھ ف�ق�ال ح�ی�در ح�ی�در وان اس�م�ي 

  حیدر ضحك بعدھا ضحكھ خجولھ
قالت ھذه الكتب غیر موجوده ھنا اذھب الى وسط 

 البلد ستجدھا
  خرج ھاربا ولم یستطع الكالم

الكره في الیوم التالي ولكن بحزم أن یقول   عاودنا
  لھا لماذا ھو ھنا

ما أن ھم بالدخول حتى ھي ب�ادرت ب�ال�ك�الم م�ن  
 انت وماذا ترید

 ھذا ما قالھ حیدر الملھ ......أنا عمك
 سكوت مقیت لفتره قصیره لكنھا طویلھ

 قالت حبیبھ 
تعرف أن صدیقتي قررت اإلتصال ب�الش�رط�ھ وان�ا 

 رفضت وقلت لھا ھذا الرجل أحسھ قریب عليَّ 
 طفلھ  بكت بحرقھ وحضنت عمھا وكأنھا

   ... طال اللقاء أكثر من توقعنا قال لھا حیدر
 كان والدك یعمل في مكتبھ في الناصریھ

  إجابتھ وانا اكتب القصھ القصیره مثل أبي
  قالت ارید ان ازور ابي

انا تدخلت بالموضوع وقلت إن شاء هللا عن قریب 
لكن حیدر ال�م�ل�ھ ق�ال ل�ھ�ا اب�ق�ي ع�ل�ى ذك�ری�ات�ك 

 ...الجمیلھ والتخربیھا
التقوا مرات عدیده ولكن علي رفض لقاء عمھ انا 
تركت سوریا ووصلت استرالیا وحیدر س�اف�ر إل�ى 

 بیروت وانقطعت كل اتصاالتي بحبیبھ.
وفي شتاء قارص توف�ي ح�ازم  2000في عام  

 جرحھ  وھو یحضن
 ...توفي حیدر بسكتھ قلبیھ 2010عام  
 ....ضاعت اخبار حبیبھ فقررت أن اخلدھا 

 قصھ قصیره    

 
 

 حمزه العامر
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 ل رك وا ت
 
 
 

عصام سامي ناجي/
 مصر

  
السید،  . ومن إخراج وتألیف داود عبد1991كات فیلم دراما مصري من إنتاج سنة  الكیت  

منیر، وع�ای�دة  وإنتاج حسین القال، ومن بطولة محمود عبد العزیز، وأمینة رزق، وشریف
مالك الحزین للروائ�ي  ریاض، ونجاح الموجي، وعلي حسنین. قصة الفیلم من وحي روایة

 إبراھیم أصالن.
ن�ج�اح  ھذا الفیلم ظھر الفنان محمود عبد العزیز في أحد المشاھد وھو یخاطب الفنان وفي 

فعلھ جمال مب�ارك  الموجي بعد أن أمسك بھ قائالً : أنت بتستعمني یا ھرم، وھذا بالضبط ما
أبیھ األكثر فساداً بعد قرار  في خطابھ األخیر الذي كان یدافع فیھ عن أسرتھ الفاسدة وعصر

م�ن   التي سرقوھا ھو وشقیقھ وأمھ وأب�ی�ھ بعض المحاكم األوربیة رفع الحظر عن األموال
قرار رفع الحظر لعدم كفای�ة األدل�ة، وع�دم ك�ف�ای�ة  ھذا الشعوب المغلوب علي أمره، وكان

ولكن تعني أن السلطة التي حكمت البالد بعد ثورة ینایر  األدلة ال تعني عدم حدوث الواقعة،
 األموال المنھوبة علي محمل الجد. لم تأخذ أمر إسترداد

م قدم تقریر أن مصر تتراجع 2009سبتمبر  26في یوم   عن عصر مبارك- فساد مؤشرات 
دولة في العالم, وذلك ب�ح�س�ب ت�ق�ری�ر م�ن�ظ�م�ة  180علي مستوي  فسادا 115إلي المركز 

واألخیرة عربیا، وتراجع ترتیب مصر عالمیا علي م�ؤش�ر ال�ف�س�اد ح�ی�ث  الشفافیة الدولیة
م 2006عام�ي  70م والمرتبة 2007 105م والمرتبة 2008عام  115المرتبة  كانت تحتل

ملیار جنیھ من خ�زان�ة  39م تم إھدار 2010مارس  16في  - .م2004عام  77و م2005و
ملی�ار  39أفاد تقریر لـ "مركز األرض لحقوق اإلنسان" بأن أكثر من  الدولة بسبب الفساد،

في اآلونة األخ�ی�رة ع�ل�ى خ�زان�ة ال�دول�ة بس�ب�ب ال�ف�س�اد ال�م�ال�ي واإلداري  جنیھ أھدرت
ف�ي  ملیون دوالر 231الحكومة المصریة، باإلضافة إلى أن ھناك خسائر قدرت بحوالي  في

م قدم تقریر 2010مارس  28في  - .العام الماضي بسبب تصدیر الغاز الطبیعي إلى إسرائیل
األعمال في مص�ر.. دل�ی�ل ل�ل�ش�رك�ات األم�ری�ك�ی�ة  لوزارة التجارة األمریكیة بعنوان "تنفیذ

ورجال األعمال األمریكیین الراغبین في االستثمار ف�ي  م", یحذر الشركات األمریكیة2010
في الحكومة المصریة, مطالبا إیاھم بالقیام بتحریات عن شركائھ�م  مصر من انتشار الفساد

أموالھم ھناك, كما حذرھم م�ن س�وء ح�ال�ة ال�م�رور ف�ي مص�ر م�ط�ال�ب�ا إی�اھ�م  قبل وضع
الح�ذر الش�دی�د لس�وء ح�ال�ة ال�ط�رق وال�زح�ام الش�دی�د وع�دم م�راع�اة ال�ق�وان�ی�ن  بتوخي
تشیر ع�دة ت�ق�اری�ر م�ح�ل�ی�ة  - .مراعاة المشاة وعدم وجود أماكن للسیارات المعطلة وعدم

ومصالح حكومیة في مصر، كما یظھر  ودولیة وحكومیة على انتشار الفساد في عدة ھیئات
 26تصدره منظمة الشفافیة ال�دول�ی�ة، ف�ف�ي  ترتیب مصر متأخرا على مؤشر الفساد والذي

دولة في العالم متراجعا عن عام  180مستوى  على 115م جاء ترتیب مصر 2009سبتمبر 
 م,2007

غیض من فیض أو كاإلبرة ف�ي ال�ب�ح�ر م�ن ال�ف�س�اد ال�م�م�ن�ھ�ج وال�ع�ش�وائ�ي ال�ذي  وھذا 
مصر في عھد مبارك وبعد ذلك یخرج علینا جمال ل�ی�ل�ق�ى خ�ط�اب ال�ن�ص�ر ، ف�أی�ن  شھدتھ
األبن�اء  الخجل،كان القادة المؤسسین للكیان الصھیوني یقولون: یموت اآلباء وینسى حمرة

بالصواریخ ، فما بال�ك ی�ا  حقوقھم ، مات اآلباء فإذا باألبناء یقذفون قلب ذلك الكیان الھش
واألبناء الذین ثاروا علیكم مازالوا أیضاً أحی�اء  سید جمال أن اآلباء مازالوا علي قید الحیاة

 یرزقون
م�ن ث�واب�ت الس�ی�اس�ة   جعل مبارك التطبیع مع العدو الصھیوني كما ذكر عادل ع�ام�ر لقد 

مصر وارتباطھا بأمتھا العربیة واإلسالمی�ة، و وص�ل األم�ر  المصریة على حساب استقالل
اتفاقیة الكویز التي وضعت صناعة النسیج في قب�ض�ة ال�ی�ھ�ود وع�ق�د ص�ف�ق�ة  إلى حد عقد

ال�زراع�ي  الغاز الطبیعي مع الكیان الصھیوني، باإلضافة للبترول والسیاحة وال�ت�ع�اون لبیع
ف�ي س�ی�ن�اء. ب�ی�ن�م�ا  الذي قتل المصریین، و عقد اتفاقا إلقامة مزارع مشتركة مع إسرائی�ل

القدس وكل فلس�ط�ی�ن و أس�ر  یواصل العدو الصھیوني التنكیل بالشعب الفلسطیني واحتالل
العدو إن القدس عاص�م�ة أب�دی�ة ل�ل�ك�ی�ان  المسجد األقصى والتھدید بھدمھ، وفي وقت یعلن

 الصھیوني
وكان التعاون مع الكیان الصھیوني لضرب و محاصرة الش�ع�ب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ب�م�ح�اص�رة 

ب�ق�وات مص�ری�ة ل�م��ن�ع ت�ھ�ری�ب الس�الح ل�ل�م�ق�اوم�ی�ن، وم��م�ارس�ة الض�غ�وط ع�ل��ى  غ�زة
 الفلسطینیة لوقف الجھاد المسلح ضد المحتل ، المقاومة

مبارك المسؤولیة الكاملة عن المبیدات ال�م�ت�س�رط�ن�ة ال�ت�ي أدخ�ل�ھ�ا ی�وس�ف وال�ى  یتحمل
أب�ی�ك ی�ا  الزراعة والتي أصابت عدد كبیر من أبناء الشعب بأمراض مزمنة وخ�ط�ی�رة وزیر

االتحادات الطالب�ی�ة  سید جمال قام بتزویر االنتخابات التي شھدتھا مصر بدایة من انتخابات
 بانتخابات المحلیات ومجلسي الشعب والشورى ونھایة بانتخابات و مروراً 

عندما ضغ�ط�ت اإلدارة األم�ری�ك�ی�ة  2005الرئاسة التي كانت عبارة عن استفتاء حتى عام 
  حینھا على بعض الدول من أجل أتخاذ مسارات أكثر دیمقراطیة

ھذا القلیل الذي یتسع المجال لذكره عن فساد مبارك وعصره أھدیھ لجمال مب�ارك ح�ت�ى ال 
یصدع رؤسنا بعصر أبیھ ویلقى خطابات فارغة من ال�م�ض�م�ون ف�ذاك�رات�ن�ا ل�ی�س ك�ذاك�رة 

 ننسى دماء الشھداء الذین سقطوا من أجل أن نتخلص منكم  األسماك وال یمكن أن
   

 ا ت 
    و از

 العراق  رند علي األسود
 2018 كانت اولى معرفتي بصاحب غاتسبي العظیم سنة   

من خالل عملي ف�ي دار ال�م�دى ال�ت�ي ص�در ع�ن�ھ�ا أغ�ل�ب 
 أعمالھ واعمال زوجتھ زیل�دا ف�ی�ت�زج�ی�رال�د م�ث�ل روای�ت�ھ�ا

شاركني ھذا الفالس)، عندھا تنبھت الى اھ�ت�م�ام ش�ری�ح�ة ( 
  كبیرة من القراء بأعمال أحد أعظم الكتاب األمریكیین.

في سانت بول ، مینیسوتا لعائلة من الطبقة الوسطى ال�م�ی�س�ورة،  1896ولَد فیتزجیرالد عام 
(كاتب كلمات النشید ال�وط�ن�ي األم�ری�ك�ي)، كش�ف�ت س�ن�وات  وكان والده فرنسیس سكوت كي

نشأتھ وتكوینھ عن ذكائھ اإلستثنائي ف�ي ط�ف�ول�ت�ھ وع�ن إل�م�ام�ھ الش�دی�د وال�م�ب�ك�ر ب�األدب 
وحرصت والدتھ الشغوفة بھ على ان یستفید ابنھا من جم�ی�ع م�زای�ا ال�ن�ش�وء وال�ت�رب�ی�ة ف�ي 

  الطبقة الوسطى میسورة الحال.
كتب فیتزجیرالد أربع روایات ھما كان لھا أثراً في نفوس القراء ال�ع�رب واألج�ان�ب وت�رج�م�ة 
إلى عدة لغات إضافة ال�ى ان ب�ع�ض�ھ�ا ت�ح�ول إل�ى اف�الم س�ی�ن�م�ائ�ی�ة م�ث�ل روای�ة غ�اتس�ب�ي 

إض�اف�ة إل�ى . ھذا الجانب من الجنة، الجمیلة والملعون، واللیل رق�ی�ق : ومن روایاتھ  العظیم
 .خامسة لم تكتمل وھي حب التاجر األخیر، والتي نشرت بعد وفاتھ

 ھا أنا معِك واللیل رقیق
  ولكن ھنا الیوجد ضوء،

 ماعدا مایھب من السماء مع النسیم العلیل
  من خالل ممرات مظلمة نضرة ودروب ملتویة یكسوھا الطحلب.

وكتب أیضاً القصة القصیرة وتجلى ابداعھ في قصة بنجامین الحالة المحیرة الصادرة ح�دی�ث�اً 
(وداد عبد الحلیم)، وھي القصة التي تحول�ت ف�ي م�ا ب�ع�د إل�ى ف�ی�ل�م  دار وتر) بترجمة ( عن

 . وفاز بثالث جوائز أوسكار 2008 باالسم ذاتھ من إخراج دیفید فینشر العام
نشرت القصة في مجلة كولیي األمیركیة األسبوعیة، ثم جمعت في كتاب فیتزجیرالد (حك�ای�ات 

، وھي مجموعة قصصیة مكونة من إحدى عشرة قصة قص�ی�رة ص�درت ف�ي )من زمن الجاز
  .وكانت باقة من أفضل قصصھ المنشورة 1922 العام

سؤال دائماً تردد في ذھن كل واح�د  (بنجامین ) یطرح صاحب اللیل الرقیق في قصتھ الخیالیة
  ..! منا: (ماذا لو ولدنا في عمر الشیخوخة)! ماذا لو كان العمر یسیر بنا بصورة عكسیة

في بطانیة بیضاء ضخمة لف، وقد حشر جزئیاً في واحد من المھود رجل عجوز یب�ل�غ ع�ل�ى (
ما یبدو نحو سبعین سنة من العمر، كان شعره الخفیف تقریباً أبیض ومن ذقنھ ت�ت�دل�ى ل�ح�ی�ة 

ح�دق  .طویلة بلون الدخان، تتماوج بعبثیة ذھاباً وإیاباً، یحركھا ال�ن�س�ی�م ال�ق�ادم م�ن ال�ن�اف�ذة
ثم فجأة تحدث  ..العجوز في وجھ السید بتن بعینین باھتتین كئیبتین یختبئ فیھما تساؤل محیر

 ؟)ھل أنت والدي :بصوت قدیم متصدع قائالً 
(الحالة المحیرة) على الرغم من یقین قارئھا بإنھا قصة خیالیة لكنھ�ا ت�ج�ع�ل�ن�ا  قصة بنجامین

نشعر بالشفقة على بطلھا الذي یتعرض الى تنمر وتحقیر من جمیع الناس حتى إبنھ الذي ولَد 
  .. كطفل طبیعي

على االستمتاع بكل مایرغب بھ ألن كل مایتمناه یأتیھ في غ�ی�ر أوان�ھ،   كذلك عدم قدرة بطلھا
لیست مسألة الشباب والشیخوخة ھي المسیطر على تفكیر فیتزجیرالد عندما كتَب ھذه القصة 

  . بل ایضاً تنمر المجتمع على المختلف
وھناك غیاب واضح لدور األم منذ بدایة القصة وبما أن األم دائماً ھي رمز الحنان وال�ع�اط�ف�ة 
في حیاة جمیع المخلوقات فأرجح ان صاحب الجمیلة والملعون تعمَد الغاء دورھا في ال�ق�ص�ة 
لیبرز تعثر بنجامین الوحید في الحیاة رغم من حولھ النھ وتحملھ كل كلماتھم وافعالھم السیئة 

  . بسبب اختالفھ عنھم  فقط ضده
كان بنجامین یمضي في أحداث حیاتھ التي تسیر عكس اتجاھھا وكأنھ غیر م�ب�ال، ث�م ی�ن�ظ�ر 

(یبدو اآلن وك�أن�ھ رج�ل ف�ي ال�ث�الث�ی�ن، وب�دالً م�ن أْن ی�ك�ون  .فجأة في المرآة فیتملكھ القلق
مسروراً شعر بنوعٍ من عدم االرتیاح، فقد كان یصغر، وكان یأمل حتى اآلن أن�ھ ب�م�ج�رد أْن 
یصل إلى الحالة الجسدیَّة التي تناسب عمره الحقیقي، ستتوقف ھذه الظ�اھ�رة ال�غ�ری�ب�ة ال�ت�ي 

 وارتجف جسده، إذ بدا لھ مصیره فظیعاً، وال یصدق). تعرض لھا منذ والدتھ.
كان لقصة بنجامین أثراً في حیاة فیتزجیرالد األدبیة الذي صنف ك�م�ا ق�ل�ن�ا م�ن أع�ظ�م ك�ت�اب 
األدب األمریكي في عصر الجاز وھو المصطلح الذي اطلقھ بن�ف�س�ھ خ�الل ف�ت�رة عش�ری�ن�ی�ات 
وثالثینیات القرن الماضي، والتي اكتسبت فیھا موسیقى الجاز والرق�ص ش�ع�ب�ی�ة ف�ي ج�م�ی�ع 
أنحاء الوالیات المتحدة بسرعة. لوحظت اآلثار الثقافیة لعصر الج�از ف�ي ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 

  .بالدرجة األولى، فیما ُعرف مھد الجاز
نشأت موسیقى الجاز في مدینة نیو أورلیانز باعتب�ارھ�ا م�زی�ًج�ا م�ن ال�م�وس�ی�ق�ى اإلف�ری�ق�ی�ة 
واألوروبیة، وقد لعبت دوًرا مھًما في التغیرات الثقافیة الضخمة التي حصلت في ھذه الفت�رة، 

یُشار إلى عصر ال�ج�از ف�ي ك�ث�ی�ر  .واستمر تأثیرھا على الثقافة الشعبیة لفترة طویلة بعد ذلك
من األحیان بالتزامن مع العشرینیات الھادرة، وتداخل ھذا الموضوع في ال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة 

تأثرت الحركة إلى حد كبیر بإدخال أنظ�م�ة   بطرق ثقافیة ھامة مع عصر حظر الكحولیات فیھا
خالل ھذا الوقت، كان عصر الجاز مرتب�طً�ا ب�ث�ق�اف�ات الش�ب�اب  المذیاع في جمیع أنحاء البالد.

 .النامیة
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   الناقد/ عبد الحسین الشیخ علي 

البشیر عبید الشاعر ال�ت�ونس�ي ال�م�ث�اب�ر   
في ایجاد ابلغ الصور الشعریة للتعبیر عن 
ما یدور من احداث في محیطھ االجتماعي 
والسیاسي اذا فأن من االمور المھمة التي 
ی�ج��ب ت��وف��رھ�ا ف��ي ال��ك�ات��ب ھ�و ال��ف�ن��ی��ة 
الش��ع��ری��ة ف��ي ن��ق��ل ال��واق��ع ال��ح��رك��ي 
والملموس والمسموع والمرئي الى صور 
شعریة لھا وقعھا في ذھ�ن�ی�ة ال�ُم�ت�ل�ق�ي كـ 
أنس��اق داخ��ل��ی��ة ض��م��ن الس��ی��اق ال��ع��ام 

وھ��ذا ی��ت��ط��ل��ب ال��م��الح��ظ��ة   ل��ل��ق��ص��ی��دة
والتفاعلیة وایجاد الفكرة لت�ك�ت�م�ل الص�ور 
بنسبة متقاربة مع الحدث واس�ت�ث�م�ار ك�ل 
الموجودات في تحقیق نسبة م�ن ال�غ�ائ�ی�ة 
النفسیة لسد ولو جزء بس�ی�ط م�ن ح�اج�ة 
الش�اع�ر ف�ي ت�ف�ت�ی�ت ال�م�خ�زون ال�ح�س�ي 
الضاغط من ال�داخ�ل وال�خ�ارج. وب�م�ا ان 
ال�ُم��ت��ل��ق�ي ھ��و ك��ات�ب أخ��ر ل��ل�ن��ص ل��ذل��ك 
سنحاول المقاربة ما بین قصدی�ة الش�اع�ر 

 وأُفق التوقع لدینا في تحلیل النص .
البشیر عبید في قصیدتھ (الج�دار ال�ق�دی�م) 
استنفر في ذاتھ مفردات الطبیع�ة وح�رك�ة 
الشخوص في مش�ھ�د درام�ي یص�ف ف�ی�ھ 

  حقبة تاریخیة سیاسیة مرت على بالده .
ففي المقطع االول وال�ذي ی�ن�ت�ھ�ي بـ�(ب�ال 
میاه أو موسیقى) یُظ�ھ�ر الش�اع�ر مش�ھ�د 
درامي محفوف بالترقب لحدث م�ا ی�ن�ت�اب 
ابناء القرى في موسم الشتاء حیث الثلوج 
والصقیع , فلماذا ھاجر ال�ف�ت�ی�ان ال�ب�الد ؟ 
وما ھو الیوم الجدید الذي تحلم بھ الصبایا 
؟ ان ھذا التساؤل نجد لھ جوابا في وج�ود 
سلطة حاك�م�ة ت�م�ث�ل�ت ب�ج�م�ل�ة (ال�ح�رس 
القدیم ) اذا ھو یشیر الى مرحلة سی�اس�ی�ة 
وسلطة اداتھا الحرس الذي یقمع الحریات 
ویجبر الفتیان على ال�ھ�روب وان ھ�ن�ال�ك 
حراك ثوري ضد ھذه السلطة بداللة ترقب 
الصبایا الحالمات ب�ی�وم ج�دی�د اي ب�ح�ی�اة 
جدیدة ال یأس فیھا وال خ�ذالن ك�م�ا ع�بّ�ر, 
لذلك نجد ان رجال السلطة ین�ت�ش�رون ف�ي 
االقالیم البعیدة بعرباتھم المص�ف�ح�ة ل�ق�م�ع 

التي حدثت في تونس ف�ي   الثورة الشعبیة
 . 2011عام 

في المق�ط�ع االت�ي وال�ذي ی�ب�دأ بـ�(ش�ت�اء 
المدن أضواء وضجیج ) ال�ى (ول�م ت�ن�س 

 الصبایا العاشقات , الینابیع والتالل),
ھنا انتقالة مك�ان�ی�ة ف�ي م�وس�م واح�د اي 
االنتقالة من ال�ق�رى ال�ى ال�م�دن ث�م ی�ب�دأ 
بالوصف بجمل مع�ب�رة ع�ن ح�ال�ة ال�م�دن 
وم��ا یص��اح��ب��ھ��ا م��ن اض��واء ی��راف��ق��ھ 

والحركة وھو بالتضاد من ھویة   الضجیج
القرى الھادئة والتي ی�غ�ف�و ع�ل�ى اس�ط�ح 
بنایتھا الثلج , وفي تل�ك االن�ت�ق�ال�ة ت�ت�ب�دل 
لدیھ المفردات والجمل الشعری�ة ب�ط�ب�ی�ع�ة 
الحال حیث البنایات الت�ي ت�غ�م�ر ال�م�دی�ن�ة 
لربما ی�ج�د ن�ف�س�ھ وح�ی�دا وغ�ری�ب�ا ع�ل�ى 
اجواء المدن فقد تعود على طریقة ع�ی�ش 
اھل القرى حیث / الزھر / و / ال�ل�وز/ و/ 
واالفق البعید / ویب�دو ذل�ك ف�ي ال�ت�س�اؤل 
لدیھ في تلك الجملة / كی�ف ل�ي ان اغ�ادر 
القرى مثخنا بالسؤال الی�ت�ی�م / ف�ی�ب�دو ان 
التساؤل عن تلك البنایات والقص�ور ال�ت�ي 

بناھا الساسة المتسلطون حیث یتجلى ذلك 
في سؤالھ الیتیم : من این لكم ھذا ؟ ك�أن�ھ 
اندھاش بدى علیھ حین رأى تلك القص�ور 
بعد نھایة السلطة على ید الش�ع�ب وظ�ھ�ر 
ما كان تخفیھ عنھ�م , ان الش�اع�ر بش�ی�ر 
یعیش في تلك اللحظات حالة من الت�س�اؤل 
المستمر عن حقیقة ما جرى وم�ا م�وق�ع�ھ 
في ھ�ذه االم�ك�ن�ة ف�ھ�و ب�ی�ن اق�ب�ال ع�ل�ى 
المدینة بعد التغییر وادباره عنھ�ا م�ت�ذك�راً 
حیاتھ ف�ي ال�ق�رى ف�ل�ی�س ك�ل م�ا ت�ق�ول�ھ 
االمھات ھو ما یرجوه من ال�ع�ی�ش ب�ع�ی�دا 
عن ذكریاتھ وجمال الطبیعة/ ایتھا االمكنة 
القصیة .. كیف ل�ي ان ان�ام وح�ی�دا ق�رب 
الجدار القدیم / اذا فھو ن�داء ی�خ�اط�ب ب�ھ 
تلك االماكن التي عاشھا ف�ي ال�ق�رى, ان�ھ 
خ��ط��اب ذات��ي وتس��اؤل ت��ت��ل��وه روح��ھ 
المفارقة لجذورھا الزمكانی�ة ل�رب�م�ا ت�ری�د 

الى م�ح�ل اس�ت�ق�رارھ�ا وھ�دوئ�ھ�ا   العودة
حیث الصبایا الحالمات والیناب�ی�ع وال�ت�الل 
والزھر وال�ل�وز ب�ع�ی�دا ع�ن الص�خ�ب ف�ي 

 المدن الذي لم یتعوده .
في المقطع الذي یبدأ بـ (ایتھا الروح أنا ال 
أخ��اف م��ن االن��ك��س��ار) ال��ى (و ال��ح��ن��ی��ن 
بوصلة الھاربین من االسوار ) یبدأ ب�ن�داء 

لروحھ ك�أن�ھ�ا   تحفیزي او ربما استنكاري
مرت بلحظات ضعف وخوف م�ن ام�ر م�ا 
احاط بھ واثار في نفسھ ھذا ال�خ�وف (ان�ا 
ال اخاف االن�ك�س�ار) ك�أن�ھ ی�وب�خ�ھ�ا ح�ی�ن 
یقول / كم من ال�ع�م�ر مض�ى/ ب�م�ع�ن�ى ان 
الرحیل ھو الحقیقة والنھای�ة أآلزل�ی�ة ف�ي 
كل االحوال فَلَِم الخوف تحت سطوة الجالد 
فالمصیر ھو الن�ھ�ای�ة ل�ك�ن�ھ ی�ری�د ن�ھ�ای�ة 
تُرضي ذاتھ المتوثبة واآلبیة فھو ال ی�ری�د 
ان ینتھي بعلٍة ت�ج�ع�ل�ھ ف�ي م�ع�ان�اة وآم�د 
طویل من المعاناة وال�ن�ھ�ای�ة ھ�ي ال�م�وت 
ایضا لذلك شب�ھ ن�ف�س�ھ ب�ال�زھ�رة ال�ف�ت�ی�ة 
المشاكسة للسیف والموت وھ�و بص�ح�ت�ھ 
وعنفوانھ ضد الظلم خیر من الموت علی�ل 
والنھایة ُمحتّمة لذلك جاء التوبیخ لن�ف�س�ھ 

ف�ي ب�الٍد   الخائفة م�ن م�ق�ص�ل�ة الس�ل�ط�ة
یست�ذك�ر   تعودت الرحیل بصمت لذلك فھو

االجداد وما قدموه م�ن تض�ح�ی�ات ودم�اء 
من أجل ال�ع�ی�ش ب�ك�رام�ة ك�أن�ھ داف�ع ل�ھ 

 بالصمود وعدم الجنوح للخوف. 
وفي ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع ی�ت�ج�ل�ى الص�راع م�ع 
النفس المؤدلجة للخ�ض�وع وث�ورة ال�ذات 
ال��رافض��ة ل��ھ��ذا ال��خ��ض��وع واالن��ك��س��ار 
المستمر وال�م�وت ك�ال�ع�ج�ائ�ز م�ن ال�ع�وز 
والمرض لذلك نجده رافضاً لھذه أآلدل�ج�ة 
المستمرة التي تسيء الى ماض�ی�ھ ال�ث�ائ�ر 
ضد اي انكسار وھزیمة لذا فقد ج�ع�ل م�ن 
الح�ن�ی�ن ال�ى م�اض�ي االج�داد وام�ج�ادھ�م 
سبیال للھروب من ھذه االنفاق ال�م�ظ�ل�م�ة 
واالس�وار ال��م��ح�ف��وف��ة ب�ال��م��خ��اط�ر ل��ن��ی��ل 

 الحریة .
في المقطع االخیر والذي یب�دأ بـ�ـ� (ش�ت�اء 
القرى ثلوج و صقیع ) الى نھایة القصیدة 
ھنا تتغیر لھجة الشاعر اذ یبدو ان التغییر 
الذي حصل قد بعث الحیاة م�ن ج�دی�د ف�ي 
القرى والشتاء بدى بص�ورة اخ�رى اك�ث�ر 

فاع�ل�ی�ة وش�اع�ری�ة ف�ال ح�رس ق�دی�م وال 
عربات مصف�ح�ة ب�ل م�ب�اھ�ج وس�ف�ر ال�ى 
االعالي كانھ یعود تارة اخ�رى ال�ى ح�ی�ث 
مستقر روحھ والجدار القدیم وھو ت�ع�ب�ی�ر 
زمكان�ي رب�م�ا ی�م�ث�ل ل�ھ ل�ق�اء اص�دق�ائ�ھ 
القدامى او ذكریاتھ وتغیر في الشعور نحو 
االیجاب بعدما عانت القرى ما ع�ان�ت م�ن 
قھر ومسارات عوج�اء ب�ف�ع�ل الس�ی�اس�ات 
القمعیة, انھ یخاطب روحھ من جدید لك�ن�ھ 
خطاب ونداء لھا باالنفتاح وع�دم ال�خ�وف 
فكل المخاطر قد زالت وان ال�ی�وم ال�ج�دی�د 
الذي حلمت بھ الصب�ای�ا ق�د ت�ح�ق�ق وع�اد 

 الفتیة الى قراھم ..
  

 الخاتمة
تنتمي قصیدة البشیر الى ال�واق�ع�ی�ة ال�ت�ي 
ھ��ي مص���در م���ھ��م ف���ي إذك���اء ال���روح 
الشاعریة لدى الكاتب ف�ق�د وظّ�ف ث�ی�م�ات 
الطبیعة والطبیعة ال�م�ش�ی�دة ف�ي ت�راك�ی�ب�ھ 
الشعریة لما للطبیعة وال�ب�ی�ئ�ة م�ن ت�أث�ی�ر 
سایكلوجي وشاعري ف�ي اخ�ت�ی�ار ال�ج�م�ل 
الشعریة اضافة ل�ل�ح�دث الس�ی�اس�ي ف�ك�ان 

كذل�ك وج�ود م�ن�ول�وج   فاعال في قصیدتھ
في بعض مقاطع القصیدة ھذا من الناحی�ة 

من الناحیة الفنی�ة ت�م�ك�ن م�ن   االدبیة اما
توظیف تلك الثیمات اضافة ل�ك�ون�ھ ف�اع�ال 
في المجتمع والمجتمع كذلك فانھ جمع م�ا 
بین طبیعة ع�ی�ش اھ�ل ال�ق�رى وف�اع�ل�ی�ة 
المدینة وطبیعتھ�ا ال�م�ع�ی�ش�ی�ة ع�ل�ى اھ�ل 
القرى والجو السیاسي الذي یُلقي ب�ظ�الل�ھ 
عل�ھا , فكانت االبعاد الجم�ال�ی�ة وال�دالل�ی�ة 
من خالل تص�وی�ر ال�واق�ع ب�دالل�ة ث�ی�م�ات 
ال�ط�ب�ی�ع�ة ك�م�وس��م الش�ت�اء / وال�ث�ل�وج / 

والتالل / والینابیع /   واالقالیم / والقرى /
والزھر وغیرھا . وث�ی�م�ات اخ�رى دالل�ی�ة 

 سیاسیة / كالحرس القدیم / والمقصلة .
اما عنوان القصیدة ففیھ انبع�اث وج�دان�ي 
وتحفیزي ل�دى الش�اع�ر ك�أن�ھ یُ�ع�ب�ر ع�ن 
االصالة وال�وج�دان ال�ح�ق�ی�ق�ي ال�ت�ف�اع�ل�ي 
والثوري لما یحملھ من طبیع�ة ف�ط�ری�ة ال 
تقبل بانصاف ال�ح�ل�ول وال�ع�ی�ش ب�ك�رام�ة 
وعفویة واعتبره الكاتب مصدر ال�ھ�ام ل�ھ 

 لما یحمل من ذكریات االجداد .
   

 الجدار القدیم
 شتاء القرى ثلوج و صقیع

 و البالد التي ھاجرھا الفتیان
 صار بامكانھا االن نشر الغسیل

 قبل مغیب المرحلة
 ھنا الصبایا الحالمات بیوم جدید

 ال یاس فیھ و ال خذالن
 الحرس القدیم یدق نواقیس الخطر
 و االقالیم البعیدة تباغتھا العربات

 بال میاه أو موسبقى
 

 شتاء المدن اضواء و ضجیج
 و انفتاح المرء على مرایا

 الروح
 لیس ما تقولھ االمھات صبیحة االحد

 ھو المنتھى و المرتجى

 بل ھو التجلي و البناء
 ایتھا االمكنة القصیة..كیف لي ان انام

 وحیداً قرب الجدار القدیم
 بال زھر أو لوز أو افق بعید

 كیف لي ان أغادر القرى مثخنا
 بالسؤال الیتیم:

 من این لكم ھذا؟
 من أي مكان من اقالیم األرض

 باغتتنا تفاصیل الحكایة
 و لم تنس الصبایا العاشقات

 الینابیع و التالل
 ایتھا الروح أنا ال أخاف من االنكسار

 و ال أنحني للعاصفة
 سریعا تاخذني خطاي إلى المدى
 و ال ترتبك االنامل حین تلمسھا

 المقصلة
كم من العمر مض�ى و ال�ب�الد ال�م�ت�اخ�م�ة 

  للھذیان
 لیس لھا من سبیل سوى الرحیل

 إلى دھشة الرؤیا...
 و ارتماء الجسد العلیل في النفق

 الطویل
 حالما بالزھرة المشاكسة للسیف

 یمر امام القصور و ما انتجتھ السنوات
 العجاف

 االصابع ال ترتبك
 االجساد المنھكة

 ال تنام على ارصفة القرى قبل المغیب
 الحكایا و الزوایا وانفالت الصوت

 من غموض الملحمة
 لیس في المكان القصي تالل

 و ال عشاق قدامى
 بل ورقات مكتوبة بدم االجداد

 و الحنین بوصلة الھاربین من االسوار
 

 شتاء القرى ثلوج و صقیع
 و انفتاح المرء على مرایا

 العناق األخیر
 للجسد الباحث عن لحظات التجلي

 مباھج و سفر إلى االعالي
 للروح االتیة من بعید

  ضفاف و احالم
 للجدار القدیم عشاق قدامى

 و انفتاح المرء على الینابیع
 و اخضرار الكلمة المشتھاة

 أیتھا الروح ال تخافي من دھشة الرؤیا
  ففي القرى أوالد و موسیقى

 و انبھار الفتیة بالصراخ األنیق......
 شاعر و كاتب تونسي* 
 2022فیفري/فبرایر  05
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 كندا/سعد جاسم

 * تعالَ             
 كي نرسَم شجرةً 

 ونؤثثھا بأَعشاٍش دافئةٍ 
 ونزّینھا بطیوٍر ملّونٍة 

 وُنسّمیھا : شجرَة الغوایةِ
 أَو شجرَة الحكمة 

 ثم نرسُم على واحٍد من أَغصانِھا
 تفاحًة ناضجة 

 وُنسّمیھا تفاحَة حواء
نا االولى  تخلیداً إلسِم أُمِّ

 حسناً حبیبتي... -
 * إِبدْأ أَنَت ...

 ـ ال َیُھم ...ھا أَنا اآلن أَرسُم الشجرة
 إِرسمي أَنِت الطیوَر واالعشاش
 إِیاِك أَْن تنسي العیوَن واألَجنحة

 * الالال مستحیل ... 
 طّیْب : إِرسْم أَنَت التفاحة

 التنَس أَْن تجعلَھا باالحمِر الناري
 لِك ماتشتھین  -

 * یااااااه یالھا من شجرٍة ساحرْة 
 وأَروُع مافیھا ھذِه التفاحُة الشھیة

 عرفُت أَنِك ستقولیَن ھذا - 
 ھاھاھاھاھاھا أَیتھا األُنثى الماكرْة .

 طیب ...مارأیُِّك أَن نترَكھا تتنفُس ھواَء الطبیعة 
 حتى التجفَّ وربَّما تموت ؟

 * اممم
 امممممممم
 آآآآآآآآآآآآه 

 ماذا بِك یاامراة ؟ -
 ماالذي حصلَ لِك؟

 * آآآآآآه أنا جوعانٌة حبیبي
 فما ھو رأیَك أَْن تقطَف لي 

 ھذِه التفاحَة الوحیدة ؟
 -آسٌف جداً حبیبتي  - 
 أُریُدِك أَنِت التي تقطعیَنھا  

 وأَنِت التي تبدأیَن بقضِمھا 
 ألَنني ال أُریُد أَْن أُكرَر 

 خطأَ أَبي االول
 وأُطرُد ثانیًة 
 الى جحیٍم آخرَ 

 بسبِب رغباتِك وحماقاتِكِ 
 وشھواتِِك الحمراءْ 

 أَو :
 بسبِب تفاحٍة حمراء 

سٍة ومسمومةٍ  ُمَسوَّ
 واسمھا : أَرض هللا .

 

 حینما قادني الحلم
 نحو بوابات نینوى ،

 تسلقت اسوارھا ،
 الشرق  ابصرت

 یتثاءب متثاقال ...
 بعد أن أیقظتھ

 روائح بخور السمرقند
 وقرقعة مھرجان النار المقدسة .

 رائحة شواء طیور النھار
 ومن أفلت منھا ،

 حمل شھیق المدن الباكیة
 من أور

 الى آشور
 الى حران ؛

 ومن قطیسفون
 الى عیالم

 الى الرھا .
 الكل ینتظر عصا موسى ،

 وموسى مازال نائما
 والویل !!

 لمن یوقظھ
 قد تالحقھ لعنة الفراعنة .

 ماالعمل اذن ؟
افة أعلمتنا  فالعرَّ

 أن علینا
 تسلق برج بابل

 لنفوز بحظوة عند االلھة....
 لكن حصاننا

 حصان طروادة ،
 وصخرتنا

 صخرة (سیزیف )
 وطریق الحریر

 لم یُعبـَّد بعد !
 فكیف الوصول ؟

 الى قلعة آریانا
 تلك الباكیھ

 الضاحكة
 العابثة

 في قلب القارات
 تفتــش الغــادین

 والرائحــین
 عبر ثنایــا الخلجان

 والبحار ...
 توقظ الكوابــیس الغافــیة

 في قــطار الشرق السریع .
 مع ھذا فـ ( راسبوتین )

 رابض في قبوه
 یالطف بنات القیصر

 ویدھن مواجع نساءه ،
 ثم یلتحف بسوتانتھ

 ویغط في نوم عمیق ...
 لیحلم ویحلم ...

 كما یفعل المجانین
 اولئك الحالمون

 بالمدینة الفاضلة.
 كل ھذا

 و الشرق مازال یتثاءب متثاقال .
 قد یصحو قلــیال

 لتنتابھ غطرســة الشعـر
 فیذھب لیــقلم

 أظافــر الشعراء
 في سوق عكاظ

 والمربد ،
 ثم ینزوي

 لیتسامر مع الغانیات
 في حكایات

 ألذ من ألف لیلة ولیلة ...
 و یعود لیوقد

 لفائف سیجار (جان دمو)
 لتعبق بدخانھا مقاھي بغداد

 فتزكم أنوف العابرین
 صوب شارع المتنبي

 المغرورق بالدراویش
 والصعالیك

 ...  وفذلكات األدب
 ویرنو نحو الرصافي

 الناھض أبدا وھو یتساءل
 ھل ستخضر !!

 واحات الشعر
 زمن الجدب في شنعار ؟
 أم ھل ستتبرعم الكلمات

 زمن التصحر في أوروك ؟
 خاتمة المطاف

 یعود ویستنجد بالسیاب
 والجواھري ؛

 ھل من جدید تحت الشمس ؟
 كال !

 فسلیمان قال لنا ھذا
 قضیتنا ،

 قضیة انسان
 كان متھما

 بأنھ یخفي بداخلھ
 قلبا ینبض

 وفي جمجمتھ
 ضمیرا یبصر

 وأنھ یشھق
 ویزفر

 بملء فمھ .
 أال تكفي !!

 ھذه التھم الثالث
 لشــطب شھادة میالده ؟

 كل ھذا...
 و الشرق

 مازال یتثاءب متثاقال .

 رام 
 
 
 

 نینوى -نوئیل جمیل/ العراق 
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ال��وق��وف ع��ل��ى س��اق واح��دة) روای��ة ( 
حس�ن ك�ری��م ع��ات��ي ال��ت�ي ص�درت ع��ن 

 -المؤسسة العربیة ل�ل�دراس�ات وال�ن�ش�ر
ص���ف���ح���ة، ال���ق���ط���ع  168ب��ی���روت، ب

المتوسط، سب�ق أن ص�در ل�ھ روای�ت�ی�ن 
ومجموعتین من القصص القصی�رة إل�ى 

 ...جانب ثالثة كتب دراسات
یروي فیھا حكایة االھوار جنوب العراق 
ومعاناة أھلھا تحت حكم االقطاع والظل�م 
ال��واق��ع ع��ل��ى ج��م��ھ��رة ال��ف��ق��راء م��ن 
الفالحین عبر رسم واقع عائلة ، تتك�ون 
من األب خشین وزوجتھ غرنوكھ وولده 
خزعل وطفلتھ الرضیعة فتن�ة، وخش�ی�ن 
من رجال االقطاعي الذي یس�ی�ط�ر ع�ل�ى 
مس��اح��ات ش��اس��ع��ة م��ن االراض��ي ف��ي 
منطقة االھوار جنوب ال�ع�راق، دون أن 
ی��ح��دد ال��م��ك��ان، ت��ح��ت ح��ك��م ال��م��ال��ك 
االقطاعي، وال�ذي ی�دع�ون�ھ ال�م�ح�ف�وظ، 
خشین من حاش�ی�ة ال�م�ح�ف�وظ، ال�ذي ال 
یعرف متى ینالھ الرضا أو ی�ن�ال ال�زع�ل 
م��ن ال��م��ح��ف��وظ الس��ب��اب ی��ع��رف��ھ��ا وال 
یعرفھا،(كان على یقین أنھم سیعاقب�ون�ھ 

 13سواء أحسن الص�ن�ع أم أس�اء) ص
وما یت�رت�ب ع�ل�ی�ھ م�ن م�ھ�ان�ة وض�رب 
وابعاد، كما ھو یفعل مع المس�اك�ی�ن م�ن 
الفالحین الذین وضعھ المحفوظ م�راق�ب�ا 
علیھم، وشدتھ مع عصاه الغلیظة جعلتھ 
مكروھا من أبناء جلدتھ، اال أن خش�ی�ن 
لیس لھ مكان اال ف�ي خ�دم�ة ال�م�ح�ف�وظ 
وكسب حظوتھ أن رضى أو ابى، یسارع 
في الخدمة وإظ�ھ�ار ال�والء ح�ت�ى وھ�و 
یدرك انھا طریق الخطأ، ف�ال مص�ی�ر ل�ھ 
أال الخضوع لھذا المحفوظ أو ذاك ح�ت�ى 
یستطیع العیش وعائلتھ، وھ�ي ال�ن�ق�ط�ة 
المھمة التي اراد الروائي ت�أك�ی�دھ�ا ع�ن 
حالة الفرد في مجتمع االری�اف وال�ھ�ور 

 .وھیمنة الظلم والقھر واإلستبداد
الروایة تتحدث عن فترة زمن�ی�ة س�ب�ق�ت 
التحول في شكل الحكم في العراق عندما 
انقلب ضباط من الجیش العراقي وق�ادوا 
انقالبا أطاح بالن�ظ�ام ال�م�ل�ك�ي، وأص�ب�ح 
ال�ع��راق ج��م��ھ�وری��ة، أن��ھ ی�ت��ح��دث ع��ن 
مجتمع الریف تحت حك�م االق�ط�اع وف�ي 
ظل سلطة ترع�ى مص�ال�ح االق�ط�اع�ی�ی�ن 
على حساب جمھرة الفالحین وتحت ظل 
المحتل االجنبي. الذي رمز لھ بما یعرف�ھ 
العراقیین (الصاحب)، ووظ�ف ال�ح�ك�ای�ة 
عن عائلة (خشین) لیسرد لن�ا ت�ف�اص�ی�ل 
الظلم والقھر الواقع على طبقة الفالحین 

 .في تلك الفترة الزمنیة
كتب الروایة ب�ث�الث�ة فص�ول، س�م�ى ك�ل 
فصل منصبة، والمنصبة ھي واحدة م�ن 
االثافي الثالث التي یجلس علی�ھ�ا ال�ق�در 
وقسم كل منصبة من الثالثة إل�ى أج�زاء 

متساویة، منحھا أرقام لكل واحدة تسع�ة 
ج��زء إلقس��ام ال��روای��ة  27أرق��ام، أي 

الثالث�ة، ف�ي ال�ف�ص�ل االول ی�ح�دد م�ت�ن 
الحكایة، في قسوة المحفوظ على خشین 
الجل رضوخ زوجتھ غرنوكھ لش�ھ�وات�ھ 
ع��ن��دم��ا ت��رف��ض، واك��ت��ش��اف خ��زع��ل 
أغتصاب الم�ح�ف�وظ الم�ھ ف�ي ك�وخ�ھ�م، 
وأن زعل المحف�وظ ع�ل�ى اب�ی�ھ ل�غ�رض 
الضغط حین ترفض غرنوكھ م�ع�اش�رت�ھ 

  - :( فأرسل إلیھا من تخبرھا
 .عنوان الروایة...ورموزه

حسن كریم عاتي من المھتمین بالرم�وز 
والش�ف�رات ف�ي ال��ك�ت�اب��ة الس�ردی��ة ول��ھ 
كتابات في ذل�ك ول�ھ ك�ت�اب (ال�رم�ز ف�ي 
ال��خ��ط��اب االدب��ي)، ل��ھ��ذا ف��ان ال��ع��ت��ب��ة 
(العنوان) أو ث�ری�ا ال�ن�ص ك�م�ا س�م�اھ�ا 
الراحل محم�ود ع�ب�د ال�وھ�اب ل�ھ ص�ل�ة 
مباشرة بالمتن ال�ح�ك�ائ�ي ال�ذي اراد أن 
یوصلھ لنا، فالوقوف على ساق واح�دة، 
لیس الن زوجة خشین أسمھا غ�رن�وك�ھ 
انما تعني (تطل�ب ت�وازن ال�ج�س�م أث�ن�اء 
الوقوف على ساق واحدة م�ج�ھ�ودا م�ن 
البعض، واكتشف ب�اح�ث�ون ف�ي ج�ام�ع�ة 
كیوتو الیابانیة أن القدرة عل�ى ال�وق�وف 
ع��ل��ى رج��ل واح��دة ت��دل ع��ل��ى س��الم��ة 
وصحة العقل) (حیث ترتبط القدرة ع�ل�ى 
ال��وق��وف ع��ل��ى س��اق واح��دة ب��زی��ادة 
مستویات النشاط البدني وتقلیل م�خ�اط�ر 
السقوط وبجودة الح�ی�اة وط�ول�ھ�ا، ف�أن 
الوقوف على ساق واحد مؤش�ر ص�ح�ي 
یمكن أن یحسن من اللیاقة البدنیة) دمج 
بین أسم بطلة ال�روای�ة غ�رن�وك�ھ وب�ی�ن 
صحة الموقف في التم�رد وال�ث�ورة ض�د 
حك�م االق�ط�اع، (غ�رن�وق؛ ط�ائ�ر م�ائ�ي 
أبیض طویل الساق، جمی�ل ال�م�ن�ظ�ر ل�ھ 
قن�زع�ة ذھ�ب�ی�ة ال�ل�ون، وھ�و ن�وع م�ن 
الكراكي امرأة غرانق وغرانقة : ممتلئة 

ش�اب غ�ران�ق/ ف�ت��اة  -ج�م�ی�ل�ة ن��اع�م�ة 
غ�ران��ق: حس��ن ج�م��ی��ل) م��ع�ج��م ال��ل��غ��ة 

 العربیة المعاصرة. 
على الرغم من أنھ حاول أن ی�ج�ع�ل م�ن 
القریة باشخاصھ�ا أب�ط�ال قص�ت�ھ الن�ھ�ا 
الحیاة التي یتحدث عنھا، وھو ما یش�ی�ر 
إلى أن الق�در ال�م�وض�وع ع�ل�ى االث�اف�ي 
یأخذ مساره من الغ�ل�ی�ان ل�ل�وص�ول إل�ى 
التمرد والثورة، التمرد البدیل ع�ن ال�ذل 
والمھانة التي كان المحف�وظ وح�اش�ی�ت�ھ 
یذیقونھا للفالحی�ن، وأن ب�وادر ال�ث�ورة 
ن��م��ت ف��ي ھ��ذه االج��واء ض��د االق��ط��اع 
وال��ھ��ی��م��ن��ة االج��ن��ب��ی��ة، ل��ھ��ذا أط��ال ف��ي 
الوصف لمعاناة الف�الح�ی�ن وم�ج�ت�م�ع�ھ�م 
ع�م�وم�ا، وق�ل�ی�ال م�ا ك�ان ی�ت�ح�دث ع��ن 
اسرار جمال االھوار وروع�ة ال�ط�ب�ی�ع�ة 

التي لم ینجو كاتب س�ب�ق�ھ م�ن ال�ح�دی�ث 
عن االھوار وكتب في اس�رار ج�م�ال�ھ�ا، 
ومن المصادفات أن مونیكا نب�ی�ل ع�زی�ز 
ال��ك��ات��ب��ة ال��م��ص��ری��ة أص��درت روای��ت��ھ��ا 
(الوقوف على قدم واحدة) ت�روي ف�ی�ھ�ا 
عن،الجئون، أق�ل�ی�ات، ع�اب�روا ج�ن�س، 
أصحاب بش�رة س�وداء، ض�ح�ای�ا ع�ن�ف 
وح��روب وت��ع��ذی��ب واغ��ت��ص��اب. ل��وح��ة 
قاسیة لمجھولین .. (ال�ق�اھ�رة. ال�ق�دس 
العربي) وكذلك صدر للشاعر أم�ل دن�ق�ل 
دیوان شعر (الوقوف عل�ى ق�دم واح�دة) 
القاھرة. وكالھما یت�ح�دث�ان ع�ن م�اس�اة 
االنسان في ھذا العالم الظالم، وال سب�ی�ل 
اال الوق�وف ع�ل�ى ق�دم أو س�اق واح�دة 
الموقف السلیم، لی�أخ�ذ ال�ع�ق�ل واالدراك 
مساره التمام التمرد والثورة، ل�ل�وص�ول 

 .إلى الحیاة السعیدة
والجل أن یضعنا في الصورة كتب سرده 
بت�م�رس ف�ي ال�ل�ھ�ج�ة ال�ج�ن�وب�ی�ة ب�ل�غ�ة 
شعریة أنسیابیة ت�خ�ل�ل�ت�ھ�ا (االب�وذی�ات) 
التي تشتھر بھا المنط�ق�ة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
ال��ح��زن واالل��م، الیض��اح ح��ال��ة ال��ح��زن 
المكبوت، والظلم الذي یخرج آھات ب�ی�ن 
ف��ت��رة وأخ��رى، ورب��ط ب��ی��ن م��م��ارس��ة 
ال��ج��ن��س ل��زوج��ة خش��ی��ن وال��م��ح��ف��وظ 
ومعرفة ابنھ خزعل لھذا االنت�ھ�اك ال�ذي 
حرك في داخلھ روح ال�ت�م�رد وال�ث�ورة، 
وجاء الوعي بالظلم ذاتیا لشعوره بالعار 
الذي ال یستطیع من الوقوف امامھ، ول�م 
ی�ات��ھ ط��ب�ق��ی��ا ك��م�ا ك��ان ی�رى ف��ي ع��دم 
التوزیع العادل لالنتاج الزراعي، عن�دم�ا 

ك��ان ی��ن��اق��ش أب��ی��ھ ع��ن ظ��ل��م ت��ق��س��ی��م 
المحاصیل ب�ی�ن ال�ف�الح�ی�ن وال�ح�وش�ی�ة 
ونصیب المحفوظ، لم یكن بالوعي للقیام 
ب�ال�ف�ع��ل ال�ث�وري أو ال�ت�م��رد ح�ول ھ��ذا 
اعامل االساس في الظلم، وع�ن�دم�ا ب�دء 
یمارس ال�ج�ن�س م�ع زوج�ة ال�م�ح�ف�وظ 
االخ�ی�رة وھ�ي تش�ب�ھ م�ا س�رده س�اب�ق�اً 
(القاص فھد االسدي في أحدى قصص�ھ) 
أال أن العبد الذي دعتھ زوجة االقط�اع�ي 
في قصة االسدي ك�ان رض�وخ�ا ل�زوج�ة 
االقطاعي وخنوع الوامر سیدت�ھ، وش�ئ 
ال یص�دق ل�ھ، ب�ی�ن�م�ا م�م�ارس�ة خ�زع�ل 
للجنس مع زوجة المحفوظ، كان بدای�ات 
التمرد ألخذ الثأر من فعلة االقطاعي ف�ي 
اغ��ت��ص��اب أم��ھ، ح��ت��ى ال��وص��ول ل��رف��ع 

 .السالح وقتل المحفوظ
ت�ن��م�و ال��روای�ة م��ع ن��م�و ال��ح�دث ال��ذي 
یوصل ما شاھده خ�زع�ل م�ن اغ�ت�ص�اب 
أمھ وأبعاده عن كوخھم من قبل ح�راس 
المحفوظ، وعلى الرغم من تأكیده ع�ل�ى 
الحدث الذي سیصیغ نھ�ای�ة ال�روای�ة اال 
أنھ كتب في معاناة ال�ف�الح�ی�ن ب�م�ا ی�ف�ي 
للوصول إلى التمرد والثورة وأن أحالھ�ا 
إل��ى خ��زع��ل وق��ب��ل��ھ��ا ت��م��رد عش��ی��رة 
الصھبان كعارض ضمن السیاق ولكن�ھ�ا 
تعطي العالمة في بدای�ات غ�ل�ی�ان ال�ق�در 

 .على االثافي
 ...مسیرة الروایة

أك��ث��ر ال��راوي ال��ك��ت��اب��ة ع��ن ال��ع��ادات 
والطقوس االھواریة، وعلى ال�رغ�م م�ن 
أھمیتھا لمعرفة حیاة المغبونین، أال أنھ�ا 
بدت في مواضع أقرب للتقریر أو م�ق�ال 
توضیحي، مھمال الحدیث عن ش�خ�ص�ی�ة 
خزعل على اھ�م�ی�ت�ھ ف�ي ال�روای�ة، ف�ل�م 
یوصل لنا عمره او مقدرت�ھ أو أي ش�ئ 
ینبانأ عن شخصیتھ النھ سیاخذ المبادرة 
في أعالن التمرد وال�ث�ورة س�وى ف�ك�رة 
الثأر، ولكن على الرغم م�ن ذل�ك ت�ب�ق�ى 
الروایة ذات حبكة وقدرة سردیة ع�ال�ی�ة 
ورائ�ع�ة م�ع ت�م�ك�ن ف�ي ت�ط�وی��ع ال�ل�غ��ة 
وجرھا إلى الم�ب�ن�ى ال�ح�ك�ائ�ي بس�ھ�ول�ة 
ویس��ر، وإذا أم��ع��ن��ا ال��ن��ظ��ر ف��ي اص��ل 
الحكایة فانھ أختصرھا في عائلة خشی�ن 
إلیضاح واقع الحیاة في االھوار وال�ظ�ل�م 
الذي عاشھ المجتمع ال�ف�الح�ي ف�ي ظ�ل 
االق��ط��اع وال��ھ��ی��م��ن��ة االج��ن��ب��ی��ة، وھ��ي 
ال�م�ق�ط�ع ال��ذي وض�ع�ھ ت�ح��ت ال�م�ج�ھ��ر 
لكشف واقع الحیاة في ریف االھوار، أن 
روای��ة (ال��وق��وف ع��ل��ى س��اق واح��دة) 
روایة مكرسة لكشف مدى الظلم والقھر 
الذي عاشھ الفالحین تحت ظل االقط�اع، 
م�وظ��ف��ا ك��اف��ة أدوات��ھ الس��ردی��ة بص��ی��غ 
شعریة للتعبیر ع�ن م�ج�ت�م�ع ال�ب�ؤس�اء، 
متخذا من المنولوج والرم�ز والش�ف�رات 
وال��ح��وار ال��م��ك���ث��ف وت��ی��ار ال��وع���ي 
والحلمیة، االب�ع�اد ال�ت�ي ت�وص�ل�ھ ل�رب�ط 
القضیة الفردیة ب�ال�ق�ض�ی�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 
لطبقة المسحوقین، وشكل الق�ھ�ر وال�ذل 
الذي كان ی�ع�ی�ش�ھ ال�ف�الح، وك�أن�ھ�ا رداً 
عم�ن ی�ق�ول ع�ن ت�ل�ك ال�ف�ت�رة (ال�زم�ن 
الجمیل)، فك�ی�ف ی�ك�ون ج�م�ی�الً وق�ط�اع 
واسع بین الثلث إلى نص�ف ال�م�ج�ت�م�ع، 
یعیش الظلم والقھر والحرمان من أبسط 

 .حقوق االنسان في مجتمعھ

 ا  رن ا... 
 )روا اف  ق واة(

 

 مؤید داود البصام
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بین لحظة الھروب وقرار البق�اء  
دارت بالمفتاح مرتین، حاولت أن 
ال تصدر أي صوت، فتحت ال�ب�اب 
وكلھا ح�ذر م�ن أن ی�راھ�ا اح�د، 
تسللت إلى السلم وج�دت األرواح 
ت��ت��ج��م��ع أم��ام��ھ��ا، ت��م��ن��ع��ھ��ا م��ن 
الصعود، منھا من ی�م�س�ك ب�ی�دھ�ا 
ومنھا من ی�ج�ر ب�ط�رف ث�وب�ھ�ا، 
یتوسلون ألی�ھ�ا ال�ب�ق�اء. ح�اول�ت 
إبعادھم لكن ب�ال ج�دوى، أغ�ل�ق�ت 

 األبواب واصطكت النوافذ.
اشش ألم اقل لكم أن ال تصدروا  -

صوتا من قبل؟ األح�ی�اء ی�غ�ط�ون 
بنوم عمیق، ال أرید أن یس�ت�ی�ق�ظ 

 احد أفھموني رجاءا.
 ماذا تفعلین؟ -
 أرید أن أجد حال، سأرحل. -
 إلى أین؟ -
 أي مكان یخلوا منكم ومنھم. -
 منا ومنھم! -
ق��ول��وا م��اذا اف��ع��ل؟ ال��ح��ی��اة  -

أصبحت مستحیلة ال انتم ترغبون 
ب��وج��ودھ��م وال ھ��م ی��رغ��ب��ون 

 وجودكم، ھا ماذا افعل؟
كأن وقوفھا أزعجھم، خ�ط�وات�ھ�ا 
ب��دت غ��ری��ب��ة ع��ن��ھ��م، رف��ع��ت��ھ��ا 
األرواح من على السلم وأعادت�ھ�ا 
إلى كرسیھا بعد إن تخطت نص�ف 
درج��ات الس��ل��م، ص��رخ��ت ب��ق��وة 
لكنھم أغلق�وا ف�م�ھ�ا وأج�ل�س�وھ�ا 

 فوق سجنھا المتحرك.
م��ا ب��ِك ی��ا أب��ن��ت��ي؟ إل��ى م��ن  -

 تتحدثین؟
أحست بضیاع فلم تكن تع�ل�م ف�ي  

 إي عالم ھي.
الش��يء ی��ا أم��ي ع��ودي إل��ى  -

نومك، مجرد جملة عابرة قرأت�ھ�ا 
 بصوت عاًل.

ھیا إلى فراشك وكف�اِك ج�ن�ون،  -
ھذا ال�ك�ت�اب ل�ن ی�ع�ی�د إل�ی�ِك م�ن 

 رحلوا.
رم��ق��ت األرواح ب��غ��ض��ب ورم��ت 

 الكتاب علیھم:
أل��م أق��ل ل��ك��م دع��ون��ي أرح��ل،  -

استیقظت أمي ول�ن أس�ت�ط�ی�ع أن 
 استمر في غایتي.

 تمتمت أحدى األرواح:
یا صغیرتي ال ت�ح�اول�ي ال�ھ�رب  -

من واقعك، ف�ل�س�ن�ا ب�أفض�ل ح�ال 
منِك، نحن نجول في الفضاء علنا 
نجد من نطمئن لھ، لكن�ن�ا ال ن�ج�د 
غ��ی��ر م��ن ی��ق��رؤون ال��ط��ال��س��م 
ویحركون أرواحنا ض�د ب�ع�ض�ھ�م 
البعض، ھربنا من واق�ع�ن�ا ل�ك�ن�ن�ا 
تش��وق��ن��ا اآلن ل��دف��ئ م��ن��ازل��ن��ا، 

وع��ن��دم��ا ع��دن��ا ن��ح��وم ح��ول��ھ��ا، 
نائمة حالمة ك�ال�ف�راش�ة   وجدناك

حین تحط فوق ال�زھ�ور وت�غ�ف�وا 
وھي ترتشف رحیقھا، ف�ق�ط أن�ت 
من وجدنا م�ع�ك الس�الم، أرج�وك 
أبقي معنا لن نصدر األصوات بعد 

 أالن.
أنا ال ت�زع�ج�ن�ي أص�وات�ك�م ب�ل  -

أص��وات ال��ن��اس، فض��ج��ی��ج��ھ��ا 
یؤرقني ویحیرني ل�ی�س ل�دي م�ا 
یسكتھم، ف�دع�ون�ي أغ�ادر ل�ع�ل�ي 

 أجد الخالص في ذلك.
 أمسكت الروح بیدھا وقالت:

حتى لو رمیتي بجسدك وحرقت  -
أوراق اسمك من أعلى ج�ب�ل ف�ي 
ال�ع��ال��م، ف��ل��ن ت��ك��ف ال��ن��اس ع��ن 
ضجیجھا، دعیھم وشأنھم ودعینا 
نحن نسكن عن�دك، ول�ن ن�ج�ع�ل�ك 

 تسمعین ضجیجا بعد أالن.
 وكیف ستفعل ذلك؟ -
س��أج��ل��س أن��ا ف��ي أذن��ك ول��ن  -

 تسمعي بعدھا صوت ألحد.
 وأمي؟ -
ال تھت�م�ي س�أج�ع�ل�ك تس�م�ع�ی�ن  -

 صوتھا ھي فقط.
ال ال أرغ��ب أن��ت ت��ج��ل��س ف��ي  -

سأشعر بال�ج�ن�ون ل�م�ج�رد   أذني!
 الفكرة.

 ال تقلقي استعیني بي وسترین. -
خرجت بكرسیھا المدول�ب، ت�دور 

أي ص�وت   في األزق�ة ال تس�م�ع
الشيء س�وى الس�ك�ون، ش�ع�رت 
بالراحة بعض الشيء، لكنھا ب�ع�د 
ل��ح��ظ��ات ض��ج��رت وام��ت��ع��ض��ت 
وبدأت بضرب أذنھ�ا ب�ق�وة وھ�ي 

 تصرخ:
أخرج ال فائدة من وج�ودك ف�ي  -

أذني ف�وج�وه ال�ن�اس ال�م�ش�ف�ق�ة، 
وش��ف��اھ��ھ��م ال��ت��ي ال ت��ك��ف ع��ن 
الحركة تعبر، حتى ل�و ل�م أس�م�ع 

 ما یقولون.
 سقط أرضا متألما من ضرباتھا:

م��اذا ت��ری��دی��ن أن اف��ع��ل ك��ي  -
أرض�ی�ك، ق�ل�ت ل��ك س�اب�ق�ا إن ال 
فائدة مما نفعل، أن صمم�ُت أذن�ك 
ف��ب��ص��رك س��ی��راھ��م وان ك��ف��ف��ُت 
بص�رك ف�ظ�الم ق�ل�وب�ھ�م س�ی�ص�ل 
ألیِك. فدعیھم وشأنھ�م ول�ت�ك�ون�ي 

 أنت وشأنك.
 إذا أتركني افعل ما أشاء. -

ح���رك���ت ك���رس���ی���ھ���ا ال���م���دول���ب 
كالمجنونة، تسابق األرواح ن�ح�و 
مقصدھا، األحجار المترامیة ھ�ن�ا 
وھناك تعیق حركتھ، ن�ف�رت م�ن�ھ 
ف��دف��ع��ت��ھ إل��ى ال��وراء وس��ق��ط��ت 
أرضا، أجھش�ت ب�ال�ب�ك�اء زح�ف�ت 
متحدیة خوفھا، اقتربت ج�دا م�ن 
ح��اف��ة ال��ج��رف، ات��ك��أت ع��ل��ى 
ركب�ت�ی�ھ�ا ت�ج�ر ن�ف�س�ھ�ا، وف�ج�أة 
وجدت إنھا قد قام�ت واس�ت�ق�ام�ت 
عل�ى ق�دم�ی�ھ�ا، وق�ف�ت واألرواح 

 تحیطھا:
أترون أني واقف�ة، أن�ي اض�غ�ط  -

على ق�دم�ي، ل�ق�د مش�ی�ت ھ�ا أن�ا 
أقف ق�رب ن�ھ�ای�ت�ي ل�ك�ن�ي ب�دأت 

 لتوي.
وأالن ستأت�ی�ن م�ع�ن�ا ك�روح آم  -

 ستعودین كجسد.
ال س��أع��ود وأن��ا امش��ي ع��ل��ى  -

قدمي، لم أعد ارغب بالھرب ف�ھ�ا 
أنا مشیت، أین الروح التي ك�ان�ت 

 في أذني؟
حاولت منعك لكنك كن�ت مص�رة  -

بأن تتحولي إلى روح، ف�أمس�ك�ت 
 بقدمك وأعانتك على الوقوف.

ت��ق��رفص��ت ت��ح��ت��ض��ن ق��دم��ی��ھ��ا 
 وتقبلھا:

ھ��ل س��ت��ع��ی��ن��ن��ي روح��ك ع��ل��ى  -
 المسیر قدما یا أبي؟

أن��ا م��ع��ك ح��ت��ى ال��ن��ھ��ای��ة ی��ا  -
 صغیرتي.

 قصیرة قصة

 
 

   ب (اق ارواح)
 

  شیماء نجم عبدهللا/العراق
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وأسرع سیِّد إلى طریق "الكورنیش" الخالي ھاربًا من آالم�ھ، إن�ھ�ا ال�ل�ی�ل�ة   
 الكبیرة لمولد سـیدنا "أبو الریش" 

والمیدان المتسع یمتلئ بالبشر المتصارع من أجل خطوة لألمام، الص�ی�اح ف�ي 
كل مكان، سحب الدخ�ان ت�ل�ت�ھ�م األعش�اش ال�خ�ش�ب�ی�ة ال�م�ت�ن�اث�رة، عش�رات 
المخـــبرین یھرولــــون خلــف بعـــض الصب�ـ�ـ�ی�ة ال�ذی�ن ی�ل�ق�ون لـ�ـ�ـ�ف�ائـ�ـ�ف 

 "البانجو" في میاه النھر، عربات الشرطة تطوق المیدان.
 آه یا زینب...  -

تنھد بعمق وصورة زینب أمام عینیھ، ك�ان�ا ی�غ�وص�ان م�عً�ا م�ن�ذ ق�ل�ی�ل وس�ط 
"المولد"، یدفعھا من خصرھا بین تجاعید الحشد المتال�ص�ق ك�رق�ع�ة ج�ل�دی�ة 
منبسطة، تنتھي كل محاوالت التقدم بتماسك أكبر بینھما، یغمرھم�ا ش�الل م�ن 
العرق، یجذبھا من ذراعھا بقوةٍ محاوًال االبتعاد نحو بقعٍة خالیة، تخفت أضواء 
المولد تدریجیًا مع خطواتھم المرتبكة، ت�رات�ی�ل ال�ِذك�ر ت�ت�ردد أص�داؤھ�ا ب�ی�ن 

 الحقول الخضراء.
 مدد یا سیدنا...   -

جلسا قرب مقام سیدنا "أبو حصیرة" الذي یتبوأ رب�وة ع�ال�ی�ة م�ن ال�رم�ال، 
یقولون إنھ جاء إلى ھذا المكان منذ قرون عبر البحر ممتطیًا ظھر حصیرة من 
الخوص. یقترب من زینب متأمًال وجھھا األب�ی�ض ال�ذي یص�ب ف�ی�ھ أش�ج�ان�ھ 
وأمانیھ، یزداد اقترابًا لیطبع قبلةً سریعةً على وجنتھا الوردیة النضرة، لك�ن�ھ�ا 

 تقوم في غضب وھي تنفض عن فستانھا غبار الجلسة.
 ال یا سید، أنا بنت ناس.  -
 كل العساكر في المولد وأنا حبیبك!  -
 أول شيء أبوك یكلم أمي!  -

ویلتفت سیِّد؛ لیتابع الفتاة التي ظھرت تحت المصباح ال�وح�ی�د ال�م�ض�يء ف�ي 
شارع الكورنیش، تجلس على السور الحدیدي، تؤرجح قدمیھا النحیلت�ی�ن ف�ي 
الھواء، تبدو كتمثال من البرونز ال تستطیع أن تمیز فیھ سوى ب�ع�ض ال�دھ�ان 

 الرخیص الذي یلطخ الوجھ.
 باحا!؟  -

اقترب لیفصلھ عنھا الرصیف الضیق، عینان تنظران إلیھ في ش�ھ�وة، ت�ع�ی�ش 
 بین أحضان بعض المعتوھین.

 وهللا زمان یا باحا!  -
ویمد یده إلى زینب التي ھربت كنجم أضاء السماء لبرھة ثم تالشى، استدار  ..

على أثر ضحكة ساخرة اھتز لھا مقام "سیدنا"، اندفع یبحث عنھا مقتحًما تیار 
الزائرین الراكد في المیدان، وجد نفسھ قرب "كشك" والده الذي كان ك�ع�ادت�ھ 
یناول "بندقیات الرش" للصغار الذین یصوبونھا نحو صور الممثلین، تساعده 

 الصغیرة الممتلئة كجاموس ضخم. –أختھ من أبیھ  –"شروق" 
 یاه، وهللا كبرِت یا شروق!  -

وتابع في سكون جلباب اللحم المترھل، یس�ب�ح ف�ي م�زی�ج م�ن ذرات ال�غ�ب�ار 
والعرق الناجمین من قفزاتھا المتعددة، حتى إن بعضھم یرغب في ال�ت�ص�وی�ب 

 علیھ بدًال من الصور القدیمة.
 ابعد عن أختك یا بن الـ..  -

وتلقیھ صفعة والده عدة أمتار للوراء، یسرع بعدھا نحو "الكورنیش" الخالي 
بھذا الوقت. كاد أن یفاتحھ في موضوع زینب وأمھا صاحب�ة ع�رب�ة ال�ك�ش�ري 
والحكایات القدیمة، محاوًال إقناعھ أن یسكنوا معًا في عشتھم الخش�ب�ی�ة ج�وار 
"الكشك" صحیح أن بھا أمھ وأخواتھ البنات الثالث، إال أنھا أفضل م�ن رب�وة 

 موالنا "أبو حصیرة."
 لعب العیال یا باحا.  -

 وبدأ یتفحص وجھھا المتلطخ بطبقات من مساحیق التجمیل الرخیصة.
 تعال یا سید، كأننا عیال!! -

وتمر فتره طویلة تغمض فیھا "باحا" عینیھا في انتظار وصول سید الساخن، 
ولكنھا تعود لتجده كما ھو شارًدا ومحدقًا في الفراغ. قلبت شفتیھا، دف�ع�ت�ھ ث�م 

 سارت نحو موقع أكثر ظالًما وھي تغمغم:
 اعذرني یا سید، لن أنام لیلة أخرى من غیر عشاء!  -

وتركھا سید تذھب دون محاولة متابعة خطواتھا المتمایلة، أمسى النھُر أكـــثر 
روعـــة. اشـــتــاق لزینب، ضحكتھا الصافیة، نبرة صوتھا الحادة وھ�ي ت�ق�دم 
أطباق الكشري لزبائن أمھا، سبھا العفوي ال�ذي یس�ت�ق�ب�ل أص�ح�اب ال�ع�ی�ون 

 الزائغة واأللسنة الطویلة.
صار "المولد" أقل زحاًما، عربات الشرطة ترحل زاخرة بالعشرات، لیس م�ن 
بینھم "باحا". اتجھ نحو أبیھ الجالس یحصي ب�ع�ض ال�ع�م�الت. س�ی�ح�اول أن 
یقنعھ ھذه المرة بنصب خیمة صغیرة جوار "العشة"، یعیش فیھا م�ع زی�ن�ب، 
 بعیًدا عن الزحام وعصىِّ المخبرین والسخریة المھینة لموالنا "أبو حصیره".

 
 

 قصة قصیرة

م  د 
 
 
 

 عادل الغنام/ مصر
انتشلت�ھ   لم یكن على علم بخبایا تلك الید الحانیة التي

 .الربیع ھذا من عالمھ الموبوء، لتقذف بھ صوب بحر
أزاھیر كرز وردیة، ب�اب�ون�ج ذات زع�ان�ف ن�ج�م�یّ�ة،  

بنفسج لھا حراشف مبیّضة، أزاھیر فّل م�وّردة. ك�لّ�م�ا 
داعبتھا نسائم تراقصْت متمایّلة، بّراقة، ندیّة، تض�ّوع 

 .عبقھا في لحظة فاقت كّل سنینھ العجاف
تحلّقت بُحیرة تغفو تحت دائ�رة م�ع�ش�وش�ب�ة. أوراق   

 .خضر لّماعة
أزاھیر حمر مدالة على حافات میاه ساك�ن�ة، ان�ع�ك�س  

على مرآتھا أجنحة إوز مت�م�اھ�ی�ة م�ع ل�وام�ع ض�ی�اء 
  .العصر

 .تقویمھ اآلتي یبتدأ من اآلن 
تناھْت إلیھ ألحان فریدة انبعثْت أنغ�اُم�ھ�ا م�ن آل�ة ل�م  

تُبتكر بعد، فانسابْت إلى شَّغاِف قلبھ انسیاب میاه عذبة 
تساءل منبھًّرا عما إذا ك�ان�ت ق�د   صوب شجرة ظمأى

 !اتّشحِت بأردیِة المالئكة
ت�ألألت ش�ف��ت��اھ�ا ال��وردی�ت��ان ع�ن اب��ت�س��ام��ة یس��ی��رة 

 :طراوة فتاة قد بلغت العشرین  تشي
 "متشوقةٌ إلیكَ " 

 .اِنطفأ ُسعاُر آالمِھ ببلسم رقیق أحرفھا المرنَّمة 
     :انبجَس من خزائن أمِسھ تباریح غرامھ الموءود

 " !ما أحلى ثمار العشق" 
تأمل ماضیھ المائز معھا حیث أمسْت العنای�ة اإلل�ھ�ی�ة 

ش�ع�ر ب�أنّ�ھ    وحدھا من تقودھما إلى شواطئ السالم.
 .لم یعْد یحتمل من دونھا غابة الذئاب تلك

رَق سویداء قلبھا ففاضْت عی�ن�اھ�ا ب�أش�ج�ان ال�ن�وى، 
  .وأحّست أن ما یُعكُر صفو حیاتھا ھنا بِعاده عنھا

 .أخبرھا بأنّھ سیمكُث معھا 
علّقْت ذراعیھا على منكبیھ، متنھدة، ب�أنّ�ھ�ا ت�وّد ذل�ك 
ولكن لیس قبل أن یرحل، ولیس قب�ل أن یُ�وقَ�ع ع�ل�ى 

 .جواز سفره
 .رّد مازًحا: ِصرِت خبیرة بإدارة الرحالت 

   أجابتھ واالبتسامة مافتئت عالقة على ثغرھا
 "."الرحیل انعتاق  الزھري:

 
 "انعتاق ممن؟"

ھبّْت نسائم عبقة، تسلّل شذاھا إلى روح�ی�ھ�م�ا تس�لّ�ل 
 .الندى ما بین شقوق وریقات النرجس

 .أجابتھ: انعتاق من عالم رمادي 
تبعثرْت أفكاره، تمازجْت أوھ�ام�ھ ب�واق�ع�ھ، وأح�الم�ھ 
بحقائق وجوده، فسألھا إن كانت قادرة على أن تتشفّع 

 .لھ لیقیم معھا في ِخَضمِّ ھذا النعیم
��ة، م��ب��ی��ّض��ة،  ��َدْت ش��ع��ره األش��ی��ب ب��أن��ام��ل غضَّ مسَّ

�نَ�تَ�ی�ن ال�ل�ت�ی�ن  ثمّ  َرتھا على أخادید وجنتیھ المت�غ�ضِّ مرَّ
 .حفرتھما معاول حصار مدید وحروب عبثیة متع�اق�ب�ة

ما إن عثرت علیھ ھا ھنا حتى ھفا قلبھا إلیھَ كما یھفو 
  .الفراش جھة الضوء

َعَمَد أن یبوح لھا بأن خطرھم ما زال ق�ائ�ًم�ا، واص�فً�ا 
أشكالھم وألوانھم الغرائبیّة بأنّھم سود، عراة، ط�وال، 
ناحلون، تتلفع عوراتھم بخرق صفر قذرة.. في إح�دى 
قبضاتھم ك�رات ن�اری�ة ُمس�نّ�ن�ة وف�ي األخ�رى رم�اح 
تعلوھا نھایات مدب�ب�ة. بَ�َدْوا ك�أنّ�ھ�م ال ی�ن�ت�م�ون إل�ى 

 .جنسنا
راح قلبھا ینقبض من بشاعتھم ال�م�ق�رف�ة، مس�ت�ذك�رة 

  كیف أنَّھم ظفروا بھا أیًضا قبل شھرین في إحدى
 .لیالي عشقھما الُمَسْرَدق بالصفاء

أشار إلیھا بأنّھ نجا من شرورھم بعد أن اح�ت�م�ى ف�ي  
نفق فضي مثلّج، فَحَشر نفسھ في جوفھ بضغط وكبس 

 .شدیدین، حتى غدا ھا ھنا
دنْت منھ قابضة على كفیھ، متأملة خرائط العمر التي  

 :بانْت على محیاه المجعّد
 "لقد شاخ وجھك كثیًرا"
  ".وأنِت ازددِت بریقًا وُحسنا"

َصفَقَْت إحدى طیور اإلوز جناح�ی�ھ�ا األب�ی�ض�ی�ن ع�ل�ى 
سكون البركة فتناثرت وارتجت میاھھ�ا، وط�ارت ف�ي 
لحظة واحدة جمیع الطیور عبر سماء مزرقة ملت�م�ع�ة 

 .بحمرة العصر القانیة
تكدََّرْت مالمحھا، رحلت عیناھا جھة تحلیق اإلوز ف�ي 
سكك فض�اءات س�ام�ی�ة، ث�ّم أرس�ل�ُت بص�رھ�ا إل�ی�ھ، 

 ".ھامسة: "اآلن تغلّبْت تلك المخلوقات البشعة علیكَ 
  .تشّوشْت مداركھ، تحیّرْت أفكاره، انھارت قواه 

وإذ رسمْت آالمھ أمارات اِلتیاع في عینیھا وّضحت لھ 
أن ال تبتأس فروحك ما فت�ئ�ت ط�ل�ی�ق�ة ك�ت�ل�ك ال�ورود 

 .الحمر المنعكسة صورھا على شفیف ماء البحیرة
ثم أخبرت�ھ ب�أنّ�ھ ی�ق�ف ق�ب�ال�ھ�ا ب�ك�ّل ح�ق�ی�ق�ت�ھ.. وإنَّ 

أبالسة الكون ھي أحقر وأوھ�ن م�ن أن ت�م�ّس   أعتى
 .روحھ المفعمة بالحب

وإذ سألھا عن مآل جسده، التمعْت ع�ی�ن�اھ�ا ب�ق�ط�رات 
 .اندلقْت من مآقیھا

 .عانقتھ وخفّفت عنھ وطأة ما ینوء بھ
أزاح ذراعیھا ب�رف�ق، وس�أل�ھ�ا ب�إص�رار ع�م�ا ج�رى 

 .لجسده
بكْت، فتكّسرت ألفاظھا بین طیات حن�ج�رت�ھ�ا وأب�اح�ت 

 :لھ
 .إّن رماحھم ما انفّكت تنھش في أحشائِك 

انتفخْت أوداُجھُ فرقًا وسألھا فیما إذا كانت واث�ق�ة م�ن 
 .قولھا

  :رّدْت بمرارة اعتصرت كبدھا
أوالُدن��ا ھ��ن��اك ی��ت��رق��ب��ون اج��ت��ی��از ن��ع��ش��ك م��ن  -

  .مستودع الجثث  رواق
 .تنھّد مرتاًعا وتحّسس كما لو أّن ذاتھ تُنتََزع من ذاتھ

تشابكْت أصابعھما.. أضحت روح�ھ الس�اع�ة م�ف�ارق�ة 
 لجسده المسّجى في وادي السالم

   ..یرافق جنازتَھ أوالُدھما األربعة 
متطوعو الدفن ب�ب�دالت�ھ�م ال�ب�ی�ض وأق�ن�ع�ت�ھ�م الس�ود 
وقفازاتھم الزرق، یتولّون مھ�ام ت�ج�ھ�ی�زه م�ن غس�ل 

ش�ق�ت   وتكفین وصالة ومن ثم دفنھ في حفرة عمیق�ة
 .لحدھا أسنان جرافة

مافتئت األرزاء تعتصر أفئدتھم.. كیف ال وھم یفتقدون 
 .أبوین في غضون أقل من شھرین

قالت ذلك واجتذبْت معصم�ی�ھ إل�ى ص�درھ�ا ال�خ�اف�ق، 
ھَة  .ُمتأوِّ

إن مرأى القبر أفزع روحك فحطت ب�ج�ن�اح�ی�ھ�ا إل�ى   -
 .المقربة من ھذه البحیرة

تلّمس ذاتھ األثیریة ش�اع�ًرا ك�م�ا ل�و أنّ�ھ أنس�ّل م�ن  
 .زحام

 :أسبرت غوره وتنھدت بحبور
 ".ھكذا ھو سفر الصلحاء"

  ھاج نسیم العشق األبدي على ربوع فرادیسھم،
تنفّس كالھما حیاة أخرى بھیجة، ماحیة دن�ی�ا ال�ط�غ�اة 

  .والظّلمة
عانقتھ بحماسة، ثّم حملقْت ف�ي قس�م�ات�ھ ال�ن�اص�ع�ة، 

 :مقھقھة، مشیرة بسبّابتھا إلیھ، ھاتفة بفرح
 ".لقد عادْت إلیك نضارة الشبیبة"

  ..ضغطھا بشّدة إلى صدره المفعم بسعیر الشوق
 .وابتدأْت أولى رحالتھما عبر سكك فضاءات األبدیة

 قصة قصيرة  

ة أ      
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 زینب كریم الداوودي
 العراق

          
 
في صباح الثاني عش�ر م�ن م�ارس،     

كانت نسمات الھواء تدللى بأریحیة و الرؤیة كانت أشبھ بجمال عی�ن�اھ�ا، 

والشوارع قد ودعت المحبین، والحدائق خلت من العشاق، ال�ذی�ن ك�ان�وا 

على مقاعدھا ینثرون الحب على كل المارین، حتى العشب األخض�ر ك�ان 

لھ نصیب من ذلك، یتھامسون في ما بینھم ربما كانت العصافیر تسمعھم 

وت�ت�ھ�ام�س م��ع�ھ�م م�ن خ�الل زق�زق�ت��ھ�ا، ی�ك�س��رون س�ك�ون الش��وارع 

بضحكاتھم، وبدالً من ذلك لقد مضیت أسیر وحدي وأرى ب�ع�ض ال�م�ارة 

مسرعین إلى عملھم والنساء مع بعضھا یتبغددن بعیونھ�ن ذات ال�ك�ح�ل 

األسود یتبضعن من األسواق، وقری�ب�اً م�ن�ھ�م تص�ط�ف ع�رب�ات ال�ب�اع�ة 

الجوالین تبیع كل شيء من ألعاب األطفال و أدوات ال�م�ن�زل ال�رخ�ی�ص�ة 

وبعض القطع القدیمة التي تعود ربما إلى زمن الثمانینات حیث ال�ق�ب�ع�ات 

الفرنسیة الكالسیكیة واالقالم المستعملة لماركات مختلفة و أرى ال�م�ارة 

یتسارعون حتى یأخذون منھا ما یمكن أن تف�ی�دھ�م ل�غ�رض االق�ت�ن�اء أو 

 ألغراض أخرى

وترى في الجانب اآلخر ماسحوا األحذیة الذین أنھمكوا في ع�م�ل�ھ�م ول�م 

أرى في عیونھم أي خجل أو حتى الشعور ب�ال�ع�ار، ل�م أرى أي غ�راب�ة 

بالموضوع ربما كان ھذا شعور البعض لكن محزن ما نفك�ر ف�ی�ھ، ح�ی�ث 

یستغرق الزبون بقراءة صحیفة وقد جلس على كرسیھ المرت�ف�ع وأس�ل�م 

 .رجلھ لماسح األحذیة باطمئنان تام

وھناك أحد ماسحي األحذیة لم یجد زبوناً حتى تلك الساعة فج�ل�س ع�ل�ى 

الكرسي المرتفع وخال لي بأنھ رأى نفسھُ زب�ون�اً ف�اخ�راً ی�ج�ل�س وی�ق�رأ 

الصحیفة بكل ھدوء لم تراودني حینھا فكرة ملعثمة وم�ا أن ك�ان یش�ع�ر 

 .بالعجز أم بالكبریاء

لقد كانت ھناك أمنیة مرمیة على األرض ی�دع�س ال�م�ارة ال�م�ت�ف�اخ�ری�ن 

علیھا، وأصبحت بعیدة المنال على أن تتحقق في بلد أصب�ح ف�ی�ھ ال�ف�ق�ر 

وال�ب�ؤس ف��ي ش�واراع�ھ��ا أك�ب��ر ، ح�ی��ث الش�وارع م�زدح�م�ة ب�ال�ن��اس 

والحافالت ممتلئة وسیارات األجرة الص�ف�راء اك�ت�س�ح�ت الش�وارع، ف�ي 

حینھا صوت النوارس كانت تع�ل�وا ف�وق جس�ر األح�رار وھ�ن�ا ف�ي ھ�ذا 

المكان وقد سرح بالي ب�أف�ك�ار ك�ث�ی�رة ح�ت�ى ن�ب�ھ�ن�ي ص�وت ب�وق أح�د 

السیارات وأنا أرمي قطع الخبز الصغیرة ألشعر ببعض من ال�ح�ری�ة ف�ي 

 . زمن ال حریة لنا

 َسأَْلتَفُّ َحْولي

 لََعلَّ اْلماضَي یُغاِزلُني

 طائَِرةٌ َوَرقِیَّةٌ 

 كانَتْ 

 ِمْن ُصْنِع یَِدي

 اِْبتِساماٌت تُحلُِّق َحْولَھا

 تَْنِسُف ُكلَّ َھمٍّ 

 َھْل تََرى على اْألَرضِ 

 ُغصناً ِمَن اْلِمَحنِ 

ةٌ تُالِطفُھا اْألَصابِعُ   ُكجَّ

ْحَكاتُ    َوالضَّ

 تَرقُُص َرْقَصةً 

 قَد جاَزْت ُصوَرةَ اْلَعلَنِ 

 اْلَعْینُ 

َضْت َمنافَِذھا  َغمَّ

 َصْوُت اْألُمِّ 

 یَْقتَِرُب بِأَناِملِھِ 

 َعَشاءٌ 

 فَتََح لِْلعائِلَِة َكفَّھُ 

 َوَحدیُث اْلوالَِدینِ 

 َوفَرَحةُ إِْخَوتي

 تَْمَسُح ُكلَّ َجْنبٍ 

 ِمَن اْلَحَزنِ 

 نَْومٌ 

  على َسطِح اْلبَْیتِ 

  یَْنتَِظرُ 

 السَّماُء تَعِرُض لََوحاتِھا

 َوالنُُّجوُم في ُعلُوِّ 

  تُغاِزُل اْلعُیونَ 

  ِعْشقٌ 

 ال َمثیَل لَھُ ِمَن اْلُمُدنِ 

  َمْشَھدٌ 

 یََضُع النُّْقطَةَ 

 في نِھایَِة ُكلِّ یَْومٍ 

 َصْوُت اْلوالِدِ 

 َواْبتِساَمةُ اْألُمِّ 

  أَیَا َولَدي

 نَمْ 

  فَاْلوُرودُ 

  على اْلبابِ 

 ال یَُكوُن لِْلَحیاِة َحْتماً 

 َوحَشةٌ 

 ِمَن اْلَوَھنِ 

    ****** 

13/05/2022  

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

ِ ََ 
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... لم أكن ألخاطر بسمعتي ، لو ل�م أك�ن م�ت�أك�داً م�ن  -
 النجاح !.

بھذه العبارة الواثقة خت�م الش�اع�ر وط�ب�ی�ب ال�ع�ی�ون    
(شاكر) لقاء االستشارة؛ ال�ذي ان�ت�ظ�ره ط�وی�الً الش�اب 

 المراھق (شاھین) .
 وأمام باب العیادة قال الطبیب مودعاً :   
أحض��ر وال��دت��ك ی��وم الس��ب��ت ل��ن��ج��ري ل��ھ��ا ب��ع��ض  -

التحالیل ...إذا كانت األمور كلھا على م�ا ی�رام؛ أج�ری�ن�ا 
 العملیة الجراحیة یوم األحد .

قبل أن ینعطف شاھین خلف الباب ف�رح�اً، اس�ت�وق�ف�ھ    
 الطبیب قائالً :

 على الریق ال تنسى ... -
بینما ھو یقطع المساف�ة م�ھ�روال؛ ك�ي ی�ل�ح�ق ب�آخ�ر    

حافلة تقلھ إلى طرطوس ؛ نشأ یحاور ذاتھ الھثا بصوت 
 یسمعھ:

  ترى ھل تعود والدتي فتبصر من جدید ؟ . -
 قال الطبیب إنھا عملیة في غایة الدقة !! -
كیف یطعمون القرنیة ؟. وكل ش�يء ف�ی�ھ�ا ی�ت�م ع�ل�ى  -

 نطاق جد صغیر ...
كیف تعلق األجفان (بالمشابك) ؟ ك�م�ا أط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا  -

 تعریفھ !.
أدرك مركز انطالق (الھوب ھوب) للحافالت الشعبیة     

متأخراً، كادت تفوتھ الرحلة األخیرة، لم یخطئ الم�ق�ع�د، 
جلس فوق المحرك متفكراً، تت�ق�اذف�ھ ری�اح ال�ت�داع�ی�ات 

 :  واالھتزازات العنیفة
ربما فھم الطبیب أنني غیر قادر ع�ل�ى ت�ح�م�ل م�ج�م�ل  -

 التكالیف ...
بعضھم یسھل الموت، وعندما تعلق أظفاره في ث�ن�ای�ا  -

 محفظة نقودك، ال یعلم إال هللا ماذا سیحل بك ...؟!
ولكن الدكتور شاكر لیس منھم، على األقل ھو ش�اع�ٌر  -

 قبل أن یغدو طبیب عیون مشھور !!.
األطباء كلھم على الشاكلة ن�ف�س�ھ�ا، وإال ك�ی�ف م�ات  - 

 والدي؟!. مجرد خطأ طبي بسیط؛ وخرج
 الطبیب على إثره لیقول لنا دون اكتراث :

البقیة في حیاتكم ... كانت الزائدة منفجرة رغم ن�ج�اح  -
 . العملیة، ھذا ما سبب المأساة ؟

ھز رأسھ بحزن الیتیم ابن ال�ث�ام�ن�ة عش�رة .. ھ�م�س   
 لنفسھ بحقد :

ذاك المأفون، لم یكن یدري أنھ زج وال�دت�ي وإخ�وت�ي  -
السبعة في معركة ساقت إلینا شتى أنواع ال�ف�اق�ة، ق�ھ�ر 
مستقبلي أن أكون طبیباً، جع�ل م�ن�ي آل�ة ح�رث ت�ع�م�ل 
نھاراً مكان والدي ولیالً في الدرس ومساعدة أش�ق�ائ�ي، 
بینما والدتي تجمع وتنتقي حبات (الصویا) المبعثرة ف�ي 

 شتى أرجاء مستودعات التخزین الرطبة !!.
فجأة ھدأ صراع مونولوج التداعیات، نزل راكب آخ�ر،  

وم�رة أخ�رى  وتابعت الحافلة رتابة ضج�ی�ج م�ح�رك�ھ�ا 
انساق شاھین في صراع الحوارات. كث�ی�راً م�ا ت�وق�ف�ت 
الحافلة الشعبیة ... وكثیراً ما تقطعت سلسلة أفكار تلمیذ 

 الثانویة العامة بفرعھا األدبي .
(ومض��ت أرب��ع س��ن��وات مض��ن��ی��ة ح��اف��ل��ة ب��ال��ج��ھ��د   

 والتحصیل)
وھو یسترخي على مقعده الوثیر ف�ي ح�اف�ل�ة ح�دی�ث�ة،   

 یتھادى كمركب ملكي فوق صفحة ماء رقراق، قال :
سیان أن تكون محامیاُ تدافع ضد الظ�ل�م ب�ق�ن�اع�ة، أو  -

 طبیباً تحارب ضد المرض بشرف ...
ح�رك ف�ت�ح�ة ال��ت�ھ�وی�ة، م�ا ل��ب�ث أن غ�اص ف��ي  

تداعیاتھ ومقعده مم�ت�ط�ی�اً م�ت�ن األح�داث. ھ�اج�ت 
ذكرى تطوف أرجاء ح�ی�ث�ی�ات دق�ی�ق�ة، ھ�ز رأس�ھ 

 مبتسماً :
ك�م�ح�اض�ر  -واستفاض الدكتور شاكر یشرح لي  -

كیف ألقى ھالة الضوء الصغیرة على العین  -بارع 
ال�ك��ف�ی��ف�ة، ال�ت��ي أخ��م�دھ��ا ال��م�خ��در، ك��ی�ف ع�لّ��ق 

برفق، ك�ی�ف ف�ح�ص ب�ال�م�ك�ب�ر ال�ق�رن�ی�ة   األجفان
 الغائمة ھامساً لنفسھ :

 أحتاج إلى سبع ملیمترات فقط ؟!. -
كیف التقط ال�م�ب�ض�ع�ی�ن ال�دق�ی�ق�ی�ن ال�م�ت�وازی�ی�ن  

 المثبتان على حامل منزلق، بعد تأكده من المساحة
المطلوبة؛ قطع جزءاً مربعاً من العین،علّق ال�ط�ع�م 

 بشبكة خیوط عنكبوتیة الشكل أعده مسبقاً،تلك
 التي ستثبت داخل العین المریضة .

.. رفعُت القطعة المعدة وزلقتُھا فوق الجزء الذي  -
اقتطَعتُھُ مسبقاً َشَدْدُت ش�ب�ك�ة ال�خ�ی�وط وع�ق�دت�ھ�ا 
بعنایة فائقة ... وعصبت العین ال�م�ص�اب�ة بض�م�اد 

 أسود .
ابتسم المحامي شاھین لذكرى سع�ی�دة م�ف�رح�ة،    

 وھمس في خلوة ذاتھ :
بعد ذلك، است�ك�ان�ت وال�دت�ي ع�دة أی�ام، رأس�ھ�ا  -

المثبت بال ح�راك خ�ائ�ف م�ن أن ی�ك�ون اإلبص�ار 
ضربا من الوھم . لن أنسى تلك اللحظة ال�ت�ي رف�ع 

 الطبیب شاكر العصابة عن عینھا، وكیف أنھا
 َصَرَخْت بنشوة خائفة : 
 شاھین إنني أراك ؟!!. -
توقفت حافلة (القدموس)، ت�رج�ل أح�دھ�م، ن�ظ�ر   

أن  شاھین من النافذة شاھد اللیل خارجاً، ما لبثت 
تماوجت الحافلة، األشجار واألخیلة بدأت تتراك�ض 
نحو الخلف؛ كمروحة سق ب�ی�ت�ھ�م.. أرج�ع مس�ن�د 
مقعده الوثیر، أسند رأسھ وغام ثانیة في تداع�ی�ات 

 مختلفة .
یوم دعت لجة مھرجان السندیان السابع الدكتور  -

شاكر لالشتراك بالف�ع�ال�یّ�ة ف�ي ق�ری�ة (ال�م�الج�ة)، 
كانت قصیدتھ رائعة؛ تلك التي تحاكي معاناة أطف�ال 
الحجارة في انتفاضتھم األولى، وكذا كنت أنا محقّ�ا 
حین قطعت إلقاءه الشعري مّرات عدیدة بت�ص�ف�ی�ق 
حاد، كأنني أفرض على الجمھور مؤازرتي . ولكن 
لماذا اندفعت نحوه ص�ائ�ح�ا م�ھ�نّ�ئ�ا؛ ف�ور ان�ت�ھ�اء 

 فعالیات الیوم األول قائال :
 دكتور شاكر، دكتور شاكر ھل عرفتني ؟!. -

لن أنسى نظرتھ إل�ي م�ط�والً، ل�م ت�ك�ن قس�م�ات    
 وجھھ راضیھ، رغم إعجاب الحضور بقصائده . 

  أوجعتني تلك العبارة التي قالھا
إذاً لم تكن تصفق للمعاني والعبارات الشعریة ی�ا  -

 شاھین !!.
ونام شاھین حزینا، تھدھده الحافلة الذاھبة إل�ى    

 بغیتھا والمسافرین .
................................. 

: قریة في محافظة طرطوس عل�ى ط�ری�ق  المّالجة
الدریكیش..َحبَْتھا الطبیعة جماالً أخاذاً. ی�ق�ام ف�ی�ھ�ا 

 سنویّا مھرجان السندیان للشعر والفنون .

رء وذ اا  ة  
 

 
 غسان حداد/سوریا

 

 ف 
 
 
 
 
 
 

 سامح أدور سعدهللا/مصر
 

 
 حتى ال یخیم الضباب
 على خیمتك القدیمة

 سوف أخبرك باألمر...... الھام
 "سوف تخسر "

 اسمع یا صدیقي الذي ؛
 لم تسمع لي جیًدا

 أغلقت أذنك
 و أغمض عیونك

 . مرةٌ وعدتك بالسالم  كما
 تذكر؛

 كما وعدتك بالسالم. یرفرف بأجنحة األمان
 كنت سوف أعطیھم لك. 

 في المحبٍة في المودٍة في المعزةٍ   
 لماذا تعجلت االمر؟ 

 رغم إني قد وھبتك كل شيء
 فال تحزن عندما تراني في رحلة حیاتي 
 و إحساني و عطفي 
 یتدفق كالفیضان 
 في الودیان 

 الجافة تجري ینابیع خیري
 والظباء و الطیور  تسقي األیائل

 ربما ال تعي في األمر شيء
 االختیار  لكنك لم تحسنِ 

 في أي شيء
 رحالھا  تلك الطیور التي تحط

 أناشید السالم    و ترجوا
 حتى تقف على أغصانھا في وئام

 تدنوا من منابع المیاه
 تروي ظمأ األیام العجاف
 تغني عوض األسر القدیم
 في قفص مظلمةٌ أسواره

 قضبانھ نار ملتھبة
 یا من كنت؟

 تسعى للحلم السعید
 قد وعدت بأن ؛

 تطرق باب األمل من جدید
 أنظر ماذا فعلت ؟

 علیك أن تجني ما صنعت
 حینھا ال تحزن و ال تندم
 و عن كلمة الحق ال تغفل

 عش بالسالم إن أمكن
 فا الھدوء و السكینة

 ال ینسى   العاقل   كنٌز عنھم
 لیس بالمدھانات ِ و المجامالت ِ

 تصبح الدنیا أجمل
 



 الفنان عبد الفتاح حمودي/ سیدني“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام    

44  

Wednesday 
  ALiraqia  No. 824 

01 Jun 22 • Year 17 

 الفنان طالب الطائي/ العراق“ العراقیة االسترالیة”بریشة رسام 


	1-43
	1
	Binder1small
	1-2.
	1-8small
	1-2 مظفر
	1--2
	Top مظفر
	P01

	1-5
	1-3
	1-2
	1-5
	1-2
	1-3
	1-3
	P02










	P03
	العراقية

	2
	منتدى1
	منتدى2
	منتدى3

	3
	1-8small
	1
	2
	3
	5
	6

	شعبان
	شعبان
	شعبان2222222222
	شعبان33333333333333333333333
	شعبان444444444444444



	2
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44


	1 karekatersmall



