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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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 Nedrelands dagbladنیدیرالندس داخ بالد  تقریرین في یوم واحد نشرتا على صحیفة
 Jan van Benthem حیث نشرت صحیفة الخبر التالي الذي حرره الصحفي جان فان بین�ث�ی�م

 6:14في الساعة  2022مایو  30  بتاریخ
  

 دھوك -الحسكة 
بھذه الكلمات ، أكد وزیر  ستتخذ تركیا الخطوات الالزمة لمنع ھجمات إرھابیة جدیدة من سوریا.

الخارجیة التركي ، جاویش أوغلو ، تصریحات الرئیس أردوغان المتكررة وبیان مج�ل�س األم�ن 
وقال أردوغان مطلع األسبوع الماض�ي إن ت�رك�ی�ا س�ت�ب�دأ ع�م�ل�ی�ة  التركي بعد زیارتھ إلسرائیل.

ب�ع�د ذل�ك ،  ." كیلومترا جنوب الحدود الترك�ی�ة 30"الستكمال المنطقة األمنیة التي یبلغ عمقھا 
قال مجلس األمن التركي ، الخمیس ، إن "العملیات المستقبلیة ع�ل�ى ط�ول ال�ح�دود ال�ج�ن�وب�ی�ة 

 القومي ". لتركیا تنبع الحتیاج ضبط األمن
  

  اإلدارة األمریكیة بالفعل ضد ھذه "العملیة األمنیة" التركیة الرابعة. لقد تحدثت
في إسرائیل، التي تتمتع بعالقات جیدة مع الكورد في كل من شمال العراق وسوریا، سمى مح�ل�ل 

 Midden-Oostenanalist Sethسیث فرانزمان  وست السیدپصحیفة   الشرق األوسط في
Franzman van de Jerusalem Post   عرقیًا صریًحا، كما فعلت ترك�ی�ا ب�ع�د  تطھیًرا ذلك

 عملیتھا في منطقة عفرین شمال غرب سوریا.
  

یشترك في حكم و وجھة نظر فرانزمان، رئیس الشمامسة للكنیسة الشرقیة إی�م�ان�وی�ل ی�وخ�ان�ا، 
وقال ردا على ذلك من دھ�وك ش�م�ال غ�رب ال�ع�راق وق�ری�ب�ة م�ن ال�ح�دود الس�وری�ة "ھ�ذا م�ا 

یوخانا ل�دی�ھ اتص�االت ع�دی�دة م�ع ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة ال�م�ح�ی�ط�ة   الدكتاتور"  یفعلھ
، وك�ذل�ك 2016و  2015حیث وفر الكثیر منھم إلى دھوك أثناء إرھ�اب داع�ش ف�ي  بالحسكة،

. "ھ�ن�اك ت�ف�ج�ی�رات وھ�ج�م�ات م�ت�زای�دة م�ن ق�ب�ل 2019و  2018أثناء الھجمات التركیة في 
المیلیشیات الموالیة لتركیا على البلدات والقرى المسیحیة ف�ي ش�م�ال ش�رق س�وری�ا، م�ث�ل ت�ل 

وإذا استمرت العملیة التركیة في ھذه المنطقة المحیطة بوادي ال�خ�اب�ور، ال  . وعین عیسى  تمر
سمح هللا ، فإن الوضع المستقر واآلمن نسبیًا سینھار ت�م�اًم�ا وس�ی�ك�ون ھ�ن�اك ن�زوح ج�م�اع�ي 

 للكورد والمسیحیین إلى العراق ".
  

 التركیبة السكانیة
 3.7م�ل�ی�ون م�ن  جنبًا إلى جنب مع العملیة المخطط لھا ، یرید أردوغ�ان أیًض�ا إع�ادة ت�وط�ی�ن 

في منطق�ة ع�ف�ری�ن ال�خ�اض�ع�ة  في "المناطق اآلمنة" في سوریا. ملیون الجئ سوري في تركیا
في الوقت نفسھ ،  . ألف منزل حجري صغیر في المخیمات 50 للسیطرة التركیة ، تم بالفعل بناء

ال�م�رص�د الس�وري ل�ح�ق�وق   حسب�م�ا أف�اد آالف كوردي ھناك منذ االستیالء التركي ، 310نزح 
،  7500كوردیًا واعتقل ما یقرب م�ن  639قُتل ما ال یقل عن  اإلنسان ومقره لندن قبل شھرین.

 ال یزالون في السجن حتى نھایة مارس. 1300من بینھم 
قال إیمانویل یوخانا: "الجمیع في شمال سوریا ھم متشابھون بالنسبة ألردوغان ، سواء ك�ان�وا 

، واضح ان العملیة لیس ل�ھ�ا ھ�دف   )SDFمسیحیین أو مقاتلین من قوات سوریا الدیمقراطیة(
عسكري ، إنھا تتعلق بتحقیق تغییر دیموغرافي یتم فیھ استبدال السكان ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن وال�ك�ورد 

 بعرب سوریین وأتراك.
 وفي مجال آخر ذكرت وكالة االنباء التركیة "بیانت"

ف�ق�د  ،. ح�ی�ث 2023"یرید أردوغان أن یكون قادًرا على إعالن فوزه في االنتخابات المقبلة لعام 
أردوغان وحزب العدالة والتنمیة الذي یراسھ العدید من المؤیدین بسبب ال�م�ش�اك�ل االق�ت�ص�ادی�ة 

  الھیبة التي كان یتمتع بھا ". استعادة ومع العملیة المعلنة "أردوغان یحاول
فارضا وجود منطقة آمنة على طول الحدود وإعادة ملیون سوري ،وبھذه العم�ل�ی�ة ی�م�ك�ن�ھ ق�ت�ل 

المتزاید من الالجئین السوریین وتلمیع ص�ورت�ھ ك�ق�ائ�د   االستیاء عصفورین بحجر واحد: خنق
 بعد كل شيء ، فإن فاتورة ذلك تقع على الجانب اآلخر من الحدود. قوي.

 Jan van Benthem وفي خبر اخر نشره نف�س الص�ح�ف�ي الس�ی�د ج�ان ف�ان ب�ی�ن�ث�ی�م
 وكان بعنوان 8:00وتم تعدیلھ في الساعة  2:00في الساعة  2022مایو  30  بتاریخ

ال ت�ن�اس�ب   اإلجراءات التركیة ضد السكان الكورد والمسیحیین في شمال ش�رق س�وری�ا
دولة عضو في الناتو بدأ مقالتھ ھناك أوجھ تشابھ بین أردوغان وبوتین أكثر مما ی�رغ�ب 
بھ الناتو، حیث استخدم الرئیس التركي مراًرا ادعاءات في األیام األخ�ی�رة تش�ب�ھ م�زاع�م 
بوتین قبل غزو أوكرانیا. وبحسب أردوغان ، یجب على ال�ج�ی�ش ال�ت�رك�ي "اس�ت�ك�م�ال" 
"المنطقة األمنیة" التي تمتلكھا تركیا بالفعل في شمال غرب سوریا باتجاه ش�م�ال ش�رق 
البالد. ھناك تقاریر مثیرة على القنوات التلفزیونیة التركیة عن إرھابیین یقال إنھم ق�ت�ل�وا 
في أعمال تقوم بھا تركیا بالفعل. ذكرت قناة تي آر تي ھابر اإلخباریة التركی�ة ، الس�ب�ت، 
أنھ مع غارة كبرى أخرى ، یجب استكمال "الجزء ال�م�ف�ق�ود م�ن ال�ع�م�ل". ھ�ك�ذا ی�ج�ب 

 ضمان أمن تركیا.
بعد أن ھزم الكورد داعش في مناطق سوریا و بدعم غربي . حیث أكبر تجمع لإلرھابی�ی�ن 
في المنطقة مسجونون تحت الحراسة الكوردیة ، یعیش الكورد في ھ�ذه ال�م�ن�ط�ق�ة ال�ت�ي 
یسمونھا أیًضا روج آفا ، جنبًا إلى جنب مع العرب وال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن ، وق�د أس�س�وا ش�ك�ال 
بسیطا من الدیمقراطیة. ربما یكون األخیر ھو ما یجعلھم إرھابیین ف�ي ن�ظ�ر أردوغ�ان ، 

ت�م�اًم�ا ن�ف�س  -  الذي یعتقد أن ھذه المجموعات تنتمي إلى حزب الع�م�ال ال�ك�وردس�ت�ان�ي
ادعاءات بوتین في حربھ مع اوكرنیا ، حیث وفقًا لبوتین " أراد الناتو م�ھ�اج�م�ة روس�ی�ا 

 Jan van Benthem عبر أوكرانیا" والكالم للصحفي جان فان بینثیم
ان تركیا عضو ف�ي ح�ل�ف ال�ن�ات�و ، ھ�دف ال�ح�ل�ف ان ی�ك�ون م�ن�ظ�م�ة دف�اع�ی�ة ل�ل�دول 
الدیمقراطیة. وھذا ما یجعل سلوك أردوغان غیر مقبول في الناتو، وفي تقدیم شروطھ او 

ل�ھ�ذا الس�ب�ب ی�ج�ب ع�ل�ى ال�ن�ات�و   مطالبھ حول انضمام السوید وفنلن�دا إل�ى ال�م�ن�ظ�م�ة.
والوالیات المتحدة على وجھ الخصوص عدم االكتفاء بالتعبیر عن "القلق الشدید". یجب 
أال یُظھر الناتو أنھ یستحق الدعم التركي؛ یجب ان یُظھر اردغان أنھ ال ی�زال عض�ًوا ف�ي 
ھذا التحالف الدفاعي ویمكنھ البقاء فیھ. بسبب سلوكھ كسلطان ال یمكن التنبؤ بھ لتص�ب�ح 
تركیا بشكل متزاید حجر عثرة أخالقیًا لحلف الناتو. یتضح ھذا أكثر من خ�الل ال�ھ�ج�م�ات 
التركیة على قرى مسیحیة عانى سكانھا سابقاً من إرھاب داعش. إن�ھ�م ال یش�ك�ل�ون أي 
تھدید لتركیا ، باستثناء العیش في منطقة یقول أردوغان إنھا اس�ت�رات�ی�ج�ی�ة ب�ال�ن�س�ب�ة لـ 
"منطقتھ األمنیة". ما یریده أردوغان إذن ھو حدود إرھاب الدولة. وقبل ف�وات األوان ، 

 یجب مخاطبتھ. بما في ذلك العقوبات إذا بدأ عملیتھ.
 

 انتھى الخبرین 
ان االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع الدیانات والمذاھب ف�ي ال�ع�راق ت�ت�اب�ع بص�ورة  

دقیقة وجدیة اسالیب التمادي على اتباع ال�دی�ان�ات م�ن ق�ب�ل ال�ن�ظ�ام ال�ت�رك�ي وبش�خ�ص 
الرئیس رجب طیب اردوغان، ونرى ان ھذه االسالیب والعملیات العسك�ری�ة وم�ا خ�ل�ف�ھ�ا 
من اعمال تغییر دیموغرافي للمنطقة تسعى بھا تركیا الى تھجیر المسیحیین واالیزیدی�ی�ن 
السكان االصلیین للمنطقة والى تعریب المناطق الكوردیة و بحجة ض�ب�ط االم�ن ال�وط�ن�ي 
لتركیا، وضبط حدودھا مع الدول الجارة اضافة الى اطم�اع ومش�اری�ع ت�ج�اری�ة اق�ل�ی�م�ی�ة 
اخرى حیث ھناك اتفاق روسي تركي ایراني في الھیمنة ع�ل�ى ھ�ذه ال�م�ن�ط�ق�ة وم�ن�اط�ق 
اخرى من اقلیم كوردستان وشمال العراق منھا م�ن�ط�ق�ة س�ن�ج�ار ول�ال�س�ف ان اص�ح�اب 
االرض مثل سوریا والعراق والكورد بعیدین عن ھذه المشاریع وعلی�ھ�م ان ی�ت�ق�ب�ل�وا م�ا 
تخطط لھ ھذه الدول، وفي نفس الوقت نالحظ الصمت القاتل ل�ل�دول االوروب�ی�ة وام�ی�رك�ا 
وھم یتفرجون على ھذه الھجمات العسكریة التي تتعارض بالكامل مع ض�واب�ط وق�وان�ی�ن 

  الناتو حیث تركیا عضو مھم فیھا
ال�ع�ال�م ال�ى   وھنا توجھ االمانة لعامة نداءھا الى العالم اجمع الى المسیحیین في ك�ن�ائ�س

ان�ق�ذوا اب�ن�اء ج�ل�دت�ك�م اق�رع�وا   المسیحیین في العراق و سوریا الى االحزاب المسیحی�ة
اجراس االنذار تركیا تقتحم الدار ال تقفوا متفرج�ی�ن وب�غ�ی�ر ذل�ك ان�ك�م ج�زء م�ن خ�راب 
امتكم.. اغلب صحف اوروبا تكتب ان ھجمات تركیا موجھة ضد المسیحیین والكورد فھ�ل 
تحتاج االحزاب الكوردیة والمسیحیة وھل یحتاج الكورد والمسیحیین عبارات اك�ث�ر، ك�ي 
تصرخ حناجرھم ضد ھجمات تركیا ھل یحتاجون اكثر من ذلك كي ت�ت�وح�د ص�ف�وف�ھ�م ان 

 التاریخ ال یرحم احدا اذا ما صمت عن جرائم ترتكب بحق شعوب المنطقة.

 
  االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع الدیانات والمذاھب في العراق

 2022االول من حزیران  
 

https://www.nd.nl/opinie/commentaar/1126739/turkse-acties-tegen-
koerdische-en-christelijke-inwoners-van-noo 
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/1126737/nieuwe-turkse-operatie-in-
noorden-van-syrie-is-een-grote-bedrei# 

  متابعات دولیة

 ر ل  ةا ا ا 

ى ا اً اً  
 دون ر ق ل  نرد واا     

  روادي ا  ى ااف اا  

 

 تركیا ال ترید المزید من الالجئین السوریین، 
 (صورة/ رامي السید) ومن ھنا بنت الجدار على طول الحدود.



05 

Wednesday 
AL-iraqia  No. 825 

 08 Jun 22 • Year 17 

ھذا لیس قانوناً "جدیداً" للخدمة الع�س�ك�ری�ة   
 .""اإللزامیة

ھذا قان�ون"إع�ان�ة اج�ت�م�اع�ی�ة".. إض�اف�ي .. 
 ."و"جدید

ألف دی�ن�ار ش�ھ�ری�ا، ھ�و رات�ب ال�ج�ن�دي 700
 !*"الُمكلّف"بموجب أحكام ھذا القانون

 
 لماذا؟

كیف سیتمُّ "تسریُح" ھ�ؤالء ال�ج�ن�وِد الح�ق�اً، 
 بعد أن یتعّودوا على العیش برواتب كھذه؟

من سیقبُل أن یكوَن راتبھُ"ِصفراً" بعد ن�ھ�ای�ة 
مّدة خدمتِھ "اإللزامیّة"، لیموَت بعد ذل�َك م�ن 

 الجوع؟
ھل یعرُف من یُریُد تشریع ھ�ذا ال�ق�ان�ون ب�أّي 
ثمن، عدد الذین سیت�مُّ ش�م�ول�ھ�م ب�ھ، وع�بء 

 ذلك على الموازنة العامة للدولة؟
ھل یعرف كم ھو عدد المنتسبین (على الم�الك 
الدائم) في وزارتي ال�دف�اع وال�داخ�ل�ی�ة (وف�ي 
قطاع األمن وال�دف�اع بش�ك�ٍل ع�ام).. وع�ددھ�م 
ھائٌل اآلن.. وكم ھو عدد الشباب م�ن ب�ی�ن�ھ�م، 
لكي یتذّرع بأنّھُ سیسنُّ ھذا القانون لكي یُض�خَّ 

   إلى المؤّسسة العسكریة "دماًء جدیدة"؟؟ 
یتم "تعیین" حملة شھادة الب�ك�ال�وری�وس ف�ي 

-  450الوظائف الحكومیة بمعّدِل راتب ق�دره 
ألف دینار شھریاً.. فلماذا كّل ھذا ال�ف�رق  500

ب�ی�ن ال�رات�ب�ی�ن، خ�اّص�ةً وأن الش�خ�َص ال�ذي 
یتقاضى ضعف معّدل الراتب األدنى ل�ل�م�وظ�ّف 
الحكومي، ھ�و م�ج�ّرد"ج�ن�دّي ُم�ك�لّ�ف"، ف�ي 

 قانوٍن للتجنید" اإلجبارّي"؟؟
وإذا ك�ان��ت ال�خ��دم�ة "إل��زام�یّ�ة"، وال�ت�ج��ن�ی��د 
"إجباري"، بھدف تعزیز "الروح ال�وط�ن�یّ�ة" 
ل��دى الش��ب��اب.. ف��ھ��ل ھ��ن��اك ش��ب��اٌب آخ��رون 
سیدفعوَن "البدل النقدي"، مقابَل تخلّیھم ع�ن 

 ھذه "الروح"؟
ھل سنتقاضى مبلغاً معلوماً من المال من جزٍء 
من الشباب، ال "روَح وط�ن�ی�ٍة" ل�دی�ھ�م، ب�ل 
لدیھم المال فقط، وندفعھُ لمن یُ�ری�ُد ال�ح�ص�وَل 

أل�ف دی�ن�ار  700على "روحٍ" كھذه، مق�اب�ل 
 شھریّاً؟؟

وإذا كانت "الدولةُ" تملُك الماَل (العام) ال�الزم 
(اآلن)، لتغطیة ھذا الكّم الكب�ی�ر م�ن اإلن�ف�اق.. 
فھل ستملكھُ دائماً، وتستمرُّ من اإلن�ف�اق م�ن�ھ 

 على"أبواِب" صرٍف كھذه؟؟
وإذا كانت ھناك "نِ�یّ�ة" إلج�راء "ُم�ق�ایض�ة" 

بین المال وال�خ�دم�ة اإلل�زام�ی�ة ب�م�وج�ب ھ�ذا 
القانون، فھل لدى الجھات ذات العالقة بتن�ف�ی�ذ 
أح��ك��ام��ھ، ب��ی��ان��ات دق��ی��ق��ة ع��ن ع��دد ال��ذی��ن 
سیش�م�ل�ھ�م ھ�ذا ال�ق�ان�ون، وع�دد م�ن س�ی�ت�ّم 
إعفاءھم من أحكامھ مقابل مب�ل�غٍ م�ن ال�م�ال.. 
لكي یتحّمل ھؤالء بالنتیجة "العبء ال�م�ال�ي" 

 لرواتب "الُمكلّفین" اآلخرین؟
ویُ��ق��اُل أیض��اً ف��ي م��ع��رض ت��ب��ری��ر مش��روع 
القانون، بأنّنا نملُك "البنیة التحتیّة" الالزم�ة، 

 !!!إلستقبال "الُمكلّفین" بالخدمة اإللزامیة
 وماذا عن "البُنیة الوطنیّة"؟

 
 ھل نملكھا اآلَن بالفعل؟

 وماذا عن المجتمع الُمنقِسم على نفسھ؟
ماذا عن الندوب العمی�ق�ِة ف�ي روح ك�ّل واح�ٍد 
منّا، بعد ُكّل ھذا الذي جرى ألكثر من عش�ری�ن 

 عاماً؟
ماذا عن مؤّسسة و "بُنی�ة" ال�ف�س�اد م�ت�ع�ّددة 

 األبعاد؟
ماذا عن ن�زع�ِة "إذالل" اآلخ�ر، ال�ت�ي س�ب�ق 
وإن وجدت أفضل تجسیٍد ل�ھ�ا ف�ي ال�ت�ف�اص�ی�ِل 
ال�م�ری�رة ل�ُم�ع�ان�اة ال�ج�ن�ود"ال�ُم�ك�لّ�ف�ی�ن" ف�ي 

 **"الخدمات اإللزامیة" السابقة؟
لماذا ال یتم ال�ت�ن�بّ�ھ إل�ى ُك�ل ذل�ك ع�ن�د ت�ق�دی�م 

 مشروعات القوانین؟؟
اإلق�ت�ص�ادی�ة  "لماذا یتّم األستخفاف بـ "اآلثار

واإلجتماعیة (بل وحتّى النفسیّة)، عن�د ت�ق�دی�م 
 مقترحٍ لتشریع أّي قانون؟

ل��م��اذا یُ��ت��رك ذل��ك ل��ل��س��ی��اس��ی��ی��ن (وال��ن��ّواب) 
وح�دھ��م.. أو لـ��"ال�م��س��ت�ش��اری��ن" ال��ع��ام�ل��ی��ن 
بمعیّتھم، والذین یقولوَن "نعم" دائ�م�اً وأب�داً، 
والذین ھم في الحقیقة م�ج�ّرد "أب�واٍق" ل�م�ن 
بیدِھم السلطةُ والنفوذ، ال أك�ث�ر م�ن ذل�َك وال 

 أقّل؟
شخصیّاً.. تم"تعییني" في "مص�ل�ح�ة ال�ب�ری�د 

، ب�وظ�ی�ف��ة 1970وال�ب�رق وال�ھ�ات�ف"، ع��ام 
 750"مأمور تسجیل"، بأجر یوم�ي م�ق�داره 

فلساً عراقیّاً (أي أقّل من دیناٍر واحٍد ی�وم�یّ�اً).. 
 .الغیر

في ال�ع�ام ذات�ھ ك�ان رات�ب ال�ج�ن�دي ال�ُم�ك�لّ�ف 
دینار شھریاً (ثالثة دنانیر وسب�ع�م�ائ�ة  3.750

وخمسون فلساً، فق�ط، الغ�ی�ر) أو (أرب�ع�ة إالّ 
ُربُع) كما كان یُ�ط�لَ�ق "ش�ع�ب�یّ�اً" ع�ل�ى رات�ب 

 .الجندي الُمكلّف آنذاك

في ذات العام (أو الذي قبلھ)، صدر ق�رار م�ن 
مجلس قیادة الثورة "الُمنَحّل"، بأن ت�ت�ق�اض�ى 
أيُّ امرأة یتّم تعیینھا في دوائ�ر ال�دول�ة (ألّول 
مّرة)، ولمّدة الخدمة اإللزامیة لل�رج�ال ذات�ھ�ا، 

دی��ن��ار ف��ق��ط.. أس��وةً  3.750رات��ب��اً م��ق��داره 
 !!!!بالجنود "الرجال" المكلفّین

بعد أكثر من نصِف قرن.. علینا وضع وتطبیق 
"القراراِت" و "القوانین" األكثر إنصافاً (من 
الناحیة اإلج�ت�م�اع�ی�ة)، واألك�ث�ُر ج�دوى (م�ن 
الناحیة اإلقتصادیة)، واألك�ث�ُر "إن�ج�ازاً" م�ن 

 .الناحیة السیاسیة
أّما ك�ی�ف ی�ت�مُّ ذل�ك، ب�أق�لٍّ ُك�ل�ف�ٍة (اق�ت�ص�ادی�ٍة 
واجتماعیٍة وسیاسیٍة ُمم�ك�ن�ة).. ف�إنّ�ن�ي أت�رُك 
ھذا لكم، ألنّني غیٌر قادٍر، وغیُر م�ؤّھ�ٍل ل�ل�ب�ّت 

 .فیھ
………………………. 

 رابط الخبر الرئیس *
 https://www.ina.iq/157349--.html 

 
 : رابط المقال

https://www.ahewar.org/debat/
show.art.asp?aid=757891 

 

 التعلیقات
 .األصدقاء والمتابعین والقُّراء األعّزاء

أتمنى على الذي "ما شایفھا"، أن "ال یِ�ْدبِ�ج 
 .حیل" في التعلیقات

وأتمنى على الذي لم یَُذق "ح�الوت�ھ�ا"، أن ال 
یُشیَد ببریِق "كاَغِدھا".. ھذا "ال�ك�اَغ�د"ال�ذي 
ال صلةَ لھُ بـ�"م�رارات" ال�خ�دم�ة ال�ع�س�ك�ری�ة 
اإللزامیّة.. ال من حیث ال�ل�ون، وال م�ن ح�ی�ث 

 ."ال���طَ���ع���م، وال م���ن ح���ی���ث"ال���رائ���ح���ة
……………………

 .األصدقاء والمتابعین والقُّراء األعّزاء **
لمزیٍد من التفاصیل عن"س�ل�ب�ی�ات" ال�ت�ج�ن�ی�د 
اإلل�زام��ي" ف�ي ال��ع��راق(م�ن واق��ع ال�ت��ج��رب��ة 
الشخصیّة الُمعاَشة لسنوات طویلة، في الِس�لْ�ِم 
وال��ح��رب، ول��ی��َس م��ن خ��الل "ال��ت��ن��ظ��ی��ر"، 
والش��ع��ارات ال��ُم��دّج��ج��ِة ب��األح��الم واألن��اش��ی��د 
وال��دب��ك��ات"ال��وط��ن��یّ��ة").. أت��م��ن��ى م��راج��ع��ة 

 :المقاالت المذكورة روابطھا في أدناه

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730276 
 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=509293 
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=444075 
**********************************

ن ام وع  
 ا اا ا 

 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
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 ف��ي  م��ع��ظ��م  ال��دول  ذات  ال��ن��ظ��م   
الشمول�ی�ة،  ب�ح�زب  واح�د  او  ق�ائ�د
أوحد، تتكثف   اضواء التوصی�ف�ات
 ف��ي  وس��ائ��ل  ال��دع��ای��ة  واالع��الم
 والتوجیھ على (المنقذ  وال�م�خ�ل�ص
 وال��م��ح��رر  ورم��ز  االم��ة  وال��ق��ائ��د
الضرورة  وال�زع�ی�م  األوح�د)  وھ�و
 دائما الحاكم المطلق  ب�اس�م  الش�ع�ب
أو  ال��رب  أو  االم��ة،  مس��ت��ب��ع��دة  او
 مھملة  جوانب او  ع�ن�اص�ر  أخ�رى
 في تركیبة النظام، ھي االساس ف�ي
 صناعة التفرد واالس�ت�ب�داد،  وی�ب�دو
ذلك واضحا وجلیا ف�ي  م�ع�ظ�م  دول
الش��رق  االوس��ط،  ح��ی��ث  ش��م��اع��ة
 الدكتاتور ال�ع�م�الق�ة  ال�ت�ي  ت�ت�ح�م�ل
 اوزار  ك��ل  م��ا  ی��ح��ص��ل  ف��ي  ت��ل��ك
المجتمعات،  وكأنما منظومة الح�ك�م
 وملحقاتھا وثق�اف�ت�ھ�ا  االج�ت�م�اع�ی�ة
والسیاس�ی�ة  ال�ت�ي  ت�ت�ح�ك�م  ف�ي  ك�ل
 مفاصل المجتمع واالقتصاد  ب�ری�ئ�ة
 مما یفعلھ الدكتاتور، وبذلك ت�ج�ري
 عملیة  تقزیم لمأساة تمتد ل�ع�ش�رات
أو مئات السنین وتكثیفھا  ف�ي  ف�رد
بذاتھ، ھو  ف�ي  االص�ل  ن�ت�اج  ن�ظ�ام
 بدوي  قبلي  ف�ي  ال�ف�ك�ر  والس�ل�وك،
ح��ت��ى  ل��ك��أن��ك  تش��ع��ر  وأن��ت  ت��ق��رأ
التاریخ الغابر، ما زل َت ت�ع�ی�ش  ف�ي

 
   

 أجواء وفضاءات خلفاء ب�ن�ي  أم�ی�ة
والعباس وحتى ورث�ت�ھ�م  م�ن  ب�ن�ي

عثمان؟
 في دمشق وبیروت كما في بغداد
ق�ب�ل�ھ�م�ا،  وم�ا  ی�ح�ص�ل  ال�ی�وم  م��ن
 ص�راع  دم�وي  ع�ن�ی�ف  ف�ي  ال�ی�م��ن
ولیبیا، لیس كما  تس�وق  ل�ھ  ب�ع�ض
 وسائل اإلعالم من انھ ص�راع  ب�ی�ن
الزعماء  وب�ی�ن  الش�ع�وب،  ب�ل  ھ�و

 
  

ص�راع  ب��ی�ن  الش�ع�وب  وم�ن��ظ�وم��ة
 الدكتاتوریات  الفردیة  واالجتماع�ی�ة
 ون��ظ��م��ھ��ا  ال��ف��ك��ری��ة  وال��ث��ق��اف��ی��ة
 والمذھبیة، التي كثفت ك�ل  مس�اوئ
التاریخ في السلطة التي استق�ط�ب�ت
ح��ول��ھ��ا  ش��ت��ى  م��ظ��اھ��ر  ال��ت��س��ل��ط
 االج��ت��م��اع��ي  وال��ق��ب��ل��ي  وال��دی��ن��ي
 المت�ط�رف  وال�ف�ردی�ة  وال�ن�رجس�ی�ة
 وإل��غ��اء  اآلخ��ر  وت��ك��م��ی��م  األف��واه
وإشاعة العبودیة،  وس�خ�رت  ألج�ل
ذلك كل ما ع�ل�ى  األرض  وب�اط�ن�ھ�ا
 من كفاءات واموال وث�روات  وق�وة
 وسالح،  حتى  غدت إم�ب�راط�وری�ات
بولی�س�ی�ة  ت�ح�ك�م�ھ�ا  م�ج�ام�ی�ع  م�ن
 انصاف المثقفین  وم�دع�ي  ال�خ�ب�رة
والمعرفة وافواج من االن�ت�ھ�ازی�ی�ن

والوصولیین.
لقد ش�ھ�دن�ا  س�ق�وط  ھ�ی�ك�ل  ن�ظ�ام

صدام حسین، لكننا لم نشھد سق�وط
 منظومة االنت�ھ�ازی�ی�ن  وال�ف�اس�دی�ن
 التي سرعان ما كیفت وضع�ھ�ا  م�ع
 المستجدات االداری�ة  ال�ج�دی�دة  ب�ع�د
الس�ق��وط  م�ب�اش��رة،  ح��ت�ى  ت��غ��ول��ت
واصبحت  ت�م�ت�ل�ك  وت�ھ�ی�م�ن  ع�ل�ى
 مفاتیح الثروة  وال�ح�ك�م  ف�ي  ال�ب�الد
 وعلى كل الم�س�ت�وی�ات  ال�ح�ك�وم�ی�ة
والبرلمانیة  والفعالیات الس�ی�اس�ی�ة،
 بل  وغدت ظاھرة اجتماعیة تتك�ث�ف
ف�ي  م��ف�اص��ل  م�ك��ون��ات  ال��م��ج�ت��م��ع
 القبلیة والعشائریة  والدینیة،  وب�دال
 م�ن  دك��ت�ات��ور  واح�د  اص�ب��ح  ل�دی�ن��ا
 ال�ع��ش��رات  ال�ذی��ن  ت��ط��وف  ح��ول��ھ��م
حلقات االنتھازی�ی�ن  وال�وص�ول�ی�ی�ن
واللصوص والطبق�ات  ال�رث�ة  ال�ت�ي
 اعادت تدویرھا لتبدأ مرحلة ج�دی�دة
 م��ن  ال��ف��س��اد  واالفس��اد  ل��ی��س  ف��ي
 العراق وحده بل ف�ي  س�وری�ا  ایض�ا
ال��ت��ي  ت��ع��وث  ف��ي  االرض  فس��ادا،
فص�ائ��ال  وم��ی�ل��ی�ش��ی�ات  وم�رت��زق��ة،
 ح���ی���ث  أدرك  الس���وری���ون  ب���ك���ل
 انتماءاتھم  ومكوناتھم ان المش�ك�ل�ة
لیست بشخص رئیس النظام  ف�ق�ط،
 ب��ل  ف��ي  ال��م��ن��ظ��وم��ات  ال��ث��ق��اف��ی��ة
والسلوك�ی�ة  ال�ت�ي  أن�ت�ج�ھ�ا  ال�ن�ظ�ام
 السیاسي منذ عشرات السن�ی�ن  م�ن
الحكم المطلق، واصب�ح�ت  س�ل�س�ل�ة

 
  

 
  

 
 

 

 حلقاتھا  م�ت�ص�ل�ة  ب�ب�ع�ض  وب�رأس
النظام  وتنظیمھ ومؤسساتھ،  وھ�ي
م��ج��ام��ی��ع  ك��ب��ی��رة  م��ن  ال��ل��ص��وص
وال��ق��ت��ل��ة  واالن��ت��ھ��ازی��ی��ن  ون��ك��رات

المجتمع.
 حقا لقد أسقطت مجموعة ان�ظ�م�ة
في منطقتنا، وبص�رف  ال�ن�ظ�ر  ع�ن
 الكیفیة وااللیة التي أسق�ط�ت  ف�ی�ھ�ا
ھیاكلھا، فان سقوط  ص�دام  حس�ی�ن
 ل��م  ی��ك��ن  ع��ل��ى  أی��دي  األم��ری��ك��ان
 وقواتھم  فح�س�ب،  ب�ل  حص�ل  ذل�ك
 االنھیار ق�ب�ل  س�ن�وات  ط�وی�ل�ة  م�ن
التھريء، ی�وم  ق�رر  إھ�ان�ة  ش�ع�ب�ھ
وقتلھ، سواء في كوردستان أو ف�ي
 األھ��وار  أو  ف��ي  ال��رم��ادي  أو  م��ع
 جناح من أجنحة حزبھ، وكذا الح�ال
في  سوریا والیمن ول�ی�ب�ی�ا  ول�ب�ن�ان
 وإیران  فقد سقطوا تماما في ذاك�رة
ش�ع��وب�ھ��م  ق��ب�ل  أن  تس��ق�ط  ھ�ی��اك��ل

 انظمتھم ورموزھا.  
 إن�ن��ا  ال��ی�وم  ب��أم�س  ال�ح��اج�ة  إل��ى
 حوكمة قبل حاجت�ن�ا  ال�ى  ح�ك�وم�ة،
وإل��ى  ع�دال��ة  وم��ع��رف��ة  أك��ث��ر  م��ن
ح��اج��ت��ن��ا  ال��ى  اس��ت��ن��س��اخ  ت��ج��ارب
 ش��ع��وب  اخ��رى  ل��ت��ص��ن��ی��ع  ن��ظ��ام
س�ی��اس�ي  ھ��ج�ی��ن  وع�م��ل��ی�ة  ت��داول

تمثیلي للسلطة!.
……………………..

*الحوكمة أو الحكمانیة:
 ھي تدعیم مراقبة نش�اط  ال�م�ؤس�س�ة
 او  الحكومة  ومتاب�ع�ة  مس�ت�وى  أداء
القائمین علیھا، وھي مصطلح جدی�د

ض في العربیة و ِ ع في  م�ق�اب�ل  ال�ل�ف�ظُ
 اإلنجلیزي (governance)،  وھ�ي
ایض��ا  ال��ح��ك��م  إل��ى  أفض��ل  األش��ی��اء

 بأفضل العلوم.
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 أربیل كفاح محمود كریم/

أجساد ت�ك�ب�ر، ل�ك�ن ف�ي داخ�ل�ھ�م أط�ف�ال، إن�ھ�م 
م��رض��ى م��ت��الزم��ة داون، ھ��ؤالء ال��م��الئ��ك��ة 
الُمھّمشون المغیّبون الذین یُمارس بحقھم ش�تّ�ى 
أنواع التنّمر م�ّم�ن ال ی�درك م�ع�ن�ى االنس�ان�ی�ة، 
إضافة إلى تجریدھم من حقوقھم وإلقاء ك�ل�م�ات 
خادشة على مسامعھم، ظنّاً من البعض أنھم ب�ال 
مشاعر ومغیّب الفھم عنھم، ك�ذل�ك اس�ت�غ�الل�ھ�م 
من قبل البعض واالعتداء علیھم جنسیاً، وأك�ب�ر 
جرم بحق ھؤالء اعتبارھ�م م�ج�ّرد أرق�ام ف�ق�ط، 
م��ع ال��ع��ل��م أن ھ��ؤالء ال��م��رض��ى ھ��م م��الئ��ك��ة 
بأرواحھم ولدیھم قدرة ع�ل�ى ال�ت�ك�یّ�ف وال�ت�ع�لّ�م 
والتأق�ل�م ض�م�ن ال�م�ج�ت�م�ع إذا أدرك�ن�ا ج�م�ی�ع�اً 
الطریقة أو األس�ل�وب الص�ح�ی�ح ل�ل�وص�ول ال�ى 
ت��ف��ك��ی��رھ��م، وب��ال��ت��ال��ي إذا أدرك��ن��ا أن م��رض��ى 
متالزم�ة داون ھ�م ل�ی�س�وا ب�م�رض�ى إن�م�ا ھ�م 

فقط، وب�ال�ت�ال�ي ی�م�ك�ن أن ن�م�یّ�ز أن   مختلفون
ُمصابي متالزمة داون یتمتعون بنس�ب�ة ال ب�أس 
ب��ھ��ا م��ن ال��ذك��اء، ویُ��ط��ل��ق ع��ل��ی��ھ��م ت��وص��ی��ف 
(منغولیین) بالعامیّة، وبالتالي یمك�ن ل�ل�م�ری�ض 
العیش ضمن أسرتھ حیاة سلیمة وكریمة كغ�ی�ره 

من األطفال. لذا علینا أن ننظر إل�ى ھ�ذا ال�ط�ف�ل 
على أنھ یتمتّع بالذكاء، وك�ذل�ك ع�دم ال�ت�س�اھ�ل 
معھ في حال أخطأ، والتّحلي ب�الص�ب�ر ل�ت�وص�ی�ل 
المعلومة لھ، وتعزیز التفاعل االجتماع�ي ل�دی�ھ، 
وعدم تلبیة كل ما ی�ری�د ل�ك�ی�ال یش�ع�ر ب�ال�ط�م�ع 
ویصبح العنف والبكاء وسیلة لھ للحصول ع�ل�ى 
كل ما یرغب، والتعامل مع�ھ ع�ل�ى أن�ھ ش�خ�ص 

 .طبیعي ویستطیع أن یدرك
 

لذل�ك ال ت�ت�ج�اھ�ل�وا م�رض�ى داون ألن�ھ�م أك�ث�ر 
االشخاص حساسی�ة، ت�ح�ّدث�وا م�ع�ھ�م، ش�ج�ع�وا 
األطفال على اللعب معھم، علم�وھ�م االس�ت�ج�اب�ة 
للحدیث أو لغة اإلشارة، ھم أنقیاء مث�ل ص�ف�ح�ة 
بیضاء، لذلك اكتبوا على ھذه الصفح�ة أف�ك�ارك�م 
الجمیلة لیتمتّع ال�ق�ارئ م�ن ق�راءت�ھ�ا بش�غ�ف، 
تعاملوا مع ھ�ؤالء ال�م�رض�ى ص�غ�اراً أو ك�ب�اراً 
على أنھم أساس الحیاة ال أرقام أو أل�ق�اب، ف�ھ�م 
مالئكة داخل أجساد ال ذنب لھم أنھم وجدوا ب�ھ�ا 
على ھذه الھیئة، وھنا دعوا لإلنسانیة مك�ان�ت�ھ�ا 

 .فھي خیر شاٍف لنا جمیعاً مرضى وأصحاء

وعد حسون نصر 
  سوریا

   ارض
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وردت قصیدة "اس�ت�ج�وب�ون�ي الن�ن�ي   
م��ن دی��وان  53أح�ل��م" ف��ي الص�ف��ح��ة 

(م�والت�ي أن�ِت)، وھ��ي ع��ن�دي ل��ی�س��ت 
ٍن لش�اع�ر ع�راق�ّي  مج�رد خ�ط�اٍب م�دوَّ
اسمھ موفّق ساوا اضطّره نظــاُم البعـث 
أن یحمل كتبـھ في حقـیـبة و وطنھ ب�ی�ن 
الضلوع ویھاجر الى أسترالیا ألنھ آم�ن 
ذات یوم أنھ مثقٌّف صاحب رسالة وأن�ھ 
(یحّب الناس ألنھ من الناس وانھ ی�ح�ّب 

 الفعلَ 
 یحّب الفكر

 كما قال ناظم حكمت*یحّب النضال)... 
وراء كل سطر م�ن ال�ق�ص�ی�دة ت�ت�وارى 
معاناة جملة من الشعراء ھ�ان ع�ل�ی�ھ�م 
(ان یكونوا سجناء بین ال�ج�دران ع�ل�ى 
أن یحملوا الس�ج�ن ف�ي أع�م�اق�ھ�م)، و 
وراء ك��ل س��ط��ر ذك��رى م��ظ��اھ��رات 

م�ظ�ف�ر واحتجاجات كان�ت ع�ل�ى إی�ق�اع 
النواب ومحمود دروی�ش واح�م�د ف�ؤاد 

وراء ك�ل س�ط�ر … نجم والشی�خ إم�ام 
اعتقاالُت الفجر وسیل الشتائم والسباِب 
تصبھ كالب النظام ال�م�ح�ق�ون�ة ب�ال�ك�ره 

 …والعداء 
تعد القصیدة واحدا وثالثین سطرا وھي 
مشدودة الى عتبة العنوان بنیةً وإیقاع�ا 

 ومعاجم.
فالعنوان یقوم على تركیبین إسن�ادی�ی�ن  

(استجوبون�ي#أح�ل�م) وال�ث�ان�ي ت�ع�ل�ی�ل 
لألول، وعلیھ كان ھیكل النص ذا ب�ن�اء 

 ثنائّي تقابلّي :
ھو االست�ج�واب، س�ؤال القسم األول،  -

فجواب، الفاعل (ھم)، المفعول بھ (أن�ا) 
الصیغة الصرفیة ل�ل�ف�ع�ل ال�ق�ی�ادي ھ�ي 
الماضي (س�أل�ون�ي) وال�ج�م�ل قص�ی�رة 
م��خ��ت��ص��رة م��ط��اب��ق��ة ل��م��ق��ت��ض��ی��ات 

 االستجواب.
 
ھو الحلم و تنعكس ف�ی�ھ القسم الثاني  -

األوضاع اذ یتحول األنا من مف�ع�ول ب�ھ 
الى فاعل والصیغة الصرفیة تتحول م�ن 
ال��م��اض��ي ال��ى ال��م��ض��ارع (أس��أل��ك��م) 
وتصبح الجمل مترابطة ترابطا عض�وی�ا 
مما یجعل إیقاعھا أكثر انف�ت�اح�ا، ول�ئ�ن 
ثبت األس�ل�وب اإلنش�ائ�ي ال�ق�ائ�م ع�ل�ى 
االستفھام في القسمی�ن إال أ ن دالل�ت�ھ 
تختلف فھو في القسم األول ط�ل�ب�ّي أم�ا 
في ال�ق�س�م ال�ث�ان�ي ف�ھ�و إن�ك�اري وب�ھ 

متّھم إلى ُمدیٍن م�ت�راف�ٍع یتحول األنا من 
 عن حلمھ /مشروعھ.

ی��ك��ون اع��ت��م��ادا ع��ل��ى ھ��ذه ال��ق��رائ��ن 
للقصیدة طبقتان من الق�راءة ف�ھ�ي ف�ي 

ال�م��س��ت�وى األول اس�ت��ج��واب ی��ت��داع��ى 
 والحقل المعجمي: 

جریمة/ تھمة/ متھم/ تحقیق/ م�ح�اك�م�ة 
وكلما كان�ت ال�ج�ری�م�ة خ�ط�ی�رة ی�ك�ون 
االستجواب شدی�دا ف�ي أن�ظ�م�ة ت�ت�ن�ك�ر 

ف�تُ�وظ�ف ك�ل آل�ی�ات   لح�ق�وق االنس�ان
ال�ت��ع�ذی��ب وال��ق�م��ع الق��ت�الع االع�ت��راف 

 ج�م�عومنھا أن الفاعل في االست�ج�واب 
وال�غ�ای�ة م�ن ذل�ك  فردوأّن الُمستَجَوَب 

إرباُك المستَجَوِب عسى یتناقض فی�ق�ع، 
ومنھا ان األس�ئ�ل�ةَ ت�ت�وات�ُر ف�ي نس�ٍق 
سریع وتتدّرُج بحسب المع�ط�ی�ات ال�ت�ي 
تحدد ھویة "المتّھم"مع التركی�ز ع�ل�ى 
انتمائھ السی�اس�ي (رم�زي/ دس�ت�وري/

قانون انت�م�ائ�ي)، وال�ط�ری�ف ف�ي ھ�ذه 
المرحلة أن الشاعر كان یتلقّى األس�ئ�ل�ة 

ب���ات یس���رد   ث���م  6ح���تّ���ى الس���ط���ر
المعلومات وكأنھ یعرف تسلسلھا سل�ف�ا 
وف��ي ذل��ك دل��ی��ل ع��ل��ى أّن ت��ج��رب��ة 
االستجواب البولیسي تتكّرر مع�ھ وھ�ذا 

أح�ل�م ف�ي ص�ی�غ�ة ما یفسر بناء الف�ع�ل 
بل المضارع فاالستجواب ال یقطع الحلَم 

إن إصرار األنا ع�ل�ى م�واص�ل�ة ال�ح�ل�م 
م�واج�ھ�ة (ف�ي سیحول االستجواب إلى 

ل�ألن�ا ف�ی�ھ�ا  مستوى ثان م�ن ال�ق�راءة)
موقع القّوة ففي كل األجوبة تحّد صارخ 
للجمع الذین یستجوبونھ، ول�ئ�ن ك�ان�ت 
األج�وب�ة م�ب�ن�ی�ةً ع�ل�ى ص�ور ش�ع�ری��ة 
مجازیة إالّ انھ مجاٌز ُمستَھلَك م�ف�ض�وح 
ال ت��ت��ع��ّدد ف��ی��ھ ال��دالالُت وال ت��خ��ت��ل��ف 
المقاصُد ولیس ذلك لتقصیر في الط�اق�ة 
التخی�ی�ل�ی�ة ل�ل�ش�اع�ر ب�ل ھ�ي ش�ع�ری�ة 
النصوص السیاسیة الملتزمة ال تُ�غ�رق 
في اإللغاِز وال اإلب�ھ�اِم، وال�م�الح�ظ أّن 
األنا ال یجیُب ع�ن األس�ئ�ل�ة ب�م�ا ی�وثّ�ق 

مشروع الم�ن�اض�ل شخصھ بل بما یحدد 
وم�ن ھ�ن��ا ت�ن�ت��ف�ي دھش��ة الش�ی�وع�ي، 

القارئ من ذاك التقابل الذي بُني ع�ل�ی�ھ 
ال��ع��ن��وان اذ ك��ی��ف یُ��ح��اس��ب ال��ن��اس 
ویُعتقلون م�ن أج�ل أح�الم�ھ�م إذا ك�ان 

 الحلم تخیُّال وافتراضا؟
لیس أّن الحلم في ھذه القصیدة ال شّك   

تخیال ال یحم�ل أّي مش�روع، وإذا رأت 
فیھ األنظمة الفاشیةُ خطرا علیھا فألنّھ�ا 
تدرك أّن "حلم المث�ق�ف ال�ث�وري" ھ�و 
رؤیا وتنظیر لع�ال�م أفض�ل ت�رج�م ع�ن�ھ 
الشاعر في القسم الثاني من القصیدة بـ 
(ت��خ��ل��ی��ص ال��ورد م��ن ال��زؤان/نص��ب 
الفخاخ من الغرب�ان/ ج�م�ع ب�اق�ات م�ن 

ق�د ی�رى …  الزھور فیھا كل األل�وان) 
بعض ال�ق�راء أن ف�ي الص�ور س�ذاج�ة 
األطفال وبراءتھم اال أن انزی�اح�ھ�ا إل�ى 
"ال��ف��ع��ل الس��ی��اس��ي" ی��ف��ص��ح ع��ن 

لثورة التغی�ی�ر ف�ال�غ�رب�ان ھ�ي   برنامج
تسرق ج�ھ�د   التيقوى القمع والفاشیة 

العامل والفالح كما ذھب ال�ى ذل�ك ب�در 
 شاكر السیاب في أنشودة المطر

 وفي العراق جوع
 وینثر الغالَل فیھ موسم الحصاد

 لتشبع الغرباُن والجراد"
نحن إزاء شاعر/ مثقف ملتحم ب�ال�ن�اس 
(اس�ك�ن ف�ي ق�ل��وب ال�ن�اس/ف�ي خ�دم��ة 
الناس) سّخ�ر ق�ل�م�ھ ل�ی�ن�ش�د أغ�ان�ی�ھ�م 
ویعلمھ�م ك�ی�ف ی�ث�ورون ع�ل�ى ال�ظ�ل�م 
(تخلیص الورد من ال�زؤان) (ال ی�ب�ق�ى 

ص�ورة   عصفور جوعان) أفلیست ھذه

ك�م�ا ت�ح�دث المثقف العضوي التق�ّدم�ي 
أنطون�ی�و ق�رامش�ي** (ال�م�ث�ق�ف عنھا 

ال��ذي ت��رب��ط��ھ ب��ال��ب��رول��ی��ت��اری��ا ع��الق��ة 
عضویة)، وھو المثقف الثوري كما رآه 
ماوتسیتونغ (ال یمكننا االس�ت�غ�ن�اء ع�ن 
المثقفین إذا أردنا إنجاز الفع�ل ال�ث�وري 
على أتّم وج�ھ ف�ال�م�ج�ت�م�ع االش�ت�راك�ي 
ینھض على ثالثة عناصر أساسی�ة ھ�ي 

، ل�ھ�ذا العمال والفالحون وال�م�ث�ق�ف�ون)
ت��خ��ش��ى األن��ظ��م��ة ال��ف��اش��ی��ة ع��ل��ى 

المثقف الثوري الم�ل�ت�زم من   مصالحھا
في حزب م�ع�ارض   وتالحقھ إذا انخرط

ألنھ سیكون قوة تنویر وتوعیة فتصادر 
ح��ل���م��ھ ب���ل وتص���ادر ح���ی���ات��ھ وم���ا 
اض��ط��رارش��اع��ر ھ��ذه ال��ق��ص��ی��دة إل��ى 
الھجرة اال لما كان یھدد حیاتھ من خطر 
(انا انسان مھمش ف�ي وط�ن�ي/ م�م�ّزق 
في ھذا الزمان) لكن ال�ھ�ج�رة ال ت�ع�ن�ي 
التخلي عن المبدإ ف�ال�م�ث�ق�ف ال�ت�ق�دم�ي 
الثوري ال یعی�ش اال م�ن�ف�ی�ا ف�إذا م�ات 

وقد قال   كّرموا جثمانھ بدفنھ في أرضھ
ال��ق��اص ال��ت��ونس��ي الس��اخ��ر ع��ل��ي 

 الدوعاجي*** یوما :
   عاش یتمنّى في عنبھ (أي حبّة عنب)

 مات،جابولو عنقود
  ما یسعد فنّان الغلبھ 

 اال من تحت اللحود
وفي الحقیقة یبقى مشروع "وطن تغرد 
فیھ العصافیر بأمان" ق�ائ�م�ا وإن ق�لّ�ت 
القصائد التي تنشده فن�ح�ن ن�ع�ی�ش ف�ي 
زمن اإلرھاب والجریمة والدوس ع�ل�ى 
س��ی��ادة األوط��ان، ف��ي زم��ن ال��ع��ن��ف 
والفوضى وعرب�دة ال�ح�ك�ام، ف�ي زم�ن 
قضى فی�ھ ال�زؤان ع�ل�ى األزھ�ار وم�ع 
ذلك اتجھت القصیدة نحو االنكفاء ع�ل�ى 
ذات����ھ����ا وال����ت����غ����ن����ي ب����األن����ا ف����ي 

وكانھا تكتَب خ�ارج ال�زم�ان   ھلوساتھا
فھل یم�ك�ن ان تس�ك�ن ق�ل�وب   والمكان

الناس كما سكنت قصیدة مظفر ال�ن�واب 
 ومحمود درویش وغیرھما.

……………………… 
) ش�اع�ر 1937/1901( ناظم ح�ك�م�ت  *

تركي قض�ى م�ع�ظ�م ح�ی�ات�ھ ف�ي ال�م�ن�ف�ى 
بسبب عض�وی�ت�ھ ف�ي ال�ح�زب الش�ی�وع�ي 

 التركي
ف�ی�ل�س�وف وك�ات�ب ** أنطونیو قرامشي: 

ومنظّر سیاسي وھو من مؤسسي الحزب 
الشیوعي اإلیطالي وترأسھ، سجن�ھ ن�ظ�ام 

 حتى وفاتھ1926موسیلیني من سنة 
/ أدیب 1909/ 1949***علي الدوعاجي

تونسي جمع بینالف�ّن واألدب والص�ح�اف�ة 
 والشعر والزجل والمسرح.

ٌُع ا   ة  اءة   // 

 موا..."ا    "أ ّم  

مََْْا...ُْأ م 
 

موفق ساوا
 )1985/12/23(بغداد

 
 سألوني عِن اسمي و عُمري و عَملي

 أما االسمُ - 
 فقاھُر الظالمِ                   

 و أّما العُمرُ 
 فال یُْحَسُب باألعوامِ          
 والعملُ 
 خدمةُ االنسانِ                        

 " أین السََّكُن و ما الرمُز"؟-
 أسُكُن في قلوِب الناسِ   -

 و رمزي عصفوٌر على األغصانِ 
 ال تسألوني عن ِملَّتي

 أنا كفرُت و أكفُُر بالشیطانِ        
 

 دستوري؟
 أن تمَحى الفوارُق بین البَشرِ  

 و األوطانِ                             
 و قانوني ھو

 اإلیمانُ                                 
  شعاري؟

 أْن ال یبقى في العشِّ عصفورٌ  
 جوعانُ                                

                 
 و أّما انتمائي 

 فللعصافیِر و الحَمامِ              
؟-  وضعي االجتماعيُّ
 وطني  أنا إنسان ُمَھمٌَّش في 

ٌق في ھذا الزمانِ                 ُمَمزَّ
  و اآلن أسألُُكمْ 

 "ما تُْھَمتي
 أھي تخلیُص الورِد من الزؤانِ    
 أو نصُب الفَِخاِخ للِغْربانِ           

  ھل تُْھَمتي 
 أن أحلَم یوما   

 بجمِع باقاٍت من الزھرِ              
 فیھا كل األلوانِ  

 أو أْن أرى وطني بستانًا
ُد فیھ العصافیُر بأمان؟           …تغرِّ

……….........…………… 

نشرت في جریدة نداء المستقبل ال�م�ع�ارض�ة ل�ل�ن�ظ�ام 
ف��ي  3-الس��ن��ة 57ال��ح��اك��م ف��ي ال��ع��راق، ال��ع��دد

13/06/2001 

 زینب حداد/تونس
04/06/2022 
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 وتَّطُل َعلى قَلبِّي .. َصباحاً َمشرقاً 

  أَنَت الَوجھُ األَول واألَخیر

  ْفي ُحبّي الُمقَدس

 الذي ال یَنتَھي أَبداً .. بَل یتَجَدد

  َمَع كِل أَْنفاس الُدنیا

  َعاِشقةً  تُسافُِر إلیَّك َشاِھینَاز 

   لِتقَوَل للقلوِب ْقَصص الُحبّ 

  َوَكلِماُت الَحْنین وأَشواُق اللقاء

 تَّسافُر روُح َشاِھیناز بَِوحدة ِ

  وُجودَك سَّالم وأُمنیة أَحالم

 وَذابْت نََّشوةُ الفؤاد ْفي ھَّواك

  َغارقَةٌ ْفي ْبحوِر َختِم ْنوِر الفَرقَان

 لَْن تَّْستَْجدي الُحّب ِمْن َغیرك ُمْطلقاً 

  َكسَّماْء َغَسلْتھا األَْمطار الغَِزیَرة

ِطبْ    ْفي ذلَِك الفَْجِر الرَّ

  َوھَْبتَھا َمالئَِكةَ األنَوار تُھَدِھُدھا

 َكأَْنھا الَكوَكُب الدريُّ ْفي األُفِق)(

دِرھا نَْبض    ألَْجلَك نَّبَت ْفي صَّ

باْنیة   شَّمائُِل َمْھدیةٌ َوَحیاةٌ رَّ

 تَمتَد َمع األَْفق البَّعیِد 

  فَیكبر فِیھا بِْسِر ْذكِرَك طَیفاً 

  ھَاَم ْفي َغیاْھِب السَّماواتْ 

  َوفَتحَت لَھا دَّعوة َعْھدك

  وَوْعدَك ْفي َعیِن قَلبّھا لِتَرى األَشیاء 

ِق اإللھي  ِمْن َحولِھا بِرؤیِة الحَّ

  والنَّبوي َمكتُوٌب أَماْم نَظَراتِھا 

  نَْفَسھا تاْئھةً  فَتارةً تَرى 

 ْفي بَحٍر لُجٍي تَرتَِطم بِأَمواجِھ العَّالیة

  َوتارةً ْتلو األَخرى تُقلْب ْطرفَي السَّماء

 َحتى أَْغمَضْت َعیْن قَلبّھا 

  لِتَعوَد إلى ْحصونِھا الَمنِیعَة 

  ْفي َمملَكِة ذي قُوةٍ 

  ِعْند ذي العَرِش َمِكینْ 

    قَلبّھا الَمالئِْكي تَّھَدَمْت ْفي 

  فَتَدفَق كُل أَسوار الظَّالم 

     ْفیِھ النَّھُر الْقطبِي َكِطیْب الُزالل

لَمة   وتَّْنمو َعلى ْضفافِة شَّجرِة الكَّ

 الطَّیبْة أَْصلُھا ثَاْبت َوفَرُعھا ْفي السَّماء ِ

بھا   لتؤتِي أُكلُھا ْفي كِل ْحیٍن بإذِن رَّ

 ْفي قَلبّھا الَواسع ُمعجَزة اإلْنسان

  لِیأَْتي َملُكوتِھا سُر الْشعور 

   الَكامْن ْفي الوُجودِ 

  بِاللوِح َمَصاِحف َمْكتوبَةٌ 

ذراْء الوْجوِد ُكلھ رْم النَّبَوي عَّ   الحَّ

 تُوَجْت بِتَاج الَملَك ُسلَیمانْ  

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

 العمل الفني بریشة الفنان  

  إیاد الموسوي/ العراق

 القصیدة بقلم الشاعرة
 دنیا الحسني/ العراق 

 تا 
 أ  

 

 شعر: خالد الحلّي
 أسترالیا -ملبورن  

 

 أمِس َحلُْمُت بنومَي أنّي
 كانْت تتقاذفُني أمواُج الظنِ 

 بین میاٍه تتدفّقُ 
 كنُت أرى ظنَي یغرقُ 
 في ظنِّ عیوٍن أخرى

 كانْت تمتدُّ معربدةً حولي
 أشباٌح وھیاكَل حیرى

 أفتُح عینيَّ وبیَن جفونَي یصحو
 دمُع فراشاٍت تبكي

 ترثي أجنحةً سرقوا منھا األلوانْ 
 :تسأُل راجفةً 

 ھل ألقاھا ذات زماْن؟
 العالم مشدوهْ 

 یترنُّح في خطٍو متثاقلْ 
 یبحُث عن مجنوٍن عاقلْ 

 أو قاريِء كٍف معتوهْ 
***** 

 ال أحٌد في عالمنا ال یبحُث عن شيءْ 
 في دربَي أشباٌح تبحثُ 

 سرُب فراشاٍت، أرواٌح، خطواٌت، ورؤوسٌ 
 ال یُتِعبُھا البحثْ 

 لكنّي،
 .ال أعرف عن ماذا أبحثْ 

 ھل یبحُث عنّي أحٌد،
 وأنا ال عنواَن لقلبَي أو روحي؟

 أعوامَي راكضةٌ تلھثْ 
 ودموُع فراشاتي تتمّرى بجروحي

 وزمانِْي بحیاتَي یعبثْ 
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تمتاز المجموعة الق�ص�ص�ی�ة (ال�م�ص�اب�ح 
العمیاء) للقاص حمید الحریزي الص�ادرة 

ع���ل���ى  - 2019  1ع��ن دار ت���م���وز ط
استحضارھا قدر كبیر ما ھیمنة المق�والت 
واالطر والتقالید واالغراض االجت�م�اع�ی�ة 
كمرج�ع�ی�ات ف�ك�ری�ة ذات ط�اب�ع اق�ن�اع�ي 
م��ھ��ی��م��ن ع��ب��ر درام��ی��ة الس��رد ول��غ��ت��ھ 
الحمیمیة القریبة م�ن وج�دان ال�ق�اريء، 
من خالل التركیز على ال�ھ�م�وم ال�ی�وم�ی�ة 
وعبر م�ن�ح ال�ح�ی�وان وال�ط�ائ�ر مش�ارك�ة 

 في محاكاة الواقع ونقده .  محوریة
فالك�ات�ب ال�ق�اص ی�رى ان�ھ م�ع�ن�ي ب�ام�ر 
اظھار ال�ھ�م الس�ی�اس�ي االی�دول�وج�ي م�ن 
خالل ت�وظ�ی�ف الص�راع ال�ط�ب�ق�ي وال�ھ�م 
االجتماعي وفضح استراتیجی�ة ال�ت�زی�ی�ف 
التي تلبسھا البعض عبر التوظیف الدین�ي 
والك�اری�زم�ا ال�ت�ي اف�رزت�ھ�ا ل�ع�ب�ة ت�ب�ادل 

ففي قص�ة (بص�م�ة ك�ل�ب) ح�ی�ث   االقنعة
طش��ف الس��رد ع��ب��ر بص��م��ة ك��ل��ب ع��ن 
استبطان موكد ألدانة واقعیة یفصح عنھ�ا 

ف��ال��ق��اص  -الس��رد ب��اس��ل��وب ت��ھ��ك��م��ي 
الحریزي یمتلك ادواتھ الفنیة الجمالیة في 
تشخ�ی�ص م�ك�ون�ات الص�راع وت�ج�اذب�ات 
الحكي وكذلك یمتل�ك ال�رؤی�ة ال�ت�ي تص�ل 

اقصر الطرق، فالكتاب�ة   الى القاريء عبر
عنده من دون تأویل واستنطاق لحفری�ات 
الوعي الجماھیري الجمعي والشعبي تبدو 
سطحیة وجافة ، ف�ل�ذا ع�م�د ال�ك�ات�ب ف�ي 
مجمل قصصھ على تحفیز وت�أث�ی�ث ال�ج�و 

القصص�ي ل�م�ا ل�ھ م�ن دور ف�ي   النفسي
التماسك الفن�ي ل�ل�س�رد ال�م�م�ھ�د ل�ل�ب�ن�ی�ة 

 السردیة التي تنبيء عن الحدث .
وكذا تأتي قصة التوكي لتشكل ادانة لظ�ل�م 

تزویج القاصرة اس�ت�س�الم�ا   الطفولة عبر
لعرف اجتماعي بائس الی�رع�ي ال�ح�ق�وق 
االنسانیة للمرأة والطفولة وعی�ا ووج�ودا 
حیث كانت الضحیة طفلة ل�م�ا ت�زل ت�ف�ك�ر 
بیومیات الطفولة من براءة ول�ع�ب ول�ھ�و 
وھكذا یفصح الكاتب الحریزي ف�ي س�رده 
ال��رام��ي ب��ف��ض��اءات��ھ الض��اج��ة ب��االدان��ة 

 والسخریة من اعراف بالیة بائسة .
ف��ي قص��ة (غ��ی��رة ك��ل��ب) ی��ع��ود ال��ك��ات��ب 
الحریزي الى اض�ف�اء ال�ط�ب�اع االنس�ان�ی�ة 
ع��ل��ى ع��وال��م س��ردی��ات��ھ م��ن ح��ی��وان��ات 
الستنطاق ما تجیش فیھا م�ن س�ل�وك�ی�ات 
وان��ف��ع��االت ف��ھ��ن��اك م��ق��ارب��ة وج��دان��ی��ة 
اسقاطیة بین عالم الحیوان واالنسان بی�ن 

(ف�ت�ن�ة ومس�رور)  -ال�ك�ل�ب�ی�ن -الجرزین 
وبین الحبیبین من صنف البشر وال�ع�الق�ة 

ومزیونھ) فالك�ات�ب   -الحمیمة بین (صابر
حاول ایجاد ت�وازن م�وض�وع�ي وج�دان�ي 
ف��ي ع��الق��ة ال��ح��ب وال��غ��ی��رة ب��ی��ن ع��ال��م 
االنس��ان وع��ال��م ال��ح��ی��وان ف��ي ال��رغ��ب��ة 

والعشق والغ�ن�ج وان�ت�ق�االت ل�ھ�ا   والمیل

اسبابھا العمیقة الفائرة في نفس الحی�وان 
رغ�ب�ات�ھ وت�ھ�دد ك�رام�ت�ھ   حی�ن�م�ا ی�ح�رم

وتخونھ الحبیسة بسب�ب م�ا ف�ی�ص�ور ل�ن�ا 
الس�����رد م�����دى ت�����ف�����ج�����ر غ�����ی�����رة 

وانتصاره لكرامتھ حین�م�ا   مسرور  الكلب
وجد عشیقتھ الكلبة فتنة تخونھ من الكلب 
ب�ك��وع ح��ی�ث ان�ت��ھ�ت ال�ق��ص�ة ب�ت��ص�وی��ر 
فج�ائ�ع�ي ودرام�ي ل�ن�ھ�ای�ة رح�ل�ة عش�ق 
وأدتھا الرغبة والخیانة.. ینتص�ر ال�ك�ات�ب 
ل�م�ف�ردات اع�راف اج�ت�م�اع�ی�ة ی�ع�ك�س�ھ��ا 
بتوظیف سردي ع�ل�ى م�ك�ون�ات ع�وال�م�ھ 

 السردیة باسلوب ذكي .
قصة التوكي/ حمی�د ال�ح�ری�زي. ال�ف�ض�اء 

  النفسي
یبدو الجو القصصي في قص�ة (ال�ت�وك�ي) 
ع�الم��ة ب��ارزة ت�ق��ف ع�ل��ى م��رم��ى ن��ظ��ر 

 -القاريء، على امتداد المل�ف�وظ الس�ردي
ویكون ھذا الجو ال�ق�ص�ص�ي یش�ك�ل دورا 

 -مھما في تحقیق التماسك ال�ف�ن�ي ل�ل�س�رد
فھو الممھد ل�م�وض�وع ال�ب�ن�ی�ة الس�ردی�ة 

المن�ب�يء ع�ن وق�وع   –المسایر الحداثھا 
 احداثھا .

* بطلة القصة التي تدور حولھا االح�داث 
على خالف باقي القصص الشخصیة ھ�ي 

تعاني من اضطھ�اد ال�ع�رف  -طفلة قاصرة
االجتماعي، فالطفلة تحظى بمكانة م�ھ�م�ة 
ف�ي الس�رد وم�ع ان دورھ�ا ك�ان س�ل�ب�ی��ا 
استقبالیا بسبب صغر سنھا وقلة تجربتھ�ا 

 لقضیتھا..  وھذا ما یكون عنصر مناصر
* كان ھ�ن�اك ت�ب�ای�ن واض�ح ف�ي ت�وزی�ع 
ال��ق��وى ال��ف��اع��ل��ة ف��ي ھ��ذه ال��ق��ص��ة ، 

ان الطفلة ومصیرھا وتج�ج�رب�ت�ھ�ا   فنلمح
في جھة وباقي الشخصیات االھل والزوج 
واالعراف وال�ق�وى الس�ائ�دة ف�ي ال�ج�ھ�ة 

ولعل ال�ق�اص یش�ی�ر ال�ى غ�ل�ب�ة   المقابلة
الجھل والتخلف والمعاییر االج�ت�م�اع�ع�ی�ة 
المتخلفة على البراءة والنقاء والص�دق . 
وھ�ي غ�ل�ب�ة ت�ن�ص�ھ��ر ف�ي ع�م�ق ال�ب�ن��ى 
 االجتماعیة الفاعلة في وعي المجتمع ...

* لعل ما یزید التقارب الذھني والوجداني 
بین الشخصیات ال�ث�ان�وی�ة وال�ط�ف�ل�ة ف�ي 
ال��ح��ك��ي وی��ج��س��د احس��اس��ھ��ا ب��ال��ف��راغ 
والض�ی��اع وال��دون��ی��ة وال�ف��زع وب��ال��ت��ال��ي 

 -وال�زی�ف   یوصلھا الى لحظة ال�م�ف�ارق�ة
(الثواب�ت وال�رم�وز  -بین تقاطع المصائر 

التي استخدمھا القاص ب�ت�وظ�ی�ف مص�ی�ر 
اضفت ع�ل�ى ال�ق�ص�ة ع�وام�ل  -مأساوي 

ف�ال�دم ع�ن�ص�ر م�ھ�م ف�ي  -ادانة تراكمیة 
تجسید فحولة الزوج لیبدو على المستوى 

وھ�و ال�رم�ز ال�ف�اض�ح   الواقعي المنتصر
 -بلون حمرتھ زی�ف ال�رع�ای�ة (االم�وم�ة 

االبوة) على صعید االسرة والمجتمع ـ اذا 
كانت الضحیة براءة الطفولة ومج�ھ�ول�ی�ة 

 مصائرھا المنفتحة على فضاء التأویل.
ق�ری�ب�ة  -قصة ن�اج�ح�ة  -* قدم الحریزي 

التناول بعی�دة ال�غ�ور تص�دت ال�م�وض�وع 
شائك وخطیر دون ان ت�ف�ش�ل ف�ي ایص�ال 

وق�د ق�دم�ت  -التجربة ذھنیة او ع�م�ل�ی�ة 
القصة ادانة واض�ح�ة وم�وق�ف�ا م�ع�ارض�ا 

 الضطھاد الطفولة.
* اذ ی�رف�ض ال�ق�اص ان ی�ؤس�س وع�ي 

البطلة (الطفل�ة) ع�ل�ى م�ف�ھ�وم ال�ج�ن�س، 
فالجنس بالنسبة لھا كان تج�رب�ة م�ف�ارق�ة 
وھذا ما اكسب السرد ردود فعل م�ن�اص�رة 

 الرادة القاص.
* وبھذا یشكل الوعي الشعبي ومرجعیاتھ 

فنیة غائرة في تجل�ی�ات   المھیمنة وظائف
الحدث في قص�ص ال�م�ص�اب�ی�ح ال�ع�م�ی�اء 
ل�ل��ق��اص ال�ح��ری��زي وك��ی�ف اف��رزت ھ��ذه 
المصابیح جدلیات عاكسة وناق�دة ب�ت�ھ�ك�م 
ومرارة فداحة الجراح الغائرة في ض�م�ی�ر 

وھ�و ی�واج�ھ ی�وم�ی�ات ص�اخ�ب�ة   الك�ائ�ن
 ضاجة بالعنف وااللم.

* قراءات ال�م�ص�اب�ی�ح ال�ع�م�ی�اء ت�ت�ط�ل�ع 
لمراجعة الذات مراجعة القناعات السلب�ی�ة 
ال��ت��ي ع��ط��ل��ت ب��وادر الص��ن��ع وال��ج��م��ال 

 واالمل.
*ضحایا المصابیح الع�م�ی�اء ف�ي ال�ت�وك�ي 
وغیرھا من القصص ت�واج�ھ م�رج�ع�ی�ات 

تأھ�ی�ل وم�راج�ع�ة   الوعي الشعبي باعادة
 ومواكبة للعصر لصنع مستقبلھا الجدید .

* وفي قصة (نداء ط�ائ�ر ال�ح�ج�ل) ی�ع�ود 
الكات�ب وم�ن فض�اء م�رج�ع�ی�ات ش�ع�ب�ی�ة 

ال�خ�ط�اب ال�م�ھ�ی�م�ن ف�ي   وضمن اسلوب
الریف العراقي الى المزاوجة بین الحقوق 
المھدورة للطفولة وبراءة الطیر مش�م�ش 
وھ��و االس��م ال��ذي ی��ط��ل��ق ع��ل��ى (ط��ائ��ر 
الحجل) فعمل القاص على حالة التح�ام�ی�ة 
وجدانی�ة ب�ی�ن ذات ال�ط�ف�ل ال�ح�روم م�ن 
صدیقھ مش�م�ش وب�ی�ن ال�ط�ائ�ر مش�م�ش 
فھھو یتطابقات بالبراءة والقرب الروح�ي 
والعشق ... في ادانة واضحة ل�م�ن�ظ�وم�ة 
القیم الظالمة التي یمثلھا (ابو اسم�اع�ی�ل) 
الكریھ بتاریخھ القم�ع�ي ال�ذي ی�ع�ب�ر ع�ن 

 منظومة الظلم واالغتصاب.
اغتصاب  -* حیث ركز السرد على جزئیة

حقوق الطفولة بب�رائ�ت�ھ�اوص�ف�ائ�ھ�ا ع�ب�ر 
التفریق بین ال�ط�ائ�ر مش�م�ك�ش وال�ط�ف�ل 

 عنید .
القاص الحریزي یغور عمیق�ا   * ان خیال

في تفاصیل المشھد االجتماع�ي م�ن اج�ل 
عبر الحكي ع�ل�ى   انضاج الحبكة السردیة

لسان الطائر وھو یشتكي یومیات عذاباتھ 
وتعرضھ للتعذیب  -عنید-لصدیقھ البريء 

م��ن وحش��ی��ة اب��ي اس��م��اع��ی��ل وول��ده 

كان ی�ت�ف�ن�ن ف�ي اس�ال�ب ال�ت�ع�ذی�ب   الذي
والقصة م�ق�ارب�ة وج�دان�ی�ة ب�ی�ن ال�واق�ع 
المقموع من قبل رمزیات القمع السلطوي 

كأیقونة للق�م�ع   التي یمثلھا ابي اسماعیل
والس��ل��ب وال��ت��ع��ذی��ب م��ع��ب��را ع��ن ذل��ك 
بس�ردی�ات ت��خ�ی�ل��ی�ة ع�ل��ى لس�ان ال�ط�ائ��ر 
مشمش حیث منح الطائر فرصة ل�ت�م�ث�ی�ل 
ع��اك��س ع��ن واق��ع االنس��ان ال��م��ق��م��وع 

ب�ال�خ�واء وال�ظ�ل��م   ب�ی�وم�ی�ات�ھ الص�اخ�ب��ة
 والفجیعة ..

یص�ور ال�ق�اص  -* في قصة فخاخ الجنان
حالة الحب المقموع ب�ی�ن اس�ع�د وازھ�ار 
حیث شكال طرفي العشق الع�ذري ال�ن�ب�ی�ل 

المرتقب بی�ن   حیث یسعى كل منھما للقاء
الحبیبین من اجل اللقاء في المكان الخ�ط�أ 
وال�زم�ان ال�خ��ط�أ ح�ی��ث ك�ان ال��ل�ق�اء ف��ي 
مصیدة فخاخ ج�ن�ون االرھ�اب وی�وم�ی�ات 
العذاب العراقي حین�م�ا ی�ك�ون ف�ي دوام�ة 

ف�ك�ان ال�ل�ق�اء ق�ن�ط�رة   –الموت والتفخیخ 
للعبور وجدانینا بالحبیبی�ن جس�دا وروح�ا 
م��ن ال��ی��وم��ي ال��م��ت��ن��اھ��ي ال��ى االخ��روي 
المطلق... فجح السرد ف�ي ایص�ال ع�م�ق 
المأساة وفداحة االسى في ارض یج�ھ�ض 

 فیھا الحب والنقاء وحرارة اللقاء .
* ف��ي قص��ة (دم��وع م��رھ��ون) ادان��ة 
واضحة یفضح ع�ن�ھ�ا الس�رد ب�ت�ج�ل�ی�ات�ھ 
الفنیة وتوظیفھ السلوب الدرامي لیومیات 
التحول والبحث عن مصیر الذات والعائلة 
بعد التحول الس�ی�اس�ي واالق�ت�ص�ادي م�ن 
اقصى الدكتاتوري الى اقصى الدیمقراطیة 
المفترضة ب�ال�ح�ق�وق وال�ع�م�ل وال�ح�ری�ة 
ولكنھ الزیف الذي كب�ل ك�ل ش�يء واح�ال 
واقع التغییر الى یوم�ی�ات ت�ف�خ�ی�خ وص�ل 
(الكلب حمور) بدالل�ت�ھ ال�رم�زی�ة وذاك�رة 

رائ�ح�ة م�رھ�ون   الماضي یتعرض ع�ل�ى
ال��م��س��ت��س��ل��م لص��ورة ال��م��وت وال��رع��ب 
تحوالت سردیة سریعة بیو میات مرھ�ون 
م��ن م��واج��ھ��ة ھ��م��رات ال��م��ح��ت��ل ال��ى 
المشاركة في یومیات الموت والخواء مع 

 جموع الشعب المغلوب على امره.
* ام��ا قص��ة (دع��اب��ل خض��ر ) ف��ھ��ن��اك 
مزاوجة ینجح الكاتب ف�ي ایص�ال�ھ�ا ع�ب�ر 
اسم خضر ال�ف�ت�ى ال�ی�اف�ع ال�غ�ی�ور وب�ی�ن 

خض�ر  -حعابلھ ووسائلھ للعب والت�رف�ی�ھ 
ال��ف��ت��ي ال��م��ف��ج��وع ب��ال��ف��ق��ر وال��خ��واء 

تستلبھ دوامات العن�ف ال�ی�وم�ي   والجشع
في العراق المحتل حیث تتداخل ال�خ�ن�ادق 
وتفق�د ال�ب�وص�ل�ة وال ی�ع�رف ال�ع�دو م�ن 
الص��دی��ق، ت��رم��ز ال��ق��ص��ة ال��ى تص��وی��ر 
ال��ح��رم��ان ل��ل��ط��ف��ول��ة واالم ال��ع��راق��ی��ة 
المحرومة من الزوج وم�ن ح�ت�ى ال�ف�ت�ى 

وص��ور   ال�ذي یش�ارك��ھ�ا اوج��اع ال�ح��ی�اة
 الفقر ودوامة االغتراب.

 ص  اي ت ا ا ظ    (ا اء)
 

 بقلم الناقد ظاھر حبیب الكالبي
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 تعال َ یا ھذا الساقي .. تعال ْ

مة ِ بالغیم ِ   ففي ھذي الساعٍة المحزَّ

 .. وبالریح ِ العاصفة ِ

 ..في ھذي الساعة ِ 

 التي ال تتسع ُ لھا غرفة ُ نومي

 وال مالَذ لي منھا 

 سوى أن ْ الجأ َ إلى حانتكَ 

 إذن ْ علیك َ أْن تاتي یا ھذا الساقي وتسقیني 

 .حتى تفتك َ خمرتك َ بوقاري 

 

2 

 تعال َ.. تعال َ یا ھذا الساقي

 وقدم ْ لي اكثر َ خمورك َ فتكا ً بوقاري

 أنا ال أملك َ شیئا ً أخَسره ُ

 .. فال أرصدة َ لي

 ال بیتا ً فأخاف ُ علیھ ِ أن ْ یُسرق َ

 ال امتلك ُ حقال ً ُوأخاف ُ علیھ ِ من َ العاصفة ِ

 وال ماشیة ً یفترسھا الذئب ْ

 وحتى لو أني امتلك ُ ھذي الثروة َ

 ستكون ُ خسارتھا ھینة ً .. ھینة ً جدا ً

 .ولن أحتاج َ زیارة َ حانتك َ في ھذا اللیل ِ البارد ِ 

 

3 

 أنا خسرت ُ معلما ً یا ھذا الساقي

 ؟…أتعرف ُ ماذا یعني أن ْ یخسر َ تلمیذ ٌ معلَمھ ُ 

  .. خسرت ُ معلما ً

 علّق َ قندیال ً على بوابة ِ كلمتي

 لیدل َ علیھا سّھار َ اللیل ِ

 ومن ْ یحتاجون َ إلى من یؤنس ُ وحشتھم ْ

 فناولني بضع َ كؤوس ٍ یا ھذا الساقي

 فربما واست ْ خمرتك َ حزني

 وجعلت ْ صوْت بكائي معقوال ً

 حتى ال یقلَق جارتي ّ الكھلة َ "أم َّ شارلوت ْ"

 التي تستدعي "البولیس َ "

  َ ِ  م�ن كلّما ما سمعتني أبك�ي ف�ي الس�اع�اتِ  ال�م�ت�أخ�رة

 اللیل ْ.

4 

 إن َّ لي دالة ً علیك َ یا ھذ ا الساقي

َ  م�م�ا ت�ت�ح�دثُ  ع�ن�ھ�ا  َ  أك�ث�ر ألنّي أحدثت ُ عن ْ ح�ان�ت�ك

 اعالناتك َ

 التي یقدمھا التلفاز َ صباح َ مساء ْ

 اعالناتك َ التي تدفُع عنھا أمواال ً طائلة ً.

 

5 

 أنا تحدثت ُ كثیرا ً عن ْ حانتك َ ولم اطلب ْ ثمنا ً 

 تحدثت ُ لكل ِّ المحزونین َ من َ اھلي 

 تحدثت ُ ألصدقاء ِ الرحلة ِ

 لجمیع ِ من ْ أقابلھم ُ وأنا عائد ٌ إلى بیتي مخمورا ً

 وكل َّ من ْ أجدھم ُ یبكون َ بأصوات ٍ نائحٍة.

 

6 

 كنت ُ أوصي المحزونین َ جمیعا ً

 لتناول ِ تریاق ِ خمورك َ یا ھذا الساقي

 وأقول ُ لمن ْ أضاعوا دفء َ البیت ِ

 . بأن َّ حانتك َ ھي التي ترجعھم ُ إلى دفء ِ البیت ْ

 

7 

 لقد ْ تحدثت ُ كثیرا ً عن حانتك َ

 تحدثت ُ أمام َ متصوفة ِ "ھوملس ْ مونتریال َ"

 كتبت ُعنھا في الرسائل ِ التي أبعث ُ بھا لوطني

 ذي الجرح ِ األكثر ِ سعة ً من ْ بئر ٍ

 أبعث ُبھا إلى انھار ِ طفولتي

 إلى أصدقائي الذین َ طردوني من ْ حانة ِ ذاكرتھم ْ

 وللذین َ تخلت ْ عنھم ْ أكثر من امرأة ٍ أحبوھا

 . ونذروا لھا العمر ْ

 

8 

 فكافئني .. كافئني یا ھذا الساقي

ْ  ك�ل ِّ  وفي ھذي اللیلة ِ التي یحاصرني فیھ�ا ح�زن�ي م�ن

 جھاتي

 دعني امتأل ُ بخمرة ِ حانتك َ حتى تغدو كلماتي ثرثرة ً

 وحتى تفقد َ اقدامي قدرتھا على السیر ْ.

9 

 ھناك َ عاصفة ُ بكاء ٍ تجوب ُ منازل َ روحي

 لیل ٌ بارد ٌ ال أجد ُ موقد َ نار ٍ یحمیني من ْ سطوتھ ِ

 قمٌر ینزف ُ وال أحد َ یضمد ُ لھ ُ جرحا ً

فقدمْ  لي یا ھذا الساقي بضع َ كؤوس ٍ حتى ت�م�ت�ل�ئ ب�ھ�ا 

 روحي

 متى ما قدمت َ كؤوسك َ ھذي لي

  -وبخبرتك َ الفائقة ِ  -سیجعلك َ الرب ُّ

 .كبیر َ سقاة ِ خمور ِ الجنة ِ 

 

10 

 لكم ْ أنت ِ ثقیلة ٌ یا صخوَر المنفى

 .ولكم ْ أنت َ طویل ٌ ومخیف ٌ یا لیل َ الفقدْ 

 

11 

 یا حسین سرمك َ حسن ْ .. أیھا المعلمُ 

 وأنت َ تغادر ُ محراب َ كلمتك َ

 ھل ْ بكاك َ  "شط ُّ الدیوانیة ِ "

 ؟…یامن ْ كنت َ تحوش ُ الوحشة َ عن ْ رمل ِ شواطئھ ِ 

 وھل ْ بكتك َ فواختھ ُ التي تطعمھا حبات ِ القمح ِ

 وفتات الخبز ِ لتجعلھا تغني..؟

  

12 

 سأكون ُ تلمیذا ً عاقا ً یا معلمي 

 إن ْ لم ابك ِ في لیلة ِ فقدك َ ھذي حتى أشرق َ بدموعي

 إن ْ لم ْ أمش ِ حافیا ً وأنا اتنقل ُ من ْ غرفة ِ نومي

 حتى وقوفي أمام َ دموع ِ كتابك َ عني

 .. أنت َ یا معلمي

 وتركت َ كلماتي تبحث ُ عن ْ بیت ٍ یئویھا

 فال تجد ُ غیر َ ھضاب ٍ عالیة ٍ من َ الوحشة ِ

 .وخالء شاسع ٍ من َ البردْ 

 

13 

 فلتخلد ْ إلى الراحة ِ "یا حسین سرمك حسن"

 .. أخلد ْ إلى الراحة ِ

 أنت َ یا من ْ عشت َ غریبا ً في وطنك َ

 . ورحلت َ َ غریبا ً في الغربة ِ

    

 ا ا   َل 
 

 إلى المعلم الراحل د. حسین سرمك حسن
  
 

 عیسى حسن الیاسري 
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عندما نلقي الض�وء ع�ل�ى آخ�ر ال�ت�ط�ورات ف�ي    
الشأن العراقي سوف نت�ل�م�س ذات ال�ن�ت�ائ�ج ال�ت�ي 
حصلت في السنوات الس�اب�ق�ة وم�ا ب�ع�د ك�ل دورة 
إنتخابیة، بسبب النظام السیاسي وس�ل�وك ال�ط�ب�ق�ة 
السیاسیة التي إرتضت لنفسھا وبسب�ب مص�ال�ح�ھ�ا 
الضیقة ال�ح�زب�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة، أن ت�ت�ب�ن�ى ن�ظ�ام 
المحاصصة الطائف�ی�ة واإلث�ن�ی�ة وال�ق�وم�ی�ة وال�ت�ي 
أدارت بموجبھ الدولة ومؤسساتھا ولھذا لم تس�ت�ف�د 
من تجارب الدورات التشریعیة السابقة وفشلھا ف�ي 
تحقیق منجزات حقیقی�ة ل�ل�ش�ع�ب ب�ل ن�رى إزدی�اد 
ال��وض��ع س��وًء س��واء ف��ي ال��م��ال��ي واإلق��ت��ص��ادي 
أوالتنموي أومعالجة األزمات الساب�ق�ة ال�م�ت�راك�م�ة 
والتي تمیزت بال�ف�س�اد وس�وء ال�خ�دم�ات وض�ع�ف 
األداء النیابي بل اإلستھانة ب�م�ن إن�ت�خ�ب�ھ�م. وم�ن 
خالل عمل ال�م�ؤس�س�ات وال�ح�ك�وم�ات ال�م�ت�ع�اق�ب�ة 
والسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقض�ائ�ی�ة، ب�ق�ي 

وم�اب�ع�د  2003الحال كم�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ م�ن�ذ ال�ع�ام 
اإلستفتاء العام على الدستور الع�راق�ي ال�دائ�م ع�ام 

م ولكن الدستور أصبح أس�ی�ر اإلج�ت�ھ�ادات  2005
واإلنتقائیة عند تطبیق مواده وغالباً ما یتج�اھ�ل�ون�ھ 
السیاسیون. وك�م�ا ن�رى م�ای�ج�ري ح�ول اإلل�ت�زام 
بالسیاقات الدس�ت�وری�ة م�اب�ع�د إج�راء االن�ت�خ�اب�ات 
ال�م��ب��ك��رة األخ��ی��رة ح��ی��ث ت��م��ت م��خ��ال��ف��ة ال��م��واد 
الدستوریة التي تنظم ھذه السی�اق�ات وبس�ب�ب ع�دم 
التوصل إلى تحدید الكتلة األكبر في مجلس ال�ن�واب 
الجدید وإنتخاب رئیس الجمھوریة وتكلیف رئ�ی�س 
مجلس وزراء جدید من ق�ب�ل رئ�ی�س ال�ج�م�ھ�وری�ة 
وھنا تعطل عم�ل م�ج�ل�س ال�ن�واب ف�ح�دث ال�ف�راغ 
الدستوري وإنسداد مجری�ات إدارة ال�دول�ة وع�م�ل 
المجلس. ومن ناحیة الت�ح�ل�ی�ل ف�ن�ظ�ام ال�ح�ك�م ف�ي 
جمھوریة العراق (....جمھوري نیاب�ي (ب�رل�م�ان�ي) 
دیمقراطي. وھذا الدستور ضامن ل�وح�دة ال�ع�راق) 
المادة األولى. ھ�ل الش�ع�ب ال�ع�راق�ي ی�ع�ی�ش اآلن 

ب�أن�ھ   الحیاة الدیمقراطیة ؟ والجواب ك�ال وال�دل�ی�ل
الزال اإلعتماد على القوانین والتشریعات التعسفی�ة 
التي سنھا النظام ال�دك�ت�ات�وري الس�اب�ق وم�ج�ل�س 

 قیادتھ سیئ الصیت وخصوصاً حریة التعبیر.
بما إن االنتخابات لم تحقق تغییر في میزان ال�ق�وى 
داخل مجلس النواب ولكن حص�ل ت�غ�ی�ی�ر ف�ي ع�دد 

ودخول عدد من المس�ت�ق�ل�ی�ن مقاعد الكتل المھیمنة 
ول�ك�ن ھ�ذا ال�ع�دد والتشرینیین تحت قبة البرل�م�ان 

عانى ومنذ البدایة الخالفات وعدم توحید صفوف�ھ�ا. 
% 40فضالً عن قلة نسبة المشاركة ح�ی�ث ك�ان�ت 

بسبب عدم الثقة والمقاطعة والتسویف ف�ي إج�راء 
االنتخابات حیث إستط�اع�ت ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة أن 
ترتب نفسھا وتستعید نف�وذھ�ا ب�ع�د الض�رب�ة ال�ت�ي 
وجھت ألیھا من قبل جماھیر الشعب. وب�ھ�ذا ی�ل�وح 
في األفق اآلن بوادر حراك جدید یتوجھ نحو التأكید 
على شعار الدولة المدنیة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وال�ع�دال�ة 
االجتماعیة والبدأ بالحراك اإلحتجاج�ي وال�م�ط�ل�ب�ي 
والتوج�ھ ن�ح�و ال�ق�وى ال�وط�ن�ی�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
والیساریة ودعوتھا إلى (اإلرتقاء بمستوى التعاون 
والتنسیق فیما بینھا وصوالً إلى صیغ أك�ث�ر ت�ق�دم�اً 
للعمل المشترك وبلورة رؤى مشتركة حول أولی�ات 
الحراك ومطالب�ھ وأھ�داف�ھ) وال�م�ط�ل�وب اآلن ھ�و 
التغییر الشامل نحو إطالق طاقات الش�ع�ب ل�غ�رض 

المدنیة الدیمق�راط�ی�ة وال�ت�خ�ل�ص م�ن   بناء الدولة
الفساد والفاسدین، تطبیق المواد الدستوری�ة ب�ح�ق 

الملیشیات والسالح المنفلت والخالص من منظومة 
األقلیة الحاكمة وسیاستھا ونھجھا. ولھ�ذا الی�م�ك�ن 
فقط األعتماد على الشعارات وإن�م�ا ال�ع�م�ل وع�ل�ى 
نطاق واسع بین جم�اھ�ی�ر الش�ع�ب ب�ك�ل ش�رائ�ح�ھ 
وطبقاتھ وتحویل الشعارات إلى مناھج عمل ف�ع�ال�ة 
فالتغییر الشامل یطلب الوحدة الوطنیة ون�ب�ذ ن�ظ�ام 
المحاصصة الطائفیة وتوحید الصفوف حول مطالب 
مشتركة ولھذا بادر التیار الدیمقراطي العراقي على 
العودة بتنظیم صفوفھ وعقد مؤتمره الثالث م�ن ث�م 
عقد الموسع األول والثاني. وكان ش�ع�ار ال�م�وس�ع 
الثاني (ال لتجویع الشعب.. نعم لإلسراع في تشكی�ل 
ال�ح�ك��وم�ة م�ن دون م��م�اط��الت) وق��د حض��ر ھ��ذا 
االجتماع ممثلین عن أحزاب الت�ی�ار وش�خ�ص�ی�ات�ھ، 
وعدد م�ن األح�زاب ال�م�دن�ی�ة، م�م�ث�ل�ي ال�ح�رك�ات 
االح�ت�ج�اج��ی�ة، اإلت�ح��ادات وال�ن��ق�اب�ات وم��ن�ظ�م��ات 
المجتمع المدني، ونخبة من الشخصی�ات ال�وط�ن�ی�ة 
المستقلة، وممثلي تنسیقیات التیار الدیمقراطي ف�ي 
المحافظات. وقد صّرح علي مھدي عض�و ال�م�ك�ت�ب 
التنفیذي لصحیف�ة ط�ری�ق الش�ع�ب ب�أن االج�ت�م�اع 
الثاني الموسع ت�داول بش�أن ال�دع�وى ال�ق�ض�ائ�ی�ة 
المرفوعة من التیار الدیمق�راط�ي م�م�ث�الً ب�ال�ح�زب 
الشیوعي العراقي وحزب األمة العراقي ضد رئی�س 
مجلس النواب إضافة ل�وظ�ی�ف�ت�ھ، أم�ام ال�م�ح�ك�م�ة 
األتحادیة العلیا وذلك بسبب حنث النواب ب�ال�ی�م�ی�ن 
الدستوریة وتنصلھم عن إنتخاب رئیس الجمھوریة 
وخرق التوقیتات الدستوریة وعدم إستكمالھا وعدم 

وت�أخ�ر  2022إقرار قانون الموازنة العامة لس�ن�ة 
تشكیل الحكومة. وفي الخامس من شھر ح�زی�ران/ 

 110یونیو الجاري نظرت المحكم�ة ف�ي ال�دع�وى 
(إتحادیة) وقررت تأجیل قرارھا بشأن الدعوى إل�ى 

 .2022/حزیران /28یوم 
 

ومن ضمن التحشید والحراك ال�ج�م�اھ�ی�ري أص�در 
وال�ح�راك�ات المجل�س ال�ت�ش�اوري ل�ق�وى تش�ری�ن 

ح�ی�ث  2022  في األول من حزیران  الوطنیة بیان
أشار إلى ان سبعة أشھر م�رت ع�ل�ى االن�ت�خ�اب�ات 
البرلمانیة وقوى المحاصصة تواص�ل ص�راع�ات�ھ�ا، 
مم�ا ق�اد إل�ى ح�ال�ة اإلنس�داد الس�ی�اس�ي ال�راھ�ن�ة 

 :وتداعیاتھا على الصعد المختلفة. وجاء في الب�ی�ان
تطلع المنتفضون إلى تحقیق الدیمقراطیة الحقیق�ی�ة 
لمصلحة الش�ع�ب وإلی�ق�اف ال�ت�دھ�ور االق�ت�ص�ادي 
والسیاسي والمالي والفساد المستشري عل�ى ك�اف�ة 
المستویات وعلى ھذا الطریق قدم شباب اإلنتفاض�ة 
دماءھم الزكیة ثمناً غالیاً جداً فأستش�ھ�د أك�ث�ر م�ن 

ألف شاب جریح وُمعاق وم�ازال  25متظاھر و700

المجرمون یسرحون خ�ارج ق�ف�ص ال�ع�دال�ة...ك�م�ا 
أش�ار ال�ب�ی�ان إل�ى م�ع�ان�اة ج�م�اھ�ی�ر الش�ع�ب م��ن 
الصراع�ات الس�ی�اس�ی�ة وال�ت�ن�اح�رات ب�ی�ن ال�ك�ت�ل 

 20المتنفذة التي أدارت الدولة م�ن�ذ م�ای�ق�رب م�ن 
 عاماً.

 
 حریة التعبیر:

ھیئة أمناء شبكة اإلعالم العراقي توقف ب�رن�ام�ج  -
(المحاید)إلستضافتھ صحفیاً انتقد السلطة القضائیة 
على خلفیة اعت�راض�ات س�ی�اس�ی�ة ع�ل�ى رأي أح�د 
ضیوف البرنامج وأطالقھ رأیاً أزاء مجلس القض�اء 
األعلى وأصدرت ھیئة األمناء في الش�ب�ك�ة ق�رارھ�ا 

إی�ق�اف  في ساعات متأخرة من لیلة األرب�ع�اء ع�ل�ى
برنامج المحاید والذي یقدمھ الدكتور سعدون ضم�د 
دون حص��ول أي اج��ت��م�اع أو تص�وی��ت م�ن ق��ب��ل 
أعضاء الھیئة ومنع إستض�اف�ة ال�ك�ات�ب الص�ح�ف�ي 
سرمد الطائي الذي حذر من دكتاتوریات جدیدة ف�ي 
البلد منتقداً أوامر القبض ال�ت�ي یص�درھ�ا م�ج�ل�س 
القضاء األعلى، كما أصدر رئیس مجل�س ال�ق�ض�اء 
األعلى بیاناً متھماً مقدم ال�ب�رن�اج ب�ق�ص�د األس�اءة. 
جمعیة الدف�اع ع�ن ح�ری�ة الص�ح�اف�ة ف�ي ال�ع�راق 
أستغربت من البیان الصادر من السید فائ�ق زی�دان 
والذي وص�ف ف�ی�ھ م�ق�دم ال�ب�رن�ام�ج ب�ال�م�ت�ط�رف 

 السلبي...
لقد كان ھذا األجراء مؤشر على تض�ی�ی�ق مس�اح�ة 
حریة التعبیر والصحافة في العراق. كما وجھ مئات 
من المثق�ف�ی�ن وال�ف�ن�ان�ی�ن واإلع�الم�ی�ی�ن واألدب�اء 
واألكادیمیین والناشطین المدنیین بیان�اً أس�ت�ن�ك�روا 
فیھ واقع حقوق اإلنسان في عموم العراق، السی�م�ا 
حریة التعبیر التي (تشھد تراجعاً ملحوظاً) ف�ي ظ�ل 
تزاید أوامر االعتقال التي تستھدف ناشطین وأدباء 
مس��ت��ن��دة إل��ى ق��وان��ی��ن ُس��ن��ت ف��ي زم��ن ص��دام 

وإح�ت�ج�اج ع�ل�ى تص�رف رئ�ی�س م�ج�ل�س   حسین
القضاء األعلى ت�ج�اه ب�رن�ام�ج ال�م�ح�ای�د وال�م�ق�دم 
ال��دك��ت��ور س��ع��دون ض��م��د ال��م��ع��روف ب��م��ھ��ن��ی��ت��ھ 
وموضوعیتھ حیث یعتب�ر ب�رن�ام�ج�ھ م�ن ال�ب�رام�ج 
الناجحة ونقل الرأي والرأي اآلخرمن خ�الل ح�وار 
یتمیز بالحقائق والموضوعیة. من خالل ماتقدم فأن 
العراق یعیش أجواء محمومة تتمیز بالصراع ب�ی�ن 
الكتل المتنفذة وإس�ت�م�رار ت�ع�ط�ی�ل ع�م�ل م�ج�ل�س 
النواب بغیاب الموازنة ال�ع�ام�ة وب�ال�م�ق�اب�ل ی�زداد 
التضخم وإرتفاع األسعار مما أدى ذلك إلى ارت�ف�اع 
غالء ال�م�ع�ی�ش�ة ف�ي ال�وق�ت ال�ذي ت�زداد واردات 
األموال من بیع النفط. وی�ع�ی�ش الش�ع�ب ال�ع�راق�ي 
ظروف أمنیة صعبة ومش�اك�ل وح�روب أث�رت ف�ي 
تفاقم األزمة العامة ال�ع�ال�م�ی�ة ل�ل�دول ال�رأس�م�ال�ی�ة 
وخلق أجواء الحرب الباردة وتحشید الجی�وش م�ع 
إنتعاش سوق االسلحة ولھذا جمیع البلدان اآلن ق�د 
تأثرت بالحرب الروسیة األوك�ران�ی�ة ح�ی�ث ت�أث�رت 

وال�غ�از   تجارة الحبوب والمحاصیل وأسعار ال�ن�ف�ط
والعراق ب�دون ح�ك�وم�ة س�وى ح�ك�وم�ة تص�ری�ف 
برئاسة الكاظمي ومجلس نواب عاطل عن التشریع 

والعمل على خدمة الشعب. 
كم�ا إزداد ال�ح�راك ال�ج�م�اھ�ی�ري ق�وة ل�ل�م�ط�ال�ب�ة 

مشاكل األجور المت�دن�ی�ة وال�ب�ط�ال�ة   بالحقوق وحل
إن ض�ری�ب�ة  والفقروالوض�ع الص�ح�ي ال�م�ت�دھ�ور.

اإلرتباط والوالء للدول األجنبیة سوف تدفع ث�م�ن�ھ�ا 
 .شعوب المنطقة إقلیمیاً ودولیاً 

 دوا  ة زا!!ا اع واا 

 صبحي مبارك/ مالبورن

 



ي التسعینات احتضن�ت دمش�ق ف  
إعداد ال تح�ص�ى م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
الھاربی�ن م�ن ال�وض�ع ال�ع�ام ف�ي 
ال��ع��راق ، ب��ع��ض��ھ��م اس��ت��ق��ر ف��ي 
س�وری�ا لس�ن�وات ل�ی�م�ارس ع�ب��ر 
التنظیم السیاسي الذي ینتمي الیھ 
نش�اط�اً س�ی�اس�ی��ا مض�ادا ل�ل�ن�ظ��ام 
السابق كما ھو ال�ح�ال م�ع ح�زب 
الدعوة وكیانات اخرى ذات توجھ 
إسالمي والبع�ض االخ�ر انض�وى 
تحت خیمة التنظیمات الس�ی�اس�ی�ة 
الیساریة. وبین ھذا الفریق وذاك 
عدد كبیر من المستقلین الكارھین 

 .لما آلت الیھ األحوال في ب�ل�دھ�م
كانت سوریا ح�ی�ن�ذاك م�الذا آم�ن�ا 
ل��ج��م��ی��ع ال��واف��دی��ن م��ن ال��ع��راق 
وألس��ب��اب م��خ��ت��ل��ف��ة إح��اط��ھ��م 
السوریون بمع�ام�ل�ة حس�ن�ة دون 
تمیز واتاحوا لھم وسائل الت�ع�ب�ی�ر 
عن مواقفھم السیاسیة وفعالیاتھم 
األدب�ی�ة وال�ف��ن�ی�ة، ك�ان��ت دمش��ق 
مركزا لتجمع الكفاءات ال�ع�راق�ی�ة 
من شعراء وفنانین وأدباء وبحكم 
ت�واج��دھ��م ف��ی��ھ�ا م��ت�ق��ارب��ی�ن ف��ي 
السكن او في التردد ع�ل�ى أم�اك�ن 
محددة توثقت ع�الق�ت�ھ�م ب�ب�ع�ض 
ف��ال��ھ��م��وم ال��ت��ي ی��ع��ان��ون م��ن��ھ��ا 
متقارب�ة وال�ت�ط�ل�ع ن�ح�و األفض�ل 
یوحدھم ویمھد لتعاونھم في تنفیذ 

مق�ھ�ى ال�روض�ة ك�ان  مشاریعھم.
مكانھم المفضل فی�ھ ی�ت�ح�اورون، 
یختلفون ویتخاصم�ون ،ی�ت�ف�ق�ون 
ویخططون للفعالیات الثقافیة. ف�ي 
ھذا المكان اختمرت فكرة تاسی�س 

المنتدى العراقي للثقافة وجم�اع�ة 
أوروك للمسرح بجھد من م�ظ�ف�ر 
النواب وج�م�ع�ة ال�ح�ل�ف�ي وب�اس�م 

كان الراحل م�ظ�ف�ر ال�ن�واب  .قھار
مرك�ز ال�ج�اذب�ی�ة األم�ث�ل ل�م�ع�ظ�م 
المبدعین العراقیین الذین وج�دوا 
فی�ھ ال�ق�دوة وال�ن�ض�وج ال�ف�ك�ري 
والوضوح وتقب�ل االخ�ر وبس�ب�ب 
ما تمتع بھ من خصال كان یحظ�ى 

 .بكاری�زم�ا ت�ؤث�ر ف�ي االخ�ری�ن 

تداول اعضاء جماعة أوروك فیما 
ب��ی��ن��ھ��م بش��أن ت��ق��دی��م ع��رض 
مس�رح�ي ی�ت�ول�ى ت�أل�ی�ف�ھ م�ظ�ف��ر 
وی�خ�رج�ھ ب��اس�م ق�ھ�ار ، ف�ك�ان��ت 
بدایة الش�روع ب�ن�ص مس�رح�ی�ة. 

وب��ط��ری��ق��ة م��غ��ای��رة  .ال��ع��رب��ان��ھ
لل�م�أل�وف ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ن�ص�وص 
"بمعنى ان مظفر ل�م ی�ن�ج�ز نص�ا 
مسرحیا مطبوعا او حتى مس�ودة 
نص یوفر لباسم إمكانیة ال�ت�ع�ام�ل 
م��ع��ھ م��ا ق��ب��ل ات��خ��اذ ال��ق��رار 

ك�ان ال�ن�ص "بالتدریبات االول�ی�ة 
ف�ي ذھ�ن م�ظ�ف��ر م�ج��رد خ�ط��وط 
لحكایة ات�خ�ذت ش�ك�ل�ھ�ا ال�ن�ھ�ائ�ي 
خالل التدریبات لتصل الى مرحل�ة 
ال��ن��ض��وج وھ��ذا االس��ل��وب ف��ي 
ال��ت��أل��ی��ف ی��دخ��ل ض��م��ن مص��ل��ح 
التدوین على الخشب�ة اي ت�زام�ن 
إع��داد ال��م��ش��اھ��د م��ع ال��ت��دری��ب 

واالنتقال من الجزئیات (المكونات 
المتناث�رة ل�ل�ح�ك�ای�ة ال�ى م�رح�ل�ة 
الترابط بین المشاھد وص�وال ال�ى 
الفكرة االساسیة). لجأ باسم ق�ھ�ار 
الى م�م�ث�ل�ی�ن ھ�واة ع�وض�ا ع�ن 
ممثلین محترفین وكان قراره ف�ي 
ت��ق��دی��ري ص��ائ��ب��ا ف��ع��رض ك��ھ��ذا 
یحتاج الى فریق یرى ف�ي ال�ن�ص 
جزءا من معاناتھ على الم�س�ت�وى 
الشخصي ابتداءا واالن�ط�الق ال�ى 

ربط تلك المعاناة بوضع اجتماعي 
فریق یبوح بھمومھ ویط�رح  .عام

ق��ن��اع��ات��ھ وی��ب��ح��ث ع��ن وس��ی��ل��ة 
لتحقیق احالمھ فوجد ضال�ت�ھ ف�ي 
شوقیة ال�ع�ط�ار وف�اروق ص�ب�ري 
وج�م�ع�ة ال�ح�ل�ف�ي ورائ�ف�ة اح�م�د 

ان … وص��الح ھ��ادي ورف��اق��ھ��م 
مض��م��ون ال��ن��ص ارت��ك��ز ع��ل��ى 
ذكریات مظفر ف�ي الس�ج�ن ح�ی�ت 
توفرت لھ فرصة االختالط بنماذج 

س�ج�ن�اء  .مخت�ل�ف�ة م�ن الس�ج�ن�اء
الرأي. والمحكومون ع�ن قض�ای�ا 
جنائیة، ولكي یجعل ال�ن�ص اك�ث�ر 
تأثیرا بال�م�ت�ل�ق�ي اخ�ت�ار ال�ل�ھ�ج�ة 
الشعبیة والحوار ال�م�ن�اس�ب ل�ك�ل 
شخصیة وفقا لمستواھا ال�ث�ق�اف�ي 
واستعان بالشعر في مشاھد قلیل�ة 
ابرزھا تتعلق بالسجین ال�م�ن�ت�م�ي 

 لسكان الھور. 

تدور احداث الن�ص ف�ي زن�زان�ات 
السجن ال�م�ت�ج�اورة وف�ي س�اح�ة 
الس��ج��ن والس��ج��ن��اء م��ت��ن��وع��ون 
بینھم السیاسي الم�ع�ارض ورج�ل 
ال��دی��ن وال��م��دان ب��ج��ری��م��ة غ��ی��ر 
س���ی���اس���ی���ة والش���اذ واإلنس���ان 
ال�ب��س��ی�ط .. الص�راع ف��ي ال��ن��ص 
یشتمل على محوری�ن االول ب�ی�ن 
الس�ج�ن�اء أن�ف��س�ھ�م وھ�و ص��راع 
ناجم عن اختالف�ات ف�ي الس�ل�وك. 
وص��راع ج��وھ��ري وم��ھ��م م��ع 
م��اض��ی��ھ��م وذك��ری��ات��ھ��م وفض��اء 
الحریة الذي سلب منھم ، یع�رض 
النص "من خالل است�رج�اع ت�ل�ك 

حكای�ة ك�ل م�ن�ھ�م ف�ي "الذكریات 
مشاھد تت�خ�ذ م�ن ب�اح�ة الس�ج�ن 
مكانا لتجسید م�ج�ری�ات ال�ح�ك�ای�ة 
وال�ك��ش�ف ع�ن اس�ب��اب دخ��ول�ھ��م 
الس���ج���ن، وب���ال���رغ���م م���ن ان 
شخصیات نص العربانھ یج�م�ع�ھ�ا 
م�ك�ان واح�د ھ�و الس�ج�ن ل�ك�ن�ھ�ا 
تتباین ف�ي اس�ب�اب دخ�ول�ھ ف�إل�ى 
ج�ان�ب الس�ی�اس��ي ال��ذي ی�ت��ش�ب��ث 
بشعار العدالة والمساواة وی�ف�ت�ق�ر 
ال��ى رؤی��ة ن��اض��ج��ة ل��ت��ح��ق��ی��ق��ھ��ا 
والعاشق الذي قتل عشیقتھ. وابن 
الھور الذي انتزع قسرا من بیئت�ھ 
بتھمة زائفة واھم ش�خ�ص�ی�ة ف�ي 
الن�ص (الش�خ�ص�ی�ة ال�م�ح�وری�ة) 
بائع الباقالء الذي ل�م ی�م�ل�ك ق�ب�ل 
اعتقالھ سوى عربانھ یتجول فیھا 
ف��ي األزق��ة ل��ی��ض��م��ن م��ع��ی��ش��ت��ھ 
فاتھمتھ السلطة بتھم�ة س�ی�اس�ی�ة 
قادت�ھ ل�ل�س�ج�ن.. ن�ص ال�ع�رب�ان�ھ 
یعرض ح�ك�ای�ات بش�ر أج�ھ�ض�ت 
احالمھم وھ�م ف�ي الس�ج�ن ال�ذي 
یجمعھم ببعض ویرمز الى صورة 

للسجن الكبی�ر. اي ال�وط�ن ال�ذي 
أحاطھ الج�الدون ب�أس�وار ذھ�ب�ت 
بتمنیات من یس�ع�ى ل�ن�ظ�ام ع�ادل 
وتغییر ممكن ت�ح�ق�ی�ق�ھ ول�و ب�ع�د 

ح��ی��ن ع��رض�ت مس��رح��ی��ة  .ح�ی��ن
العربانھ ف�ي ال�راب�ع م�ن ن�ی�س�ان 

ع�ل�ى خش�ب�ة مس�رح  ١٩٩٥عام 
الحمراء في دمشق وھو المس�رح 
األھم واألشھر في سوریا ح�ق�ق�ت 
نجاحا باھ�را واس�ت�ج�اب�ة ل�رغ�ب�ة 
الجمھور است�م�ر ع�رض�ھ�ا ل�م�دة 

ھامش :ان اس�ت�ذك�ار  .شھر كامل
ھذا العرض االستثنائي لمسرحی�ة 
العربان�ھ ی�دع�ون�ا ال�ى ال�ت�ع�ری�ف 
المكثف بمخرجھ باسم قھار ال�ذي 
ی��ح��ظ��ى ال��ی��وم ب��ح��ض��ور ط��اغ��ي 
كممثل ومخرج ومؤلف مسرح�ي. 
ت�خ�رج ب�اس�م م�ن ك�ل�ی�ة ال�ف�ن�ون 

وغ��ادر  ١٩٩٠ال��ج��م��ی��ل��ة ع��ام 

العراق لیقیم ف�ي اك�ث�ر م�ن دول�ة 
ف��ي اس��ت��رال��ی��ا وس��وری��ا ومص��ر 
وخالل ما یزید عن ث�الث�ی�ن ع�ام�ا 
اخ�رج ال��ع�دی��د م�ن االع��م�ال ف��ي 
االقطار ال�م�ش�ار ال�ی�ھ�ا واك�ت�س�ب 
خ��ب��رة ت��راك��م��ی��ة وح��از ال��ن��ص 

 " المسرحي الذي كتبھ" برت�ق�ال
على الجائزة االولى ف�ي مس�اب�ق�ة 
ال��ھ��ی��ئ��ة ال��ع��رب��ی��ة ل��ل��م��س��رح 
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"یحمل العصف�ور األزرق الس�م�اء ع�ل�ى 
ھذا ما كتب�ھ أح�د أھ�م ف�ال�س�ف�ة   ظھره"

الّالعنف األمریكیین ھنري دیف�ی�د ث�ورو، 
في لحظة عزلة وتأّمل في م�ع�ن�ى ال�ح�ی�اة 
وفلسفتھا وفي الدعوة إلى ال�ق�ط�ی�ع�ة م�ع 
العنف، وھي قطیعة مكلفة ألن�ھ�ا ت�خ�ال�ف 
الس��ائ��د والش��ائ��ع وال��غ��ال��ب ال��ت��اری��خ��ي 
والفعلي، ولكن كیف یمكن تح�ق�ی�ق ذل�ك؟ 

 وأیّة قّوة قادرة على مثل ھذا االختیار؟
"خط�وة واح�دة ل�ن ت�ع�بّ�د ط�ری�قً�ا ع�ل�ى 
األرض، كما أن ف�ك�رة واح�دة ل�ن ت�غ�یّ�ر 
شیئًا في العقل، تتابع ال�خ�ط�وات س�ت�ع�بّ�د 
الطریق، ك�م�ا أن ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ت�ف�ك�ی�ر 
سیصنع المستحیل الذي یغیّ�ر ح�ی�ات�ن�ا"، 
وھو خالص�ة م�ا ت�وّص�ل إی�ھ ث�ورو م�ن 
تجربة حرب االستقالل األمریكیة، بل أح�د 
دروسھا الم�ھ�م�ة، ح�ی�ث ازدھ�ر ی�وم�ھ�ا 
األدب األمریكي متخًذا قیًما ج�دی�دة ت�ق�وم 
ع��ل��ى االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ذات واح��ت��رام 
الطبیعة ومقاومة االسترقاق، فض�ًال ع�ن 
التحلّي بحس الفكاھة التي ألھمت الك�ث�ی�ر 

 من المثقفین.
واع��ت��ب��ر ال��روائ��ي وال��دو إم��رس��ون أن 
الوصول إلى ح�ال�ة روح�ی�ة س�ام�ی�ة ھ�و 
الذي یمنح اإلنسان مثل ھذه ال�ق�وة، وق�د 

ب��ھ��ذا  1863نش��ر ك��ت��ابً��ا ف��ي ال��ع��ام 
الخصوص مستق�ط�بً�ا ع�دًدا م�ن ال�ك�تّ�اب 
حولھ لتشكیل ما أطل�ق ع�ل�ی�ھ "ال�ح�رك�ة 
المتعالیة" التي وصل تأثیرھا إلى ب�ع�ض 
العامة من الناس، وأش�ار إم�رس�ون إل�ى 
أن بصیرة اإلنسان وحواسھ تسم�و ع�ل�ى 
المعرفة التي تأتي ع�ن ط�ری�ق ال�م�ن�ط�ق 
واالستنتاجات، وبالتالي فھي األھم والتي 
یمكن أن تُستكمل بالمعلومات وال�م�ع�ارف 

 والعلوم.
ومن بین الذین تأثروا بالحركة المتع�ال�ی�ة 
ثورو فانخرط فیھا، وحاول اتخاذ ال�ع�زل�ة 
سبیالً لتطبیقھا، وق�د دّون ت�ج�رب�ت�ھ ف�ي 
كتابھ "وال�دن"، ح�ی�ث ع�اش ف�ي ك�وخ 
على الشاط�ئ الش�م�ال�ي ل�ب�ح�ی�رة وال�دن 

إدماج الّالعنف بالطبیعة والعكس   محاوًال 
أیًضا، كان ذلك في إطار اإلیم�ان ب�أن هللا 
م��وج��ود ف��ي ك��ّل ش��يء ف��ي اإلنس��ان 
والطبیعة، وھو األمر الذي مثّلھ أص�ح�اب 
الفلسفة المتعال�ی�ة ال�ذی�ن ان�ق�س�م�وا إل�ى 

 قسمین:
اھتّم باإلصالحات االجتماعیة. أما  -األول 
فاھتم بالفرد ویعتبر كت�اب ث�ورو  -الثاني 

 1849"العصیان المدني" الص�ادر ف�ي 

ت��ج��س��ی��ًدا ل��ل��ت��ح��ّول ف��ي داخ��ل االنس��ان 
واستعداده للمقاومة ال�ّالع�ن�ف�ی�ة. وت�ق�وم 
فكرة العصیان ال�م�دن�ي ع�ل�ى ال�م�ق�اوم�ة 
السلبیة، خصوًصا رفض تطبیق القوانی�ن 
غیر العادلة، أي االح�ت�ج�اج ع�ل�ى ال�ظ�ل�م 
باالمتناع عن تطبیق القانون، ومن خ�الل 
ال�ت�ح�ّول ال�ف�ردان�ي ی�م�ك�ن ق�ی�ادة ت�ح��ّول 

 مجتمعي للتغییر بالسلم ولیس بالعنف.
واعتمد صدیقنا الفیلسوف الّالعنفي ج�ان 
ماري مولر ھذا المنھج برفضھ االنخ�راط 
في الجیش ال�ف�رنس�ي ل�م�ح�ارب�ة الش�ع�ب 

، وُسجن عل�ى أث�ر 1960الجزائري العام 
ذلك لیكّرس حیاتھ منذ ذلك التاریخ وحتى 

 لفلسفة الّالعنف. 2021وفاتھ العام 
جدیر بالذكر أن ثورو یُ�ع�ت�ب�ر م�ن أوائ�ل 
الفالسفة الّالع�ن�ف�ی�ی�ن ال�ذی�ن ت�أثّ�ر ب�ھ�م 
ال��روائ��ي ال��روس��ي الش��ھ��ی��ر ت��ولس��ت��وي 
والمھاتما غاندي قائد المقاومة الّالعنفیة 
في الھند ومارتن لوثر كینغ زعیم ح�رك�ة 
الحقوق المدنیة األمریكیة. واس�ت�م�ّد ذل�ك 
من قراءاتھ لفلسفة القرن السادس عش�ر 
األوروبیة، علًما بأن ال�ث�ق�اف�ات ال�ق�دی�م�ة 
الصینیة والھندیة والیونانیة والروم�ان�ی�ة 

اإلسالمیة، وحتى قبل اإلسالم   –والعربیة 
احتوت على شذرات العنفیة، حیث یوج�د 
في التاریخ البشري ومضات العنف�ی�ة ل�م 
تكتمل أو أنھا انقطعت في غ�ل�ب�ة ال�ع�ن�ف 

 وھیمنتھ باعتباره القاعدة السائدة.

وال��ح��دی��ث ع��ن ال��ع��ن��ف وال��ّالع��ن��ف ذو 
شجون، فقد شھدن�ا ف�ي ف�ت�رة م�ا أط�ل�ق 
علیھ الربیع ال�ع�رب�ي ت�ن�ازع وس�ی�ل�ت�ی�ن، 
تراوحت بین العنف والّالعنف ففي ح�ی�ن 
اتخذت تون�س ومص�ر ط�ری�ق ال�ّالع�ن�ف 
سارت بل�دان أخ�رى ف�ي ط�ری�ق ال�ع�ن�ف 
والعنف المضاد مخلّ�ف�ة ف�وض�ى وخ�رابً�ا 

وھو ما عاشتھ أوروبا الشرقی�ة   ودماًرا،
أیضاً في مواجھة األنظمة الشمولیة، م�ع 
مالحظة أن البلدان التي انتقلت من ط�ور 
إلى طور بالّالعنف ظلّت متم�اس�ك�ة ع�ل�ى 
الرغم م�ن ال�ت�ح�دی�ات ال�ت�ي واج�ھ�ت�ھ�ا، 
وستكون التغییرات أكث�ر س�ال�س�ة وأم�نً�ا 
لمن یلتجأ إلى ال�ّالع�ن�ف ح�ت�ى وإن ك�ان 
قادًرا على استخدام العنف على الرغم من 

 طول الطریق وتعقیداتھ.
لقد بدأ األمریكیون في مقاومة االستعم�ار 
البریطاني بالّالعنف قبل االستقالل، وذلك 
ب�االم��ت�ن��اع ع�ن دف�ع الض��رائ�ب ورف��ض 
ال��ّرق، وق��د ت��ع��ّم��ق ھ��ذا ال��ت��وّج��ھ ف��ي 
عشرینیات وث�الث�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 
عشر عندما ارت�ف�ع�ت وت�ی�رة ال�م�ط�ال�ب�ة 
بإلغاء االسترقاق، وذلك بعد أن ألغى باي 

 23تونس المشیر أحمد ب�اش�ا ال�رق ف�ي 
، وھ�ي أول 1846ینایر / كانون الث�ان�ي 

دولة في العالم تلغي الرق، وبعدھا ب�ن�ح�و 
عقدین ألغت الوالیات المتح�دة ال�رق ف�ي 

، علًما بأن الذین تبنّوا فكرة إل�غ�اء 1865
الرق كانوا یؤمنون بال�ط�ری�ق ال�ّالع�ن�ف�ي 
العتبارات دی�ن�ی�ة ت�ت�ع�لّ�ق ب�ان�ح�دارات�ھ�م 
المسیحیة، ومن وجھ�ات ن�ظ�رھ�م أن�ھ ال 
یجوز مطلقاً ألي إنسان أن یمارس سلطة 
على إنس�ان آخ�ر، وط�ری�ق ال�ع�ن�ف ھ�و 
طریق السلطة، لذلك انقاد ھؤالء إلى ن�ب�ذ 

 العنف ألنھم ضّد السلطة.
 

الّالعنف مفھوم جدید ألنھ یدخ�ل ق�ط�ی�ع�ة 
أبستمولوجیّة بینھ وب�ی�ن ث�ق�اف�ة ال�ع�ن�ف 
الموروثة من ال�ت�ق�ال�ی�د وال�ع�ادات ب�ف�ع�ل 
تواتر االستعمال، ح�ی�ث ت�زداد ال�ق�ط�ی�ع�ة 
ص��ع��وب��ة ح��ی��ن ت��ت��ع��لّ��ق ب��ال��دی��ن أو 
األی��دی��ول��وج��ی��ا، ف��م��ا ب��ال��ك ح��ی��ن ت��ك��ون 
المفاھیم والتعالیم والممارسات مصحوب�ة 
بالعنف، األمر الذي یعني أن القطیعة حفر 
في العمق ولیست نقًرا ف�ي الس�ط�ح، ألن 
الّالعنف لیس أیدیولوجیا ولی�س ع�ق�ی�دة 
وإنما ھو حكمة، أي ف�ل�س�ف�ة وال�ف�ل�س�ف�ة 
تعني "حب الحكمة" و"الحكمة حقی�ق�ة" 

 و"الحقیقة حیاة".

 ّت 
ا  
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المغنِّیة األوبرالیّة ال�لّ�ب�ن�ان�یّ�ة ال�م�دھش�ة ھ�ب�ة 
القّواس ابنة صیدا، المتعانقة مع نسیِم ال�ب�ح�ِر 
المعبّق برائحة اللّیمون وأریِج الورد الج�وري، 
قّمطَِت الموسیقى روَحھا منُذ أن تبرعَمْت عل�ى 
نی�ا، وت�غ�ل�غ�ل�ْت األن�غ�اُم ف�ي مس�ام�اِت  وجِھ الدُّ
بْت آفاقُھا بأعذِب األل�ح�اِن إل�ى  كینونتھا، فتشرَّ
أْن أصبَح قلبھا بحیرةَ ف�رٍح وح�ن�ی�ٍن، ی�ن�اغ�ي 
ابتھاالِت أشھى وأرقى بدائِع الموسیقى. ح�ال�ةٌ 
نادرةٌ في سموِّ ذائقتھا الفنّیّة وقد تمكَّنَْت حفاوةُ 
الموسیقى الّتي تحلَّْت ب�ھ�ا م�ن�ُذ ط�ف�ول�تِ�ھ�ا أن 
تمحَق آثاَر الحرب اللِّ�ب�ن�ان�یّ�ة ب�ك�لِّ أوج�اع�ھ�ا، 
وبَدْت لھا الحرب وكأنّھا ل�ع�ب�ة، رغ�م ال�خ�وف 
ال�ھ��ادر ال��م�ن��ب�ع��ث م��ن ح��االت ال��ح�رب الَّ�ت��ي 
شاھدتھا، مع ھذا تأقلمت م�ع ھ�دی�ر ال�ح�روب 
وأزیز الّرصاص، فكانت الموسیقى بلسَم الّروِح 
ن�ی�ا؛  وقارب النّجاة الّذي حملھا إلى أق�اص�ي ال�دُّ
ألنَّ ھذه الفنَّانة تم�ت�ل�ُك ط�اق�ات روح�یّ�ة ف�نِّ�ی�ة 
إنسانیّة كونیّة؛ ھذه الطّاقات متشّربة بالم�ح�بّ�ِة 
فاِء والسَّالِم مع ذاتِھا ومَع الكائن�اِت وك�ّل  والصَّ
من حولھ�ا، وك�ّل ھ�ذا س�اع�َدھ�ا ع�ل�ى ت�ف�ادي 
وطمِس أثر ال�ح�روب، ووج�َدْت ف�ي فض�اءاِت 
الموسیق�ى وال�غ�ن�اِء واإلب�داِع م�ل�ج�أً م�ن�اس�بً�ا 
لتجلّیاِت عوالمھا الطّافح�ة ف�ي أرق�ى ص�ن�وِف 

 العطاِء الخّالق.   
استقبلْت الفنّانة َھدھداِت أم�واِج ال�ب�ح�ِر وھ�ي 
طفلة، مجنّحة نحَو تغریِد البالبل وھبوِب النَّسیِم 
وھمھماِت الطَّبیع�ة ب�ك�لِّ ت�ج�لِّ�ی�اتِ�ھ�ا ال�م�ورق�ة 
باالخضراِر، فأص�ب�َح�ِت ال�م�وس�ی�ق�ى س�ل�وت�ھ�ا 
لة منُذ باكورِة العمِر. كانت غرفة  ولعبتھا المفضَّ
نومھا تطلُّ على البحِر، تستنشُق حنیَن الب�ح�ِر، 
وأزاھیُر الفرِح ال�ف�ّواح�ة ت�ن�ب�ع�ُث م�ن أج�واِء 
�ع�ِر  المكاِن. تقضي معظَم أوقاتھا في قراءِة الشِّ
واألدِب والنُّصوِص الفنِّیِّة واإلب�داِع ب�م�خ�ت�ل�ِف 
أجناِسِھ، فارشةً ألوانَھا، ت�رس�ُم ت�ارةً وت�ع�زُف 
على البیانو طوًرا، غیر مبالیة بدخاِن ال�ح�روِب 
زةً على ت�ج�لِّ�ی�اِت  وال بصراعاِت ھذا وذاك، مركِّ
الموسیقى الَّتي كانْت تنع�ُش روَح�ھ�ا وتص�فّ�ي 
قلبَھا من أنیِن الجراِح المرافقِة لخرائِط الشَّرِق 
ع�اٍت ال  المریِر في تشظِّي جموحاتِھ نح�َو تص�دُّ
تخطُر على بال، فكانت الموسیقى ین�ب�وَع ف�رٍح 
وِح روِحھا، وبلسًم�ا  وعناٍق لفضاءاِت حنیِن الرُّ
من�ع�ًش�ا ل�م�ا ت�واج�ھ�ھ م�ن ش�راھ�اِت ض�راوِة 

 االنكسار!
�وِت  تنامى في كینونتِھ�ا ش�غ�ُف ال�ح�رِف والصَّ
وال�لَّ�وِن وھ�دھ��داُت األل��ح�اِن، ووج��َدْت م��ت�ع��ةً 
غامرة في ھذِه االھتماماتِ منذُ سنواتِھا األولى. 
كائنة متفّردة منُذ أن تشكَّلَْت جنینًا م�م�یَّ�ًزا ف�ي 
ھا، حتّى أن كیفیة ح�م�ل�ھ�ا ف�ي أحش�اِء  رحِم أمِّ
أّمھا جاءت بطریقٍة أشبھُ ما تكوُن أس�ط�وریّ�ة؛ 
طریقة روحیّة دینیّة عجائ�ب�یّ�ة، وق�د ص�ّرح�ْت 
بھذا التَّصریح في س�ی�اِق ح�واٍر م�ع�ھ�ا، ك�ی�ف 

) عاًما ل�م�ول�وٍد، 17َحبِلَْت بھا أّمھا بعد انتظار (
وبعَد كّل ھذا االنتظارِ نصحتھا إحدى النِّساء كي 
تنذَر نفسھ�ا ل�ل�س�یِّ�دة م�ری�م ال�ع�ذراء؛ ل�ع�لَّ�ھ�ا 
تستجیب العذراء لنذرھا وت�ن�ج�ُب م�ول�وًدا م�ن 
بركاتِھا، فذھبَ�ْت ح�اف�ی�ة ال�ق�دم�ی�ن إل�ى م�زار 
السَّیّدة م�غ�دوش�ة ف�ي ص�ی�دا، م�ع أنَّ ال�وال�دة 
مسلمة، ذھبت إلى م�زاٍر مس�ی�ح�ي وھ�ذا م�ن 

جمالیات الشَّعب اللِّبناني، ذھبْت حاف�ی�ة؛ ألنّ�ھ�ا 
�یِّ�دة  منذورة، وكي یتقبَّل نذرھا، وطلبت من السَّ
العذراء أن تحلَّ علیھ�ا ب�رك�ات�ھ�ا، وف�ي ال�ی�وم 
ؤی�ة  یِّدة ال�ع�ذراء ف�ي ال�رُّ الثّاني ظھرت لھا السَّ
وھي ترتدي ثوبًا أبیَض وبیدھا مسبحة وسط�ل 
ماء، وقالت لھا: ستحبلین وتلدین ابنة تسّمینھا 
"ھبة هللا"؛ ألنّھا ھبة من هللا! وتراءت الّرؤیة 
�ھ�ا:  بنفس الوقت لجّدھا، فجاء جّدھ�ا وق�ال ألمِّ
ؤی�ة  �یِّ�دة ال�ع�ذراء ف�ي ال�رُّ لقد ظھ�رت ل�ي السَّ
ی�ن�ھ�ا ھ�ب�ة  وبشَّرتني أنِّك ستحبلین بابنة وتسمِّ
هللا، فقالت لھ: لقد ظھرت لي قبل أن تظھَر ل�ك. 
یبدو أنّھا ظھرت لكلیھم�ا م�ًع�ا، وف�ع�ًال َح�بِ�ل�ِت 
الوالدة وولدتني وسّمتني ھبة هللا؛ ھبة من هللا 

ي!   ألمِّ
اس في دراستھا منُذ أن  قْت الفنّانة ھبة القوَّ تفوَّ
خطَْت خطواتھا الّدراسیّ�ة األول�ى، ف�ھ�ل ح�لَّ�ْت 
یِّدة الع�ذراء، ب�ع�د أن َزَرَع�ْت  علیھا بركات السَّ
وال�دت��ھ��ا ف�ي آف��اقِ��ھ�ا ح��بَّ ال�ق��راءِة وال��ّرس��ِم 
شْت ھ�ذه  والموسیقى وأرقى أنواِع الغناء، فتعرَّ
االھتمامات في قلبِھا وروِحھا، فتنامى ش�غ�فُ�ھ�ا 
العمیق باإلبداِع وترّسَخ في رؤاھا وتط�لُّ�ع�اتِ�ھ�ا 
وھُج االكتشاِف وال�طّ�م�وِح وت�ح�ق�ی�ُق األح�الِم 
الّشاھقة في كّل مراحِل دراساتھ�ا؛ اب�ت�داًء م�ن 
دراساِت المرحلة األولى والمتوّسطة وال�ع�ل�ی�ا، 
وتابَعْت تصقُل مواھبھا دراسیًّا وعملیًّا إل�ى أن 
وصلَْت إلى تحقیِق أقص�ى ط�م�وح�اتِ�ھ�ا ض�م�َن 
برنامج متدّرٍج ومؤسٍَّس ع�ل�ى أس�ٍس م�ت�ی�ن�ة 

 وبدرایة عالیة للوصول إلى األھداِف المأمولة.
تمتلُك الفنّانة موھبةً غیر طبیعیّة في الكثیِر من 
األجناِس الفنّیِّة اإلبداعیِّة، كما أن لدی�ھ�ا ط�اق�ة 
رھیفة في رحاِب الع�ط�اِء وال�تّ�أل�ِق وال�طُّ�م�وِح 
والنّجاحاِت ال�م�ب�ھ�رة ع�ل�ى أك�ث�ِر م�ن ص�ع�ی�ٍد 
إبداعي، كأنّھا مع�ج�ون�ة م�ن روِح ال�ع�ط�اءاِت 
الخّالقة، یكتنفُھا طاقة رصینة في استمراریّتھا 
على التَّدریِب على األل�ح�اِن وال�ع�زِف وال�غ�ن�اِء 
لساعاٍت طویلة وعلى مدى أیام، وقد اس�ت�م�ّدْت 
ھذه الطّاقة منُذ طفولتِھا وصباھا؛ ح�ی�ُث ك�ان�ت 
تتدّرُب على القراءِة والعزِف والغ�ن�اِء س�اع�اٍت 
طوال، دون كلٍل أو ملٍل، إلى أن أصبح اشتغالھا 
الطَّویل في رحاِب الموسیقى والغناِء والتّدری�ِب 
شغلھا الّشاغل، تقوُم بھذه االشتغ�االت ب�م�ت�ع�ٍة 
غامرة، وكأنَّ ل�دی�ھ�ا ط�اق�ة روح�یّ�ة س�م�اویّ�ة 
خم في الع�ط�اء وال�تّ�ج�لِّ�ی�ات  تمنُحھا كل ھذا الزَّ

 والنَّجاحات البدیعة! 
اس ف�ي فض�اءاِت ال�م�وس�ی�ق�ى  ترعَرَعِت ال�ق�وَّ
��ھ��اِت ال��ك��ت��ِب والّش��ع��ِر  واألل��ح��اِن وق��راءِة أمَّ
والغوِص ف�ي م�روِج األل�واِن وب�ھ�اِء ال�ّرس�ِم، 
َسْت في فضاِء الّرشاقِة وحقّ�ق�ْت حض�وًرا  وتمرَّ
وتمیًّزا رائًدا وبطولةً في ریاضِة الجمباِز. تبدو 
لي ھذه الفنّانة أنّ�ھ�ا م�ب�دع�ة ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 
المجاالت الفنِّیّة واإلبداعیّة؛ فال مستحیل أمامھا 
نھائیًّا، فھل م�ن ال�م�ع�ق�ول أن ت�راق�َب وال�دھ�ا 
�یَّ�ارة، وت�أخ�َذ  ووالدتھا كیف ك�ان�ا ی�ق�ودان السَّ
�یَّ�ارة  �یَّ�ارة وت�ف�ت�َح ب�اَب السَّ أحیانًا مفاتیح السَّ
خلسةً وب�ع�ی�ًدا ع�ن أن�ظ�اِر ال�وال�دی�ن، وت�ق�وَد 
یَّارة وھي طفلة في الثَّ�ام�ن�ة م�ن ع�م�رھ�ا،  السَّ
وتنطلَق بھا من منزلھم إلى م�درس�ة وال�دت�ھ�ا، 
إلى درجة أنّ�ھ�ا م�ا ك�ان�ت تُش�اَھ�ُد م�ن خ�ارِج 
یَّارة لصغِرھا، وما كانت تستط�ی�ُع أن ت�رى  السَّ
أمامھا إّال من خالل فتحات المقود؟! ف�م�ن أی�ن 
استمّدْت ھذه الجرأة ف�ي ال�م�غ�ام�رة وال�تّ�ع�ل�ی�م 
واالكتشاف؟! وك�اَن ل�دی�ھ�ا ش�غ�ُف االك�ت�ش�اف 
والتّجریب والتّعلیم ألبسِط األم�وِر ح�تّ�ى أع�ق�د 
األموِر؛ فقد كانت مھتّمة منذ طفولتھا بتصل�ی�ح 
الّرادیو والتّلفزیون وتب�دی�ل ب�ط�اری�ة الّس�ی�ارة 
والّزیت والكثیر من ال�ت�ق�ن�یَّ�ات الّ�ت�ي ت�ت�ط�لّ�ب 
مھارات وتعلیًما ودقّة في اشتغالھا، ف�م�ن أی�ن 
كان لھا كل ھذا الشَّغف وھي ماتزال طفل�ة، م�ا 
لم تمتلك موھبة غیر طبیعیّة في كل ما ی�ت�ع�لّ�ق 

 باإلبداع واالكتشاف والتَّقنیّات الیدویّة؟!
التحقت بالجامع�ة ق�ب�ل األوان وھ�ي ف�ي س�نِّ 

الخامسة عشرة من عمرھا، ون�ج�ح�ت ب�ت�ف�ّوق 
على أقرانِھا. تمیّزت ب�ق�درات�ھ�ا ال�ع�ال�ی�ة ع�ل�ى 
القراءة المتواصلة على م�دى س�اع�ات ال�لّ�ی�ل، 
تقرأ ما یقع بین یدیھا بشغٍف وتركیٍز مدھَشین، 
وكأن السَّماء منحتھا طاقات علِویّة، س�اع�دت�ھ�ا 
ِب فضاءات بدیعة في اكتس�اب ال�ع�ل�م  على تشرُّ
والغوص عمیقًا في رحاِب الموسیقى واأللح�اِن 
وِت والغناِء والعطاءاتِ الّتي تُشبھُ  ودرجاِت الصَّ
حلًما مفتوًحا على غاباِت الفرح. جرفھا البیان�و 
إلى فضاءاتھا الشَّفیفة وغاص�ْت روی�ًدا روی�ًدا 
في جموحاِت الم�وس�ی�ق�ى واألل�ح�اِن وال�غ�ن�اِء، 
وكانت تنوي متابعة دراساتھا في ال�طّ�ب، ل�ك�ن 
ابن خالتھا الَّذي سبَق ودرَس الطّ�بَّ ف�ي ل�ن�دن 
نصحھا بضرورةِ متابعة دراسة الموسیقى، كما 
أّكد الموسیقار الكبیر ولید غلمیّة على م�ت�اب�ع�ة 
دراساتھا في الم�وس�ی�ق�ى ف�ي أرق�ى ج�ام�ع�ات 
الشَّرق والغرب، طالما لدیھا كل ھذه ال�م�وھ�ب�ة 
واإلمكانیات العالیة، فالتحقت بقسم الموس�ی�ق�ى 
وتخصَّصت في األوبرا إلى أن غَدِت الموسیق�ى 
شھیقھا الّذي تتنفََّسھ، وال�م�اء الّ�ذي تش�رب�ھ، 
وغاَصْت في عوالم األوبرا بعد أن درس�ت ھ�ذه 
��ام��ق��ة ف��ي أرق��ى ت��ج��لّ��ی��ات��ھ��ا  ال��ف��ض��اءات السَّ

 اإلبداعیّة.  
كما درَسْت علم النّفس الع�ی�ادي ف�ي ال�ج�ام�ع�ة 
اللّبنانیّة، ثمَّ التحقَْت بالمعھد الوطني ال�لّ�ب�ن�ان�ي 
العالي للموسیقى، وحص�لَ�ْت ع�ل�ى م�اجس�ت�ی�ر 
بامتیاز في الغناء األوبرالي، وتابَعْت دراساتھ�ا 
في التَّ�أل�ی�ِف ال�م�وس�ی�ق�ى ف�ي ن�ف�ِس ال�م�ع�ھ�د 
وحصلَْت عل�ى م�اجس�ت�ی�ر ب�ام�ت�ی�از، وت�اب�َع�ْت 
دراسات علیا في علم الموس�ی�ق�ى ب�إش�راف د. 
غلمیّة، وختم�ت ف�ي ب�ی�روت دراس�ات ك�ام�ل�ة 
لدبلوم في البیانو، وحَصل�ْت ع�ل�ى م�ن�ح�ة م�ن 
أكادیمیّة كیدجیانا بإیطالیا لم�ت�اب�ع�ة دراس�ات�ھ�ا 
�ھ�ی�ر  العلیا في الغناء األوبرالي مع التَّینور الشَّ
كارلو برغونزي، وفي التّألیف الموسی�ق�ي م�ع 
المؤلّف الموسیقي فرانكو دوناتوني، وحصل�ت 
على ال�ّدك�ت�وراه ف�ي ال�تَّ�أل�ی�ف ف�ي أك�ادی�م�یّ�ة 

 كراكوف الموسیقیّة. 
تتعامُل الفنّانة مع الكلمة والحرف وإیقاع اللُّغ�ة 
عبر األلحان الموسیقیّة الّتي تب�دع�ھ�ا ب�رھ�اف�ة 
عالیة بعد خبراٍت عم�ی�ق�ة ف�ي فض�اءات ع�ال�م 
الموسیقى، وتطویع الصَّوت لطبقات ومساحات 
س�ت ع�ب�ر  الغناء األوبرالي؛ فقد اشتغلت وت�م�رَّ
�وت  دراسات وبحوث متواصلة في طبق�ات الصَّ
العرب�ي ع�ب�ر م�خ�ارج ال�ح�روف وم�ق�ارن�ت�ھ�ا 
بطبقات الّص�وت ال�غ�رب�ي وم�خ�ارج ح�روف�ھ، 
وخرجت بتوّج�ھ�ات وآف�اق أوب�رال�یّ�ة ج�دی�دة، 
ودمجت طبقات الّصوت في الموسیقى العرب�ی�ة 
الشَّرقیّة مع طبقات الصَّوت والموسیقى الغربیة 
وصاغت من الغناء األوبرالي الغربي ما یم�ك�ن 
إدراجھ في الغناء العربي بكلِّ آفاقھ ال�م�م�ك�ن�ة، 
وحقَّقت نجاًحا بدیًعا في النّت�ائ�ج الّ�ت�ي وص�ل�ت 
إلیھا في التَّلحین ومساحات األصوات وأسَّس�ت 
لمرحلة جدیدة في الغناء األوب�رال�ي الّش�رق�ي، 
وقّدمت عشرات األغاني األوب�رال�یّ�ة ال�غ�رب�یّ�ة 
والّشرقیّة على أرقى مسارح ال�ع�ال�م، وح�قَّ�ق�ت 

 نجاًحا وحضوًرا عالمیًّا.
عندما تعزف على البیانو وتغنِّي وھي ف�ي أوج 
تجلّیاتھا، یشعُر المش�اھ�د وك�أنّ�ھ�ا ت�ح�لِّ�ُق ف�ي 
أقاصي الّسماء، تبدو وكأّن الموسیقى ھي حالة 
تواصل ما بین األرض والسَّماء أو ھبة السَّماء 

یِّدة ال�ع�ذراء  –لألرض، ألھذا أطلقْت علیھا السَّ
ھ�ب�ة هللا؟ ول�ھ�ذا ك�ل َم�ن ی�ت�اب�ع  -كما أشرن�ا

مسارات رحلتھا في فضاء الموسیقى والغن�اء، 
یجد أنّھا تكثُِّف ال�ّزم�ن/ال�وق�ت، وت�ع�م�ل ب�دقّ�ة 
عالیة في صیاغة برامجھا الفنّیّة ال�م�وس�ی�ق�یّ�ة 
وكأنّھا عاش�ت ق�رونً�ا م�ن ال�ّزم�ن، أو ك�أنّ�ھ�ا 
تسابُق الّزمن؛ ل�ھ�ذا ن�راھ�ا ق�ّدم�ت أع�م�اًال ال 
یضاھیھا أحٌد في ھ�ذا ال�م�ض�م�ار، ح�تّ�ى أنّ�ھ�ا 
سبقِت الكثیر من فنّاني الغرب ف�ي م�ا أب�دع�ت�ھ 
خالل رحلتھا في دنیا التّلحین والغناء األوبرالي 

 الخّالق! 
أدھشني اشتغالھا كعضوة في العدید من اللّجان 
الفنّیّة الموسیقیّة؛ فھي ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال: 
عضو مجلس إدارة المعھد ال�وط�ن�ي ال�لّ�ب�ن�ان�ي 
العالي للموسیقى، وعضو في لجنة األوركسترا 
الّسیمفونیّة الوطنیّة اللّبنان�یّ�ة، وعض�و ل�ج�ن�ة 
األوركسترا الوطنیّة اللّبنانیّة للموسیقى الّشرق

عربیّة، وعضو لجنة الثّقافة ومن�ّس�ق�ة ل�ج�ن�ة -
االتصال في اللّجنة الوطنیّة اللّبنانیّة لألونسكو، 
قة لدروس الموسیقى في دور المعلِّ�م�ی�ن  ومنسِّ
والمعلِّمات، وعضو في لجنة المناھج التَّربویّ�ة 
لماّدة الموسیقى في المركز التَّربوي ل�ل�ب�ح�وث 
ولجان أخرى، وھذا یقودني إلى السُّؤال: ك�ی�ف 
تستطیع ھذه الفنّانة أن تقوم بكلِّ ھ�ذه ال�م�ھ�ام 
في ھذه اللِّجان، إضافة إلى مشاریع�ھ�ا ال�ف�نّ�یّ�ة 
الخاّصة، إن ل�م ت�ح�م�ل ف�ي ع�ال�م�ھ�ا ط�اق�ات 
إبداعیّة مدھشة، قلّما تتوفَُّر ف�ي أيِّ م�ب�دٍع أو 

 مبدعة أخرى؟!
اس إم�ك�ان�یّ�ات   تمتلُك الفنّانة المبدعة ھبة القوَّ

لْت ( ) عمًال م�ن 21غزیرة في التّلحین؛ فقد سجَّ
تألیفِ�ھ�ا ال�م�وس�ی�ق�ي م�ع أوركس�ت�را دن�ی�ب�رو 
یمفونیّة وكورال دار أوبرا دنیبرو  بتروفسك السِّ
لَ�ْت  بتروفسك بقیادة فیاتشسالف بلینوف، وسجَّ
أربعة أعمال سیمفونیّة مع أوركسترا أكادیمیّ�ة 
كراكوف الّسیمفونیّة بقیادة فویتش�ك تش�اب�ی�ل، 

لْت ( ) ع�م�ًال س�م�ف�ون�یًّ�ا م�َع 13كما ألَّفْت وسجَّ
یمفونیّة ال�وط�ن�یّ�ة األوك�ران�یّ�ة  األوركسترا السِّ
بقیادِة فالدیمیر س�ی�ری�ن�ك�و. إب�داع ب�ال ح�دود، 
یالمس شھقات الّسماء، كأنّھا مئ�ة إنس�ان ف�ي 
إنسان. ونالت العدید م�ن ال�ج�وائ�ز ال�ع�ال�م�یّ�ة، 
وترى أنَّ الموسیقى تمنُح  للمتلقّي المزی�د م�ن 
ل، وال�طّ�اق�ة اإلی�ج�اب�یّ�ة،  الفرح والمتعة والتّأمُّ
فلماذا ال ترّكُز مؤّسساتنا الثّقافیة والف�نِّ�یّ�ة ف�ي 
دنیا الّشرِق على تعمیِق ھ�ذا ال�ج�ان�ب، ونض�ُع 
راعاِت والعنِف؛ ك�ي ن�م�ن�َح  ا للحروِب والصِّ حّدً
المتلقّي/ المواطن الفرح والوئام والسَّالم، ب�دًال 
من أن نزّجھ في متاھات الحروب والّصراع�ات 

 المریرة؟!
أشعُر بال�ف�رح وال�ف�خ�ر واالع�ت�زاز وأن�ا أرى 
وأسمُع ھبة القّواس تحلِّق في مراف�ئ اإلب�داع، 
وتعیُد مج�َد حض�ارة الّش�رق، وك�لّ�م�ا س�م�ع�ُت 
أغانیھا؛ شعرُت بف�رٍح وش�وٍق ع�م�ی�قَ�ی�ن إل�ى 
كتابِة الّشعِر، وتتلبَّسني حالة شھیّة في انبع�اِث 
توّھجات بھجة الحرف. أغانیھ�ا تُش�ب�ھ زّخ�ات 
مطر متھاطلة علینا من قبّة الّسماء. فھل كان�ت 
ھبة یوًما ما رذاذاِت مطٍر تھاطَلَ�ْت ع�ل�ی�ن�ا ك�ي 
تروي عطشنا إلى كلِّ ھذه التّجلیات ال�م�ب�ھ�ج�ة 
للروح والقلب؟! وعندما أسمُع أغنیة "صوت�ي 
یقلُِّص المسافةَ إلیك"؛ تغمرني حال�ةُ ان�ت�ع�اٍش 
في أعماقي، وأشعر أنَّ األغنیة بأدائھا الم�ب�ھ�ر 
تطھِّرني من غباِر الحیاة، وكأنَّ صوت الف�نّ�ان�ة 
�م�اِء  منبعث من محراِب معب�ٍد إل�ى ھ�الالِت السَّ
والجمال والفرح وأبھى مرافئ السَّالم مع الّذاِت 

 وبھاِء الكوِن! 

،رضا ِء إا  َّاسا  .د ما اوا ا 
  ْ ال َر ارضِ  اء!

 سوید  ال/صبري یوسف 
 ). 2019ستوكھولم: أیلول (
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 مدخل:
لم یكن كتاب (ألف لیلة ولیلة) في یوم ما كتاب   

تسلیة فحسب بل ك�ان ول�م ی�زل ِس�ف�راً ك�ب�ی�راً 
وعظیم�اً زاخ�راً ب�ال�ك�ن�وز األدب�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
والسیاسیة واالجتماعیة التي لم تص�ور اإلنس�ان 
العربي في زمن معین ف�ح�س�ب، ب�ل إن�ھ رس�م 
النفسیة ال�ع�رب�ی�ة والش�خ�ص�ی�ة ال�ع�رب�ی�ة ب�ك�ل 
خلجاتھا النفسیة وتطلعاتھا اإلنسانیة بما اح�ت�واه 
ھذا السفر الكبیر من حكای�ات وأس�اط�ی�ر.. وق�د 
كان ھذا البحث رحلة استكشافیة في واح�دة م�ن 

ھ�ي أس�ط�ورة الص�ی�اد …  أساطیر ھ�ذا الِس�ف�ر
"جودر" التي أسست لواحدة من العقد ال�ن�ف�س�ی�ة 
التي یحتاجھا التحلیل ال�ن�ف�س�ي ع�ل�ى ص�ع�ی�دي 

… الطب النفس�ي، وال�ت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ف�س�ي األدب�ي
والسطور القادمة في ھذا البحث ستجلي لن�ا ك�ل 

 معمیات ھذه األسطورة.
*** 

ولما كان المجتمع الذي ظھرت فیھ األسطورة،  
خ��اص��ة ف��ي ك��ت��اب ال��ل��ی��ال��ي، ھ��و ال��م��ج��ت��م��ع 
االسالمي، فان ت�أث�ی�ر ال�دی�ن االس�الم�ي ع�ل�ى 

 انشائھا كان واضحا وذلك من خالل:
ان اآلم خط أحمر، كما یقول الس�ی�اس�ی�ون ف�ي  -

وقتنا الحاضر، ال یمكن المساس بھا تحت تعالیم 
القرآن الذي یذكر: (َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَ�ْع�بُ�ُدوا إِالَّ 
ا یَْبلَُغ�نَّ ِع�ن�َدَك اْل�ِك�بَ�َر  إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا ۚ إِمَّ
أََحُدھَُما أَْو ِكَالھَُما فََال تَقُل لَّھَُما أُفٍّ َوَال تَْنھَْرھَُم�ا 

 )23َوقُل لَّھَُما قَْوًال َكِریًما). (االسراء:
فال یجوز شرعا تعریتھا من مالبسھا. وكذلك،   

ص�ح�ی�ح ان األع�راف  ال یجوز شرع�ا ق�ت�ل�ھ�ا.
العامة، والقوانین الوضعی�ة، ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
ذات الدیانات االبراھیمیة، وال�م�ج�ت�م�ع�ات ذات 
الدیانات غ�ی�ر االب�راھ�ی�م�ی�ة، ت�م�ن�ع، وت�ح�رم، 
حدوث ذلك إال ان الدین االسالمي، نص ق�رآن�ھ 

  على عدم جواز القیام بذلك حتى بلفظة "أّف".
لھذا نرى اسطورة "جودر" یتم فیھ�ا ق�ت�ل األم  

 معنویا، أي قتل شبحھا.
*** 

في ھذه األسطورة یمكننا أن نقرأ ف�ی�ھ�ا مس�أل�ة  
انتقال المجتمع من سیادة وسیطرة األن�ث�ى، إل�ى 
سیادة وسیطرة ال�ذك�ر، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ان�ھ�ا 
كانت قد تخلصت من ال�ذك�ر/األب ق�ب�ل وق�وع 
التحّول، ومن ثم تم التحّول إلى االب�ن، أي إل�ى 
ال�ذك��ر. ك��م��ا ح��دث ف�ي اس��ط�ورة "أورس��ت" 

 اإلغریقیة.
*** 

 
ولما كان الدارسون یجم�ع�ون ب�ی�ن األس�اط�ی�ر  

واألحالم وإلى حد ما الخ�راف�ة ف�ي إن�اء واح�د، 
فان األحالم تعبیر عن الجان�ب ال�الع�ق�الن�ي أو 
الالمعقول في شخصیاتنا، فیم�ك�ن أن ن�ع�د ھ�ذه 
األسطورة حلما، ح�ی�ث ت�ت�ج�ل�ى ال�دواف�ع غ�ی�ر 
المعقولة والكامنة في أنفسنا، ومن ص�ورھ�ا م�ا 
فعلھ جودر بأمھ. في األسطورة نعّد س�ط�ح م�اء 
النھر ھو الحد الفاصل بین عالم ال�ی�ق�ض�ة وب�ی�ن 
عالم النوم. إذ دخول جودر تح�ت س�ط�ح ال�م�اء 
یشبھ تحّول االنسان من عالم الیقضة إل�ى ع�ال�م 
النوم، فیخضع، عند ذاك، العالم ال�خ�ارج�ي إل�ى 
سلطة العقل الباطن، وتتحّول األمور ال�واق�ع�ی�ة، 
والحقی�ق�ی�ة، إل�ى أم�ور غ�ی�ر واق�ع�ی�ة، وغ�ی�ر 
حقیقیة، فتحدث األمور التي مرت بجودر تح�ت 

سطح الماء ذاتھا ف�ي ال�ح�ل�م. وھ�ك�ذا ت�ت�م�اھ�ى 
 األسطورة بحلم النائم.

إذن یمكن عّد ھذه األسطورة حلما رآه ج�ودر    
في منامھ ف�ي زم�ن ك�ان ھ�و یص�ارع، داخ�ل 
نفسھ، البقاء في كنف األم، أو الخروج من ذل�ك. 
وقد تم لھ الخروج، ف�إس�ت�ق�ل ع�ن أم�ھ دون أن 

  یسيء لھا.
*** 

 )1(نص أسطورة الصیاد جودر
 یقول التاجر المغربي لـ "جودر":

(اعلم أنني متى عزمت ألقیت ال�ب�خ�ور نش�ف    
الماء من النھر وبان لك ب�اب م�ن ال�ذھ�ب ق�در 
باب المدینة بحلقت�ی�ن م�ن ال�م�ع�دن ف�ان�زل إل�ى 
الباب واطرقھ ف�إن�ك تس�م�ع ق�ائ�الً ی�ق�ول: م�ن 
یطرق باب الك�ن�وز وھ�و ل�م ی�ع�رف أن ی�ح�ل 
الرموز؟ فقل أنا جودر الصیاد ابن عمر ف�ی�ف�ت�ح 
لك الباب ویخرج لك شخص بیده سیف وی�ق�ول 
لك: إن كنت ذلك الرجل فمد عنقك ح�ت�ى أرم�ي 
رأسك، فمد لھ عنقك وال تخف ف�إن�ھ م�ت�ى رف�ع 
یده بالسیف وضربك وقع بین یدی�ك وب�ع�د م�دة 
تراه شخصاً من غیر روح وأن�ت ال ت�ت�أل�م م�ن 
الضربة وال یجري علیك شيء. وأما إذا خالف�ت�ھ 
فإنھ یقتلك. ثم إنك إذا أبطلت رص�ده ب�االم�ت�ث�ال 
فادخل حتى ترى باباً آخر فاط�رق�ھ ی�خ�رج ل�ك 
فارس راكب فرس وعلى كتفھ رمح فیقول: أي 
شيء أوصلك إلى ھذا المكان الذي ال یدخلھ أح�د 
من األنس وال من الجان؟ ویھز عل�ی�ك ال�رم�ح، 
فافتح لھ صدرك فیضربك ویقع في الحال فت�راه 
جسماً من غیر روح وإن خالفت قتلك، ثم أدخ�ل 
الباب الثالث یخرج ل�ك آدم�ي وف�ي ی�ده ق�وس 
ونشاب ویرم�ی�ك ب�ال�ق�وس ف�اف�ت�ح ل�ھ ص�درك 
لیضربك ویقع قدامك جسماً من غیر روح وإن 
خالفت قتلك ثم أدخل الباب الرابع واطرقھ یف�ت�ح 
لك، ویخرج لك سبع عظیم الخلقة ویھجم عل�ی�ك 
ویفتح فمھ ویریك أنھ یقصد أكلك فال تخ�ف وال 
تھرب منھ، فإن وصل إلیك فأعطھ ی�دك ف�م�ت�ى 
عض یدك فإنھ یقع في الحال وال یصیبك ش�يء 
ثم أطرق الباب الخامس یخرج ل�ك ع�ب�د أس�ود 
ویقول لك من أنت قل لھ أنا جودر فیقول لك إن 
كنت ذلك الرجل فافتح الباب السادس، فتقدم إل�ى 
الباب وقل لھ: یا عیسى قل لموسى یفتح ال�ب�اب، 
فادخل تجد ثعبانین أحدھما على الشمال واآلخ�ر 
على الیمین، وكل واحد یفتح فاه ویھجمان علیك 
في الحال، فمد إلیھما ی�دی�ك ف�ی�ع�ض ك�ل واح�د 
منھما في ید وإن خالفت قتالك ث�م أدخ�ل ال�ب�اب 
السابع وأطرقھ تخرج لك أمك وتقول لك مرحباً 
یا ابني أقِدم حتى أسلّم ع�ل�ی�ك ف�ق�ل ل�ھ�ا خ�ل�ی�ك 
بعیدة، اخلعي ثیابك. فتقول یا ابني أنا أمك ول�ي 
علیك حق الرضاعة والتربیة، كی�ف ت�ع�ری�ن�ي؟ 
فقل لھا إن لم تخلعي ثیابك قتلتك. وأن�ظ�ر ج�ھ�ة 
یمینك تجد سیفاً معلقاً، فخذه واسحبھ علیھا وق�ل 
لھا اخلعي فتصیر تخادعك وتتواضع إل�ی�ك ف�ال 
تشفق علیھا حتى تخلع لك م�ا ع�ل�ی�ھ�ا وتس�ق�ط، 
وح�ی��ن��ئ�ذ ت��ك�ون ق��د ح�ل��ل��ت ال��رم��ز وأب��ط��ل��ت 
األرصاد، وقد أمنت على نف�س�ك، ف�أدخ�ل ت�ج�د 

 .)2(…)الذھب
انتھى ھذا القسم من أسطورة "جودر الص�ی�اد    

ابن عمر وأخویھ" ویعتبر ھذا القسم ھ�و ال�ن�واة 
التي دارت حول�ھ�ا األس�ط�ورة، ح�ی�ث وض�ع�ھ 
ُمْنِشئُھا في الوسط ب�ع�د أن ت�ح�دث ع�ن ج�ودر 

أم�ا ال�ق�س�م ال�ث�ال�ث …  وأمھ وأخوتھ في البدای�ة
واألخیر من ھذه األس�ط�ورة، ف�ق�د ت�ح�دث ع�ن 
"جودر" بعد أن یغتني ب�ال�م�ال. إن ھ�ذا ال�ق�س�م 

 المھم سیكون میدان بحثنا ھنا.
*** 

 تفكیك النص
 عوالم النص: -

م��ن خ��الل ق��راءة ھ��ذا ال��ق��س��م م��ن ال��ن��ص    
األصلي، یمكن التعرف إلى ع�ال�م�ی�ن، أح�دھ�م�ا 
العالم األرضي، واآلخر العالم الس�ف�ل�ي "ال�ع�ال�م 
المجھول" الذي یقع تحت قاع النھر، وی�ب�دأ م�ن 
الباب األول وینتھي ع�ن�د م�ك�ان ال�ك�ن�ز، م�اراً 

 باألبواب األخرى.
إن االنتقال من ال�ع�ال�م األرض�ي إل�ى ال�ع�ال�م    

السفلي "اآلخر=المجھول= الحلم" ال یتم إال بعد 
رغ�م   –جفاف النھ�ر، أي إزال�ة ط�ب�ق�ة م�ادی�ة 

وھ�ذا ی�ع�ن�ي ب�ال�م�ف�ھ�وم الش�ع�ب�ي/  -شف�اف�ی�ت�ھ�ا
األسطوري، إن االن�ت�ق�ال ھ�ذا ی�ت�م ب�ك�ل یس�ر 
وسھولة لما في ذلك التفكی�ر م�ن اع�ت�ق�اد س�ائ�د 
بحقیقة وجود ھذا العالم، وكذلك عدم مجھولیت�ھ. 
إن العالم المجھول، كما تؤك�د ال�دك�ت�ورة ن�ب�ی�ل�ة 

(ال یبتعد كثیراً عن العالم المعلوم في  ) 3( إبراھیم
الحكایة الخرافیة، بل ھو قریب منھ كل الق�رب، 
فإذا رحل البطل إل�ی�ھ ف�إن�م�ا ان�ت�ق�ل م�ن م�ك�ان 
آلخر، ال ألن ھذا المكان المجھول قری�ب م�ن�ھ، 
وأنھ یستطیع أن ینتقل إل�ی�ھ ف�ي خ�ف�ة ورش�اق�ة 
فحسب، بل ألن ھذا العالم لیس مجھوالً بالنس�ب�ة 

 لھ).
*** 

 الشخوص: -
ھناك نوعان من الشخوص في ھذا النص ن�وع  

یعیش في العالم األرضي "المعل�وم"، وھ�م م�ن 
ل��ح��م ودم: "ال��ت��اج���ر، ال��خ��دم، ج��ود الر، 
وآخرون"، أما النوع الثاني، فھم ی�ع�ی�ش�ون ف�ي 
العالم السفلي "المجھول" حی�ث ن�ج�دھ�م ع�ب�ارة 
ع��ن أش��ب��اح رغ��م ص��ورت��ھ��م اإلنس��ان��ی��ة أو 
الحیوانیة. إنھم یتھاوون الواحد بعد اآلخ�ر ع�ن�د 
امتثال جودر ألوامرھم، ویختفون عن الوج�ود، 
 انھم: "أجسام بال أرواح". ھذه الشخصیات ھي:
 *الشخصیة األولى: شخص بیده سیف =إنسان.

*الشخصیة الثانیة: فارس یمتطي صھ�وة ج�واد 
 وعلى كتفھ رمح= "إنسان+ حیوان".

*الش�خ��ص�ی��ة ال�ث��ال��ث�ة: آدم��ي وف��ي ی�ده ق��وس 
 ونشاب= إنسان.

*الشخصیة الرابعة: "س�ب�ع" ع�ظ�ی�م ال�خ�ل�ق�ة= 
  حیوان.

 *الشخصیة الخامسة: عبد أسود= إنسان.
 *الشخصیة السادسة: ثعبانان= حیوان.

 *الشخصیة السابعة: األم= إنسان.
إن شخوص العالم السفل�ي، ت�ت�خ�ذ ل�ھ�ا ص�وراً  

إنسانیة أو حیوانیة، وال فرق بی�ن الص�ورت�ی�ن، 

طالما كل واحد منھا یحاول منع "قت�ل" ج�ودر. 
أي إنھا تحاول التأثیر علیھ ومنعھ من ال�وص�ول 
إلى الكنز، ال لكي تحافظ على ذلك ال�ك�ن�ز م�ن�ھ 
وإنما لتختبره. ومن الجدیر ب�ال�ذك�ر أن "ال�ع�ب�د 

قتل" جودر وإن�م�ا ” األسود" لم تكن مھمتھ منع 
 كان دوره في ذلك استفزازیاً، توجیھیاً. 

فھو یسأل جودر قائالً: (إن ك�ن�ت ذل�ك ال�رج�ل 
 فافتح الباب السادس).

كذلك فإن الشخصیة، وعلى خالف وظی�ف�ت�ھ�ا    
في أغل�ب األس�اط�ی�ر وال�ح�ك�ای�ات وال�ق�ص�ص 
الشعبي نجدھا ھنا تقف خل�ف ال�ب�اب ال أم�ام�ھ. 
أي إنھا لم تكن شخصیات "حارسة" وإنم�ا ھ�ي 
شخصیات "ممتحنة" إنھا تمت�ح�ن ق�درة ج�ودر 

 من خالل توجیھ األوامر/األسئلة لھ.
من المعروف أن شخصیات العال�م الس�ف�ل�ي =   

المجھول، ھي شخص�ی�ات ق�اب�ل�ة ل�ل�ت�ح�ول م�ن 
صورة إلى أخرى. لھذا ی�م�ك�ن ق�ب�ول ص�ورھ�ا 
السبع المتنوعة في ھذا النص "خمسة ش�خ�وص 
إنسانیة واث�ن�ت�ان ح�ی�وان�ی�ة". أرى أن ال�ق�اص 
الشعبي لھذا النص قد قام بعملیة استبدال لھات�ی�ن 
الشخصیتین فجعلھما في صورة حیوانیة "ع�ل�ى 
الرغم من كون جمیع الشخص�ی�ات ع�ب�ارة ع�ن 
أشباح" إلعطاء بعض ال�ف�اع�ل�ی�ة ال�ت�ھ�وی�ل�ی�ة//
التشویقیة لنصھ ھذا. لكن تشخیص�ات "ت�ف�س�ی�ر 
األحالم" تسعفنا برد مثل ھذه الصورة الحیوانیة 
إلى صورتھا اإلنسانیة. ذلك ألن التفكیر الشعبي 
ی�ج��ع��ل م��ن ع�وال��م األح��الم ام��ت�داداً ل��ل��ع��وال��م 
الواقعیة، حیث یفسرھا، ف�ی�ت�داخ�ل ع�ال�م ال�ح�ل�م 
بعالم ال�واق�ع. ف�ي ك�ت�اب ت�ع�ب�ی�ر ال�رؤی�ا الب�ن 
سیرین، نجد أن ھذا العال�م ی�ف�س�ر رؤب�ة األس�د 
"السبع" على أنھ: عدو مسلط ذو سلطان وب�أس 

) فیما یفسر رؤبة الثعبان "الحیة" 44شدید (ص
). 45على أنھ: عدو كاتم العداوة مبالغ فی�ھ (ص

وھكذا تستقیم الصورة اإلنسانیة لشخوص العال�م 
 السفلي في ھذا النص.

 
 مشھد العالم السفلي:  -

یبني واضع األسطورة، ال�م�ش�ھ�د ف�ي ال�ع�ال�م    
السفلي على أساس التكرار، أي ت�ك�رار ال�ف�ع�ل 
سبع مرات. أي أنھ یقسم المشھد العام إل�ى س�ب�ع 
مشاھد صغیرة یفصل فیما بینھا باب یقف خل�ف�ھ 
كائن ما. إن تكرار المشھد سبع مرات متأت من 
أن التفكیر الشعبي مولع بالرقم سبعة، لمرجع�ی�ة 
أس�ط��وری��ة/ دی��ن��ی�ة. ف��ط�ب��ق��ات الس��م��اء س��ب��ع، 
واألرض تق�ع ف�ي س�ب�ع ط�ب�ق�ات، واألی�ام ف�ي 

وب�ت�ق�س�ی�م  ) 4( األسبوع ھي األخرى سبعة.. الخ
 ھذه المشاھد یتكون لدینا الجدول التالي:

ومن المالحظ أن أغلب الشخصیات التي ت�ق�اب�ل 

جودر في محاوالتھا لمنعھ/قتلھ تحمل س�الح�ھ�ا 
الخاص.. عدا "السبع" و(الثعبان) فإن سالحھم�ا 
ھو "األك�ل، ال�ع�ض" أم�ا األم ف�ق�د اس�ت�ب�دل�ت 
األسطورة مالك السالح، وجعلت مل�ك�ی�ت�ھ ع�ن�د 

بالعكس من الشخص�ی�ات …  جودر لیھدد بھ أمھ
الست السابقة التي كانت ھي م�ال�ك�ة لس�الح�ھ�ا. 
بعد ھذه القراءة "التفكیكیة" إن صحت التسمی�ة، 
لم�غ�ام�رة ج�ودر ف�ي ال�ع�ال�م الس�ف�ل�ي ی�م�ك�ن�ن�ا 
االقتراب إلى م�ا تش�ك�ل�ھ ع�ق�دة األم، أو ع�ق�دة 

 جودر في ھذه األسطورة.
.............................. 

 الھوامش:
) اشترك ھذا البحث في ملتقى السیاب الثالث المقام في جامعة البصرة في 1(

ض�م�ن   –. وكذلك فقد تم إلقاؤه على حدائق اتحاد أدباء ذي ق�ار 15/5/1993

 المنھاج الثقافي للفرع.
 .957ص -) ألف لیلة ولیلة2(
 .121ص –قصصنا الشعبي   )3(
أن الطفل عندما یبلغ سن السابعة،  -رأي قابل للنقاش –ربما تفسیر ذلك   )4(

 علیھ أن یخرج من نطاق سلطة األم (كنفھا) للدخول في معترك الحیاة.

 ا   ردر" وا" ة) :ب-  درا
    أرة اد "در"  ادب) 
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لیس الحدود ال�ج�غ�راف�ی�ة ل�ل�ع�راق، ارض�ا وج�وا 
وبحرا، تتعرض لالستباحة فحسب. ب�ل ان م�ی�اه 
كافة، تتعرض من قبل دول الجوار تركی�ا وای�ران 
والكویت على مدى ستة عقود لالغتصاب، وتحل 
بھ الكوارث البیئ�ی�ة دون م�وق�ف وط�ن�ي ح�ازم، 
بسبب ض�ع�ف�ھ ال�ع�س�ك�ري واف�ت�ق�ار ال�ح�ك�وم�ات 
المتعاقب�ة ل�ل�م�ش�روع ال�وط�ن�ي وت�ن�اح�ر ال�ق�وى 
واالحزاب السیاسیة على السل�ط�ة ب�دل االرت�ق�اء 
بالمسؤولیة الوطنیة، والدفاع عن حقوق الع�راق 
بما فیھا المیاه، التي لم یتجرأ احدا ح�ت�ى ن�ھ�ای�ة 

، التجاوز علیھا 1958الحكم الوطني لثورة تموز 
وتعریض العراقیی�ن ل�ل�ع�ط�ش وت�ح�ول ال�واح�ات 

 الزراعیة الى صحارى.
دیالى أبرز مثال على العطش الكبی�ر ال�ذي ی�ھ�دد 
العراق. البلد، الذي یغذیھ نھرین عظیمین "دجلة 
والفرات"، اللذان علیھما قامت منذ آالف السنین 
حضارة وادي الرافدین التي عرفت بأول حض�ارة 

 بشریة.  
سنة بع�د أخ�رى م�ن ال�ج�ف�اف ال�ق�ات�ل ل�النس�ان 
واالرض شارك باحداثھ جارین للعراق، ب�ط�ری�ق�ة 
ت��ت��ن��اف��ي م��ع ق��واع��د حس��ن ال��ج��وار وال��ع��ھ��ود 
والمواثیق والقانون ال�دول�ي، ن�اھ�ی�ك ال�ى ك�ون�ھ 
یشكل وسیلة لالبتزاز. ان استم�رار ال�م�ش�ارك�ی�ن 
بالجفاف، یعني، بانھ سوف لن تكون ھناك كم�ی�ة 
كافیة من المیاه بمت�ن�اول ال�ی�د. ف�ك�ل م�ن ت�رك�ی�ا 
وایران عمال على بناء السدود وت�ح�وی�ل م�ج�رى 

% م�ن 60االنھر والروافد التي تغذي ما یقارب 
مناسیب نھري دجلة والفرات تاركین العراق ف�ي 

بید ان ال�ت�دف�ق�ات ال�م�ائ�ی�ة  .ازمة شح میاه حادة
القادمة من تركیا بھبوط مستمر وصل الى م�ع�دل 
الثلثین، ومن ایران انخفضت بمعدل العُش�ر ع�م�ا 

وبدل ان تتعاون ای�ران م�ع ال�ع�راق،  .كانت علیھ
فقد قامت بتحویل مجرى األنھر لداخل أراضی�ھ�ا، 
االمر الذي ادى الى اتساع بقعة الجفاف". ویبدو 
ان الدول التي تسببت باالضرار وتعریض العراق 
الزمة المیاه، غیر مع�ن�ی�ة، ال ب�ل غ�ی�ر م�ھ�ت�م�ة 

الجراءات  الع�راق ب�رف�ع ش�ك�وى قض�ائ�ی�ة ض�د 
ایران امام م�ح�ك�م�ة ال�ع�دل ال�دول�ی�ة. ول�م ت�ن�ف�ع 
مناشدات جیران العراق للمساع�دة ف�ي ت�خ�ف�ی�ف 
االزمة. على الرغم من توقیع العراق اتفاقیة م�ع 
انقرة یفترض م�ن خ�الل�ھ�ا ض�م�ان ق�ی�ام ت�رك�ی�ا 
باعطاء العراق حصة عادلة من ال�م�ی�اه ل�ت�غ�ذی�ة 
دجلة والفرات اللذان یعانیان من ت�دن�ي م�ن�س�وب 
المیاه بشكل مقلق لمستقبل النمو الزراعي. وف�ي 

 .طھران جوبھت المناشدة العراقیة بالصمت
ورافقت شحة المیاه تحوالت أوس�ع ف�ي ال�م�ج�ال 
البی�ئ�ي، ارت�ف�اع درج�ات ال�ح�رارة ف�ي ال�ع�راق، 

 Berkeley وكشفت م�ن�ظ�م�ة، ب�ی�رك�ل�ي ای�رث
Earth األمیركیة ال�م�ع�ن�ی�ة ب�ع�ل�وم ال�ت�غ�ی�رات ،

المناخیة بان درجات الحرارة في الع�راق ازدادت 
وی�ح�ت�ل  .بمعدل الضعف عن المست�وى ال�ع�ال�م�ي

العراق المرت�ب�ة ال�خ�امس�ة ض�م�ن ق�ائ�م�ة األم�م 
المتحدة للبلدان األكثر تعرضا ل�ت�أث�ی�رات ال�ت�غ�ی�ر 
المناخي. ویشیر البنك الدولي في تق�ری�ر ل�ھ ان�ھ 

س�ت�زداد م�ع�دالت درج�ات  2050بحل�ول ال�ع�ام 
الحرارة بمعدل درجة مئویة واحدة مع ان�خ�ف�اض 

% م�م�ا ق�د 10معدالت ھبوط االم�ط�ار ب�ن�س�ب�ة 
یؤدي بالعراق لفق�دان�ھ خ�م�س م�وارده ال�م�ائ�ی�ة 
المتوفرة. ووفقا لھذه الظ�روف، ف�ان م�ا ی�ق�ارب 
من ثلث أراضي العراق ال�زراع�ی�ة س�ت�ح�رم م�ن 

 .المیاه
 

االمر المثیر للقلق ان المسؤولین العراقیین غ�ی�ر 
عابئین لما یجري على ارض الواق�ع ف�ي دی�ال�ى، 
وما سیؤدي تدھور  ال�زراع�ة ف�ی�ھ�ا م�ن ن�ت�ائ�ج 
س�ل��ب�ی��ة خ�ط��ی��رة ع��ل��ى ال��م��س�ت��وى االق�ت��ص��ادي 
والمع�ی�ش�ي ال�ذي ت�ع�ان�ي م�ن�ھ�م�ا ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
العراقیة. الى جانب ذلك، تم حذف المحافظ�ة م�ن 
حصصھا المائیة ضمن خطة الحكومة ال�زراع�ی�ة 
لمحاصیل الصیف، باستثن�اء م�زارع�ي ال�ح�ن�ط�ة 
والشعیر الستراتی�ج�ی�ة. م�م�ا اض�ط�ر م�زارع�ون 

ب�ئ�ر  200ھناك لالعتماد ع�ل�ى م�ا ی�ق�ارب م�ن 
إلرواء بساتینھم العطشى وكذلك ارواء عط�ش�ھ�م 

وما یدعو لالستغراب ان الح�ك�وم�ة ت�ق�ط�ع  .أیضا
معوناتھا الخاصة باالسمدة والبذور ومادة ال�ك�از 
الخاصة بتشغی�ل مض�خ�ات ال�م�ی�اه. ورغ�م ان�ھ�ا 
منعت استیراد أنواع معینة من المنتجات لحمای�ة 
المزارعین العراقیین، لكنھا م�ع وج�ود ال�رش�وة 
عند المعابر الحدودیة، ف�ان�ھ�ا غ�ی�ر ق�ادرة ع�ل�ى 
التعرض لشاحنات محملة بالفواكھ والخ�ض�روات 
القادمة من بل�دان م�ج�اورة م�ث�ل ت�رك�ی�ا وای�ران 
والسعودیة واالردن ال�ت�ي تش�اھ�د ف�ي االس�واق 
یومیا، مسببة ت�دن�ي ف�ي ال�م�ن�ت�ج�ات ال�زراع�ی�ة 
المحلیة ذات الجودة ال�ت�ي تض�اھ�ي ال�م�ح�اص�ی�ل 

 المستوردة. 
شحة المیاه توجھ الض�رب�ة ال�ق�اض�ی�ة ل�ل�م�ن�ت�وج 

 الزراعي المحلي.
السنوات الثالث األخیرة كانت األشد صعوبة على 
المزارعین العراقیین عموما سیما في المحافظات 
الجنوبیة والوسطى، حیث أجبرت ال�ب�ع�ض ع�ل�ى 

قدما للحصول ع�ل�ى م�ی�اه م�ن  140الحفر لعمق 
اآلبار والتي أصبحت اكثر ملوح�ة بس�ب�ب الض�خ 
الزائد. بسببھ تبدو محاصیل ال�ف�واك�ھ ج�ی�دة م�ن 

 .الخارج لكن من الداخل لم تكن فیھا قطرة عصیر
ویعاني المزارعون من كثرة المصاریف ال�م�ال�ی�ة 
لحفر اآلب�ار ونص�ب ال�م�ض�خ�ات وم�د خ�راط�ی�م 
المیاه، لكن كل ذل�ك دون ج�دوى. م�م�ا زاد م�ن 
معاناتھم من ق�ل�ة ان�ت�اج ال�م�ح�اص�ی�ل وال�م�وارد 
لتأمین حیاتھم ومستقبل اراض�ی�ھ�م. االم�ر ال�ذي 
اضطرھم للتخلي عن الزراعة والھ�ج�رة ل�ل�ب�ح�ث 
عن مورد للعیش، فاصبح�ت ال�ع�دی�د م�ن ال�ق�رى 
بدون سكان. وبسبب شح المی�اه وج�ف�اف ال�ب�رك 
المائیة التي كانوا یعیشون قربھا، وندرة الع�ش�ب 
في األرض التي كان اصحاب الغنم ی�رع�ي ف�ی�ھ�ا 
وتجاوز درجات الحرارة الخمسی�ن م�ئ�وی�ة، ف�ق�د 
الرعاة الكثیر من مواشیھم مما اضطرھم الى بیع 
المتبقي باسعار زھیدة، وباتوا ب�ال أي م�وارد او 

 معونات. 
ان ھبوط منسوب المیاه لسد دربندخان الذي یبعد 

میال شمال شرقي دیالى على ام�ت�داد  80بمسافة 
نھر سیروان، تعكس ازمة المیاه وصعوبة تنظی�م 
تدفقات میاه النھر لمزارعین ال�م�ن�اط�ق ال�ب�ع�ی�دة 

ومن المفترض  .نزوال الى البصرة جنوبي العراق
ان یحصل العراق على ضعف الكمیة م�ن ای�ران، 

% م�ن م�خ�زون الس�د، 70التي تس�ی�ط�ر ع�ل�ى 
میال لتح�وی�ل  29والتي حفرت مؤخرا قناة بطول 

مجرى المیاه عن ن�ھ�ر س�ی�روان. م�ا أدى ذل�ك، 
فض��ال ع��ن ق��ل��ة ھ��ط��ول االم��ط��ار، ال��ى ت��راج��ع 
م�ن��اس�ی��ب الس��د ب�م��ع�دل ال�خ��م��س، وال��ى ت��دن��ي 
"منسوب میاه السد" بشكل ال یطمئن، وأثرعل�ى 
مستوى المیاه التي كانت سابقا بشكل یدع�و ال�ى 
القلق ما لم ت�ت�خ�ذ االج�راءات وی�ت�ح�رك ال�ع�راق 
بجدیة للمطالبة بحقوقھ المائیة التي تنص علیھ�ا 
المعاھدات والقوانین الدولیة.. المثیر حسب رأي 
موظف إیراني یعمل في مجال ال�م�وارد ال�م�ائ�ی�ة 
ل��دى وزارة ال��ط��اق��ة اإلی��ران��ی��ة، ق��ول��ھ الح��دى 
الص�ح�ف ال�غ��رب�ی�ة، ((ال اع�ت�ق�د ب�ان الش�ك��اوي 
العراقیة ودعواتھم لمقاض�اة ای�ران ھ�ي ع�ادل�ة. 
لیس لدیھم موقف قانوني في ال�م�ح�اك�م ال�دول�ی�ة 
الن كل المشاریع التي نفذتھا ایران شھدت تدف�ق 
میاه كافیة داخل األراضي العراقی�ة)). ل�ك�ن�ھ ق�ال 
ان إی�ران "ت�ت��م�ل��ص ع��ن مس�ؤول��ی�ت��ھ�ا". ف�م��ا 
الموقف الرسمي العراقي.. وما ال�ن�ت�ائ�ج؟. وال�ى 
متى یبقى العراق الطرف ال�م�ف�ع�ول ب�ھ؟. بس�ب�ب 
تضارب المصالح الداخلی�ة وال�خ�ارج�ی�ة وف�ق�دان 

 الھویة  الوطنیة والشعور بالمسؤولیة؟.

   اه.. 
 االراضي الزراعیة في العراق تتحول الى اراٍض قاحلة، فمن المسؤول؟   

 عصام الیاسري/المانیا
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ال��ك��ل��م��ة ص��دی��ق��ت��ھ ف��ي ح��لّ��ھ    
وترحالھ، ظلّھ الذي ما أن ی�ف�ارق�ھ 
حتى یسارع عائداً ت�ائ�ب�اً إل�ی�ھ، أو 
بالحّق ھي روحھ القلقة وال�وثّ�اب�ة 
إلى كّل ما یُفترض أن یكون أجمل، 
أرّق، أشّف وأعل�ى. ك�ت�ب الش�ع�ر 

 26ولھ فیھ "قط�ار الص�دف�ة"، "
قصیدة"، "ع�ن�دم�ا وأخ�وات�ھ�ا"، 
وكتب القّصة ولھ ف�ی�ھ�ا "ث�الث�ون 
ح��ك��ای��ة"، وال��روای��ة ول��ھ ف��ی��ھ��ا 
"األخض��ر وال��ی��اب��س"، وك��ّل م��ا 

فض�الً   سبق ھو م�ث�االً ال حص�راً،
ع��ن ك��ن��ز م��ق��اب��الت م��ع أع��الم، 
ومقاالت وم�راج�ع�ات ك�لّ�ھ�ا أیض�اً 
إضافة في عالم ال�ك�ل�م�ة ال�ع�رب�یّ�ة 

   التي لھا كأنّھا الربیع دائماً.
ھو جاد ال�ح�اج ال�ل�ب�ن�ان�ي ال�م�ول�د 
واإلنس��ان��ي ال��ع��ال��م��ي، ص��دی��ق 
الترحال األبدي، وجدیده "ِس�ف�ر" 

صفحة من القطع الك�ب�ی�ر  300في 
بعنوان "م�ھ�رج�ان" ال�ذي ت�ق�ول 
ص��ف��ح��ة غ��الف��ھ ال��خ��ارج��ي أنّ��ھ 
"مقاربة روائیّة م�ب�ت�ك�رة، ت�ج�م�ع 
التوثیقي إلى الم�ت�خ�یّ�ل ف�ي مس�ار 
حكائي". والحّق أن "م�ھ�رج�ان" 
ھ��و دن��ی��ا ب��ك��ّل آالم��ھ��ا وآم��ال��ھ��ا 
ومتناقضاتھا وم�ت�ع�ّرج�ات�ھ�ا ال�ت�ي 
تضیق وتنفرج، وتصعد وتن�ب�س�ط، 
ودائماً اإلنس�ان ف�ی�ھ س�یّ�د ل�ھ أن 
یرتقي نحو األكمل ارتقاًء وس�م�ّواً 

   بال نھایة.
مشھداً مجموع مش�اھ�د إب�داع  25

"مھرجان" حیث ال�ك�ات�ب یش�م�ل 
بعینھ الس�ی�ن�م�ائ�یّ�ة م�ذاھ�ب ف�ن�یّ�ة 
بسبلھا ال�م�ت�ع�ّددة، م�ن�ھ�ا مش�اھ�د 
قصصیّة تجمع بالت�رح�ال أص�دق�اء 
ال��ت��رح��ال، وت��ك��ون خ��ال��ص���ات 
أخالقیّة، من عالم، م�ّرات ك�ث�ی�رة، 
أین شریعة الغابة، لأل�س�ف ال�م�ّر، 
من شریعة غ�اب�ة اإلنس�ان ذات�ھ ـ 
أسیر الجشع المدّم�ر ل�ك�ّل ب�راءة، 
بلوغاً لألناني الش�ّری�ر وال�م�ج�رم، 
ومنھا مشاھد في انت�ف�اض�ات ض�ّد 
الظلم، مع مقارنات، م�ث�االً، ف�ی�م�ا 
تقول باریس "ال" عالیة بأص�وات 
مثقّفین ومفّكرین، نجد ھؤالء، إذا 

وجدوا، في بیروت "ی�ت�ف�ل�س�ف�ون 
على المتظاھری�ن"، ك�م�ا ب�ل�س�ان 
أحد الشخوص: "لم نلم�ح م�ث�قّ�ف�اً 
واحداً یؤازرنا في الشارع.. وفیم�ا 
ن��زل ك��تّ��اب ف��رنس��ا وف��ال��س��ف��ت��ھ��ا 
وف��نّ��ان��وھ��ا إل��ى ال��ح��ّي ال��الت��ی��ن��ي 
یناقش�ون ویس�ان�دون ویش�ارك�ون 
ف��ي ص��ن��اع��ة ال��ت��غ��ی��ی��ر اع��ت��ص��م 
مبدعونا ف�ي ألـ� "ھ�ورس ش�و" 
ی��ف��ل��س��ف��ون ت��ظ��اھ��رات��ن��ا، ك��أنّ��ھ��م 
یشاھدونھا على شاشة مغبّشة من 

   كوااللمبور".
ومشاھد في الس�ی�اس�ة ال�ل�ب�ن�ان�یّ�ة 
وال��ع��رب��یّ��ة، ف��ي م��ج��ازر ص��ب��را 
وش�ات��ی�ال واإلح�ت��الل اإلس��رائ�ی��ل��ي 
وأوجاع فلسطین، في إبادة الطیور 
والكائ�ن�ات ال�ط�ب�ی�ع�یّ�ة، ف�ي ح�ی�اة 
القریة ال�ت�ي ت�ن�ق�رض، ف�ي ح�ی�اة 
مبدعین غادرونا حزان�ى، وم�ن�ھ�م 
ال���ف���نّ���ان حس���ن ع���الء ال���دی���ن 
"ش���وش���و"، ال���ذي ب���ل���غ ذروة 
ش�ھ�رت�ھ ف�ي مس��رح�یّ�ت��ھ "آخ ی��ا 
ب��ل��دن��ا"، ال��م��ق��ت��ب��س��ة ع��ن أوب��را 
القروش الثالثة لأللمان�ي ال�ع�ظ�ی�م 
برتولد ب�ری�خ�ت، ل�ی�ق�ض�ي أخ�ی�راً 

وھ�و  1975بالذبحة القلبیّة سن�ة 
ف�ي األرب�ع�ی��ن م�ن ع�م��ره، ق�ب�ی��ل 
مذبحة الحرب األھ�ل�یّ�ة ال�ل�ب�ن�ان�یّ�ة 
التي أتت على األخضر وال�ی�اب�س، 
وفي الطلیعة قص�ف�ھ�ا ل�م�س�رح�ھ، 
ومشاھد عن رجال جرى ال�ت�ع�ت�ی�م 
علیھم، فقط ألّن أص�وات�ھ�م أع�ل�ى 
ف��ي ال��درای��ة، ال��ح��ك��م��ة وال��ع��ق��ل، 
رجاالت ل�ھ�ا م�واق�ف�ھ�ا الش�ج�اع�ة 
والكریمة، طلیعتھا المجاھد األكب�ر 
عبد القادر الجزائري، الذي حارب 

ع��ام��اً، وط��ال��م��ا دّق  15ف��رنس��ا 
ناقوس خطرھا، وھي "ال�ب�اس�ط�ة 
نفوذھا على مساحات واسع�ة م�ن 
المغرب العربي وإفریقی�ا والش�رق 
األوسط"، ومن شرور ب�ری�ط�ان�ی�ا 
"المنتشرة ف�ي ف�ي آس�ی�ا ومص�ر 
والس�ودان وال�خ��ل��ی�ج". ون��ت�ی��ج��ة 
تحری�ض ال�ع�ث�م�ان�ي واألن�ك�ل�ی�زي 

ف�ي  1860والفرنسي تقع مجازر 
ل�ب��ن��ان ب��ی��ن ال��م��وارن�ة وال��دروز، 
ویحاول المجاھد الج�زائ�ري أن ال 
تمتد وی�الت�ھ�ا إل�ى دمش�ق، ال�ت�ي 
یمھّد ل�ھ�ا اإلن�ك�ل�ی�ز، ال�ذی�ن "ق�د 
یكونوا وراء الصلبان التي رسمت 
في شوارع دمش�ق وم�ح�الّت�ھ�ا"، 
ل��ك��ي ت��ق��ع أح��داث دم��ویّ��ة ب��ی��ن 
المسلم�ی�ن وال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن، ن�ج�ح 
الجزائري في الحّد من مآسیھا، ما 
استدعى الرئیس إبراھام لن�ك�ول�ن، 
الذي وص�ل�ت م�ن�اق�ب ال�ج�زائ�ري 
إلیھ، لیھدیھ مسّدسی�ن م�رّص�ع�ی�ن 
ب�ال��ذھ��ب األب�ی��ض، ول��ك�ي ی��ق��لّ��ده 
الفاتیكان أعلى میدالیّ�ات الش�رف، 
"واعتبره المؤّرخون ث�ال�ث ك�ب�ار 

مع الشیخ شامل زع�ی�م  19القرن 
ثورة القوقاز ومح�ّم�د ع�ل�ي ب�اش�ا 
حاكم مصر". وعل�ى رغ�م ك�ت�اب�ة 
الجزائري رسالة "ذك�رى ال�ع�اق�ل 
وتنبیھ الغافل" فإن ف�رنس�ا أخ�لّ�ت 
ب�ك�ّل ع�ھ�ودھ�ا، ل��ت�ح�ب�س�ھ، ح�ت��ى 
"مات خمسة من أفراد أسرتھ ف�ي 

   قلعتي طولون وأومبواز".
على ھذا النحو یستمّر الكات�ب ف�ي 
ك��ت��اب��ت��ھ اإلب��داع��یّ��ة، م��ت��ن��قّ��الً ف��ي 
موضوعاتھ المثیرة، لیكشف كی�ف 
ھولیوود ھي سطوة شھرة وث�راء 
"ولیس الوصول إل�ى األح�اس�ی�س 
العمیقة ومج�اھ�ل ال�روح"، ع�ل�ى 
رغم ما یراه إنغم�ار ب�ی�رغ�م�ن أن 
"السینما حلم والسینما موسی�ق�ى، 
وما من فّن یع�ب�ر اإلدراك وص�والً 
إلى األحاسیس العمی�ق�ة وم�ج�اھ�ل 
الروح مثل السینما"، وعلى لسان 
أحد شخوص "م�ھ�رج�ان" ی�ق�ول 
جاد الحاج، مفاضالً بی�ن الس�ی�ن�م�ا 
األمیركیّة والس�ی�ن�م�ا األوروب�یّ�ة : 
"یبدأ الفی�ل�م ال�ھ�ول�ی�ودي بس�ط�و 
مس��لّ��ح ع��ل��ى مص��رف، وال��ف��ی��ل��م 
األوروبّي بأّم تھرع ب�ط�ف�ل�ھ�ا إل�ى 
أقرب مستشفى، وی�ن�ت�ھ�ي ال�ف�ی�ل�م 
الھولیودي ب�ع�راض�ة غ�زی�رة م�ن 
إطالق النار والمط�اردات الس�یّ�ارة 

ومصرع عدد غیر جدیر باإلھتم�ام 
م��ن الس��اب��ل��ة ورج��ال الش��رط��ة، 
وینتھي الفیلم األوروبّي بعودة أب 
الطفل الم�ری�ض إل�ى أس�رت�ھ ب�ع�د 
غ��ی��اب ط��وی��ل"، وھ��ذا "ل��ع��لّ��ھ 
ت��ل���خ���ی���ص م���ب���ّس���ط ل���ل���ت���ف���اوت 
ال�م�وض��وع�ي ب��ی�ن الش��اط�ئ�ی��ن"، 
ل���ی���ض���ی���ف أن "ال���م���ن���ت���ج���ی���ن 
وال��م��خ��رج��ی��ن ال��م��ت��ح��ّرری��ن م��ن 
الوصفة الھول�ی�ودیّ�ة ل�ی�س�وا ق�لّ�ة 

 ھامشیّة"، 
ومثاالً: "في مطلع ستینات ال�ق�رن 

سینمائ�یّ�اً ف�ي  23العشرین اجتمع 
نیویورك، وأصدروا بی�ان�اً ی�رف�ض 
ت��دّخ��ل ال��م��ن��ت��ج��ی��ن وال��م��وّزع��ی��ن 
والمستثمرین في أفالم�ھ�م، وم�ّم�ا 
جاء في بیانھم: "نحن م�ع ال�ف�ّن، 

 لكن لیس على حساب الحیاة. 
ال نرید التزییف والتلمیع وتصوی�ر 
أفالم زھریّة تغوي"، بل ت�ف�ض�ح، 
"بل ن�ف�ّض�ل ال�ف�ّج وال�ح�ي ب�ل�ون 

  الدم".
جاد ال�ح�اج ف�ي م�ھ�رج�ان�ھ ال�ذي 
یحاكي مھرجان "كاّن" السینمائي 

، وخلفی�ت�ھ أح�داث ل�ب�ن�ان 1983ـ 
ذلك الزمان، ع�ن ع�م�ی�ق خ�ب�رة، 
وسعة معرفة، بعالم ال�ف�ن الس�اب�ع 
أمیركیّاً، أوروبیّاً، روسیّاً، یابان�یّ�اً، 
تركیّاً، ھ�ن�دی�اً، وی�ح�اور م�ب�اش�رة 
ومداورة أعالماً، عبر اس�ت�ع�راض 
نماذج، ومح�اورة ك�ب�ار، م�ن�ح�ازاً 
دائماً إلى المھّمشین والم�ن�ك�وب�ی�ن 
لبنانیّاً، فلسطینیّا، ك�ون�یّ�اً، م�ت�ّوج�اً 

أخی�راً، ق�ّم�ة،   ذلك كلّھ بمشھدین،
ح�ی�ن تص�اب ح�ب�ی�ب�ت�ھ ب�رص�اص�ة 
تدخل معھا في غی�ب�وب�ة، ب�إس�ق�اط 
بارع على إصابة وغیبوب�ة وط�ن�ھ 

   األم لبنان الیوم.
"مھرجان" جاد ال�ح�اج، م�ق�ارب�ة 
روائیّ�ة إب�داع�یّ�ة ب�ح�ّق، یس�ت�ح�ّق 
القراءة بجالدة، فكما قال بریس�ون 
أّن: "الع�م�ل ال�ف�نّ�ي یش�ھ�د ع�ل�ى 
نف�س�ھ، ول�ی�س ع�ل�ى ص�ان�ع�ھ أن 
یشرحھ"، مع التق�دی�ر وال�ت�ث�م�ی�ن 

  العالیین.

 ("ن"  د اج) 
 
 

  
  / سیدنيشوقي مسلماني
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تصدر السرد مملكة األدب في أواخر القرن   
العشرین بعد أن كان الشعر مت�رب�ع�ا ل�ق�رون 
طویلة ربما لحاجة العصر لفن جدید في ظ�ل 

ب�م�ث�اب�ة ال�خ�ی�ط   تطور العلم والتكن�ول�وج�ی�ا
المتین الراب�ط ب�ی�ن ال�ع�ل�م وال�ف�ن وال�خ�ی�ال 
والواقع، لذلك تطور فن السرد تطورا سریعا 
وتنوعت میادینھ فشمل جمیع مناحي الح�ی�اة 
فطرحت من خاللھ مواض�ی�ع ذات�ی�ة وأخ�رى 
اجتماعیة واقتصادیة وسیاسی�ة، وم�ن ث�م�ة 
تطورت تقنی�ات الس�رد وال�رؤى.. وھ�ی�ك�ل�ة 
السرد بعناصره من اح�داث وزم�ان وم�ك�ان 
وشخوص وحبكة عبر راوي الذي یعد قط�ب 
الرحى في العملی�ة الس�ردی�ة، ب�ت�ع�دد ان�واع 
الرواة سواء كان خارجي أو مشارك او تعدد 
ال��رواة وال��خ��روج م��ن إش��ك��ال��ی��ة الص��وت 

والتحرر من بعض القیود التق�ل�ی�دی�ة   الواحد
وسطوة الراوي العلیم في القص الى ت�ق�ن�ی�ة 
السرد الجدید او ما یسمى بالقصة ال�ج�دی�دة، 
ومرحلة تیار الوعي ی�ن�ق�ل ل�ن�ا ال�ح�دث م�ن 

ف�ال�ح�دث   طور الحكایة الي خطاب قصصي،
ق�د ی�روی�ھ ال�ك�ث�ی��ر اال ان اس�ل�وب ال�ق��اص 
وتقنیتھ ھو المطلوب وھو الذي یشد الق�ارئ 

بین یدي مجموعة قصصی�ة    ویتفاعل معھ..
تحمل عنوان (نادي الحفاة) لل�ق�اص ض�اري 
الغضبان وال�ف�ائ�زة ب�ج�ائ�زة ال�ط�ی�ب ص�ال�ح 

ف�ي   العالم�ی�ة ف�ي دورت�ھ�ا ال�ح�ادی�ة عش�رة
ط��ب��ع��ت��ھ��ا االول��ى الص��ادرة ع��ن الش��رك��ة 

ی�ط�رح ل�ن�ا   2021السودانیة للھاتف السی�ار
تیمة العمل كجنود مجھولین من أجل اس�ع�اد 
الناس واإلصالح ونش�ر ال�ج�م�ال وال�م�ح�ب�ة 
واالنتصار لقیم الحق والخیر یبین ل�ن�ا م�دى 

  قدرتھ على بناء عالم قصصي متخیل
 سیمیائیة المناص:

ال��ن��ص��وص ال��م��وازی��ة ف��ي ال��م��ج��م��وع��ة 
ك�ون�ھ�ا نص�وص  القصصیة (ن�ادي ال�ح�ف�اة)

دالة ومرافقة للنص وعلى عالقة وثیقة معھ 
ولھ سلطة توازي سلطة المتن/ القص وم�ن 
ھذه النصوص الم�وازی�ة ال�ع�ن�وان ال�رئ�ی�س 
الذي جاء عنوان استنباطي من أحد عناوی�ن 
المجموعة حی�ث ی�ع�د م�ك�ون�اً نص�ی�اً ف�اع�ال 
وعالمة لغویة تمنح النص سلطة سیمی�ائ�ی�ة 
م�ھ�م�ة واع�ن�ي ال�ق�ص�د م�ن وراء اخ�ت�ی��ار 

وھ�و ال�م�دخ�ل   العنوان وممھدا للموضوع 
ال��ى ف��ھ��م ال��ن��ص��وص ل��ل��ول��وج ال��ى ع��ال��م 
المجموعة القصصیة جاء عن قص�د ول�ی�س 

ی�ت��وج�ھ ال�ى ال�ق��ارئ   اخ�ت�ی�ارا اع�ت��ب�اط�ی�ا،
للتحاور مع افكاره والتأثیر فیھ وی�ع�د غ�ای�ة 
العنونة للتعریف بالمجموعة ومش�ارك�ة ف�ي 

  احداث تفاعل اجتماعي ..
اما بخصوص غالف المجموع�ة رب�م�ا ك�ان 
من اختیار ال�ن�اش�ر وارى ان�ھ اخ�ذ ال�ط�اب�ع 
التجاري الترویجي علما ان المجموعة غنیة 
بمحتواھا القصصي وتقنی�ت�ھ�ا ال�ع�ال�ی�ة، ف�ال 
یمكن اغفال سیمی�ائ�ی�ة ال�غ�الف ودوره ف�ي 
تقدیم اي نتاج ادبي وكل م�ا ی�ح�ی�ط ب�ھ م�ن 
نص��وص م��وازی��ة ف��ی��ت��خ��ذ ك��ل م��ن ال��ل��غ��ة 

شكالً محیطاً داللیا یح�دد   واالیقونة البصریة
المعنى الذي یمكن ان ینتج من خالل" تحلیل 
البنیة اللغویة واالیقونیة للغالف، وی�ت�م ھ�ذا 

فیساعد على   المتلقي  التحلیل على مستوى
  1تثبیت المعنى واالحاطة بھ"

بوصفھا عت�ب�ات نص�ی�ة   عناوین المجموعة
ت�ت�ص�در ك�ل ع�م�ل قص�ص�ي وھ�ي ب�م�ث�اب�ة 
المفاتیح التي تساھم في فك مغال�ی�ق ال�ن�ص 

في بنیتھا ال�دالل�ی�ة، ج�اءت ب�ل�ف�ظ   والتوغل
الل�غ�ة   مركب وبتنوع عتباتھا العنوانیة بین 

االنزیاحیھ التعبیریة المؤث�رة ال�ت�ي ت�ت�ح�ق�ق 
بدافع التجاوز والتمرد على اللغة التق�ری�ری�ة 

واللغة البیضاء : مصنع السع�ادة/   والیومیة
لص االبواب المواربة/ ب�ی�ادر ال�دی�م/ ن�اخ�ي 
ال��ح��اف��ي /اس��ت��ن��ت��اج��ات/ھ��ج��رة ال��ح��واس/ 

بحضور ذھبي/ المقعد الشاغر/ ن�ادي   غیاب
الحفاة/ النھر االبتر/ عصابة الخضر/ ما بین 

 السطور/ الھروب نحو العطش /المودیل
النص القصصي بوصف   االھداء في  وكذلك

ونصا موازیا   االھداء من المناصات المھمة
یمثل تواصال حمیمیا بین الك�ات�ب وال�م�ھ�دى 
الیھ حیث جاء اھداء الكاتب ملمحا یحمل في 
طیاتھ قیماً اخالقیة واجتماعیة وایدیولوجی�ة 

 ومطابقا لألفعال وسلوك شخصیاتھ:
 الى/ الجنود المجھولین ..

اولئك الذین یوشمون وجھ االرض ببصم�ات 
  أقدامھم

 الحافیة ...
الك�ادح�ی�ن ب�دون ك�ل�ل أو ش�ك�وى، ل�ك�ن�ھ�م 

  یصنعون
 الفارقَ 

فمن مفردة الحفاة ننطلق الى ف�ھ�م م�ا وراء 
المعنى وما اعتمده القاص في توظیف المیتا 
قص وفي نمط سردي تمیز بالبساطة وعمق 
المعنى بتقنیة عالیة وانس�ی�اب�ی�ة ف�ي الس�رد 
بمفارقة وادھاش تشد المتلقي وتغ�رس ف�ی�ھ 

  روح التعاطف مع معشر الحفاة.
وب�غ��ض ال�ن��ظ��ر ع�ن ال��م�ع��ن��ى ال�ق��ام��وس��ي 
والمعنى المتداول على صعید البعد الفلس�ف�ي 
والص�وف�ی��ة ل�م��ف�ردة ال�ح�اف��ي ف�أن ال�ق��اص 
ض��اري ال��غ��ض��ب��ان ی��وظ��ف ال��م��ف��ردة ف��ي 
م��ج��م��وع��ت��ھ ال��ق��ص��ص��ی��ة (ن��ادي ال��ح��ف��اة) 
والخروج من س�ك�ون�ی�ت�ھ�ا ع�ب�ر ش�خ�وص�ھ 
یحاول القاص ت�ق�دی�م رؤی�ا م�ح�اك�ی�ا ال�ب�ع�د 

ف�ق�د ك�ان ل�ل�م�درس�ة  الفلسفي الف�ی�ث�اغ�وري
الفیتاغوریة نظام من األخوة، كأنھ�ا دی�ر أو 
معبد، فجمیع الطلبة یرتدون زی�اً واح�دا ھ�و 
المالبس البیضاء، ویعیشون معیش�ة واح�دة 
ھي حیاة الزھد والت�ق�ش�ف وال�ب�س�اط�ة، وال 

ب�ل ی�م�ش�ون  -في األعم األغ�ل�ب  -ینتعلون 

، ھ���دف���ھ���ا ت���ط���ھ���ی���ر 2ح���ف���اة األق���دام 
للوصول الى الحیاة السع�ی�دة ، ل�ھ�م   النفس

قواعد اخالقیة منھا الوالء ل�أل�ص�دق�اء وك�ل 
شيء مشترك بینھم واالعتدال والبساطة في 
استخدام الخیرات، نرى یتجلى ذلك ال�م�ع�ن�ى 

 : 3في قصة دار السعادة 
عبیر حدائق المدینة نمیزه وی�م�ی�زن�ا؛ ألن  -

فیھ بصمتنا، نفحات عطر الج�م�ی�الت ردی�ف 
إحساسنا، أسرار ال�ع�ّش�اق ف�ي ب�ئ�رع�م�ی�ق�ة 
م�ح��ف��وظ ف��ي ص��دورن��ا، مس��رات األم��ھ��ات 
الصغیرات والج�دات ال�ھ�رم�ات ت�ب�ك�ي ل�ھ�نَّ 
بفرح أعینن�ا، ع�ذاب�ات ال�ف�ق�راء ال�ُم�دق�ع�ی�ن 
وسبل حیلھم الساذجة ف�ي ع�ل�م�ن�ا، خ�ی�ب�ات 
الُمفلسین تحت ِظل أجنحتنا، تحّول الخائب�ی�ن 

وفق مرض ركوب الموجات ـ  -من فكٍر آلخر
ن��وث��ق��ھ��ا ب��خ��ط��وط��ن��ا، ال��م��ع��ل��وم��ات ع��ن 
المخطوبات للمتسائلین م�ن ال�ب�اح�ث�ی�ن ع�ن 
زوجات مواصفات م�ع�ی�ن�ة دی�دن�ن�ا، خ�رائ�ط 
بیوتات المستترین تُعلن بعد وص�ف�ن�ا، أق�ول 
نجوم المال والج�اه م�ن ت�وق�ع�ات�ن�ا، وع�ودة 

بعد جفاء. تحت إش�راف�ن�ا،  -الّضالین لذویھم 
دروب المدینة نعرفھا جیداً تعرف�ن�ا، ح�رم�ان 
البائسین أھم ھمومنا، ھؤالء نحن، أص�دق�اء 
ثالثة، القدر قد جمعنا، نھرب منھ، ف�ی�ت�ب�ع�ن�ا 

 . 7لینصفنا.... ص
وقد تأخذ بعدا اخر یكاد یشبھ إلى ح�د ق�ری�ب 
المدینة الفاضلة ن�رى ذل�ك ف�ي قص�ة ن�ادي 

ب��ق��ع��ة م��ن االرض ب��ع��ی��دة ع��ن   ال��ح��ف��اة
تكمن خصوصی�ت�ھ�ا ف�ي ن�وع�ی�ة   المتطفلین

روادھ��ا، وھ��م ھ��ج��ی��ن م��ت��ن��اق��ض ف��ك��ری��ا، 
متعایشین بشكل مدھش جعلھا مرتعا خص�ب�اً 
لشاربي ال�ك�ح�ول ح�ل�ی�ق�ي ال�وج�وه ب�م�ی�ول 
اشتراكیة وللملتحین بمیول دینی�ة ع�ل�ى ح�د 
سواء، دون تخطیط قسمت ھذه الب�ق�ع�ة م�ن 
االرض لجناحین یسار یرتاده اشتراكیون مع 
ب�ع�ض اص�دق�ائ��ھ�م م�ن ال�ف��ن�ان�ی�ن واالدب��اء 
االقرب الى الص�ع�ل�ك�ة، وی�م�ی�ن ی�ت�خ�ذ م�ن�ھ 
أصحاب الزي الدیني واالفكار ال�روح�ی�ة وال 

رغم التناقض ال�واض�ح   تقاطع بین الفریقین
في االفكار: "لم تسجل لدى اجھزة الش�رط�ة 
أیة مشكلة بی�ن ال�ط�رف�ی�ن، وھ�ذا م�ا ج�ع�ل 
السلطات ت�غ�ض ال�ب�ص�ر ع�ن ھ�ذه ال�ب�ق�ع�ة 
العجیبة وتتركھا دون تدخل خارجي .. ل�ك�ن 
ً ل�ل�ش�رط�ة  روادھا كانوا دوماً یشكلون عون�ا
النھری�ة ف�ي ان�ق�اذ ال�غ�رق�ى، ك�ون ال�ج�س�ر 
القریب مرتعاً للھاربین من كابوس ال�ح�ی�اة، 
فقد اشترك الملتحون مع ال�ح�ل�ی�ق�ی�ن م�رات 
عدیدة في االسراع نحو منتح�ر ع�ل�ى وش�ك 

 80الغرق وانقاذه" ص 
 

 القائم بالحكي ومتلقیھ:
قص�ص ض�اري ال�غ�ض�ب�ان اش�ب�ھ ب�م�م�ل�ك�ة 
ینشئھا ثم یولي علیھا راٍو ی�خ�ت�اره ی�دی�رھ�ا 
ویراقب سكانھا ومعرف�ة اح�وال�ھ�م ، ف�ت�ارة 
یكون الراوي داخل مملكتھ (راوي مش�ارك) 
كما في شخصیة السارد المشارك ف�ي(قص�ة 
مصنع السعادة) یروي لن�ا ح�ق�ی�ق�ة واح�داث 

والتي ھي عبارة عن مجموعة   دار السعادة
من االفراد الذین شكلوا اشبھ بجمعیة ت�دع�و 
إلى اإلصالح بعد االنضمام ال�ی�ھ�م وال�ت�ق�رب 
من شخوص وابطال القصة "فرصة للتق�رب 
من الثالثة ومعرفة طقوسھم في دار السعادة 
التي أثارت الجمیع، وزرعت االن�ق�س�ام ب�ی�ن 
االھالي .فالتقیت بھم، وطلبت موافقتھم على 
االنضمام ل�ل�س�اك�ن�ی�ن ب�ھ�ذا ال�ب�ی�ت ال�م�ث�ی�ر 

یصور لنا الكاتب ع�ل�ى لس�ان  8الجدل" ص
السارد المشارك شخوصھ تصویرا خ�ارج�ی�ا 
فھو یھتم بتصویر مالمحھا ال�ج�س�م�ی�ة وم�ا 

ینعكس عنھا من افع�ال وان�ف�ع�االت ن�ف�س�ی�ة 
"عایشتھم بأم عیني كیف یعالجون المواقف 

ف�ق�د ص�ار ام��را  13ال�م�ع�ق��دة ب�درای�ة" ص
معروفا لدى جمیع النقاد وال�م�ش�ت�غ�ل�ی�ن ف�ي 

عل�ى "ان ال�ن�ص ال�ق�ص�ص�ي   مجال السرد
یقوم اساساً على مبدأ الوساطة، ف�ال یص�ل�ن�ا 
كالم الم�ؤل�ف اال ع�ن ط�ری�ق أع�وان س�رد 
یفوضھم عنھ فیكتسي كالمھ صبغة تخیّلیّة" 

4 
ففي قصة (ن�اخ�ي ال�ح�اف�ي) وظ�ف ال�ك�ات�ب 
سارد مشارك ینھض بفعل الحكي یتمث�ل ف�ي 
شخصیة المحام�ي ال�ذي ی�ن�ق�ل ل�ن�ا ح�ك�ای�ة 
موكلتھ السیدة باھرة: " فھي طلقت زوجھ�ا 
الثالث ومن خاللي كمحاٍم ق�ب�ل س�ت�ة أش�ھ�ر 
والُمطلّق شخصین قبلھ، تزوجتھم على أم�ل 
أن تلد ولداً؛ یرث آالف الھكتارات وعش�رات 
البساتین والمزارع من بعدھا، فھ�ي وح�ی�دة 
المرحوم ابیھا، وتدیر ك�ل ش�يء ب�م�ف�ردھ�ا، 

  37وكان أملھا أن یستمر اسم العائل�ة"ص
فالراوي كائن م�ت�خ�ی�ل ی�ت�ق�م�ص�ھ ال�م�ؤل�ف 
ویكون وسطا بین المؤلف وشخصیاتھ، وان 

شخصی�ات (ض�اري ال�غ�ض�ب�ان) ف�ي   معظم
نادي الحفاة ش�خ�ص�ی�ات م�ث�ق�ف�ة   مجموعتھ

تعاني الغربة مدانة ومستھدفة، وان�ط�وائ�ی�ة 
خجولة، ومرفوضة نشعر ب�ح�ی�وی�ت�ھ�ا داخ�ل 
عالمھا القصصي ولیس مجرد ك�ائ�ن�ات م�ن 
ورق، نلمس ذلك في قصة (عصابة الُخضر) 
التي یروي لنا حكایت�ھ�ا س�ارد مش�ارك ع�ن 
مجموعة اشخاص اربعة رجال وثالث نس�اء 
اطلق الناس علیھم ھذه التسمیة وذلك النھ�م 
یوشمون اي خط�أ ی�رت�ك�ب�ھ ال�ع�ام�ة ب�دھ�ان 
أخضر تنبیھا لھم والتي تأخذ ع�ل�ى ع�ات�ق�ھ�ا 
مھمة اإلصالح في المجتمع من ق�ب�ل ھ�ؤالء 
الجماعة :"حین غادرت وسط الس�وق ك�ان 

یلوم؛ لتش�وی�ھ  -ماكر الوجھ  -بائع الشطائر 
واجھة محلھ بال�ل�ون االخض�ر ل�ی�الً، ب�ی�ن�م�ا 
تُركت لھ ورقة توجیھ ب�ع�دم اس�ت�خ�دام زی�ت 
القلي اك�ث�ر م�ن م�رة واال س�ی�ح�ط�م زج�اج 

  110المحل "ص 
معماریة قصصھ تقوم على الوحدة العضویة 
المتمثلة في التآل�ف وال�ت�م�اس�ك واالنس�ج�ام 
محكمة البناء م�ت�راب�ط�ة م�ك�ث�ف�ة وم�رك�زة، 
ومتمیزة في تقنیاتھا انسكبت لغت�ھ�ا س�ائ�غ�ة 

مباشرة مرسلة شبھ عف�وی�ة، وھ�ذا   بسیطة
 ما یدل على امكانیة سردیة عالیة.

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

 المصادر
سعید بنكراد، سیمیولوجیا الخط�اب االش�ھ�اري -1

 –  9ال�ع�دد   –م�ج�ل�ة ع�الم�ات   –وانتاج المع�ن�ى 
1998.  

 وكیبیدیا، الموسوعة-2
، الشركة 1الغضبان ، ضاري : نادي الحفاة، ط-3

الس��ودان��ی��ة ل��ل��ھ��ات��ف الس��ی��ار(زی��ن)، ال��خ��رط��وم 
،2021 . 
محمد الخبو: سردیات الذات في كت�اب ال�ذات�ی�ة -4

في الخطاب السردي ، قدم لك�ت�اب م�ح�م�د ن�ج�ی�ب 
العمامي ، الذاتیة في الخطاب السردي، دار محمد 

 .2011، 1تونس، ط -تعلي للنشر، صفاقس 

  نري ا ص (ةدي ام)  اويا  

 بقلم
 طالب عمران المعموري
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(قصة الحب التي مألت الدنیا في مدینة ال�ع�م�ارة  
القدیمة حزنا و وجع�ا، م�ط�ل�ع س�ت�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن 

 الماضي، وشغلت الناس طویال)
ھام الم�ع�ل�م ج�ب�ار ب�ح�ب�ی�ب�ت�ھ ال�م�ع�ل�م�ة ف�وزی�ة، 
وإنتشرت حكایة عشقھما بین رفاق�ھ ال�ی�س�اری�ی�ن 

  والكثیر من أھالي محلتھما.
لم تكن لقصة حبھما أن تستطیل وتنتش�ر ل�وال أن 
األب رفض تزویج إبنتھ للمعلم جبار، ال لسبب في 
خلقھ وأخالقھ أو حسبھ ونس�ب�ھ س�وى ان ج�ب�ار 
ك��ان ش��ی��وع��ی��ا، والش��ی��وع��ي ك��اف��ر ب��ن��ظ��ر األب 
ال��م��ع��روف ب��ت��ق��واه وإل��ت��زام��ھ ال��دی��ن��ي ونس��ب��ھ 

 الھاشمي.
مرت الشھور واألعوام وفصول حكایة الحب ھ�ذه 
تزداد حضورا بین من یعرفھما، فیما ظلت ف�وزی�ة 
على إصرارھا ممتنعة عن الزواج خالف حب�ی�ب�ھ�ا 

 جبار.
لم تفلح كل الوساطات بإقناع األب المت�ش�ّدد، ول�م 
یفلح الرفاق واألصدقاء بإخراج جبار من م�ح�ن�ت�ھ 

 والعدول عن مبتغاه.
أكلت الصبابة من حیویة جبار الكثی�ر، ح�ت�ى ف�ق�َد 
اإلحساس بالزمن وأضحى شارد الذھن في غال�ب 
األوق��ات، ف��ق��ررت إدارة م��درس��ت��ھ إع��ف��ائ��ھ م��ن 
التدریس وتكلیفھ بأم�ور إداری�ة ش�ك�ل�ی�ة إش�ف�اق�ا 
لحالھ، كما قرر الرفاق إعفائھ من أي ت�ك�ل�ی�ف أو 

 إلتزام حزبي.
أمست خمارة المدینة مرت�ع�ھ وم�ل�ج�أه وع�زاه،   

یلقي على جالسھ األشعار الصبیب�ة ال�ت�ي ت�ؤس�ي 
ق�ل�وب ن�دم�ائ�ھ، ح�ت�ى ح�ف�ظ�ھ�ا ھ�ؤالء وص�اروا 

 یرددونھا في مجالسھم.
س�اءت ص�ح��ة ج�ب��ار أك�ث��ر، وب�ان ع��ل�ى جس��ده 
الھزال، وبدأ یتغیّب عن دوامھ المدرسي أیاما .... 
وكان في بعض الصباحات یقف على م�ب�ع�دة م�ن 
مدرسة فوزیة ینتظر لحظة دخولھا، یتطلع إل�ی�ھ�ا 
وتتطلع إلیھ من بعید ... وحدھا ال�دم�وع ھ�ي م�ا 
تبقت لدیھما لیتبادالھا، وھي التعبیر األخی�ر ع�م�ا 

   یجیش في فؤادیھما من َولٍھ وھیاٍم وَوجْد.
في العام األخیر من قص�ة ج�ب�ار وف�وزی�ة، ح�لَّ   

شھر محرم وحّل عزاء عاشوراء، وبدأت المدینة 
تتشح بالسواد، والمواكب تعد عدتھا وترتیب�ات�ھ�ا، 
ولم یكن ألحد أن یعرف ما كان یدور في خلد جبار 

 وما یخطط لھ.
ففي عصر الیوم التاسع من عاش�وراء، إس�ت�أج�ر 
المعلم جبار سیفا (قامة) وإشت�رى ك�ف�ن�ا أب�ی�ض�ا، 
وحمل جسده ال�ھ�زی�ل ال�ى أح�د م�ق�ار ال�م�واك�ب 
الحسینیة المتخ�ّص�ص�ة بـ� (ال�ت�ط�ب�ی�ر) ... دھ�ش 
ال��ح��اض��رون ل��م��رأى ھ��ذا الش��ی��وع��ي الس��ك��ی��ر 
بینھم .... لم تطل حیرتھم .... قال لھم: لقد ن�ذرُت 
أن (أطبّر) رأسي ت�وب�ة � وط�ل�ب�ا ل�ل�ش�ف�اع�ة!!، 

 فرحبوا بھ وأثنوا علیھ.
كان من عادة األھ�ال�ي أن ت�ت�وزع ع�ل�ى ج�ان�ب�ي 
الطریق العام المخصص لسیر المواكب بعد ص�الة 
المغرب، وكان لكل عائلة مكانھ�ا ال�ذي ت�ح�ت�ج�زه 

 منذ اللیلة األولى.
إنطلق موكب التطبیر ومعھ قرع ال�ط�ب�ول وب�دأت 
السیوف تُدغدغ الرؤوس، وكلما مض�ى ال�م�وك�ب 

 في مسیرتھ تزداد وتیرة الضرب.
كان جبار یمرر السیف ف�وق رأس�ھ ب�خ�ف�ة وھ�و 
یدور بجسده ویتطلع بعی�ن�ی�ھ ذات ال�ی�م�ی�ن وذات 

الیسار بحثا عن مستقر عائلة فوزیة، حتى الح لھ 
مقصده، و وقعت عیناه على فوزیة وھي ملتح�ف�ة 

 بعبائتھا بین أھلیھا !.
و وسط ھیاج ال�م�ك�ان وأص�وات ن�ح�ی�ب ال�رج�ال 
وعویل النساء وقرع الطبول والصنوج، ومش�ھ�د 
ال��رج��ال یض��رب��ون ال��رؤوس ب��الس��ی��وف وھ��م 
یصدحون (ُحَسی�ن ... ُحَس�ی�ن ... ُحَس�ی�ن)، وإذا 
بجبار یفاجأ الجمیع ویستدیر متوجھا ناح�ی�ة أھ�ل 
فوزیة لیجثو أمامھم على ركبت�ی�ھ، وراح یض�رب 
رأس�ھ ب�ع�ن�ف وھ�و یص�رخ ع�ل�ى وق�ع ال�ط�ب��ول 

 (فوزیة ... فوزیة ... فوزیة)!!!.
راحت الدماء تتنافر من رأسھ، ولم یس�ت�ط�ع أح�د 
من إیقافھ إال بعد أن ھوى مغشیا علیھ ھام�دا ب�ال 

حراك .... وإزداد المشھد ھ�وال وغ�راب�ة ع�ن�دم�ا 
َوثَبَت فوزیة من بین ال�ن�س�وة م�ذع�ورة ص�ارخ�ة 
وھي تشمرُّ عباءتھا وتجث�و ك�ال�م�م�س�وس�ة ف�وق 
جسد جبار الممدد والمغطى بالدماء، ت�ل�ط�م ع�ل�ى 
وجھھا وتشد شعر رأسھا وھي تصرخ (جب�ار ... 
جبار ... جبار) ..... على وقع الطب�ول والص�ن�وج 

   (جبار ... جبار ... جبار)!!.
وبالكاد تمكنت النسوة من سحب فوزیة المل�ط�خ�ة 

  اآلن بدماء جبار، فیما تسارع الرجال الى حملھ.
لم یكن ف�ي ال�م�ك�ان س�اع�ت�ھ�ا أي واس�ط�ة ن�ق�ٍل 
یستعینوا بھا، فاضطروا ألن یح�م�ل�وه م�ھ�رول�ی�ن 

 بإتجاه المشفى العام البعید نسبیا.
ولحظة وصلوا ..... كان جبار قد لفظ آخر أنفاس�ھ 

 ومات من شدة النزف ...  مات جبار !.
مرت أی�ام وال�ن�اس ی�ت�ن�اق�ل�ون ح�ك�ای�ة ال�م�ش�ھ�د 

 الغریب.
ومرت أیام أخرى وبدأ الناس تناقلون ھذه ال�م�رة 
حكایة فوزیة التي ق�ی�ل أن�ھ�ا إخ�ت�ب�ل�ْت، والزم�ت 
سریرھا ممتنعة عن ال�ط�ع�ام والش�راب وال�ك�الم. 
وبدأ جسدھا یذوي شیئا فشیئا، حتى فقدت عقلھ�ا 

  تماما.
  لم یمض طویل وقت، حتى شاع خبر موتھا!.

 ماتت فوزیة!.
ویوم شیّع جثمانھا الى مثواه األخیر، كان الجمیع 

 یبكي رجاال ونساًء، شیبا وشبانا.
 مات جبار .... ماتت فوزیة.

لكن أھالي الم�دی�ن�ة ظ�ل�وا لس�ن�وات غ�ی�ر ق�ل�ی�ل�ة 
یتناقلون حكایتھم، بل ویجت�رون ال�ح�زن واألس�ى 
علیھما مع كل مناسبة عاشور تحل بینھم، مع كل 

 موكب (تطبیر) یمر بھم.
 طابت قلوبكم.
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 فاروق عبد الجبار البصري

  دو  ا اب
 ا  ر "ا  "  

   

ینظم ماستر التربیة الجمالیة بكلیة علوم التربیة ، جامعة محمد الخامس ب�ال�رب�اط ال�م�م�ل�ك�ة ال�م�غ�رب�ی�ة     
ی�ون�ی�و    04الى  01الملتقى الدولي السادس لإلبداع الفني تحت شعار: "التربیة على التسامح" وذلك من 

بفضاء الكلیة.وتعقد ھذه الدورة بشراكة مع جمعیة فناني القصبة واالك�ادی�م�ی�ة االم�ری�ك�ی�ة ال�دول�ی�ة  2022
  .للتعلیم العالي والتدریب

ع�ل�ى  سیعرف ھذا الملتقى في دورتھ السادسة مشاركة أساتذة وباحثین وطلبة من المغرب وال�خ�ارج وذل�ك
امتداد أربعة أیام، سیشھد ف�ی�ھ�ا 
فضاء ال�ك�ل�ی�ة ، اح�ت�ف�اء ب�ھ�ذا 
ال�م�ل�ت�ق�ى، م�ح�اض�رات، م�وائ��د 
مستدیرة، ن�اھ�ی�ك ع�ن ورش�ات 
ثقافیة وفنیة مختلفة، اضافة إلى 
م�ع��رض ج��م�اع��ي ف�ي ال�ف��ن��ون 

ول�ع�ل ف�ي الش�ع�ار  .التشك�ی�ل�ی�ة
الذي اختاره الملتقى " ال�ت�رب�ی�ة 
ع�ل�ى ال�ت�س�ام�ح" غ�ای�ة م�ث�ل��ى 
وفض�ی��ل�ة ُج�ل��ى م�ن أج�ل نش��ر 
مبادئ التسامح وقیم�ھ ال�ك�ب�رى 

عبر ال�ث�ق�اف�ة   بمفھومھا الكوني
والفن وبواسطتھما، وتسییداً لجمالیات تصنع التسامح وتدعو إلیھ وترفع من شأنھ ، بالنظر لما لھذه القیمة 

  .من دور فعال، في ضمان التعایش والسلم سیما في الظرف الراھن
 

 عبدهللا علي شبلي/ المغرب



ان العاطفة بدون صور تعتبر ع�م�ی�اء   
 والصورة بدون عاطفة تعتبر فارغة.

الصورة الشعری�ة : رس�م ع�ن ط�ری�ق 
الكلمات وھ�ي ادراك حّس�ي ی�ن�ف�ذ ال�ى 
باطن االشیاء وھي تعّد عن�ص�را م�ھ�م�ا 
في بناء القص�ی�دة الش�ع�ری�ة ت�ؤث�ر ف�ي 
المتلقي وتبرز المعاني. فالشعر ی�ع�ت�م�د 
على الصورة وھي تختل�ف م�ن ش�اع�ر 
الى شاعر اخر فال شعر بدون تص�وی�ر. 
ع��ن ط��ری��ق الص��ورة الش��ع��ری��ة ی��ت��ّم 
التفاعل ما بین الشاعر والمتلقي, وكلما 
كان الشاعر حاذقا ومبدعا یستط�ی�ع ان 
یعبّر وبل�غ�ة ش�ع�ری�ة تس�ت�ث�ی�ر ح�واس 
المتلقى وتبع�ث ف�ی�ھ روح ال�م�ش�ارك�ة. 
الصورة الشعریة ت�ت�ك�ون م�ن االی�ق�اع 
والوزن واالیحاء واللغ�ة وال�م�وس�ی�ق�ى 
واالحاسیس والمشاعر, وھي (الصورة 
الشعریة) مرتبطة ارتباطا ةثیقا ب�خ�ی�ال 
الشاعر وافكاره, الن عن طریق الخی�ال 
الخصب یستطیع الشاعر ان یعبّ�ر ع�ّم�ا 
في داخلھ ویفّجر افكاره ك�ي تص�ل ال�ى 
الم�ت�ل�ق�ى ص�ورا م�ل�م�وس�ة ن�ت�ح�س�س 
ع�ط��رھ��ا ون��ت��ش��ّم�م أل��وان��ھ�ا. الش��اع��ر 
الحقیقي ی�رى ص�وت ال�ع�ص�ف�ور ك�م�ا 
یسمع�ھ ویص�ّور ل�ن�ا ال�ری�ح م�ج�ّس�م�ة 
ویستطیع ان یؤنّسن الوج�ود وی�ل�ب�س�ھ 

 عواطف وخلجات ومشاعر انسانیة.
الصورة الشعریة تستطیع اداء وظیفتھا 
التوصیلة عن طریق (الرمز/االستعارة/ 
التش�ب�ی�ھ/ ال�م�ج�از/ وال�ك�ت�اب�ة), ول�ك�ل 
واحدة منھا تفسیرات خاصة بھا. وتتیح 
للشاعر ان یأخذنا الى عال�م�ھ ال�ف�س�ی�ح 
ویقحمنا عنوة فیھ, فھو یكتب القص�ی�دة 
في ذاكرتھ ومن ثّم یرسمھا على الورق 
زاھیّة االلوان بّراقة الصور ویبعث فیھا 
الروح والجمال ویلبسھ�ا ح�لّ�ة ج�م�ی�ل�ة 
تجعل المتلقي یتفاعل مع�ھ�ا وی�ع�ی�ش�ھ�ا 
ویتأمل�ھ�ا وی�غ�رف ف�ي ت�أوی�الت�ھ�ا. ان 
الش��اع��ر ال��ح��ق��ی��ق��ي ی��ج��ب ان ی��ك��ون 
كالمونتیر السینمائي الح�اذق یس�ت�ط�ی�ع 
ان یحذف المشاھد (الص�ور الش�ع�ری�ة) 
ال��ت��ي ت��رّھ��ل ال��ق��ص��ی��دة وان یض��ی��ف 
مشاھد/ صور شعریة تج�ع�ل ال�ق�ص�ی�دة 

تتوّھج اكثر ویكون منتھبا لئال ت�ت�س�ل�ل 
الى قصیدة نفایات وزوائد تشت�ت ف�ك�رة 

  القصیدة وتمحو بریقھا .
مّرة اخرى ن�ع�ود ال�ى ال�ل�غ�ة الس�ردی�ة 
ال�ت�ع�ب��ی�ری�ة ح��ت�ى ن��ت�م�ك�ن م�ن ق��راءة 
الصورة الشعریة في القصیدة الس�ردی�ة 
التعبیریة بصورة واضحة, انّھا تت�ح�دث 
عن االلم العمیق وعن الواق�ع ال�م�ری�ر, 
انھا االبحار الى اعماق الذات المت�أل�م�ة 
والكّف عن التغ�ن�ي ب�ال�خ�ارج ووص�ف�ھ 
وحاكاتھ, انھا لغ�ة االب�ھ�ار ك�م�ا ی�ق�ول 
الدكتور ان�ور غ�ن�ي ال�م�وس�وي. ل�ھ�ذا 
یمكننا مشاھدة مقاطع القصیدة السردیة 
التعبیریة على ش�ك�ل ل�وح�ات ص�ارخ�ة 
تضّج بمشاعر االنسان العمیقة وغربت�ھ 
وألمھ في ھذا الواقع ال�م�ری�ر. ج�م�ال�ی�ة 
التصویر ال�ت�ع�ب�ی�ري ف�ي ح�ال�ة إی�ج�اد 
عالقة شفیفة بی�ن الص�ورة و م�ا ی�راد 
البوح بھ أو التحّدث عنھ، وب�ق�اء خ�ی�ط 
اإلیحاء بینھما. یتجّسد ذل�ك ف�ي ل�وح�ة 
كری�م ع�ب�د هللا إذ ی�ق�ول (ح�ی�َن أت�ل�ذُذ 
برائحِة صوتِك...لسانِك یرس�ُم وج�ھ�ي) 
إنّھ تجاوز للمعھود من المعنى ی�ع�لّ�م�ن�ا 
رائحة الصوت. الصور ت�ك�ون ع�ن�ی�ف�ة 
صادقة مشحونة ب�ال�ع�واط�ف ال�ع�م�ی�ق�ة 
واالحاسیس المرھفة تأتي م�ن اع�م�اق 
الشاعر تص�دم ال�م�ت�ل�ق�ي وت�أخ�ذه ال�ى 

 عالمھا المشحون.
 

 قصائد سردیة تعبیریة
 العراق -/ احالم البیاتي  اسطورة حرف

ھذا اللیل البھیم یعزف على وتر ال�ظ�الم 
بقوس من شعر ال�ت�ن�اوب ب�ی�ن ض�ی�اء 
الحقیقة وظالم الغیاب وھذه ال�غ�رائ�ب�ی�ة 
المعشعشة عل�ى ص�در ب�ح�ر األن�ت�ظ�ار 
والحروف البوھیمیة المعج�ون�ة ب�ط�ی�ن 
التعفف من صراخ ال�وج�ع ال�غ�ائ�ر ف�ي 
بطن فرس ی�ون�س ال�ذي ق�اده ألل�ت�ھ�ام 
الیقطینة المسجونة ع�ل�ى ض�ف�ة م�ذب�ح 
الخالص من العتمة وتلك الوجوه ال�ت�ي 
ستأتي على طریق الغرق المحتم ستن�ال 
من حبوب التنویم لحقبة أخرى ستبت�ل�ع 
نفس طعم أسطورة الغی�اب ف�ی�م�ا ن�ح�ن 
نلمس خدود الضیاء ونعبر لضفة تركت 

 وھجھا لآلتین مع األساطیر.

ن�الح�ظ ھ��ن�ا ھ�ذه ال�ل�وح�ة ال�غ�ارق�ة بـ 
(الظالم/ الضیاء) وكأن الشاعرة ت�رس�م 
صورھا باللون االب�ی�ض واالس�ود ع�ن 
طریق بناء جملي متواصل رائع وجمیل 
جدا, بینما شخصیة الشاع�رة م�خ�ت�ف�ی�ة 
وراء المفردات وترتبط بخیط رفیع ج�دا 
نتلمسھ بین الظالم ویف�ض�ح�ھ الض�ی�اء. 
(ھذا الل�ی�ل ال�ب�ھ�ی�م ی�ع�زف ع�ل�ى وت�ر 
الظالم بقوس من ش�ع�ر ال�ت�ن�اوب ب�ی�ن 
ضیاء الحقیقة وظالم الغیاب .. ستب�ت�ل�ع 
نفس طعم أسطورة الغی�اب ف�ی�م�ا ن�ح�ن 
نلمس خدود الضیاء ونعبر لضفة تركت 
وھجھا لآلتین مع األساطیر..). الص�ور 
ھا ھنا تتوالد بسرعة كالضوء ال م�ج�ال 
للنفایات في اللغة مما ج�ع�ل�ھ�ا ن�اص�ع�ة 

 االشراق والجمال.
 

َماد ..   أْنثى ِمْن َحْباِت الرَّ
 العراق -بقلم / ْ عدنان الریكاني 

لَْم أعبُْر تلك المتاھات ال�ُم�خ�ی�ف�ة بِ�بُ�ردة 

ُجنوني الش�ارد، ُح�دوُد ال�َك�ْوِن َش�ائِ�َك�ة 
ُمنتظرةً  بِرَغباِت َرَھافَة فَراَشاِت َوَرقیة،

أجھاَض ُعتمة اللیِل بٍنوِر ِریاٍح َعقیم�ة، 
فأصفرت َخوابي ُعمرِه، وَس�قَ�طَ�ْت آِخ�ر 

 .. أوراقھ الذابلة، بأنشودِة الرحیل
َك�َم��ا أْخ��تَ�نَ��ق�ْت ال�نِ��داءاُت ف��ي ُح��ْن�ج��رة 
النَّھِراألزرق*، بَْعَدما فَقََد أرجوحتھ بین 
َحَدقاِت َغابَاٍت َم�ْھ�ج�وَرة، وھ�و یَ�ْح�ِم�ُل 
ُعوَد كبری�ت بِ�رأِس ُم�ْح�ت�ِرْق، یَ�تَ�ل�ْوى 
كثُْعبان َھ�ائِ�ٍج َج�رْی�ح، یَ�ل�ُدغ األَح�َج�اَر 

لدة بھواه المعتق ویَب�اُب ال�ع�ش�ِق .. الصَّ
یَحِمُل في جیبھ الَمثقوِب أنثى من َحْب�اِت 
الّرَماد،حینَھا ُكْنُت أْبَحُث ب�ی�ن فُ�ق�اَع�اِت 
األْضواِء َعن ذاتي الَمْفقوْد، ألن�ام ب�ی�ن 
راح�ت�ی��ك وأق��ل�م أظ�اف��ر أح��الم الش��وق 

 . المبتورة
 

النھر األزرق تسمیتھ ج�اءت ل�زرق�ة * 
میاھھ الصافیة، منبعھ م�ن ك�وردس�ت�ان 
العراق، یقع في الجھة الشرقیة لق�ض�اء 

 . العمادیة بوادي بلندا
جمیل ج�دا ھ�ذا ال�خ�ل�ق ال�م�ب�ھ�ر ال�ذي 
استطاع الشاعر من خالل رس�م االن�ث�ى 
من حبّات الرماد, خلق لنا ھذه الص�ورة 
وفتح لنا بابا للتأوی�ل والش�ع�ور ب�ع�م�ق 
ال�ق�ص��ی�دة م�ن خ�الل اخ�ت��ی�اره ألل�ف��اظ 
خاصة تعبّر عن الفكرة. (لَْم أع�بُ�ْر ت�ل�ك 

ال�م��ت��اھ��ات ال�ُم��خ��ی��ف��ة بِ�بُ��ردة ُج��ن��ون��ي 
الشارد... ُحدوُد الَكْوِن َشائَِكة بِ�رَغ�ب�اِت 
َرَھافَة فَراَشاِت َوَرقیة .. َك�َم�ا أْخ�تَ�نَ�ق�ْت 
النِداءاُت في ُح�ْن�ج�رة ال�نَّ�ھ�ِراألزرق .. 
حینَھا ُكْنُت أْبَحُث بین فُقاَعاِت األْض�واِء 
َعن ذاتي الَم�ْف�ق�وْد ..). ص�ور بص�ری�ة 
ونفسیة ورمزیة م�ب�ھ�رة ج�دا ت�ج�ع�ل�ن�ا 
نفتخ�ر ب�ھ�ذا االب�داع ون�ق�ف ی�ت�م�ل�ك�ن�ا 
االنبھ�ار ام�ام�ھ�ا وك�ان�ن�ا ام�ام ش�ری�ط 
سینمائي , ھنا نجد السرد واضح وجلّي 
لكنھ لیس بقصد الحكایة انم�ا اس�ت�ط�اع 
الشاعر بذكائع وحنكتھ ان یفّجر طاق�ات 
ال�ل�غ�ة ویش�ّك�ل ل�ن�ا ھ�ذه ال�ف�س�ی�ف�س�اء 

 . الممتعة
   

 وأعود ألیك.... 
 العراق -ظمیاء ملكشاھي 

ل��ذی��ذا ك��ن��ت ح��د ال��دھش��ة. م��ت��اح��ا 

ألغترفك .اجازف بكل وق�اري ألن�ت�ش�ي 
بفوز مظلل .أخرج من م�ع�رك�ت�ي أش�ت�م 
أحتراقي وأحدق م�ھ�زوم�ة ف�ي غ�ی�م�ة 
تنتظر على السف�ح ت�ن�ظ�رن�ي بش�م�ات�ة. 
أعود ب�ال أق�دام. أك�رع م�ن خ�ط�ی�ئ�ت�ي 
المتفسخة مایملئ خواء األس�ئ�ل�ة غ�ی�ر 
المجابة في دفت�ري ال�ب�ن�ف�س�ج�ي.أدن�دن 
أغنیة عن الصمود والھجران وال�غ�ی�اب 
وأنا أسیر على القنطرة ال�وح�ی�دة ال�ت�ي 
تربط شوارعن�ا ب�أخش�اب�ھ�ا ال�م�ھ�ت�رئ�ة 
عاریة أال من أجنحتي المنكس�رة .أت�رك 
جسدي على سریر مھمل وأبدأ ط�ق�وس 
التنظیف وأنزل س�ت�ائ�ري. أع�ی�د أق�داح 
العص�ی�ر ال�ى رف�وف�ھ�ا ال�ب�اردة وات�رك 
شفتیك على ح�واف�ھ�ا ال�م�زرق�ة وش�م�ا 
یصیح بالضج�ر. أرس�م ع�ل�ى ال�ت�ق�وی�م 
المعلق مصلوبا دائ�رة س�وداء ل�ت�اری�خ 
أسود. وأنوه في أحد نصوصي عن لغ�ة 
الجسد واندماجھا ال�ف�ض�ي ف�ي أج�ن�ح�ة 
ن��ورس م��ھ��اج��ر ال��ى الش��م��ال.أش��رب 
مرارة ق�ھ�وت�ي وأذوب�ك ف�ي ال�ف�ن�ج�ان 

 طویال ألنتشي بیومي ..
أنتبھ الى غروس�ي ال�ظ�ام�ئ�ة وأت�رك�ھ�ا 
ل��ل��ع��ط��ش ی��خ��ت��م ح��ی��ات��ھ��ا ال��ب��ائس��ة 
بالیباس .أع�اق�ب�ھ�ا ع�ل�ى م�ا اف�ع�ل ف�ي 
غیاب الشمس وأتغاضى عن كث�ی�ر م�ن 
البكاء یبلل من�دی�ال ق�دی�م�ا أدس�ھ ت�ح�ت 
وسائدي كي یضیع. وبطریقة غ�رائ�ب�ی�ة 
ألمم شتاتي المتناثرة في أریكتك الق�ذرة 
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 وأراوغ مرآتي وأنا أتزین ألعود ألیك. 
واعود الی�ك... خ�ط�اب ال�ى ال�ذات االخ�رى 
المتواریة خلف الكلمات ومنبعثة من اعماق 
الشاعرة, حینم�ا یص�اب االنس�ان ب�ال�خ�ی�ب�ة 
والخسران والضیاع یبقى ی�ن�ش�د ال�خ�الص 
والعودة من رحلة االالم, وی�ن�ب�ري الش�اع�ر 
لیصرخ صرختھ المدّویة بوجھ القدر ب�ب�وح 
عمیق محّم�ل ب�اع�ب�اء ال�م�ح�ی�ط ال�خ�ارج�ي 
وانفعاالت ذاتیة تن�ع�ك�س بص�ورة م�ب�اش�رة 
عن طریق اللغة ویرسم لنا صوره الشعری�ة 
تغرقنا بالھّم االنساني وتحلّق بنا ع�ال�ی�ا ف�ي 
س�م��اوات االب��داع ال��ح��ق��ی��ق�ي. (أخ��رج م��ن 
معركتي أشتم أحتراقي وأحدق مھزومة ف�ي 
غیمة تنتظر على السفح تنظرني بشماتة .. 
أكرع من خطیئتي المتفسخة مایمل�ئ خ�واء 
األس��ئ��ل��ة غ��ی��ر ال��م��ج��اب��ة ف��ي دف��ت��ري 
البنفسجي .. أرسم ع�ل�ى ال�ت�ق�وی�م ال�م�ع�ل�ق 
مصلوبا دائرة سوداء لتاریخ أسود .. أنت�ب�ھ 
الى غروسي الظامئة وأتركھا للعطش یخت�م 
حیاتھا البائسة بالیباس ..). ان�ھ ال�غ�ور ف�ي 
االعماق والرسم عن طریق الكلمات فك�ان�ت 
ھذه اللوحة المملوءة ب�ال�ت�ش�اؤم وفض�اع�ة 
الح�اض�ر وال�رغ�ب�ة ال�م�ل�ّح�ة ب�ال�ع�ودة ال�ى 
احضان الدفء واالطمئنان, نجد ھنا ص�ورا 

 شعریة متمردة على نفسھا وعلى الواقع.
 

 لبنان    -أسئلة ../ سامیة خلیفة

أص��غ��ي إل��ى ص��وِت األل��م وھ��و ی��ت��س��رب��ل 
خطوات اللیل، مع كل خطوة ینفث س�م�وم�ھ 
قلقاً واغترابا، لیترجم في أسئل�ة تض�ج ف�ي 
الرأس حتى تغبش الرؤیا وتتبعثر ال�ك�ل�م�ات 
، تتوالى األسئلة كلما اشتدت حلكت�ھ وك�أن�ھ 
تعمد االختفاء خلف سواده لیطمر كل إجاب�ة 
قابلة للوالدة لترى الن�ور، ف�ال�ن�ور غ�ری�م�ھ 
لكن المتصوف تنسل منھ أن�وار ال ت�ح�ص�ى 
على حین غرة من لیل أعمى ال یرى فی�ظ�ن 
أن عماه أصاب كل الخلق. تب�دأ ال�ت�س�اؤالت 
ف�ي اع��ت�ص��ام�ھ�ا إل�ى أن ت�ن��ف�ج��ر ك�ق��ن�اب��ل 
عنقودیة تحمل معھا دمارا إال أنھا تساؤالت 

 نجمت عن ألم ومعاناة..
أیا لیل من سأل المرساة ل�م ال�ب�ّح�ار ی�ب�ح�ُر 
مبتعداً عن ضجیج البّر؟ من سأل ال�ق�م�ر ل�َم 
یناجیھ البشر دون�م�ا س�ائ�ر ال�ك�واك�ب؟ م�ن 
سأَل المیت بماذا أح�ّس ل�ح�ظ�ة ارت�ع�اش�ات�ھ 
األخیرة وك�ی�ف ل�ف�ظ روح�ھ أو ك�ی�ف ھ�ي 
لفظتْھُ؟ م�ن س�أل الش�م�َس ل�م ھ�ي ال�ن�ج�م 
الوحید المسؤول ع�ن إح�ی�اء ال�ب�ش�ر دف�ئ�اً 
ونقاًء ؟ من سأل العت�اَب ل�َم ت�رَك بص�م�ات�ھ 
على جلد تطھّر من كّل حقٍد وبقي م�ح�ت�ف�ظ�اً 
بظالل البصمات؟ من س�أَل....ول�م�اذا یس�أل 

 وجوف المجھوِل یبتلُع كّل اإلجابات؟.
نجد ھنا مجموعة من التساؤالت الم�ت�ك�ررة 
تطلب االستفھام وت�ل�ح ف�ي الس�ؤال وت�ری�د 

االجابة بدأ من العنوان الذي اشار الى ھ�ذه 
ال��ت��س���اؤالت (ت���ت��وال���ى األس���ئ��ل���ة../ت��ب���دأ 

 التساؤالت في اعتصامھا
../إال أنھا تساؤالت../ من سأل ال�م�رس�اة../ 
من سأل القمر.../ م�ن س�أَل ال�م�ی�ت../ م�ن 
سأل الش�م�َس../ م�ن س�أل ال�ع�ت�اَب.../ م�ن 
سأَل....ولماذا یسأل ..) . انھ�ا ف�ع�ال اس�ئ�ل�ة 
تتوالى تطلب االجابة عن واقع مریر تتوالى 
فی�ھ ال�خ�ی�ب�ات وال�ف�ج�ی�ع�ة واالل�م وال�ح�زن 
الشدید, استطاعت الش�اع�رة ان ت�رس�م ل�ن�ا 
مجموعة من الصور الشعری�ة ع�ن ط�ری�ق 
ھذه االسئلة ال�م�ت�وال�ی�ة ت�ت�ف�تّ�ح م�ن خ�الل 
(ال�ل��ی��ل/ ال�غ��ب��ش/ ح�ل��ك��ة/ س�واده/ ال��ن��ور/ 
االنوار/ لیل أعمى/ عماه) ھذا العالم المعتم. 
ان االلفاظ التي یستخدمھا الشاعر انّما تعبّر 
عما یعتریھ ویعیش تحت وطأتھ. انھا صور 
شعریة كئیبة حزین�ة م�ری�رة ت�ت�ك�اث�ر ف�ی�ھ�ا 
االسئلة تنقل النتلقى الى عالمھا ال�م�ج�ھ�ول 

 یبتلُع كّل اإلجابات.  حین
 

 عشق .. 
 العراق -ریاض ماشي محسن 

دخلت في أعماق شعري بین حروف الس�رد 
وذبذبة قلبي ونظرات تجمع بینھا والقصیدة 
ومساء كراقصة الماء فوق ن�اظ�ري، ب�ی�ن�ي 
وبینھا مسافة حرف والف عالمة اس�ت�ف�ھ�ام 
وقصص عشق من كتاب البلسم، سقط ظلي 
بین خصالت شعرھا وحلمي م�ك�ب�ل ب�ل�ی�ال�ي 
العشق، لست متیما بشع�رھ�ا ال�ذھ�ب�ي و ال 
تلك العیون الغجریة وال مشیة الق�رن�ف�ل وال 
ذاك الخصر الملتوي وال ضحكة ال�ف�ج�ر وال 
بسمة الندى في وج�ھ ال�رب�ی�ع وال ك�ھ�ك�ھ�ة 
ثغرھا المت�دف�ق عس�ال وال ن�ك�ھ�ة ع�ط�رھ�ا 
الكوثري، وجدت فیھا شعري وقصیدة ام�ي 

وأب�ی��ات م�ن ف��ت�اة ال��ق�م��ر وق�اف��ی��ة ج��م��ی��ع 
فصال ال ك�ت�ل�ك ال�ف�ص�ول  الشعراء، وجدتھا

الناعسات فوق السنین، وجدتھا حب�ة م�ط�ر 
تراقص الغیم في جلجل�ة ال�ط�ی�ف، اي ل�ون 
ھي وجم�ی�ع األل�وان ض�اح�ك�ة ف�ي ت�ران�ی�م 
غنجھا، قصة قصیرة على رف ال�ح�ك�ای�ات، 
تلوت آیات سكري وثملت في لجة انوثت�ھ�ا، 
صلیت فرض االشتھاء ع�ل�ى ق�ب�ل�ة ال�ھ�ی�ام 
ذبلت في محراب شفتیھا حتى قضیت جمی�ع 
القبل في ساعة خشوع بین أن�ف�اس الش�ع�ر 
وتنھیدة عشق اغ�ل�ق�ت ن�واف�ذ ال�خ�ج�ل، م�ا 
عدت أدري في اي بحر غ�اص�ت اش�ع�اري، 
توسمت اإلنتظار في ذالك النورس، ع�ن�دم�ا 

 قرأت على شاطيء الغرام ھمسي.....
لننظر الى ھذا المدخ�ل ال�ج�م�ی�ل ل�ل�ق�ص�ی�دة 
(دخ�ل�ت ف�ي أع�م�اق ش�ع��ري ب�ی�ن ح��روف 
السرد وذبذبة قلبي ونظرات ت�ج�م�ع ب�ی�ن�ھ�ا 
وال�ق�ص��ی�دة ومس��اء ك�راقص��ة ال�م��اء ف��وق 

ناظري..), ھذا التصویر ال�دق�ی�ق وال�م�م�ت�ع 
لّخص لنا فكرة القصیدة السردیة التعب�ی�ری�ة 
بانھا الشعور العمیق بین الحروف ال�ن�اب�ع�ة 
من اع�م�اق ال�ق�ل�ب وال�م�ش�اع�ر ال�ج�یّ�اش�ة 
المتراقصة في العیون. ان الش�اع�ر ل�ح�ظ�ة 
كتابة القص�ی�دة ك�ان ی�ع�ی�ش ل�ح�ظ�ة نش�وة 
وفرح غامر النھ كان یؤمن بجمال قصی�دت�ھ 
السردیة التعبیریة , كان قاموس ال�م�ف�ردات 
ل�دی��ھ زاخ��ر ب��ال��ع��ذوب��ة وال��ع��ط��ر واالل��وان 
الضاحكة. ن�ج�د ھ�ن�ا ص�ورا ب�ّراق�ة زاھ�یّ�ة 
(خص�الت ش�ع��رھ�ا../ بش�ع��رھ�ا ال�ذھ��ب��ي../ 
العیون الغجریة../ مشیة القرنفل../ الخص�ر 
الملتوي../ ضحكة الفجر../ بسمة الندى ../ 
وجھ الربیع ../ كھكھة ث�غ�رھ�ا../ ال�م�ت�دف�ق 

نكھة ع�ط�رھ�ا ال�ك�وث�ري../ ف�ت�اة   عسال ../
القمر../ الفصول الناعسات ../ حبة مط�ر../ 
وج�م��ی�ع األل��وان ض��اح��ك�ة..). ان��ھ�ا ص��ور 
شعریة فاقت الخیال وأمسكت حتما بالمتلقي 
رغم أنفھ لتجعلھ یردد مع نفسھ (هللا.. هللا.. 
هللا), ف��ع��ال ھ��ذا س��ّر ال��ق��ص��ی��دة الس��ردی��ة 
التعبیریة وھذا سّر جمالھا ورونقھا وھ�ك�ذا 

 تكتب .
 

 مشكاة للمصباح .. مشكاة للحلم ..
 العراق  - نصیف الشمري

في عصر یوم، رم�ش ال�ح�ل�م اب�ت�داء ح�ی�اة 
تكبر، ھكذا أرى الحیاة رمشة ح�ل�م تص�غ�ر، 
صح�ب�ة ال�ح�ال�م�ی�ن ب�ال�ح�ك�ای�ات ال�ع�ف�وی�ة؛ 
عودتني كیف أنسج الحلم عل�ى ق�در اتس�اع 
عیوني شوقا، أرمم بِھ تشققات ظھ�رْت ف�ي 
جدران حیاتي كما في ج�دار ال�وط�ن ال�راق�د 
تحتھ كنز ی�غ�وي لص�وص ال�ح�ض�ارات ف�ي 
تناول كأسا من نھرین ع�ل�ى ظ�م�ئ ش�ق�وق 
األرض لرائحة العن�ب�ر، ال�ذی�ن ی�أت�ون؛ ھ�م 
جیل من أصالب، یمدون األیادي الب�ی�ض�اء؛ 
ال ی��ج��دون إال أح��الم��اً، ت��رق��د ف��ي مش��ك��اة 
والمصباح بال زیت، سی�ع�رف�ون؛ ك�م ك�ان�ت 

 تبكینا األحالم.
صور ح�ل�م�ی�ة جّس�دت�ھ�ا ل�غ�ة ع�ذب�ة ح�ی�ث 
تكررت مفردة (الحلم) ھنا ست مّرات لیؤك�د 
لنا الشاعر صوره الح�ّس�ی�ة ال�رق�ی�ق�ة ال�ت�ي 

(رم�ش ال�ح�ل�م   تحاكي الخیال لدى المتلق�ي
ابتداء ح�ی�اة ت�ك�ب�ر../ ال�ح�ی�اة رمش�ة ح�ل�م 
تصغر../الحالم�ی�ن ب�ال�ح�ك�ای�ات ال�ع�ف�وی�ة../ 
أنس��ج ال��ح��ل��م ع��ل��ى ق��در اتس��اع ع��ی��ون��ي 
شوقا../ كانت تبكینا األحالم..) ث�م ت�ن�ع�ط�ف 
الصورة الشعریة انعطافا حاّدا لتبتعد ك�ث�ی�را 
وتتشظّى لتندب االنسان والوط�ن وتص�وی�ر 

وتندب الواقع ال�م�ری�ر ع�ن ط�ری�ق المأساة 
طویلة (أرمم بِھ تشق�ق�ات ظ�ھ�رْت ف�ي فقرة 

جدران حیاتي كما في ج�دار ال�وط�ن ال�راق�د 
تحتھ كنز ی�غ�وي لص�وص ال�ح�ض�ارات ف�ي 

تناول كأسا من نھرین ع�ل�ى ظ�م�ئ ش�ق�وق 
األرض لرائحة العنبر ..). استطاع الش�اع�ر 
ان ی��ت��ن��اول ال��واق��ع وال��م��أس��اة ال��ذات��ی��ة 
والخارجیة ویطرحھا بصور تعبیریة رائ�ع�ة 

 جدا وھذا یحسب للشاعر بالتاكید .
  

  خیانة.  جمیلة بلطي عطوي / تونس

ھّزت الجفن فانھمرت صنابیر الوجع...سیل 
یجرف نض�ارة ك�ان�ت ھ�ن�ا، ع�ل�ى ال�خ�ّدی�ن 
تمّددت الّسواقي فاھت�ّز ل�ھ�ا ال�ق�ل�ب واش�ت�ّد 
الظّمأ...تل�ك األرض ال�ب�ائس�ة م�ا اك�ت�ح�ل�ت 
عینھا بفجر وال امتأل وط�اب�ھ�ا ب�دفء ف�ق�ط 
جحافل اللّیل تكسو رباھا وسھولھا، تلبس�ھ�ا 
ثوبا فضفاضا ابتلع األخضر والیابس...ت�ل�ك 
األرض موھنة الفؤاد ت�ط�أط�ئ ال�ّرأس ِم�ْن 

مكلومة ھي وقد ب�اع ...ثقل الفجیعة والنّكرا 
أبناؤھا ال�بِ�ّر ل�ل�ھ�اوی�ة وارت�م�وا ف�ي أت�ون 
الحقد یأكل بعض�ھ�م ب�ع�ض�ا...خ�ی�ان�ة بش�ع�ة 
أسقط�ت أوراق ال�تّ�وت ف�ت�ع�ّرى ذاك ال�ذي 
یّدعي أنھ خلیفة ّهللا في األرض، ذاك ال�ذي 
بات لعبة شیاطین اإلن�س وال�ج�ان، یض�رب 
ف�ي األرض وال أرض ل��ھ وی��ب�ی��ع ال��وط��ن 

خ�ی�ان�ة ھ�ّزت . فیبیت طرید األیأم وال�لّ�ی�ال�ي
األركان وھّدت الحیطان فال لون ی�غ�ري وال 
نور یسري ...لعبة البلھى یطحنون عظامھم 
إثمدا یُكّحل عین الف�اج�ع�ة واألرض ع�اری�ة 
المناكب، ثكلى في حنجرتھا آھة مكتوم�ة ال 
تدركھا النّفوس تنتحب صباحا مساء : مت�ى 

 . تھجعون یا آل البسوس
انھا حقا خیانة بشعة تصدمنا بھا الش�اع�رة 
فـ الھّم الوطني واالنساني حاضر وبقّوة ف�ي 
ھذه القصیدة من خالل صورھا التي تفرض 
على المتلقي االنتباه والیقظة. الشاعر ول�ی�د 
ب��ی��ئ��ت��ھ وھ��و م��ج��م��وع��ة م��ن ال��م��ش��اع��ر 
واالحاسیس اس�ت�ط�اع�ت الش�اع�رة ھ�ن�ا ان 
تص��ّور واق��ع��ھ��ا أروع تص��وی��ر وت��ج��ّس��ده 
بصور زاخرة باالبداع رغم الخی�ان�ة (ھ�ّزت 
الجفن فانھمرت صنابی�ر ال�وج�ع ../، ع�ل�ى 
الخّدین تمّددت الّسواقي فاھ�ت�ّز ل�ھ�ا ال�ق�ل�ب 
واشت�ّد ال�ظّ�م�أ ../ م�ك�ل�وم�ة ھ�ي وق�د ب�اع 
أبناؤھا ال�بِ�ّر ل�ل�ھ�اوی�ة وارت�م�وا ف�ي أت�ون 

خ�ی�ان�ة ھ�ّزت  .. الحقد یأكل بعضھ�م ب�ع�ض�ا
األركان وھّدت الحیطان فال لون ی�غ�ري وال 
نور یسري..). عن طری�ق ال�ل�غ�ة الس�ردی�ة 
التع�ب�ی�ری�ة رس�م�ت ل�ن�ا الش�اع�رة ك�ّل ھ�ذا 
الخراب واالس�ى, واق�ع تس�ك�ن�ھ ال�خ�ی�ان�ات 
وال��ن��ف��وس ال��م��ح��طّ��م��ة وص��راخ ال��ث��ك��ال��ى 
واالبریاء كّحل عیون الفاجعة وألقى ظ�الل�ھ 
الكئیب�ة ع�ل�ى االرض ال�خ�ض�راء ف�ال ل�ون 
ی��غ��ري وال ن��ور یس��ري, ان��ھ��ا ال��واق��ع��ی��ة 

 . المریرة حقا بابشع صورھا وباجمل ابداع
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ا دة اا  رة اا 



یوصف أسلوب ال�روائ�ي ال�ك�ب�ی�ر   
(دوستویفسكي) بأنھ أسلوب فلسفي 
یبحر فیھ السرد بالن�ف�س ال�ب�ش�ری�ة 
محلال تناقضاتھا وصراعھا وكش�ف 
دوافعھا النفسیة ومعرفة ش�ع�ورھ�ا 
وال شع�ورھ�ا ت�ج�اه األح�داث ال�ت�ي 
تنعكس علیھا، وروایة ال�م�ق�ام�ر لـ 
(دوستویفسكي) ال�ت�ي ص�درت ف�ي 
منتصف القرن التاسع عشر تص�ور 
ثلة من الم�ق�ام�ری�ن م�ن ج�ن�س�ی�ات 
مختلفة تجمعھم كازینو وف�ن�دق ف�ي 
مدینة (فیسبادن) األل�م�ان�ی�ة، والب�د 
من اإلشارة إلى أن الروائي ال�ك�ب�ی�ر 
(دوستویفسكي) نفسھ ك�ان م�دم�ن�ا 
على القمار بل كان ال�ق�م�ار یس�ري 
في جسمھ ودمھ حتى أنھ في نھ�ای�ة 
ال��روای��ة یص��ف ب��ط��ل��ھ (أل��ك��س��ي) 
الراوي الضمني في ال�روای�ة (وھ�و 
وحید في بلد أجنبي، بعید عن وطنھ 
وعن أصدقائھ ال یدري ھل یأكل ف�ي 
یومھ، أق�ول ح�ی�ن ی�ج�ازف، وت�ل�ك 
حالة، بآخر فلورین من ش�أن! ف�ل�و 
استسلمت ل�الن�ھ�ی�ار، ل�و ل�م أم�ل�ك 
الشجاعة الالزمة التخ�اذ ق�رارات... 
غدا، غ�دا ی�ن�ت�ھ�ي ك�ل ش�يء! ...) 

 .206ص:
و(دوستویفسك�ي) ال�ذي ات�خ�ذ م�ن 
(ال��ك��س��ي) ال��راوي الض��م��ن��ي ف��ي 
الروایة قد عكس جان�ب�ا م�ھ�م�ا م�ن 
حیاتھ الشخصیة في ممارستھ للعب�ة 
القمار، فھو باإلضافة إلى أن�ھ ی�ع�د 

القمار نوعا من الشجاعة فھو ی�رى 
ف�ی��ھ أیض��ا (أن��ھ ال��ت��ج��رب��ة األول��ى 

 .6للحریة في العالم المادي) ص: 
كما یقارن بین المق�ام�رة وال�ت�ج�ارة 
ویتساءل (ل�م�اذا ت�ك�ون ال�م�ق�ام�رة 
أسوأ م�ن ای�ة وس�ی�ل�ة أخ�رى م�ن 
وسائل الحصول على الم�ال؟ ل�م�اذا 
تكون المقامرة أس�وأ م�ن ال�ت�ج�ارة 
مثال؟ صحی�ح إن واح�دا م�ن م�ائ�ة 
یربح، ولكن ھل یھم�ن�ي ھ�ذا) ص: 

21. 
فھناك دافع یدفع اإلنسان ألن ینتزع 
الربح سواء أكان صغیرا أم كبی�را / 

، لذلك اتخذ م�ن ش�خ�ص�ی�ة 21ص:
(الكسي) في الروایة مقام�را ی�ع�م�ل 
م��رب��ی��ا الح��د أوالد ال��م��ق��ام��ری��ن 
(الجنرال) إذ یأسره حبان ج�ام�ح�ان 
قویان أولھما الحب الذي یش�ع�ر ب�ھ 
نحو (باولین الكسندروفنا) القاس�ی�ة 
العاتیة، والثاني ھو الھوى الجارف 
الذي یرده إلى مائدة الرولیت ب�غ�ی�ر 
انقطاع، وان الحب الذي ی�ح�م�ل�ھ لـ 
(باولین) لھو مزیج من حب وبغض 
م��ع��ا: إن (ال��ك��س��ي) ی��ع��ت��رف لـ 
(باولین) ب�أن�ھ ی�ج�د ف�ي ع�ب�ودی�ت�ھ 
تجاھھا ملذات كب�ی�رة، وی�ق�ول ل�ھ�ا 
استفیدي من عبودیت�ي، اس�ت�ف�ی�دي 
منھا! ... ھل تعلمین أنن�ي س�أق�ت�ل�ك 

، وب�ذل�ك 5في یوم من األیام) ص: 
ف�إن (دوس�ت�وی�ف�س�ك�ي) ق�د ع�رض 
جانب�ا م�ن أم�راض ال�م�ق�ام�ری�ن فـ 
(ال�ك�س�ي) ب�ط�ل ال�روای�ة وال��راوي 
الضمني كان شخصا مقامرا مص�اب�ا 
بأمراض نفسیة س�ادو ـ� م�ازوك�ی�ة 
فیقول أیضا (تمنیت ف�ی�ھ�ا أن أھ�ب 
نصف عمري في سبیل أن أخن�ق�ھ�ا! 
أقسم لو كان ف�ي وس�ع�ي أن أغ�م�د 
خنجرا مسن�ون�ا ف�ي ص�درھ�ا ع�ل�ى 
مھل لشعرت من ذلك ب�م�ت�ع�ة ف�ی�م�ا 

أظن، وم�ع ذل�ك أقس�م ب�أق�دس م�ا 
قدس إنني لو طلبت مني ونحن على 
جبل شالنجنبرج ان ألقي بنفسي من 
أعلى قمة یرت�ادھ�ا ال�ن�اس ل�رم�ی�ت 
نفسي فورا ولشعرت من ذلك بغبطة 
وھي تفھم ذلك كلھ أروع ف�ھ�م، ... 
وإن رغباتي ك�ل�ھ�ا ع�ب�ث ال رج�اء 
فیھ، شعرت من ذلك بلذة ال تفوق�ھ�ا 

، و(دوستویفسكي) ال 18لذة) ص: 
یقل تحلیلھ لشخصیتھ عن ت�ح�ل�ی�ل�ھ 
الس��ای��ك��ول��وج��ي لش��خ��ص��ی��ة ث��ل��ة 
المقامرین فیصف�ھ�م ب�الش�خ�ص�ی�ات 
المذلة تدفعھا الحاجة إلى الم�ق�ام�رة 
أن تقترض ماال من غیرھا أو تقامر 
بدال عنھم بأسلوب ینم عن الضعة ال 
یخلو من السخریة والھزل، فص�ور 
شخصیة (ال�ج�ن�رال) ب�أن�ھ ش�خ�ص 
طامع ینتظر الموت الوشیك ل�ع�م�ت�ھ 
السیدة العجوز (بابولنكا) ل�ی�رث�ھ�ا، 
أما شخصیة (دي جریو) فسخر منھ 
إذ یس��م��ی��ھ ب��ال��ف��رنس��ي الص��غ��ی��ر 
ووصفھ بأنھ شخصیة متذبذبة، وأما 
شخصیة اآلنسة (بالنش) الفرنسی�ة 
فإنھا تھب نف�س�ھ�ا ل�م�ن ھ�ب ودب 
ول�م�ن ت�ق�ب�ض م��ن�ھ ع�ط�اء أك�ث��ر، 
وش��خ��ص��ی��ة (ال��ب��ارون األل��م��ان��ي) 
صوره شخصیة فارغة من مح�ت�وى 
المعرفة بل ھو غبي، و(البولونی�ون 
الثالثة) شخ�ص�ی�ات غ�ی�ر م�رغ�وب 
فیھا وت�وس�ع ال�روائ�ي ف�ي وص�ف 
شخصیة (بابولنكا) عمة (الج�ن�رال) 
الذي كان یتوقع موتھا ببرق�ی�ة وإذا 
ھ��ي ح��ي ی��رزق ت��ت��دح��رج أم��ام��ھ 
بكرسي متحرك بموكب فیھ ال�ك�ث�ی�ر 
من االبھة والخدم واالمتعة وبك�ث�ی�ر 
من السخری�ة وال�ھ�زل إذ أظ�ھ�رھ�ا 
بحبكة درامیة متمیزة في السرد وقد 
اجتمع ح�ول�ھ�ا ال�م�ق�ام�رون ط�م�ع�ا 
بمالھا وكان وصولھا یشك�ل خ�ی�ب�ة 

أمل لیس للج�ن�رال وح�ده ب�ل ل�ث�ل�ة 
المقامرین ومن المضحك في الس�رد 
أن (دوستویفسكي) صورھا ت�ق�ام�ر 
(الصفر یا جدة، یعني أن الرابح ھو 
البنك، فإذا وقعت الكرة على الصف�ر 
كان كل ما على المائدة للبنك ب�غ�ی�ر 
تمییز، الواقع ان�ھ�م ی�دی�رون دورة 
أخرى تبرئة للذمة، ولكن ال�ب�ن�ك ال 

، وھ��ك��ذا 105ی��دف��ع ش��ی��ئ��ا) ص: 
أصبحت السیدة العجوز (باب�ول�ن�ك�ا) 
مقامرة ت�ب�ت�س�م اب�ت�س�ام�ة م�داھ�ن�ة 
متملقة ـ ولكن یا سیدتي، لق�د ك�ن�ت 
كمن یطلق النار، فقالت الجدة ـ نعم، 
بدون ان أعد واحدا أو اثنین، ربحت 
اثني عشر الف فلورین، ماذا أقول؟ 
اثني عشر ألفا؟ ھ�ذا ع�دا ال�دن�ان�ی�ر 
الذھبیة، ف�ی�ك�ون ال�م�ج�م�وع ث�الث�ة 
عشر ألفا على وجھ التقری�ب) ص: 

111. 
وكانت شخصیة (استلي) اإلنكلی�زي 
الصموت شخصیة إیجابیة حتى أن�ھ 
أخ�ف��ى ح��ب��ھ لـ�� (ب�اول��ی�ن) ح��ب�ی��ب��ة 
(الكسي) من دون أن یعترف بحب�ھ�ا 
فھو ی�ح�اول ف�ي الس�رد أن ی�ك�ون 
واسطة خیر إلصالح األخطاء ال�ت�ي 
یرتكبھ�ا االب�ط�ال ال�رئ�ی�س�ی�ون ف�ي 
الروایة. ومما یالحظ عل�ى ال�روای�ة 

 :ما یأتي
(1 ) كش����ف����ت ال����روای����ة رأي  

(دوستویفسكي) الشخصي في لع�ب�ة 
القمار فھو في الوقت ن�ف�س�ھ ال�ذي 
وصف فیھ لعبة القمار ب�أن�ھ�ا ل�ع�ب�ة 
إیجابیة لھا ما یسوغھا ـ كما تق�دم ـ 
فإنھ عّرض بلعبة القم�ار م�ن خ�الل 
شخصیات المقامرین الس�ل�ب�ی�ة ب�م�ا 
ف��ی��ھ��م ش��خ��ص��ی��ة ال��ب��ط��ل ال��راوي 

 .الضمني
وصف الروائي شخصیات ث�ل�ة  (2)

المقامرین من�س�وب�ة إل�ى اوط�ان�ھ�م 

فھو یمدح الروسي ف�ی�ق�ول: (ت�ل�ك�م 
ع��ادة أھ��ل م��وس��ك��و دائ��م��ا: م��ت��ى 
حصلوا على مال دعوا الناس ع�ل�ى 

، ف�ي ح�ی�ن ع�ّرض 7العشاء) ص: 
بالفرنسیین والب�ول�ون�ی�ی�ن ف�ی�ق�ول: 
(اس��ت��ح��ال ع��ل��ى ال��روس ف��ي ھ��ذا 
الصیف أن یتناولوا وجبات طعامھ�م 
على الموائد المعدة ... أقول إن م�ن 
ی��ح��ت��رم ن��ف��س��ھ الب��د أن ی��ت��ع��رض 
للوقاحات وأن تنالھ اإلھ�ان�ات ف�ف�ي 
باریس وعلى نھر ال�رای�ن، وح�ت�ى 
في سویسرا ترى الموائ�د ال�م�ھ�ی�أة 
غاصة ب�ال�ب�ول�ون�ی�ی�ن واش�ب�اھ�ھ�م، 
صغار الفرنسیین بحیث ال تست�ط�ی�ع 
أن تنطق بكلم�ة واح�دة م�ت�ى ك�ن�ت 

 .11روسیا) ص:
جاء في مقدمة الروایة: (وھنا ن�رى 
خ���ی���ب���ة األم���ل ال���ت���ي أحس���ھ���ا 
دوستویفسكي تجاه أورب�ا ال�غ�رب�ی�ة 

ذك�ری�ات ش�ت�اء »والتي عبر عن�ھ�ا 
ولیس ث�م�ة إال  «عن مشاعر صیف

استثناء واحد ھو شخصیة اس�ت�ل�ي) 
    .6ص:
لقد وص�ف (دوس�ت�وی�ف�س�ك�ي)  (3)

لعبة القمار (الرولیت) والمق�ام�ری�ن 
وصف محترف للقم�ار، ف�ل�م ی�ت�رك 
صغیرة وال كبی�رة ت�ت�ع�ل�ق ب�وص�ف 
ھذه اللعبة ك�م�ا ال ی�أل�و ج�ھ�دا ف�ي 
وصف مشكالت ھذه اللعبة والجانب 

 .السلوكي للمقامرین
وظف الروائي األحداث بحبكات  (4)

درامیة متع�ددة ف�ھ�و ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
الدایلوج والمنولوج وت�ی�ار ال�وع�ي 
ومستخدما األسلوب ال�م�ی�ن�ول�وج�ي 
م��ن دون االھ��ت��م��ام ب��األس��ل��وب 
ال�ت�س�ل�س�ل�ي ف�ي الس�رد م�م�ا یش�د 

 .المتلقي للروایة
كانت نھایة الروای�ة انس�ی�اب�ی�ة  (5)

ودالة لمدلول ك�ث�ف�ھ�ا ال�روائ�ي ف�ي 
شخصیة بط�ل�ھ ال�ك�س�ي ال�ذي ك�ان 
یمثل جانبا من حیاتھ، وم�ا اّل أل�ی�ھ 
في االنجذاب إلى لعب�ة ال�ق�م�ار ف�ق�د 
جازف بطلھ الكسي في اللعب ح�ت�ى 
ع�ل�ى حس�اب ق�وت ی�وم�ھ م�ت�ق�ب��ال 

 .النتائج برحابة صدر
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 أ.د نجاح ھادي كبة

قبل عشر سنوات تقریب�اً أو أك�ث�ر ع�رف�ُت    
فرانز كافكا, حدث ذلك في وقت كنُت أع�ان�ي 
فیھ االف�ت�ق�ار ل�ل�ك�ت�ب م�ع ن�ھ�م م�ت�ض�اع�ف 
للقراءة, وأنا أعیش في بلد متخم بالمطاع�م, 
وقاحل من المكتبات إال في شارع واح�د ف�ي 
بغداد, مما اض�ط�رن�ي ف�ي ت�ل�ك ال�ف�ت�رة إل�ى 
تجربة القراءة األلك�ت�رون�ی�ة ال�م�ت�ع�ب�ة, وأن�ا 
أتصفح ب�ع�ض ال�ع�ن�اوی�ن ج�ذب�ن�ي ھ�اروك�ي 
موراكامي, وھ�ذا ال�ذي ق�ادن�ي إل�ى ك�اف�ك�ا, 
ھاروكي لم یصبح صدی�ق�ي وال أع�ل�م ل�م�اذا 
ل�ك�ن�ي ال أنس�اه أب�داً ف�ھ�و س�ب�ب م�ع�رف�ت��ي 

 بفرانز .
عندما قرأت عنھ تس�اءل�ت ك�ث�ی�راً ك�ی�ف ل�م 
أعرفھ من قبل؟ أس�م�اء ك�ث�ی�رة م�ن األدب�اء 
والفالسفة كنت أعرفھم منذ بدایتي بال�ق�راءة 
دون أن أرى أیاً من مؤلفاتھم, وال حت�ى ف�ي 
الصحف التي كنت أطالع�ھ�ا ب�أس�ت�م�رار ب�م�ا 
فیھا ما یخص الكتب وأخ�ر أص�دارات�ھ�ا, ل�م 
أعرفھ من خاللھا, أس�ت�ف�زن�ي ج�ھ�ل�ي بش�ده 
وإن غفلُت ع�ن�ھ وق�ت�ھ�ا ألنش�غ�ال�ي ب�روای�ة 
(كافكا على الشاطئ) أحببتھ أوالً م�ن ح�ب�ي 
للروایة التي أستخدم فیھا موراكامي أس�م�ھ, 
ث��م م��ن روای��ة (ال��م��س��خ) وال��ت��ي ق��رأت��ھ��ا 
ألكترونیاً في وقتھا بترجمة من�ی�ر ب�ع�ل�ب�ك�ي, 
صدمني جداً ع�ن�دم�ا رأی�ت ك�اف�ك�ا یس�ت�خ�دم 
أسلوباً جدیداً في الروایة, أول ما شع�رت ب�ھ 

تجاھھ ھو أنھ إنسان مخ�ت�ل�ف ع�ن ك�ل م�ن 
قرأت لھم من قبل, أنھ لیس ك�ات�ب�اً, ال أذك�ر 
فكرت مرة واحدة بأنھ كاتب, ألنني لم أش�ع�ر 
بأنھ كاتب بقدر األحساس الذي أنتاب�ن�ي ب�أن 
كافكا مجرد إنسان یحیا بالكتابة ع�ن ن�ف�س�ھ 
ومشاعره وما یمر بھ, أن�ھ غ�ری�ب وم�ح�ی�ر 
لكنھ صادق, وغریغور بالذات لیس شخصی�ة 
خیالة, بل إنسان حقیقي عاش وُس�ح�ق ول�م 
یأبھ لھ أحد, وھذا الكاتب حقیقي أكثر من كل 
من قرأت لھم سابقاً, وأتذكر صور لمؤل�ف�ات�ھ 
المترجمة العربیة كانت منھا بترجمات من�ی�ر 
بعلبكي وأخرى بترجمات إبراھیم وطفي كان 
أحدھم قد عرضھا متباھیاً في مكتبتھ, وكیف 
أنني أحتفظت بالصورة ألس�ت�م�ر ف�ي ال�ح�ل�م 
بالحصول علیھا الحقاً, لم أف�ك�ر أن�ھ�ا ق�د ال 
تعجبني بالرغم من أنني كنت حذر في ش�راء 
الكتب لیس كما في الساب�ق وح�ذر ج�داً ف�ي 
أختیار المترجم, بعدھا تحقق حل�م�ي ع�ن�دم�ا 
بدأت العمل في إحدى الم�ك�ت�ب�ات ف�ي ش�ارع 
المتن�ب�ي ألج�د أم�ام�ي ك�اف�ك�ا ع�ل�ى رف�وف 
المكتبة, ف�ي أث�ن�اء ع�م�ل�ي رش�ح�ت روای�ة 
( ال�م�س�خ ) ألح�دى ال�ق�ارءات وب�ع�د ف�ت�رة 
رجعت وقالت لي بعد قرائتھا : " أنھ عمی�ق 
جداً, لم أقرأ مثلھ من قب�ل, وال أش�ع�ر ب�أن�ي 
مستعدة حالیاً لقراءة المزید عنھ ", أنا كن�ُت 
مستعد لكل شيء منھ ألستغرق فیھ, بال�رغ�م 

من أن رسال�ت�ھ إل�ى ال�وال�د وح�دھ�ا أث�ق�ل�ت 
أفكاري أكثر من أي كتاب آخر قرأتھ ل�ھ, أال 

 أنني واصلت األستغراق فیھ .

شغفي بھذا األدی�ب األل�م�ان�ي غ�ی�ر ح�ی�ات�ي, 
حیاتي في القراءة أوالً, وأقتناء الكتب ثان�ی�اً, 
وأصبحت مقتنع بأن من یحب كافكا حقاً الب�د 
وأن یكون نادراً مثلھ, وبالط�ب�ع ع�رف�ت م�ع 
كافكا الكثیر من الكت�اب ال�ب�ارزی�ن أم�ث�ال " 
ألبیر كامو " و " غ�راھ�ام غ�ری�ن " و " 
س�وزان س�ون�ت�اغ " وس�واھ�م ال�ك�ث�ی�ر, أن 
جھلي بمعرفة كافكا, وصعوبة الع�ث�ور ع�ل�ى 
كتبھ, وكذلك ع�ل�ى ق�راء یش�ارك�ون�ن�ي ذل�ك 
الش��غ��ف, ك��ان��ت دواف��ع��ي ل��إل��ص��رار ع��ل��ى 
المتابعة والبحث والقراءة, رغم كافك�ا ل�ی�س 
كاتبي األول لكن عالقتي بھ كم�ا ب�ك�ل ش�يٍء 
آخ��ر, أی��ام أج��ده یش��غ��ل��ن��ي ط��وال ال��وق��ت 
وتنتابني تجاھھ مشاعر عمیقة غریب�ة, م�رة 
لشدة أحساسي بالشفقھ تجاھھ شعرت ب�أن�ي 
أبیھ أو أخیھ, مرة جلسُت ألی�ام وح�ت�ى اآلن 
حاقد على ھرمان وماكس, وحاسد لرف�ی�ق�ت�ھ 
في األی�ام األخ�ی�رة دورا دی�ام�ن�ت م�ع ح�ق�د 
مضاعف على األغنیاء الذین عاشوا ومات�وا 

كانت حیاتھ ھو معان�اة وأل�م,   مرھفین بینما
 وأیام یأخذني عنھ آخرون .

والیوم بعد ھ�ذه الس�ن�وات م�ع ھ�ذا ال�ك�ات�ب 
الحقیقي وآخرون ممن ال یقلون تأثیراً ع�ن�ھ, 
أعتقد أني لواله ماكنُت ألكون أنا حالیاً, وم�ا 
كنُت ألكون ھنا وأكتب ھذا, الذي ھو الشيء 

 في الحقیقة مقارنةً ما یكتبھ ھو أو غیره .

 

  ذى وة
  ام 

 سالم التمیمي/العراق
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ی�ت�ع�رى وی�ب�رد  عندما یتم�زق ال�ث�وب،   
كل األحاسی�س  وتموت في أطرافھ الجسد،

ویص�رخ  تشیخ ان كانت ل�دى أم أو ول�د،
كما یصرخ الم�س�ج�ون  من نوافذه العُري،

إذا انجلد ویغیب كل بریق�ھ وتض�ی�ع ف�وق 
أھو  سراب الریح أشالؤه كل منھا في بلد،

أھ���و الش���ق���اء  ال���وط���ن.. أھ���و ال���ح���ب؟
 كقول الشاعر: والحیرة؟

ھل غادرت ایتھا ال�ح�ب�ی�ب�ة؟ ب�ال اذن م�ن 
 القمر

 تركت عطرك ھنا
  یسالني عنك العراق... الخ..

إذا كانت الكتب تُفھم من عناوینھا فعنوان 
ھ��ذا ال��ن��ص ی��خ��ت��ص��ر ال��م��ض��م��ون ب��ك��ل 

فال�وج�ع ف�ي أحش�ائ�ھ والص�رخ�ة  أبعاده،
لسان حالھ فھذا الوجع تنسجھ أح�اس�ی�س 
مرھف�ة ومش�اع�ر إنس�ان�ی�ة ی�ن�ب�ض ب�ھ�ا 

ل��ی��خ��اط��ب  ال�ق��ل��ب، وص��دق ال��ع�اط��ف��ة ...
القلوب ال�ن�ابض�ة ب�ك�ل ال�ق�ی�م اإلنس�ان�ی�ة 

 الراقیة.
ف�ق�د ت�وات��ر ال�ع��ن�وان الص�رخ�ة وال�وج��ع 
بألفاظھ الصریح�ة /یص�رخ، او ب�ك�ل�م�ات 

والص�رخ�ة  (قصت�ي م�ع�ك ان�ت�ھ�ت) داللیة
وص�ف�ھ�م�ا الش�اع�ر  والوجع ھ�م�ا ال�ل�ذان

وصفا ذاتیا وجدانیا وق�د ھ�ی�م�ن�ت ع�ل�ی�ھ 
ال��م��ع��ج��م��ی��ة   م��ف��ردات ال��ح��ب وال��ع��ش��ق

بأسل�وب ف�ن�ي م�ت�ق�ن ف�ي جس�د ی�ت�ع�رى 
 یكسوه الحزن بكل ألوان االلم ...

 بناء النص :
 لقد بني النص على ثالث اقسام تعبیریة :

الحركة االولى : من بدایة النص ال�ى ك�ل 
 منھا في بلد ...

ففي ھذا القسم تم توصیف ال�ح�ال�ة ح�ی�ث 
ھیمن علیھا الوصف الم�ت�ح�رك ب�واس�ط�ة 

/ قم�را غ�ادر ل�ی�ال�ی�ھ...   األفعال الماضیة
شمسا اعتصمت ع�ل�ى ب�اب ف�ج�ر....ال�ح، 
ففي ھذا الوصف ن�رى ال�م�ش�ھ�د أم�ام�ن�ا 

 نابضا بالحركة اإلبداعیة المتقنة...
 (قصتي معك انتھت... الحركة الثانیة:

 ربما أفزعتك خارطة العراق...)

ھنا یقدم الشاعر تحلیال مقتضب�ا ألس�ب�اب 
 تلك الصورة المأساویة

 عن طریق التساؤل االنفعالي :
ھل غادرت أیتھا الحبیبة ؟ھ�ل ھ�ذا ع�ط�ر 

   البرتقال؟
ثم یعود في حركة الفتة لی�رس�م ل�ل�ق�ارىء 

 نتیجة ذلك :
 الحركة الثالثة :

یقدم حال للمشكلة حال یمكن الركون إل�ی�ھ 
لع�الج ھ�ذه ال�م�ش�ك�ل�ة ال�م�ؤل�م�ة ی�رت�ك�ز 
باالعتماد على الذات وت�ف�ری�غ م�ك�ن�ون�ات 

 . النفس والمنولوج الداخلي
 

  عناصر العمل األدبي في القصیدة :
الفكرة؛ موضوع القصیدة بالغ األھمیة  -1

وطن�ی�ة ی�ع�ان�ي   فھو یعالج قضیة إنسانیة
فھو یح�م�ل ھ�م�ا   منھا كل عروبي عاشق

م�ن ج�ھ�ة وم��ن ج�ھ�ة أخ��رى ی�ق�دم ح��ال 
باالعتماد على الذات م�ن خ�الل ال�وق�وف 

وما توف�ره م�ن غ�ن�ى   مع الذات والكتابة
  واكتفاء بعیدا عن الحاجة واإلذالل.

  العاطفة والرؤیا الشاعریة : -2
یبدو الشاعر من خالل كلماتھ إنسان ق�ب�ل 

یتفاعل في جوھره   أن یكون شاعر مدرك
اح��اس��ی��س ومش��اع��ر م��رھ��ف��ة ون��ب��ی��ل��ة 
(عاشقة) بحی�ث أن�ھ ی�ع�ان�ي م�ن ص�ورة 
المشھد المؤلم وصوره تصویًرا ان�ف�ع�ال�یً�ا 
وجدانیَا ببالغ الت�أث�ر وال�ت�أث�ی�ر، ف�ال�وج�ع 
المنادى ینتابھ والصراخ لسان حالھ وھ�و 

  . ینبض في أحشاء النص كلھ
 خصب الخیال : -3

للخیال حض�ور الف�ت ف�ي أرج�اء ال�ن�ص 
فالرؤیا الشاعریة رفدتھا بالصور فج�اءت 
متواترة تدل على خص�ب ال�خ�ی�ال وغ�ن�اه 

 واتساعھ ومنھا :
 االستعارات

(ویسالني عنك الع�راق..ل�م یش�خ وج�ھ�ك 
بعد.. وان ذب�ل األج�اص ف�ي بس�ات�ی�ن�ك) 
االح�اس��ی��س، یص��رخ م�ن ن��واف�ذ ال��ع��ري 
تضیع فوق الری�ح اش�الؤه ال�ع�ی�ن ی�خ�ب�و 

 بریقھا.
 التشبیھ :

 كما یصرخ المسجون ...
 األسلوب : -4

بدأ الف�ت�ا أن الش�اع�ر ع�ب�ر ع�ن أف�ك�اره 
بأسلوب م�ت�ق�ن فص�ور ال�م�ش�ھ�د ال�ق�ات�م 
الح�زی�ن ب�ل�ون االب�داع وط�غ�ت ج�م�ال�ی�ة 
ال��ت���ع��ب���ی��ر ع��ل���ى ض���ب��اب���ی��ة الص���ورة 

ف��ك��ان��ت أل��ف��اظ��ھ ق��ری��ب��ة م��ن  ال��م��ظ��ل��م��ة،
فاألل�ف�اظ  المألوف مغلفة بالسھل الممتنع،

ب�ن�وع��ی�ھ��ا الص�ری��ح�ة وال�دالل�ی��ة ح��اك�ھ��ا 
ببراعة واتقان وزینھا بالصور الج�م�ال�ی�ة 

 التي أضفت على المشھد لونھا الساحر.
 االیقاع : -5

 : خارجي - أ : للموسیقى وجھان
القافیة : نالحظ أغلب ال�ك�ل�م�ات ارت�ك�زت 

 : على روي السین للسؤال/ مثل
 ھل ھذا ھو عطر البرتقال؟

 ھل انت تكورین شعرك؟
 ھل انتھت قصتنا ؟؟....

وھ��ذا م��ن أھ��م م��رت��ك��زات ال��م��وس��ی��ق��ى 
 الخارجیة الیاء الموسیقى الداخلیة:

ال�ت�ك�رار م�ن  الصور البیانی�ة وت�وات�رھ�ا،
خالل االس�ت�ف�ھ�ام ال�م�ت�ك�رر ت�ع�ب�ی�را ع�ن 

 الطباق والترادف : االنفعال،
................ 

تعكس ھذه القصی�دة ش�خ�ص�ی�ة ع�روب�ی�ة 
ف�الش�اع�ر واإلنس�ان ك�ان�ا ف�ی�ھ�ا  عاشقة،
فكانت تحیا في الشعر فنانة مبدعة  واحدا،

وك�ان الش�ع�ر ی�ع�ی�ش ف�ی�ھ�ا ح�ام�ال ھ�م�ا 
ان�ھ ال��واع�ي ال�م��درك  وقض�ی�ة إنس�ان��ی�ة،

المثقف الذي یرى في الفن واألدب وسیلة 
ف�ھ�و ب�م�ث�اب�ة  ، للتعبیر عن قضایا راق�ی�ة

الطبیب الذي یكت�ش�ف ال�ع�ل�ة وی�ق�دم ل�ھ�ا 
فجاءت كلماتھ تجسیدا أللم ی�ؤم�ن  العالج،

 بھ وصورة لجوھره اإلنساني النبیل.
.......................................... 

ریاض ابراھیم الدلیمي / شاعر عراق�ي  *
لھ أكث�ر م�ن دی�وان ش�ع�ري وم�ج�م�وع�ة 

 قصصیة وكتب نقدیة.

 إءة ة
 "ام  " 

 للشاعر ریاض ابراھیم الدلیمي                          
 
 

 د. لیلى الصیني



ال��م��س��ب��ح��ة ال��م��ع��روف��ة م��ح��ل��ی��ا ف��ي ال��ع��راق بـ 
"السبحة"، كما یسمیھا البعض، تستخدم للتباھي 
والزینة بأیدي الشیوخ والشباب، إذ ت�ت�ع�دد أل�وان 
وأش�ك�ال ح�ب�ات�ھ�ا ل�ت�ج�ذب األن�ظ�ار، ك�م�ا ت�ت�ع��دد 
اس�ت�خ�دام�ات�ھ�ا م�ن ش�خ�ص آلخ�ر، ف�م�ن�ھ�م م��ن 
یستخدمھا للتس�ب�ی�ح، وال�ب�ع�ض اآلخ�ر ل�م�واك�ب�ة 
الموضة، حی�ث ت�ت�ن�اس�ب ول�ون ال�م�الب�س ال�ت�ي 

 یرتدیھا.
) 5000تاریخ السبحة بدأت عند السومریین قبل (

سنة ومن ثم ان�ت�ق�ل�ت إل�ى ال�ح�ض�ارات األخ�رى، 
ومنذ القدم ارتبطت السبحة بالفكر الدی�ن�ي، ح�ی�ث 
أفادت إحدى الروایات إن راھ�ب�اً ی�ون�ان�ی�اً ی�دع�ى 
"االب�وس دي روب��ي" ك�ان أول م��ن اس�ت��ع��م��ل 

أطلق باب�ا روم�ا "ل�ی�و  1880السبحة، وفي عام 
الث�ال�ث عش�ر" ع�ل�ى ش�ھ�ر تش�ری�ن األول اس�م 
"المسبحة الم�ق�دس�ة". ك�م�ا ت�ق�ول ب�ع�ض ك�ت�ب 
التاریخ إن كھنة الص�ی�ن وال�ھ�ن�د ك�ان�وا أول م�ن 
ابتدع السبحة، وقد اتخذت السبحة في عصور م�ا 
قبل التاریخ، كزینة وتعویذة وتمیمة، وف�ي اآلث�ار 
الفینیقیة ما یشیر إلى استعمال�ھ�ا ف�ي ال�م�ق�ایض�ة 

 والمعامالت التجاریة.
وكم�ا تش�ی�ر ال�دالئ�ل ال�ت�اری�خ�ی�ة إل�ى أن ظ�ھ�ور 
السبحة الدینیة ألول مرة كان في الھند، في بدای�ة 
القرن الخامس قبل المیالد، واستق�ى ال�م�س�ل�م�ون 
الفكرة باحتكاكھم مع الشعوب الھن�دی�ة م�ن خ�الل 

 التجارة والفتوحات.
وتشیر ال�دالئ�ل ال�ت�اری�خ�ی�ة إل�ى أن اإلل�ھ ش�ی�ف�ا 
والمعروف إلھ القسوة والتدمیر، ع�ن�د ال�ھ�ن�دوس 
كان یحمل المسبحة بیده الیسرى كما ظھ�ر ج�ل�ی�اً 

 في التماثیل. 
وكما ھو معروف، فإن القوافل البری�ة وال�ب�ح�ری�ة 
التي استخدمھا التجار المسلمون ساھمت إلى ح�د 
كبیر في ال�ت�ب�ادل ال�ت�ج�اري وال�ح�ض�اري، ح�ی�ث 
انتقلت السبحات والمواد واألح�ج�ار ال�ت�ي تُص�ن�ع 
منھ�ا ع�ل�ى م�دى م�ئ�ات الس�ن�ی�ن إل�ى ال�ج�زی�رة 
العربیة، حیث كان المسلمون ینقلون "ال�ع�ق�ی�ق" 
من غرب آسیا إلى مكة المكرمة ومصر، وحم�ل�وا 
الیاقوت والعقیق والزمرد واللؤلؤ والمرج�ان إل�ى 

 الصین.
المسبحة إرث فني بدیع متغلغل في التراث كما أن 
للمسبحة وظائف ترتبط ارت�ب�اط�اً وث�ی�ق�اً ب�األرق�ام 
والعد والحساب. وھي زینة ش�خ�ص�ی�ة، ووج�اھ�ة 
اجتماعیة، وأبھة وث�روة م�ادی�ة، وت�ح�ف�ة ف�ن�ی�ة، 
ومفخرة منزلیة، وھدیة رمزیة لألھل واألصدقاء، 
وعامل مساعد على تھدئة االنف�ع�االت ال�ن�ف�س�ی�ة، 
وتسلي األصابع (ال�ت�ي ت�ری�د أن ت�ب�ق�ي س�اك�ن�ة) 

بحباتھا، ولھا سوقھا الرائجة، العامرة، الراب�ح�ة، 
وخاماتھا متفاوت�ة ال�خ�ص�ائ�ص. ن�درة ون�ف�اس�ة، 
وق�ی��م��ة، وج�م��االً، وإب��ھ��اراً. ص��ن��ع��ت��ھ�ا ب��دی��ع��ة، 
وحرفتھا تستلزم م�ھ�ارة ودرب�ة وذائ�ق�ة ف�ي آن 
معاً، كأنھا حلي ذھبیة، بل ھ�ي ك�ذل�ك، ف�ب�ع�ض�ھ�ا 
جاوز سعره ثمن القالدة الذھبیة، بل ح�ل م�ح�ل�ھ�ا 

 في الخزائن والمقتنیات النفیسة.
السبحة تتكون من خرزات أو قطع من الزج�اج أو 
العاج أو األحجار الكریمة الم�ن�ظ�وم�ة ف�ي س�ل�ك، 

 وتخصصت
في ھذه الصناعة بلدان م�ح�ددة، م�ث�ل ال�ب�ن�دق�ی�ة  

التي اشتھرت بالسبح الزجاجیة الملونة، والصین 
بسبح العاج المنقوش، وبعد أن شاع است�خ�دام�ھ�ا 

 ودخلت إلیھا خامات أخرى كثیرة. 
كانت تصنع من نوى البلح وبذور نبات ال�خ�روب، 
وخش�ب ش��ج�ر ال��زی��ت�ون وال��ق��واق�ع واألب��ان��وس 
والصندل. وكان البعض یؤمن بقدسیتھا وعالقتھ�ا 
بأداء المناسك الدینیة، حت�ى أن ب�ع�ض الش�ع�وب 
القدیمة كانوا یغسلون السب�ح�ة ال�ت�ي ی�ح�م�ل�ون�ھ�ا 
بالماء، ویشربون من ن�ف�س ال�م�اء ك�دواء. وف�ي 
اآلثار الفینیقیة ما یشیر إلى أن�ھ�ا اس�ت�ع�م�ل�ت ف�ي 
المقایضة، إال أن اإلیمان بمكانة السب�ح�ة اخ�ت�ل�ف 
مداه حسب المعتقدات التي كانت تسود الش�ع�وب. 
وقد ازدھرت صناعة المساب�ح ف�ي أوروب�ا ع�ل�ى 
اعتبار أنھا وسیلة رابحة في التبادل مع الش�ع�وب 
ال�ب��دائ�ی��ة. وم��ع ب��دء م��ع�رف��ة اإلنس�ان ب��األدی��ان 
السماویة، استمر وجود السبحة واستخدامھا ف�ي 
أغ��راض ال��ع��ب��ادة، ف��ق��د اس��ت��خ��دم��ھ��ا ال��ی��ھ��ود 
والمسیحیون وبخاصة الرھبان منھم، الذین كان�وا 
یستخدمونھا في صلواتھم ك�م�ظ�ھ�ر م�ن م�ظ�اھ�ر 
ال��ت��ق��رب إل��ى هللا ف��ي الص��وام��ع وال��م��غ��ارات 
والكھوف. لیس ھذا فقط، بل أن ع�ادة اس�ت�خ�دام 
السبحة انتشرت بین الھندوس وال�ب�وذی�ی�ن أیض�اً 

 كأحد وسائل العبادة
أن المسبحة تعتبر جزءاً مكمالً لمظھر الرجل فھو 
یحملھا مع�ھ أی�ن�م�ا ذھ�ب (وب�خ�اص�ة ف�ي ب�ع�ض 
المجتمعات الشرقیة عموماً) فمنھم من ی�خ�ص�ص 
لكل مناسبة مسبحة بعینھا، حسب قیم�ت�ھ�ا، وم�ن 
یحاول أن ینسق لون مسبحت�ھ م�ع ل�ون زی�ھ، أو 
یتفاءل بمادة مسبحة معی�ن�ة أو ل�ون�ھ�ا وش�ك�ل�ھ�ا 
المعین، كذلك ھناك من یتفاخر بمس�ب�ح�ة أب�ی�ھ أو 
جده ویفضلھا على ما عداھا. كما تستعمل إلظھار 
سمات (الوقار، والوجاھة، والمكانة، والزینة) أو 
القتنائھا كتحفة فنیة بدیعة ثمی�ن�ة ون�ادرة، وك�ن�ز 
یُتوارث، فثمة قرابة بین المسابح وق�الئ�د الص�در 
التي تتزین بھا النساء، وھ�ن�اك أغ�راض ن�ف�س�ی�ة 
كارتباط استعمالھ�ا م�ع ش�ع�ور ب�ال�ھ�دوء وإزال�ة 
التوتر، أو لغرض اللھو والتسلیة إلخ، فضالً ع�ن 
أغراضھ�ا ال�ت�ج�اری�ة واالق�ت�ص�ادی�ة ع�ل�ى ن�ط�اق 

 واسع.
من أقدم األحجار والمواد التي استخدمھا اإلنس�ان 
في صناعة السبح، حبیبات م�ن ال�ع�اج وال�م�ح�ار 
والعظام المختلفة، وذلك استنادا إلى ما عثر علی�ھ 

أل�ف س�ن�ة، ف�ق�د  20في قبور ترجع إلى أكثر من 
قام اإلنسان القدیم بص�ق�ل وتش�ذی�ب ھ�ذه ال�م�واد 
وتكوینھا على أشكال مختلفة، كالشكل األسطواني 
أو الحبیبي( الخرز) أو غ�ی�رھ�ا، ك�م�ا ق�ام ك�ذل�ك 
بثقبھا،  أو خرق�ھ�ا وت�ج�م�ی�ع�ھ�ا، ورب�ط ب�ع�ض�ھ�ا 
ببعض بخیط، وكان�ت ھ�ذه ھ�ي ال�خ�ط�وة األول�ى 

لفكرة القالدة بھدف التزین أو التباھ�ي، ول�ع�رض 
ھذه األحجار أو المواد أمام اآلخرین ع�ن ط�ری�ق 
استخدامھا كعقود أو قالئ�د ت�ع�ل�ق ف�ي ال�ع�ن�ق أو 
الزند وأحیاناً في األرجل، وحالیاً فقد دخل�ت أك�ث�ر 
المعادن واألحجار في صناعة الس�ب�ح، وب�ع�ض�ھ�ا 
یصنع من الذھب الخالص أو مطعما بالفضة، ف�ي 
ما یصنع بعضھ�ا م�ن األل�م�اس وی�زی�ن ب�أح�ج�ار 

 كریمة غالیة الثمن.
اشتھرت مدینة البندقیة بص�ن�اع�ة ال�م�س�اب�ح م�ن 
الزجاج ال�م�ل�ون، والص�ی�ن بص�ن�اع�ة س�ب�ح م�ن 
العاج، وأوروب�ا بص�ن�اع�ة س�ب�ح م�ن ال�ك�ھ�رم�ان 
األسود، ومع أن السبحة لم تك�ن مس�ت�خ�دم�ة ف�ي 

 صدر اإلسالم إال أنھم في العصر 
األموي أتخذ المسلمون السبحة أداة تس�ب�ی�ح�ھ�م، 
ومع توسع الفتوحات اإلسالمیة وازدیاد الثروات، 
برع الصناع ف�ي ص�ن�اع�ة الس�ب�ح م�ن ال�ج�واھ�ر 
واألحجار الكریمة، حتى ح�وت خ�زائ�ن ال�خ�ل�ف�اء 
والملوك بنفائس السب�ح وت�ل�ی�ھ�ا مس�اب�ح ال�ی�س�ر 
السادة الطبیعیة أو عین النمر، ومساب�ح ال�ف�ی�روز 

 والعقیق والمرجان.
 33وتعددت أنواع السبح منھا ما ھو م�ك�ون م�ن 

حبة، والقبطیة ت�ت�أل�ف م�ن س�ت وس�ت�ی�ن ح�ب�ة، 
والنوع الثالث تت�أل�ف م�ن تس�ع وتس�ع�ی�ن ح�ب�ة، 
والبد أن نشیر أن أھل مكة، فق�د اش�ت�ھ�روا أیض�ا 
في القرن الماضي بصناعة السبح ال�ی�دوی�ة ح�ت�ى 
تلك المطعمة بالفضة، كانت تص�ن�ع ی�دوی�ا ت�ل�ب�ی�ھ 

 لطلبات الحجیج.
ومن أشھ�ر الس�ب�ح: س�ب�ح�ة زب�ی�دة ب�ن�ت ج�ع�ف�ر 
المنصور، وھي من السبحة الفریدة في ش�ك�ل�ھ�ا، 
إذ صنعت من یواقیت رمانیة كالبنادق، واشترت�ھ�ا 
زبیدة ب�خ�م�س�ی�ن أل�ف دی�ن�ار، وس�ب�ح�ة ھ�ارون 
الرشید وھي عشرة حبات م�ن ال�در ت�م ش�راؤھ�ا 
بثالثین ألف دینار، وسبحة الخلیفة المقتدر قومت 
بحوالي مائة ألف دینار وھي من الجواھر، ول�دى 
العدید من األمراء في العصر الفاطمي وال�ع�ص�ور 
األخرى، سبح نادرة وثمی�ن�ة، أغ�ل�ى س�ب�ح�ة ف�ي 
 العالم یملكھا سعودي وھي مصنوعة من الزمرد. 
في العراق تش�ت�ھ�ر األن�واع ال�ت�ال�ی�ة: ال�ك�ھ�رب�ة، 
ال��ف��ی��روز، ال��ك��ھ��رم��ان، ال��ح��ج��ازي، ال��ن��اج��ی��ن، 
الجمشت، الیسر، ال�ع�ق�ی�ق، ح�ب ال�رم�ان، ع�ی�ن 
الت�م�ر، ال�ع�اج، س�ن�دل�س، ال�ع�ط�ش، ال�ب�ای�زھ�ر، 

 النارجیلة.
أنواع السُّبح كثیرة منھا ُسبحةُ الیسر: وھ�ي م�ن 
بح انت�ش�اراً واس�ت�خ�دام�اً، وق�دی�م�اً  أكثر أنواعِ السُّ
كان یُطلق علیھا اسم السُّبحة المكیة، وتتكوُن م�ن 
حباِت یسٍر خفیفة، وتُثبُت بمسامیَر فِضیة، وتُطَّعُم 
بالفض�ِة أو ال�ّذھ�ب، ول�ھ�ا ال�ع�دی�ُد م�ن األش�ك�ال 
واألحجام. وكذلك ُسب�ح�ةُ ال�ك�وك: وت�ت�مُّ ص�ن�اع�ة 
حباتِھا من النارجیل، أو من أشجاِر ج�وِز ال�ھ�ن�د، 
ورائحتھا زكیةٌ وطیبةٌ وتدوم لِفترة، وال ت�ت�ع�ّرض 
للتّل�ِف م�ع ط�وِل ال�ُم�دة، ول�ون�ھ�ا یُص�ب�ح أغ�م�ق 
وأجمل كلما طالت مدةُ استخدامھا، وی�ت�مُّ ت�ط�ع�ی�م 
حباِت الكوك بالذَّھب أو الفضة، وتُعت�ب�ر الس�ودان 
ومص�ر وت�رك�ی�ا، أك�ث�َر ال�دُّول إن��ت�اج�اً وتص�دی��راً 
للكوك، وأشھُر مسابح الكوك ھي ُس�ب�ح�ةُ ال�ك�وك 

 اإلسطنبولي. 
ویوجد أیضا ُسبحةُ الصندل: وتُصنع حب�ات�ھ�ا م�ن 
خشب شجِر الص�ن�دل، وھ�ي ش�ج�رةٌ اس�ت�وائ�ی�ة، 
ورائحة خشبھا طیبةٌ جداً، ویت�م ت�ط�ع�ی�م ال�ح�ب�ات 
المصنوعة من خشب الصندل بالذَّھب، أو الفضة، 

 أو اللؤلؤ.
وُسبحةُ الَعقیق: وتُصنع حباتھا من العقیق، وھ�و 
من الحجارِة الكریمِة غیِر الَمصقولة، وألوانھ ف�ي 
الغالب غ�ام�ق�ة، وم�وش�ٌح ب�خ�ط�وٍط ب�ی�ض�اء، أو 
سوداء، أو صفراء، أو رمادیة، أو زرقاء، وأَجوُد 
أنواعِ ُسبحِ العقیق ھي ت�ل�ك ال�ت�ي ی�ك�وُن مص�در 
العقی�ق ف�ی�ھ�ا م�ن ال�ی�م�ن، ال�ذي ت�ت�م�ی�ز ح�ب�ات�ھ 

 بخطوطھا الُمتوازیة.
وُسبحةُ الفیروز: وتُصنع حباتُ�ھ�ا م�ن ال�ف�ی�روز،  

وأجودھا تلك المستوردة من إیران، ومن ثمَّ تلیھا 
في الَجودة المستوردة من باكستان وأف�غ�انس�ت�ان، 

 وتُستخرُج من الجبال.
وُس��ب��ح��ةُ ال��َك��ھ��رم��ان: وھ��ي م��ن أج��وِد أن��واعِ 
الَمسابح، وتُصنَُع حباتھا من الَكھرم�ان، وتُص�ب�ح 

 أجمل مع كثرِة 
االس��ت��خ��دام، ول��ونُ��ھ��ا یص��ب��ح أغ��م��ق وأروع، 
ورائحتُھا عبقة، وفي العادة تَكون شفافةً والمعة، 
�م�غ، وال�ح�ش�رات  والبعض منھا یحتوي على الصَّ

 الُمحنَّطة. 
وُسبحةُ العاج: وتُصنع حب�ات�ھ�ا م�ن ن�اِب ال�ف�ی�ل، 
ولونُھا عاجٌي یمیل لألبیض، وك�ل�م�ا ك�ان�ت أك�ث�َر 
بیاضاً كانت جودتُھا أعلى، ومنھا ما ی�م�ی�ل ل�ون�ھ 
لألحمر، وتتمیز بأنَّ لَونھا ال یتغیر، وغ�ی�ُر ق�اب�ل�ٍة 
لالشتعال. وُسبحةُ الَمرجان: وتُصنع ح�ب�اتُ�ھ�ا م�ن 
الَمرجان، الذي یتّم ال�ُح�ص�ول ع�ل�ی�ھ م�ن أع�م�اِق 
البحار، ولھا ملمٌس لَزٌج وُدھن�ي، وت�ت�وف�ر ب�ع�دِة 
ألوان، مثل األحمر، واألب�ی�ض، وال�وردي، ول�ھ�ا 

 أنواع متعددة تختلف في جودتھا.
وُس�ب�ح�ةُ ال�ل��ؤل�ؤ: وتُص�ن�ع ح�ب�اتُ�ھ�ا م�ن ال�ل�ؤل��ؤ 
الطّبیعي، وھي جمیلةٌ جداً، ولونھا أبیٌض ن�اص�ع، 

 وغالیةُ الثمن.
وھناك استعم�االت أخ�رى ل�ل�م�س�اب�ح، ف�م�س�ب�ح�ة 
الكھرمان یعالج الروماتیزم والتوتر النف�س�ي، أم�ا 
الفاتوران فیعالج ال�ت�وت�ر وال�غ�ض�ب، وك�ل أن�واع 
المسابح عموما، تعالج عادات سیئ�ة ل�دى ب�ع�ض 
الناس مثل: عض األصابع، وال�ل�ع�ب ف�ي األن�ف، 

 وقطع شعر الذقن، وقضم األظافر.
اذا أحرقت حباتھ بطریق�ة  «الكھرب»وان مسبحة 

یعرفھا بعض الناس، یحضر الجن فیتحدث معھ�م، 
 كما إن

 مسبحة الكھرمان لھا بركات في مجالس الجن.
و الفاتوران خلیط س�ري م�ن ال�ك�ھ�رم�ان وم�واد 
أخرى، وھناك من زعم أن ال�خ�ام�ة ص�ن�ع�ت أی�ام 
الرومان، ومنھم من یقول أنھا صنعت ف�ي ت�رك�ی�ا 
وربما ف�ي مص�ر أو أل�م�ان�ی�ا، ودار ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الحدیث حول وجود عالم كیمیائي اسم�ھ ف�ات�وران 
قام باكتشاف المادة ومات بسره، لھ رائحة ممیزة 
كالبنج عند تعرضھ للح�رارة، خ�ام�ت�ھ ال�خ�ارج�ی�ة 
المؤكسدة لھا حمرة جمیلة كلون الدم وتدل ع�ل�ي 
القدم، وال یمكن إزالتھ باستخدام مذیبات األصب�اغ 
ال یذوب عند تعرضھ ل�ل�ح�رارة، أل�وان�ھ م�ح�دودة 

 بدرجات األصفر أو البرتقالي أو المحمر غالب.
 معاني الكلمات

الجمشت ، لفظة فارسیة معربة ، كما وردت م�ث�ل 
 الجمز ، وتعني األحجار الكریمة.

ومادة البازھر تسمى أحی�ان�ا ب�ال�ب�اذھ�ر ح�ی�ث أن 
أصل ھذه الكلم�ة ف�ارس�ي، وم�ع�ن�اھ�ا (ش�اف م�ن 
السم). كما یسمیھ أھل العراق أحیانا "ال�ب�ازھ�ر" 
أو "البایزھر" بالعامیة، بینما یسمیھ أھل الخلی�ج 
العربي بحجر "شاه مقصود" تصنع السبحة م�ن 
مواد األشجار والنباتات وم�ن�ھ�ا ح�ی�وان�ي وم�ن�ھ�ا 
أحجار أو من معادن ول�ك�ن ف�ي ال�وق�ت ال�ح�اض�ر 
صار الطلب علیھا كبیرا وخاصة مسبحة الص�الة، 

 فنصنعھا من النایلون وتكون رخیصة الثمن.
 المصدر: أنواع السبح: عاتكة البوریني
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 یوسف/السوید

ا (ا) 
  55أیام زمان الجزء 



الی�م�ك�ن ل�ل�ق�ارئ اوال، وال�ف�اح��ص     
الخبیر ف�ي ص�ف�ائ�ح األدب وأج�ن�اس�ھ 
ثانیا، ان یعبر ھذه الصنعة الش�ع�ری�ة، 
دون الوقوف عند مرامی�ھ�ا ون�واف�ذھ�ا 
المشرعة، إذ أن الدخول إل�ى ع�ال�م�ھ�ا 
یتطلب أن تجد رابطة عضویة إنسانیة 
ابداعیة، إذ لم یكن الكالم مسحا عفویا 
ضوئیا، وإنما تدخل فیھ عناصر جم�ة، 
مشتركة، حتى تدرك الشاعرة بخبرتھا 
وموروثھا الذاتي، وما تخزنھ ن�ف�س�ھ�ا 
الف�ض�ل�ى م�ن وع�ي واح�اط�ة ب�رغ�ب�ة 
المتلقي ال�ذي ی�ن�ت�ظ�ر م�ن�ھ�ا ان ت�ن�ث�ر 
الورود في درب�ھ، وت�وق�ره، وت�وظ�ف 
كل مالدیھا من طاقة، وفك�رة، وج�م�ل�ة 

 نابضة باالیحاء والتفرد،
 على ابواب ..

  صیفي زائر
  یطرق باب الوقت

  یزیح الضباب
  عن مرایا اللیل

 ..  یھدیني
  من عینیھ

  قصیدة 
 ومن اصابعھ

 دّرة العشق... 
................... 

 قمٌر..یتلووني
 یرشق سنابلي
 آیات عشق..

 یمّسُد َشعَر ..ارجوحتي
 برفق.         

............ 
  یا ھموَم الحّب ھیا غلّي فینا

  و احرقینا  نار َ لھفة  أشعلینا
        نحلتینا  اقطفي الّشھَد عذوبا

 خمرةَ العشِق انسكابا واسكبینا
ھكذا عندما نجد في حیثیات ال�ق�ص�ی�دة 
مشاعرنا الذاتیة التي تساور حضورن�ا 
ونحن نالح�ق س�ی�رھ�ا ال�م�ت�ق�ن، ودق�ة 
حركتھا، وحبكة إعدادھا، إذن إل�ى أي 
مدى تدرك الش�اع�رة ت�راث م�ن�ص�ور، 
ھذه الجدلیة التي تعص�ف ف�ي ذھ�ن�ن�ا؟ 
والى اي فضاء تدعوننا ان نحلق ف�ی�ھ 
وقد منحتنا األمان ان نط�ی�ر ك�ح�م�ائ�م، 
أقرب إلى الغیث ال�خ�ج�ول ال�ذي ی�ع�ي 
وج�ودن�ا ح�ت�ى ی�خ��ش�ى ان ی�ن�زل إل��ى 
األرض، إكراما لوجودنا كضی�وف ف�ي 
رحاب القص الج�م�ی�ل ال�م�دھ�ش ال�ت�ي 
نثرتھ بحضورھا ال�دائ�م ف�ي ذاك�رت�ن�ا، 
وقد ترامت كلم�ات�ھ�ا كس�ح�اب رب�ی�ع�ي 

 معطر،
 عاشقي المغرور
 للصمت مھابة..

 یاحبیبي..
 ومنك یغتالني 
 الضجیج 

 وجھك المنفيّ 

 ینقر نوافذي ك حبات
 مزن ك الغیث.. 

  صوتك الشجي یعبرني
 یكسوني عبیر

 على شرفات قلبي
 تناھیدك ..

 ضحكاتك ..
  ك طائر بلیل

 یرتجف ربما ،،
 بردا ..خوفا ..شوقا..

 أو جنون..
إن سعة البوح لشاعرة، إمرأة، وھ�ي  

تحسب الخطى ب�ت�أن�ي م�دروس ت�ك�م�ل 
مالمح الصورة بقل�م، م�درب وف�رش�اة 
مصنوعة من ریش الھدھد، ھك�ذا ھ�ي 
فلسفة اإلبداع التي تت�ق�ن�ھ�ا الش�اع�رة، 
ن�ع�ود ون�وث��ق ب��ی�ن ك�ل س�ط��ر روح��ا 
متمردة، وإجابات خبیئة في دواخ�ل�ن�ا، 
حتى اننا عندما نتصفح ل�وائ�ح ال�ق�ص 
ال�ج�م�ی�ل ف�ي رس�ال��ة او قص�ی�دة ن�ث��ر 
كجنس ثائر على النمطیة، نع�ث�ر ع�ل�ى 
أشیاء ربما ضاعت منا اوفق�دن�اھ�ا ف�ي 
اش�ك��ال��ی�ة ال��م��ت��اب�ع��ة وال��ع��ن�ای��ة ب��ھ��ذا 
االختیار العجیب لكل مفردة، مع االخ�ذ 
بنظر االعتب�ار ال�ت�ح�رر م�ن ال�وص�ای�ا 
الجامدة ال�ت�ي الت�ق�دم ل�ن�ا ش�ی�ئ�ا غ�ی�ر 
التكرار والسیر في نفس الم�ك�ان، ل�ق�د 
عص��ف��ت ب��ن��ا ری��اح الش��ع��ر ف��ي ھ��ذه 
القصیدة التي ك�ت�ب�ت ب�ح�راك س�اخ�ن، 
ول��غ��ة ف��ائ��ق��ة م��دروس��ة وع��م��ق ف��ي 
صناع�ة ال�ح�دث، ت�ع�د ظ�اھ�رة ال�ب�وح 
بھذه القدرة الع�ال�ی�ة وال�ف�ن ف�ي رس�م 
ع��ت��ب��ات��ھ��ا، وال��ث��ق��ة ال��م��ت��وازن��ة ف��ي 
تس�وی��ق��ھ�ا، م��ع ال�ك��ث��ی�ر ال��ذي ی�ب��ھ��ر 
ال��م��ت��ل��ق��ي ب��ال��ط��واف ف��ي م��ح��راب��ھ��ا، 
وت��ج��دی��د رداء ال��ح��ض��ور ف��ي اف��ق��ھ��ا 

 الجمیل المدھش...
م�ب�ارك ل�ك ش�اع�رة ال�غ��ن�اء الش�ف�ی��ف 
األس��ت��اذة ال��ت��رب��وی��ة ت��راث.م��ن��ص��ور 

الشعری�ة ال�ق�ادم�ة (ی�ق�ظ�ة   مجموعتھا
الیمام) ھذا اإلبحار ال�رائ�ع ف�ي ج�ن�س 
القصیدة وقد اوجدت منظوم�ة ش�ع�ری�ة 

 تستحق التحلیل اكثر..
  أصابعك وجدراني

 المكتظة نھما
 ك العصافیر

 بأجنحتھا
  تدیر عنفة الضوء

  تدّس الشمس
 في ثغوري

  تعّري ظاللي
  المتعبة

  ظال ظال تفردني
 زھرة زھرة تحییني
  على موائد التبتیل
 تبطش بانكساراتي
 المبھمة والمعلنة

  توقظ خیوال جامحة
  من رقادھا األبدي
 فیعلو الصھیل ..

مازلنا نسیر في ھ�ذا ال�رك�ب، م�ازل�ن�ا  
نستقل مركب اإلبداع والصنع الج�م�ی�ل 
المدھش، حتى نحلق في ھ�ذا ال�ف�ض�اء 
الش�اس�ع م�ن األم�ل وال�ب�ھ�ج�ة، رب�م��ا 
تنتشي أنفس�ن�ا ب�ك�ل�م�ة او ج�م�ل�ة، أو 
تشرق آمالن�ا ب�ل�س�ع�ة قص�ی�دة ج�م�ی�ل�ة 
ت��رك��ت��ھ��ا ل��ن��ا ت��راث.م��ن��ص��ور ف��ي 
متصفحھا، لتقول ل�ن�ا، م�ازل�ت م�ع�ك�م 
أیھا األح�ب�ة األك�ارم وأن�ت�م م�ع�ي ف�ي 

رحلتي الشاقة ھذه مع الكلمة والنب�ض 
المتصاعد، شاعرتن�ا ال�ت�ي ت�وظ�ف م�ا 

م�ن ج�م�ال   فاض في روحھ�ا ال�ع�ب�ق�ة
وسحر لتنثره في دروبن�ا ح�ت�ى ی�ن�داح 
ال���ورد وت���ت���زاح���م ال���رؤى واآلم���ال 
لتخضب یومنا بنسائم جامح�ة ص�اف�ی�ة 
یسیرة وكأن الربیع یتسامى في خلدنا، 
نعود بھا إلى طفولتنا وب�راءة ال�ح�رف 
الذي سقانا في أول ظھورنا عند ح�اف�ة 
اإلعجاب بزھرة نراق�ب اط�الل�ت�ھ�ا م�ن 
خلف نافذة شف�اف�ة م�م�ھ�ورة ب�ع�ف�وی�ة 
ورفعة وأمنیة، ف�ي اب�ح�ار، الش�اع�رة 
ت��راث، ن��ج��د ك��ل الس��واح��ل ت��ط��رب 
لنورس مخمور یھدي انغامھ لل�ع�ش�اق 
في لیلھم القصي، وت�ت�ص�ارع األم�واج 
ل�ت�ح�ت�ف�ي ب�ن�ظ�رة ك�ان�ت ق�د اودع�ت�ھ�ا 
راھبة، ج�ع�ل�ت م�ن ال�ف�راش�ات ح�ل�ق�ة 
ط��رب ع��ف��وي ی��م��ج��د ق��ان��ون ال��ح��ب 
واإلش�ت��ھ��اء ورح�ل��ة ال��ی��م�ام��ات ن��ح��و 
مخادعھا، كاستراحة م�ن ھ�م ی�وج�ع، 
ومن قلق یتداعى، في كل جولة لت�راث 

ق�د ت�ح�ك�م�ت   منصور نج�د ان األدوات
في االیحاء والترمیز والتب�وی�ب، إن�ھ�ا 
لغة الشعر واإلب�داع وم�اب�ی�ن�ھ�م�ا م�ن 
آمال تنعش القلب وتوق�ظ ال�ن�ف�س م�ن 
قلقھا الموھوم... وھنالك الكث�ی�ر ال�ذي 

 یقال.
 رشقني لمس

  یسرجني صباح   
  یشعلني شمس    
  الخمر منھ مباح    

 والنور في رواق  
 امسیتي       

 یمّد بساط عشق  
 یستذكر األمس   

 یسمعني ھمسات الشعر
 یطربني         

  رجٌل ك المالئكة   
  ذو جناحین     

 یسرقني مني ویطیر 
لیس بوسع الفاحص الباح�ث ع�ن أل�ق 
النفس، وضبط إیقاع الروح بنغم عذب 
جمیل (القارئ) ان یمر ضی�ف�ا س�ری�ع�ا 
على ھ�ذا األدی�م األخض�ر ال�زاھ�ي، إذ 
أدرك�ت الش�اع�رة ال�ت�رب�وی�ة األس�ت�اذة 
ت�راث م�ن��ص�ور، ع�ن��ای�ة ال�ج��م�ال ف��ي 
مشغلھا االبداعي ودع�ت�ن�ا ان ن�ت�ج�ول 
ب��ح��ری��ة ب��ی��ن ح��روف��ھ��ا، وك��ل��م��ات��ھ��ا 
وافكارھا التي اشاحت الحواجز ع�ن�ھ�ا 
حتى جاءت أمن�ی�ات�ن�ا ب�ح�زم�ة واح�دة، 
ول�م ی��ك�ن ل��دی�ن��ا زر الس�ی��ط�رة ع��ل��ى 
ج��م���اح���ھ��ا، أدرك���ت وھ��ي ت���ق���وض 
اللح�ظ�ات الس�اك�ن�ة ع�ب�ر رؤى أدب�ی�ة 
وكأنھا قرأت م�ات�ق�ول�ھ ذوات�ن�ا ون�ح�ن 
نتجول بین ھذه الدروب وھ�ي ت�ف�ض�ي 
إل��ى ص��ف��اء، وس���ع��ادة، وم��ع��رف���ة، 
ومھارة، وإتقان، إذن كل ما وقع تح�ت 
عنایتنا، كان استجابة طوعیة ألس�ئ�ل�ة 
تختمر في خلدنا وكأنھ�ا ت�داري ح�اج�ة 
المتلقي بموھ�ب�ة واج�ت�ھ�اد وم�ث�اب�رة، 
فالش�اع�رة أدرك�ت م�ا ت�ق�ول�ھ ق�ل�وب�ن�ا 
وماترمز الیھ ج�وان�ح�ن�ا، وم�ا ن�ت�م�ن�ى 
عندما نتصفح آفاق أمنیاتنا، ھ�ذا وق�ع 
القصیدة ع�ل�ی�ن�ا ع�ن�دم�ا ت�أت�ي ض�ی�ف�ة 
عزی�زة ك�ری�م�ة، تس�ت�ق�ب�ل�ھ�ا ح�واس�ن�ا 
بشغف الطفولة وب�راءة ال�ل�ق�ی�ا، ح�ت�ى 
یروادنا، االقتراب من محیطھا لنصب�ح 
جزء منھا أوصورة ن�اط�ق�ة ب�إس�م�ھ�ا، 
القصیدة لدى الشاعرة كم�ا ع�ھ�دن�اھ�ا، 

ح�دث وف�ك�رة وب��ن�اء، ف�ھ��ي ع��ن�اص��ر 
نمطی�ة اش�ت�راط�ی�ة م�وش�ح�ة ب�ح�داث�ة 

 ومھارة ولغة ممتعة باھرة.
 قالو عشقِت؟؟

 قلُت العشق من فُنُني..
 والفرع سامَق للعال متبّسمِ 

 والصدق میزاني فھل لي بمثلھِ 
 والّزھُر نافُح بالشذا متنّسمِ 

ف�ي رؤى الش��اع��رة ت��راث م��ن��ص��ور، 
نلمس كیف تعبر عن خ�ل�ج�ات ذات�ی�ة، 
نعیشھا وترافقنا في مشوار حضورن�ا، 
ھذه ال�ق�راءة ال�ت�ي وث�ق�ت�ھ�ا الش�اع�رة 
بتلك التقنیة الراقیة وھي تك�ش�ف ع�ن 
ھ��م��وم وارھ��اص���ات وأوج��اع، ھ���ي 
صورة اختزلتھا عندم�ا ش�رح�ت جس�د 
المجتمع وھي تراقب وتختبر وتفحص 
مدیات وجوده وھي تم�س�ح ب�ذاك�رت�ھ�ا 
الندیة صورا أخرى قد اسقطتھ�ا ع�ل�ى 
منضدة التحلیل، ل�ذل�ك ن�ج�د ال�م�ت�ل�ق�ي 
ی�ع��وم وس��ط ح�ك��م م��ح��ب�وك��ة ب��درای��ة 
شاعرة وق�د ت�ع�م�دت ت�ج�رب�ت�ھ�ا ب�أف�ق 
ت��رب��وي واج��ت��م��اع��ي، ع��الوة ع��ل��ى 
الم�وروث، اذ ان اس�م ت�راث ل�م ی�أت�ي 
عبثا، ألن الج�ذور م�وغ�ل�ة ف�ي ع�م�ق 
األدب والثقافة والتاریخ والبحث، ھ�ذا 
ما ألم�س�ھ واج�د أن ش�اع�رت�ن�ا ت�ب�ن�ي 
حواسھا وافكارھا من عینات تش�غ�ل�ھ�ا 
في مختبرھا التربوي واالنساني ف�ھ�ي 
تضع الحروف استجاب�ة ل�ردود أف�ع�ال 
وج��دان��ی��ة ت��ت��ف��اع��ل م��ع��ھ��ا وت��راھ��ا 
وتسایرھا في یومھا المشحون بالبحث 
والمش�اھ�دة، ف�ھ�ي تس�ج�ل، وت�راق�ب، 
وتوثق بعدئذ، ما أحوج المتلقي ال�ی�وم 
إلى أن تغمره نفح�ة ص�وف�ی�ة م�ن أل�ق 
الشعر وتزین ی�وم�ھ ف�ك�رة ل�م ت�خ�ط�ر 
على بالھ، األمر ال�ذي ی�ج�ع�ل�ھ ی�راج�ع 
حساباتھ عن جدوى عنایتھ وت�واص�ل�ھ 
مع ھذا المنجز الذي وفر لھ سع�ة م�ن 
الخیال الممتع الجمیل حتى یجد ن�ف�س�ھ 

الماھ�ری�ن   بمنظور ذاتي احد الالعبین
في ھذا ال�م�ع�ت�رك ال�ج�م�ی�ل (ال�ل�وح�ة) 
ال�ق�ص�ی�دة وب�ذل�ك ف�إن ج�ن��وح�ھ ن�ح��و 
مدیات أخرى سیتس�ع وف�ق م�اتس�ام�ت 
روحھ بإختبار موقع الجملة ورصانتھا 
وكیف وظفت واللغة التي ت�ف�ردت ب�ھ�ا 
الشاعرة التي ع�ال�ج�ت األم�ر ف�ي ك�ل 
اطاللھ بمفاتیح جدیدة للولوج إلى ھ�ذا 

 العالم االبداعي
نعم، إن صفة التف�اؤل، وك�ل�م�ة األم�ل، 
واإلیمان والثقة بالقدرات الذاتیة، ھ�ي 
س�م�ات ت�ح�رر اإلنس�ان م��ن ج��ع�ج�ع��ة 
ال�ف��ش�ل وال�ت��راج�ع وال��ك�آب��ة رغ��م أن 
ای�م��ان��ن��ا ال��م��ط�ل��ق ب��م��ا ج��اء ب��ال��ل��وح 
السماوي، ق�ول هللا ع�زو وج�ل (ل�ق�د 
خلقنا اإلنسان في كب�د) خ�ل�ق اإلنس�ان 
وھو یحمل ھ�م�وم ال�دن�ی�ا، الن�ظ�ن ان 
أص��ح��اب األم��الك وال��ذی��ن ی��ح��ك��م��ون 
األمم، ھم سعداء، فإن حیاتھ�م مَس�ورة 
بمشاكل معقدة عقیمة التحلھا قوامیس 
األرض، لكن القناعة واإلیمان ب�ال�ق�در 
خیره وشره، ی�ج�ع�ل ال�ن�ف�س، راض�ی�ة 
م��ط��م��ئ��ن��ة، وم��ن ال��ج��ان��ب ال��م��ادي 
ال���ح���ی���ات���ي، ف���إن الس���ی���ج���ارة رغ���م 
اض�رارھ�ا، ف�إن�ھ�ا ت�وف�ر ج�وا ن�ف�س�ی��ا 
مریحا ینسیك األسباب ال�ت�ي اس�ت�ب�دت 
فیك، حتى تتغاضى تدریجیا على اص�ل 
المشك�ل�ة، ن�ع�ود إل�ى ال�ث�ق�ة ب�ال�ن�ف�س 
وم�راج�ع��ة ن��ق�اط ال�ق��وة ف��ي دواخ��ل�ن��ا 
ونتصفح نجاحاتنا السابق�ة وذك�ری�ات�ن�ا 

ال��ج��م��ی��ل��ة ل��ن��ج��دد بس��اط ال��ح��رك��ة 
واالنطالق بروح متفائلة، واث�ق�ة، م�ع 
االس��ت��ف��ادة م��ن ال��دروس الس��اب��ق��ة 
وتأشیر نقاط االخفاق وال�ت�راج�ع، م�ن 
الموضوعات المھمة حقا والعنایة بھ�ا 
أم��را ی��دخ��ل ف��ي ع��ل��م الس��اك��ل��وج��ی��ا، 
لغرض تح�ل�ی�ل�ھ�ا وع�دم ت�ك�رارھ�ا ف�ي 
حیاتنا,جمیل، ھذا الت�ن�وع ف�ي األف�ك�ار 

 شاعرة الناي الشفیف تراث منصور,
  سوف اعتني بمالمحك

 وارتدیھا ك غطاء
  صوفي دافئ

  سأتعرى من كل نظرات
  الحاسدین

  واسكن بین عینیك
  بیقین

  واعلن أن فیك
  تغنت اوراد تشرین

  والیك اھدي كل
 اغاني العاشقین

 والى جبینك الف قبلة
  وثغرك انضواء السحر

 في الشفتین ...
  لست نرجسیة
  بل مازوشیة
  تجلدھا سیاط

  العشق الماكرة
  ھذا البحر

  ذات لیل كان لي
  وتلك األمواج

  حملتني على أكفھا
 الحائرة ..

  اخَذتني بعیدا بعیدا
  ونّشقّْتني

 نسائمك العاطرة...
حض��ور ال��ب��ح��ر وادوات��ھ، الس��واح��ل، 
األم���واج، ال���م����راف���ئ، ال���ن����وارس، 
الشواطئ، الرمال، الضف�اف، رغ�م ان 
األخیرة تكنى لالنھر، ھذه الكلمات ل�ھ�ا 
حضور وارف ممی�ز، و ال�دالل�ة ع�ل�ى 
سعة ال�خ�ی�ال وق�وة ال�ب�ص�ی�رة ورق�ي 
الفكرة، دائم�ا م�ا ی�ب�ع�ث ال�ب�ح�ر ف�ی�ن�ا 
الدھشة العجیبة، تسعد أنف�س�ن�ا بش�ك�ل 
تلقائي، ربما النعرف س�ب�ب�ھ ل�ك�ن ھ�ي 
الغرابة التي تزین روحنا بقدرة الب�ح�ر 
ال�ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى االس��ت��ب��داد ب��ن��وازع��ن��ا 
واحالمنا، حت�ى ن�ع�ت�ق�د ان آم�ال�ن�ا ف�ي 
طور التحقیق، ھ�ذا م�ا ت�ع�ك�س�ھ روح 
الشاعرة تراث منصور، المتمردة على 
الرتابة والنمطیة واالستھالك السریع، 
أج�د وان�ا اتص�ف�ح ل�وح�ات�ھ�ا ال�ب�اذخ��ة 
بالجمال والصنع المتقن، لذلك نج�د ان 
جل المتابعین یقرأون مابین الس�ط�ور، 
وھو التأویل ال�ذات�ي ال�ذي ی�ح�ال إل�ى 
استدراج ال�م�وض�وع وش�ح�ن ال�ذاك�رة 
بمفردات ق�د اس�ع�ف�ت�ن�ا ف�ي زم�ن م�ا، 
المرأة عندما تفصح عن ذاتھا، ت�ك�ت�ب 
بص��دق، و ت��ح��اور بص��دق، وت��أت��ي 
بأشیاء جدیدة تالمس وع�ي ال�م�ت�ل�ق�ي 
لتظفر ب�م�ش�اع�ره وأح�اس�ی�س�ھ، ح�ت�ى 
ی�درك ان ال�ق�ص�ی�دة ك�ت�ب�ت ل�ھ وح��ده 
والی�رى اآلخ��ری�ن ال��ذی��ن یش��ارك��ون��ھ 
القراءة واستیعاب الفكرة، ھذا الن�ج�اح 

 العالي المتقن التي تحققھ الشاعرة...
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  و اد ( ا) اة اث ر،
ل ًام ةا ظ 

 

 كتابة فھد عنتر الدوخي
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نظم مركز الس�ن�اب�ل ل�ل�دراس�ات     
واألدب الش���ع���ب���ي ی���وم الس���ب���ت 

احتفاال بالت�ع�اون م�ع  30/5/2022
منتدى ال�م�ن�ارة ل�ل�ث�ق�اف�ة واإلب�داع 
أع��ل��ن ف��ی��ھ ع��ن ال��دك��ت��ورة ل��ی��ن��ا 
الشخشیر شخصیة السنابل الثقافی�ة 

. وقاد فعالی�ات ال�ح�ف�ل 2022للعام 
األستاذ عالم اشتیة، مشرف ال�ل�غ�ة 
ال��ع��رب��ی��ة ف��ي م��دی��ری��ة ال��ت��رب��ی��ة 

 والتعلیم/ نابلس.
حضر االحتفال الذي احتضنھ ملتقى 

رجال األعمال في نابلس زمالء الدكتورة لینا ومجموعة من المثقفین والترب�وی�ی�ن وال�م�ھ�ت�م�ی�ن وم�م�ث�ل�ي 
الفعالیات الثقافیة والرسمیة في مدینة نابلس، وقد أشاد المتحدثون بحسن اختیار مركز السنابل لش�خ�ص�ی�ة 

ومن خالل عم�ل   العام الثقافیة، فتحدث األستاذ محمد حواري مدیر الثقافة والشباب في محافظة نابلس أنھ
الدائرة الثقافیة كانوا یضعون عالمات ممیزة لألشخاص الذین یملكون الدافعی�ة ل�ل�ع�م�ل ال�ث�ق�اف�ي، وك�ان�ت 

 الدكتورة لینا من أكثر تلك الشخصیات الفاعلة في ھذا الجانب.
أما األستاذ حمد هللا عفانة مدیر مدیریة الثقافة فقال: "إن الدكتورة لینا من الناشطات في العم�ل ال�ث�ق�اف�ي، 
وعلى الرغم من الصعوبات التي كانت تعترض العمل إال أنھا لم تكن لتتوانى عن العمل، بجد ونشاط لتفعیل 

 الساحة الثقافیة".
وفي كلمة لألستاذ ضرار طوقان مدیر المراكز الثقافیة في نابلس والمدیر العام لمكتبة البلدی�ة ف�ق�د وص�ف 
الدكتورة لینا بأنھا "كانت مبادرة نشطة متمیزة ذات أداء مبدع، وما وجدتھا ی�وم�ا م�ت�خ�اذل�ة، أو ت�خ�ش�ى 

 الفشل".
كلمة في ھذه المناسبة، فقد تح�دث ال�م�ح�ام�ي ال�ح�ی�ف�اوي حس�ن  1948وكان ألدباء فلسطین المحتلة عام 

عن تعاون أدباء فلسطین الداخل مع م�ن�ت�دى ال�م�ن�ارة  48الكرمل  -عبادي عضو اتحاد الكتاب الفلسطینیین
ورئیستھ الدكتورة لینا وعقد كثیر من النشاطات بخ�ص�وص ك�ت�اب�ات األس�رى وم�ن�اقش�ة ك�ت�ب�ھ�م، مش�ی�دا 

 بشخصیة الدكتورة لینا وحرصھا على تأكید تواصل الكل الفلسطیني.
وممثال عن منتدى المنارة للثقافة واإلبداع تحدث الكاتب فراس حج محمد عن جوانب متعددة من شخص�ی�ة 
الدكتورة لینا، فقد جمعتھما الزمالة الجامعیة والعمل الثقافي المشترك، فقد أسسا معا منتدى المنارة للثقافة 
واإلبداع، مشیرا إلى تمیز الدكتورة لینا أكادیمیا ووظیفیا وإداریا في إدارتھا للمنتدى الذي اس�ت�ط�اع ع�م�ل 

 الكثیر من الفعالیات الممیزة في مدینة نابلس.
بی�ن ال�دك�ت�ور إدری�س  2022وعن مسوغات تكریم الدكتورة لینا الشخشیر شخصیة السنابل الثقافیة للعام 

جرادات رئس المركز أن الدكتورة لینا تستحق ھذا التكریم، لما لھا "من جھود جلیل�ة ف�ي م�ی�ادی�ن ال�ع�ل�م 
والتربیة والنشاط المجتمعي، وبمساھمتھا الفعالة في الحفاظ على التراث الش�ع�ب�ي ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ونش�ره، 
ولدورھا الریادي في العمل الثقافي والمؤسساتي". ومن ثَّم قدم المركز شھادة تكریم للدكتورة لینا وعباءة 

 التراث الفلسطیني، ومشغولة یدویة للعلم الفلسطیني.
ع�ن س�ع�ادت�ھ�ا ب�ھ�ذا  2022وفي الختام عبرت الدكتورة لینا الشخشیر، شخصیة السنابل الثقاف�ی�ة ل�ل�ع�ام 

 التكریم، الذي شكل لھا دافعا للعمل وزیادة لتحمیلھا المسؤولیة في العمل الثقافي الجمعي الفلسطیني.
ویذكر أنھ قد تم مؤخرا أیضاً اختیار الدكتورة لینا الشخشیر عضوا في المجلس الث�ق�اف�ي االس�ت�ش�اري ف�ي 
مدینة نابلس. والدكتورة لینا تحمل شھادة الدكتوراه في األدب العربي من جامعة القاھرة، وتع�م�ل م�ع�ل�م�ة 
للغة العربیة للمرحلة الثانویة في مدرسة ظافر المصري الثانویة للبنات، وتعمل على ربط الساحة التربویة 
بالمثقفین عبر استضافتھا كثیر من المبدعین في المدرسة وتعریف الطالب�ات ب�ھ�م وم�ح�اورت�ھ�م، الس�ی�م�ا 

 أولئك األدباء الذین ورد لھم نصوص في المقررات الفلسطینیة.
 

 ا  رةا  نا 

 ا ا 2022 ا  
 
 
 
 
 

 فلسطین /فراس حج محمدتقریر: 

ب اا  
 
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم: أ. سیرین الزوش*
 تونس

 

الكتابة األدبیة موھبة ربانیة یمكن ص�ق�ل�ھ�ا م�ع   
مرور ال�وق�ت وت�ع�ت�ب�ر ن�وع�ا م�ن أن�واع ال�ذك�اء 
یسمونھ ''الذكاء اللغوي'' حی�ث ی�ت�م�ت�ع ال�ك�ات�ب 
بصفات فطریة عدیدة تجعلھ ینجح في ھذا المج�ال 
منھا ش�غ�ف�ھ ب�اك�ت�ش�اف ال�م�ف�ردات ال�ج�دی�دة أو 
تركیبھا وعشقھ ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن رؤی�ت�ھ ال�خ�اص�ة 
للحیاة أو تفسیر المعاني العمیقة والكتابة األدب�ی�ة 
فن جمیل تتقنھ األصابع المتصلة بالعقل المت�أم�ل، 
إنھ ال�ف�ن ال�ذي یُ�خ�لَ�د ب�ب�ری�ق�ھ و روع�ت�ھ ع�ل�ى 
صفحات الكتب وعلى رف�وف ال�م�ك�ت�ب�ات ویُ�خ�لِ�د 
صاحبھ الوفي بعد مماتھ بل ویجعل ح�ی�ات�ھ ال�ت�ي 
یقضیھا في عالم اإلبداع زاخرة بالنشاط، فالك�ائ�ن 
البشري یمیل بطبعھ لفترة ش�ب�اب�ھ ألن�ھ�ا ال�ف�ت�رة 
التي تجعلھ یتم�ت�ع ب�ال�ح�ی�وی�ة وق�وة الش�خ�ص�ی�ة 
والوعي، إذ یكون في قمة عطائھ و جاذبیتھ وی�ود 
أن یستمر على ھ�ذه ال�ح�ال وأن ال ی�ن�ش�ف ن�ب�ع 
إنتاجھ الیومي وأن تذكر سیرتھ الطیب�ھ  خص�ال�ھ 

 الحمیدة على الدوام
لحسن حظ المبدعین بصفة عامة واألدباء بص�ف�ة 
خاصة أنھم یحملون صفة الجاذبیة التي ال ت�ق�اوم 
آلخر یوم في حیاتھم، ألن الكتابة األدبیة مت�ص�ف�ة 
بالجمال واأللق والثراء باألساس، وھذه الص�ف�ات 
لھا عالقة بالفكر والعاطفة والروح كما أنھا تشیر 
إلى النظرة النورانیة للمبدع، وھي ن�ظ�رة ت�رت�ك�ز 

ق�ال على الضوء في أشد اللحظ�ات ظ�الم�ا وك�م�ا 
تھرم القلوب كما ت�ھ�رم األب�دان إال  ''أحمد شوقي

قلوب الش�ع�راء و الش�ج�ع�ان'' ف�م�ن الش�ج�اع�ة 
تطل على العالم من قمة خیالك السارح لتع�ب�ر   أن

عن ما یجول في خاطرك ویستفز حواسك مح�اوال 
السیطرة على ذاتیتك ال�م�ت�م�ردة وس�اع�ی�ا ل�ج�ع�ل 
محیطك الواسع في أبھ�ى ص�ورة وأحس�ن ظ�رف 
وھذا ستتقنھ حتى بعد رحیلك عن ال�ك�ون، ح�ت�م�ا 
سیقرؤون مؤلفاتك ویتداولونھا في كل م�ن�اس�ب�ة، 
ستغیر عقول الكثیرین ح�ت�ى ت�ل�ك ال�م�ب�ال�غ�ة ف�ي 
إنغالقھ�ا س�ت�ح�دث الض�ج�ة ب�أح�اس�ی�س م�ن ھ�م 
مولعین بالقراءة واإلطالع، لیطلق علیك في عال�م 

 اإلنسان الحاضر والغائب لقب ''الُمخلَّد''
............................................... 

* كاتبة و شاعرة من تونس وأستاذة لغة وآداب عربی�ة 
  وناشطة أدبیة
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انعطفت الس�ی�دة س�ع�اد ال�ق�ادم�ة م�ن ال�زق�اق   
الموازي لشارع المتن�ب�ي ن�ح�و س�وق الّس�راي 

والذي یربط ض�ف�ة   المؤدي إلى جسر الشھداء
نھر دجل�ة ب�الض�ف�ة األخ�رى .. ت�وق�ف�ت ق�ل�ی�ًال 

بعد أن ش�م�ت رائ�ح�ة ال�ك�ت�ب  مغمضة العینین 
ح�ی�ن�م�ا ك�ان�ت   والورق التي حملتھا لزمن بعید

طالبة في اإلبتدائیة .. ش�ع�رت ب�ال�ح�ن�ی�ن ل�ت�ل�ك 
الطفلة ذات الجدائل الطویلة المربوطة نھای�ت�ھ�ا 
بشرائط بیضاء كلون ال�ق�م�ی�ص وال�ج�وراب .. 
سرعان ما تبدلت مش�اع�رھ�ا ب�ال�ح�زن ح�ی�ن�م�ا 
مرت ذكرى زواجھا على بالھا .. في ذلك الی�وم 
قصوا لھا جدائلھا و خلعوا عنھا ثیاب المدرسة 

 لتبدو امرأة.  ولونوا وجھھا
مشاعر مختلطة انتابتھا في ث�وان ب�ی�ن ال�ح�زن 
والفرح والیأس والتفاؤل جعلتھا تنظ�ر ل�ل�ح�ی�اة 
بقلب خائف وخیال یرتعد كمن تعاني موجة برد 

ف�ج�أة   وتوھان في صحراء شاسعة بال نھایة ..
ت�وق�ف�ت وأخ�ذت ت�دور ح�ول خ�ارط�ة جس�دھ��ا 
المتصبب عرقًا كأن ھناك من یطاردھا فجل�س�ت 

 في ظل أفیاء إحدى المحال المغلقة.
ص��وب  ات�خ�ذت ال�ج�ان�ب األی��م�ن م�ن الش�ارع 

الجسر .. نظر إلیھا بائع ح�ل�وى ی�ھ�ش ال�ذب�اب 
عن وجھ بضاعتھ مبتسًما .. الحر الشدید ج�ع�ل 
ش�ف�اھ�ھ�ا ت�ت�ش�ق�ق ولس��ان�ھ�ا ی�ل�ت�ص�ق بس�ق��ف 

م��دت خ��ط��وات��ھ��ا ب��ب��طء .. ت��وق��ف��ت  ح��ل��ق��ھ��ا ..
حولھا وشعور مؤلم ارتبط بذاكرتھا  ملتفة ثانیة

ف��ك�رت ف�ي ال�رج��وع .. ل�ك��ن   ب�أل�م ال�والدة ..
الخطوات كان�ت أش�د تص�م�ی�ًم�ا م�ن ال�ت�ف�ك�ی�ر، 
فأوحت لھا أن ما وراءھا أصبح م�ن ال�خ�زائ�ن 

المعطوبة في ال�ذاك�رة ال�ت�ي  المجففة بالماضي 
ما أن تفتحھا حتى یتصاعد دخانھا األسود نح�و 

 األفق.
إل�ى م�ن�ت�ص�ف   واصلت المسیر حت�ى وص�ل�ت 

الجسر .. مالت بجسدھا المثقل بالغبار وال�ع�رق 
 فالمست قطع حدیده الساخن.

نسائم الھواء القادمة من النھر أنعشتھا قلیًال .. 
تمنت لو أنھا یوًما تص�ع�د ق�اربً�ا ی�ت�ھ�ادى ب�ھ�ا 

بال توقف .. تغرف بك�ف�ھ�ا ق�ل�ی�ًال   فوقھ و یسیر
م�ن م�ائ�ھ .. ت�ك�ون ق��ری�ب�ة م�ن ص�وت ھ�دی��ر 
الماء .. تسمع األغاني من المقاھي ال�م�ن�ت�ش�رة 
على ضفافھ .. لكن الزمن یمضي دون اك�ت�راث 

المنیاتھا .. اغ�م�ض�ت ع�ی�ن�ی�ھ�ا وف�ت�ح�ت�ھ�ا ف�ي 
لحظات .. وھي تنظر للسماء التي ب�دت ش�دی�دة 
الزرقة في ھذا ال�وق�ت .. تس�اءل�ت: م�اذا ب�ع�د 

 السماء؟ لماذا ھي عالیة ھكذا وبعیدة؟
ابتسمت ثم ب�ك�ت .. مس�ح�ت دم�وع�ھ�ا ب�ط�رف 

 الشال.
صفحة ال�ن�ھ�ر ال�ذي   حدقت في النوارس فوق 

بدا وحیًدا مثلھا من�ذ آالف الس�ن�ی�ن .. الح ف�ي 
فكرھا ما قالتھ لطبیبھا: ماذا أفعل وال�ع�ال�م ك�ل�ھ 
 ضدي؟ نصحھا األخیر بالتخلص من الھواجس

.. وإن لم تف�ع�ل س�ت�ك�ون ن�ھ�ای�ت�ھ�ا وخ�ی�م�ة .. 
 ستفقدھا شعور الطمأنینة.

طبیب بطران !! یظن أن شھادتھ المعلق�ة ع�ل�ى 
ف�ي ع�ل�ب�ة  حائط عیادتھ تبیح ل�ھ ب�ی�ع ال�راح�ة 

دواء .. أرادت س��ؤال��ھ: ھ�ل ج��رب��ت إحس��اس 
الخوف من ال شيء؟ .. ھ�ل ن�م�ت ل�ی�ل�ة وأن�ت 
ت��رت��ج��ف م��ن ص��وت ال��رع��د؟ .. ھ��ل ق��اوم��ت 

 في النوم ؟ النعاس كي ال ترى كوابیسك 
ربم�ا  قالت لنفسھا: لماذا ال أعود إلى المنزل .. 

تنتھي النھارات دون أن أشعر بالموت وأقض�ي 
 اللیل دون شم رائحتھ.

 صوت قوي وعمیق أمرھا قائًال:
ال تتسكعي في الدروب ال�ق�دی�م�ة .. ل�ن ت�ج�دي 
س�وى ص�ور ال�م�وت�ى م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى ال�ج��دران 

 المتھالكة ..
 للنجاة.  أسلكي الدرب الوحیدة

ح�اول��ت إس��ك�ات الص��وت ب��ال�ن��ظ��ر إل��ى ن��واف��ذ 
ال�ب��ی�وت وش��رف�ات��ھ�ا ال��م�ط��ل��ة ع��ل�ى ال��ن�ھ��ر .. 
القصص المخ�ت�ب�ئ�ة ف�ي ال�غ�رف أك�ب�ر م�ن أن 

والممرات مظل�م�ة ..   تغادر .. فاألبواب صغیرة
األشیاء التي ت�ح�ی�ط ب�ھ�ا.. أخ�ذ  شعرت بخواء 

قلبھا یعتص�ر ب�ق�وة ب�ی�ن�م�ا أن�ف�اس�ھ�ا ت�ت�س�ارع 
 وتتصاعد ساخنة كھبوب الریاح.

 
 عاد الصوت ثانیة یأمرھا:

ف�ق�ط ارف�ع�ي   العالم كلھ ال ی�ؤم�ن ب�الس�الم .. 
ذراعیك وسیغدو كل شيء دافئًا .. ستص�ب�ح�ی�ن 
ضروریة لكل الناس .. تتحولین لفك�رة ج�م�ی�ل�ة 
في رأس أحدھم .. حین ترفعی�ھ�م�ا ل�ن ت�ع�ودي 

 مضطرة لتذكر أي شيء.
سمعت صوت المؤذن یكبّر .. ذلك الصوت الذي 

ب�أب�ی�ھ�ا الص�ارم ح�ی�ن�م�ا ك�ان   ذاكرت�ھ�ا ینشط 
یستعد للصالة .. كانت تراه یشمر عن ساع�دی�ھ 
ویتجھ نحو صنبور الماء .. ال تفقھ شی�ئً�ا وھ�ي 
تشاھده یركع ویسجد .. یوقد ذاكرتھا ب�زوج�ھ�ا 

الفظ الذي لم یكن یختلف كثیًرا عن أبیھ�ا .. ث�م 
ال�ذي أح�ب�ت�ھ ذات  یعطب ذاكرتھا طیف الف�ت�ى 

یوم .. یوجعھا أنھ�ا ل�م ت�ت�م�ك�ن م�ن االح�ت�ف�اظ 
ب�رس�ائ��ل�ھ .. الح�ت م��ن�ھ��ا ن�ظ��رة أخ�رى ن�ح��و 
ال�ط�ی��ور .. ع��ل�ت ق�ل�ب��ھ�ا أم��ن�ی��ة ح�دی��ث داف��ئ 
منسي .. تمنت لو عاد بھا الزمن إل�ى ال�رس�ائ�ل 
ال�ورق��ی��ة ف��ت��ح��م�ل��ھ��ا ال�ن��وارس ل��ذل�ك األس��م��ر 
المتخلل بالقلب والعالق ف�ي ال�ذاك�رة ك�زج�اج�ة 
مكسورة .. ابتسمت بألم یعصف ب�ق�ل�ب�ھ�ا وھ�ي 
تستذكر كلمتھ التي كان كثیًرا ما یصفھا ب�ھ�ا .. 

 فتاتي النخلة البرحیة.
مرور عربة ملیئة بلعب أط�ف�ال ل�ب�ائ�ع م�ت�ج�ول 
سرقھا من الفكرة قلیًال .. بضاع�ت�ھ ال�رخ�ی�ص�ة 

 ذكرتھا بطفولتھا البائسة.
 الصوت عاد بشدة ھامًسا :

ما علیِك سوى رفع ذراعی�ِك .. م�ا أن�ِت س�وى 
 عابرة سبیل في ھذا العالم .

عادت تنظر ث�ان�ی�ة ص�وب ال�ن�ھ�ر ال�ذي ی�م�ن�ح 
الطمأنین�ة ل�ك�ل األرض م�ا ع�داھ�ا .. أم�واج�ھ 
ت��ج��ري ل��ق��درھ��ا ال��م��ح��ت��وم وض��ف��اف��ھ ت��ن��ت��ظ��ر 
الزائرین .. قالت ل�ھ وھ�ي ت�ن�ظ�ر ل�ھ م�ن ب�ی�ن 

 أعمدة الجسر:
 حذاري أن تكون مخادًعا مثل اآلخرین !!

الوقت ظ�ھ�ًرا والش�م�س ت�وس�ط�ت الس�م�اء .. 
 لحظة ذھول مرت بھا ثم بدأ قلبھا یخفق بشدة.

أدارت رق��ب��ت��ھ��ا ص��وب الش��ارع .. ف��ك��رت 
بالسیارات المارة ف�وق ال�ج�س�ر .. ف�ي ال�ن�اس 
المتواجدین على الجانب اآلخر.. بأمھا الت�ي ل�م 
تلَق منھا سوى ال�ت�وب�ی�خ واألھ�ان�ة .. أوالدھ�ا 
الذین لم تراھم منذ انفصالھا .. غ�رف�ت�ھ�ا ال�ت�ي 
ت���ح���ول���ت إل���ى س���ج���ن ت���م���ل���ؤه ال���غ���رب���ة 

زمیالت المدرس�ة .. تس�اءل�ت م�ا   والوحشة ..
 الذي یجمعھا بھؤالء ؟

 عاد الصوت یھمس:
ب�أن�ن�ا س�ن�غ�ف�و ث�ان�ی�ة   لوحي بیدیِك وأخبری�ھ�م

 لنتمكن من الحلم.
ھذه المرة الصوت یأمرھا برفع أقدامھا أیًضا .. 
ف��ال��ع��ال��م ال ی��ل��د س��وى األش��رار .. ال��دھ��ل��ی��ز 

ال�ذي أن�ِت ف�ی�ھ .. ال أح�د ی�ف�ك�ر ف�ي   المظ�ل�م
إخراجك منھ .. تصرخ�ی�ن م�ن ال�خ�وف ف�ی�رت�د 

 إلیك صدى خوفك وحیًدا.
بدا قلبھا كدمیة في ید طفل بینما اتس�ع�ت ب�ق�اع 
العرق فالتصق قمیصھا األسود بجسدھا لیشكل 
خرائط ھندسیة .. أخذ العالم ی�ت�ض�اءل ل�ت�ظ�ھ�ر 

أرض ال��خ�الص م�ن ب�ی��ن ال�غ�ی�وم ..   أم�ام�ھ�ا
 بعیدة، لكن لیس صعبًا الوصول إلیھا.

 بدأ الصوت یعلو ..
خلعت عنھا شالھا .. تناثر شعرھا في الھواء .. 

أص�اب�ع  أمسكت بیدیھا حافة ال�ج�س�ر واض�ع�ة 
قدمیھا بین شقوقھ لترتفع بجسدھا عن األرض 
حتى وص�ل�ت ل�ح�اف�ت�ھ ال�ع�ل�ی�ا والص�وت ی�ع�ل�و 
ویعلو .. ارفعي ذراعیك .. حلقي في الفض�اء .. 
شعرت بالدوران وھي تنظر إلى ص�ورة ال�ن�ھ�ر 

فمھ یدعوھا للقدوم إلیھ قبل أن تب�ت�ل�ع�ھ�ا  ـًافاتح
 أمواجھ.

 ِذرا ار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فوز حمزة/ بلغاریا



  أحاججك ومنتھى العشق
  أغزل ألحاني قمیص ورد

عطر خبز ،رائحة كرز ، بالونة طفل یبكي 
 الفقد

 أكمم أفواه حروفي  
وألجم كلماتي ال�م�ح�ت�رق�ة ع�ل�ى ص�ف�ائ�ح 

  ألواح الموتى
 أزورھم ظمآنة لسحابة تمد یدھا للعناق

 لكن الندى یخذلني جفافھ
 األمل یجثو على ركبتیھ
  یستجدیك وإیاي لنسافر

 . عبر ردھات األبد
 " الوارفة على عروشھا : من دیوان "

٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
یظل األدب اللیبي یرسم خریطة الشخصیة 
العربیة من منع�ط�ف ی�ج�م�ع ب�ی�ن ع�راق�ة 
األصالة وروح المعاصرة وال س�ی�م�ا م�ن 
م��ن��ظ��ور الش��ع��ر و ات��ج��اھ��ات��ھ وت��ط��وره 

 .وتحوالتھ مع معطیات الحیاة ھكذا
وق��د ب��رزت الش��اع��رة ال��ل��ی��ب��ی��ة ب��ف��ی��ض 
شجونھا وجمال حضورھا في تلك ال�ب�ی�ئ�ة 
التي تتفاعل مع كل جدید ومن ثم ت�ت�ف�اع�ل 
الثقافة والحداثة ف�ي رؤى ك�اش�ف�ة ل�ھ�ذه 

 الفنون الجمیلة.
 

وتأتي شاعرتنا عائشة بازامة بدواوی�ن�ھ�ا 
المتنوعة والمتلونة ببقایا الشجن والغ�زل 
والوطنیة والن�زع�ة االنس�ان�ی�ة مش�ف�وع�ة 
بخضم الروعة وال�دھش�ة ف�ي ت�ب�ای�ن ك�ي 
تجسد كل ھ�ذه ال�ن�ظ�ری�ة ال�م�ت�أص�ل�ة ف�ي 
تلقائیة من منطل�ق ت�ج�رب�ت�ھ�ا ال�م�ت�ن�وع�ة 
والمنفتحة لتوظفھا في ثنائیة كاشفة لكافة 
ال��زوای��ا وال��ج��وان��ب م��ن خ��الل ال��ل��غ��ة 
والتصویر والموسیقى عناصر متدفقة تنم 
عن عبقریة وشاع�ری�ة ت�ح�ك�ي ل�ن�ا ظ�الل 
التواجد ب�رغ�م الص�راع�ات ال�ت�ي غ�ی�رت 
المشھد لتبَق الق�ص�ی�دة ال�ف�ن�ی�ة م�ح�ص�ل�ة 
تترجم لنا الواقع وترسم بخیالھا ع�ال�م�ھ�ا 

 المتشعب.
وقد كتب عنھا من قب�ل م�ل�ف�ا ف�ي ك�ت�اب�ي 

م��ن روائ��ع الش��ع��ر ال��ل��ی��ب��ي  (  : ب�ع��ن��وان
 المعاصر).

 :) كان وداعاً  ( ألیست ھى القائلة في
 یوم أن قصصت ضفیرتي

  وأھدیتھا للسماء
 تجلت األنھار رواءه
 ساد األرض ھدوءھا

  وسكنت الدموع في مقلتي
 سرقتني األماني في ھذا البلد

 خیل لھا شبحي القائم
  عند ھفوتي شاحبة البراءة

  ھذا البلد نموت فیھ الف مرة
  حتى یبعث هللا الحیاة

 
  في ھذا البلد نحب

 وما أن یزھر الحب حتى یموت
  ھذا البلد استطالت أمواجھ

  حتى  ركبتھا ركمجة الھجرة
 ھذا البلد علیھ أن یعیش

 . كلما أھدیت ضفیرتي للقمر
 
 :نشأتھا *

ولدت الشاعرة والتربویة اللیبی�ة ع�ائش�ة 
أحمد بازامة في مدینة بنغازي اللیبیة عام 

  م. ١٩٥٤
حاصلة على ل�ی�س�ان�س آداب قس�م ال�ل�غ�ة 
ال��ع��رب��ی��ة م��ع إج��ازت��ي ت��دری��س ال��ع��ام��ة 

 والخاصة.
م 1990 م ح�ت�ى1975 عملت معلمة م�ن

 في المراحل اإلعدادیة والثانویة.
كلفت بالتوجیھ التربوي وت�ع�اون�ت  1990

في تقییم أداء خریجي م�ع�اھ�د ال�م�ع�ل�م�ی�ن 
وشاركت في دورات تدریب ورف�ع ك�ف�اءة 

  المعلمین
(األدب��اء وال��ك��ت��اب  ض�م��ن��ت��ھ��ا م��وس��وع��ة

ع�ب�د هللا  :اللیبیین)الصادرة عن ال�دك�ت�ور
ملیطان ضم�ن الش�ع�راء ال�ل�ی�ب�ی�ی�ن ال�ت�ي 

 صدرت أوائل التسعینیات...
في كت�اب�ھ�ا  (عایدة سالم الكبتي ) ضمنتھا

 . الجزء الثاني لیبیات رائدات
  ترجمت لھا قصائد إلى اللغتین اإلنجلیزیة

 ٠ترجمت لھا قصص قصیرة 
 

 :من إنتاجھا األدبي  
ن��ور ف��ي نس��ی��ج  (  ص��در ل��ھ��ا دی��وان =

 الكلمات) عن دار البیان
 ) الوارفة على عروشھا ( ودیوان =
 ) مجرد فكرة دیوان  ( =
 وھم في الوقت الضائع) ( دیوان =
 ) (لیست للنشر دیوان =
وھ�و قص�ائ�د  ( ال أرى ال�ق�م�ر ) دیوان =

 السرد التعبیري.
(س�وق ال�ح�ش�ي) ال�ج�زء األول  روای�ة =

 وریدة). ( بعنوان
 

 مجموعة  قصصیة  بعنوان:
 (الصدأ العالق) 

م ف��ي 1968 نش��رت أول م��ق��ال��ة ع��ام *
وك�ان�ت ف�ي الص�ف  (مجلة)لیبیا الح�دی�ث�ة

السادس اإلبتدائي، في صفحة كان یشرف 
 ٠لطفي عبداللطیف : علیھا الشاعر

تحصلت على الترتیب الثاني في الش�ع�ر  -
 م1971 في المھرجان األدبي الطالبي عام

تحصلت على الترتیب الثاني في الق�رآن   -
 م1972 الكریم عام

م 1973 نشرت في صحیفة الحقی�ق�ة ع�ام
 تحت رعایة الكاتب السنوسي الھوني

شاركت ف�ي ن�دوة ال�ف�ك�ر ال�ث�وري ف�ي    -
م ف��ي ال��ن��ادي 1973 اإلس��ك��ن��دری��ة ع��ام

 الطالبي 

مالم�رح�ل�ة 1975 مقرر التحاد الطلبة عام
الثانویة ثم تركتھ مع انتفاضة الطالب  في 

 .نفس العام
تحصلت على الترتیب الثاني في الق�ص�ة  -

بالمشاركة ب�ق�ص�ة  م1975 القصیرة عام
 (لمن تتفتح الزھرات).

 في المھرجان األدبي الطالبي
 
 : مختارات من شعرھا *

نتوقف مع قصیدة الشاعرة اللیبیة عائشة 
ح�ی�ث  ( ش�ارع�ن�ا ) أحمد بازام�ة ب�ع�ن�وان

تطوف ب�ن�ا ب�ذك�ری�ات وط�ق�وس ح�ارت�ھ�ا 
وشوارع مدینتنا الفاضلة التلیلدة من خالل 
الموروث فترصد في تجلیات الحب الطاھر 
و الذي ظل حبیسا بین زوایا الملتقى وسط 
قوانین األوائل لكنھ ی�ت�غ�ل�ب ف�ي ال�ن�ھ�ای�ة 
وتبادل النظرات وت�ث�م�ر ت�ل�ك ال�ح�ی�اة م�ع 
األی��ام وال��م��ت��غ��ی��رات ق��ب��ل أن ت��داھ��م��ھ��ا 
ال��ح��ادث��ات ف��ت��رس��م ل��وح��ة ف��ن��ی��ة رائ��ع��ة 
بالكلمات في صور بالغیة تجسد وتختصر 
لنا المشھد مع ھالة من االنتصار في دفقة 
ش��ع��ری��ة ل��ھ��ا خص��ائص��ھ��ا ال��ج��م��ال��ی��ة 
وموسیقاھا الح�ال�م�ة ف�ي ت�ب�ای�ن ی�ت�ذوق�ھ 
المتأمل مع فیوضات الروح فتن�ھ�ض م�ن 

 : ثباتھا العمیق لتقول لنا
  ھناك في حینا

  وشارعنا الضیق الصغیر
  كان الحب مؤامرة األزقّة

  صائدة العیون المتنمرة
 حینھا صار الظل سیدي
 أوَدَع الحب في الحبس

 
  وشیّد لھ أسالكاً شائكة

 بتھمة نزِق الطھارة
 لكن الحبس أزھر وتوھج

  . فاحترق
 

  الشمس تحرق نفسھا
  قمري حزین علیھا

 دار في فلكي
 یھبنى مكائد رصیف عابر

  یتلو على حرفي
 ترتیل عاشق مجنون

  یقرئني السالم في كل لیلة
  یحیلني حبات مطر

  حتى بلغُت من العمر
  ستین سحابة

  تغسل أطالل مدینة
  تكحلٌت عینھا

 بظلي.
 

وھا ھى شاعرتنا اللیبی�ة ع�ائش�ة ب�ازام�ة 
ح�ت�ى  ) تحلق بنا في قصیدة أخرى بعنوان

تغفو وتصحو من أحالم�ھ�ا  ( یھدأ الطریق
المتعسرة في نوبة جدیدة بعدما تاه مفت�اح 

أسرارھا في وضح النھار و یطاردھا ذل�ك 
الشبح في میعة الصبا في تواصل الش�وق 
والحنین بین الھروب المشروع عند البحر 
وفوق السحاب تعبیرات تفوح من معجمھا 
المتفرد فتستقر عند قمرھا تط�ع�م�ھ ش�ھ�د 
خ��ب��زھ��ا ف��ي ج��رأة وق��ن��اع��ة ب��دورھ��ا 
ومشاركتھ�ا ال�ف�ع�ال�ة ف�ي تص�ری�ح وس�ط 
معطیات من المحسنات البدیعیة تؤكد ب�ھ�ا 
مشوار تجربتھا الطویلة في یقین ف�ت�ن�ش�د 

 : من روائعھا قفزات قائلة
 قفزت للتو من أضغاث أحالمي
 فقد ضاع مني مفتاح أسراري

  انتشلھ خضاب الحناء
 في غفلة مني

  تاھت عبره دروبي
  اعتلت مدارجي عاجزة

  ألنھا محنطة الحنین
  تحاول الفكاك من غربتھا

 تدس زیفھا في شّدة اللون
 تلون أیامھا بلیلي التعیس
  تحیلني شبح مرآة تتھاوى

  تدنو لمأمن مكاني
 تحاول فكاك دغلي

 الذي خبأتھ سرمداُ یتألأل في بحیرتي
 أُعجزھا بمقدمي ھاتیك الدروب

 أُعجزھا بسره
  تساومني الحنین أسومھا المر بصبري

  أجاوزھا المد فلست بجزر
  أقاوم خیانات الود عھًدا

 
  أجوس البحر
  أطعم الحوت

 أحتسي السحاب
  أراود النكوص مغرمة

 أرقص مع القمر عاجزة
  أنازع الحنین

  لكني أداوي جرحي بسجى اللیل
 أوقظ الفجر وأھدھد الشمس

  أطعم القمر خبزي
 وأوقد تنور األیام
  وأعبث بالمسیر

  حتى یھدأ الطریق
 أمام بقیة حلمي
 وشیطان قدري 

ھذه كانت قراءة لم�دخ�ل ع�ال�م ش�اع�رت�ن�ا 
اللیبیة عائشة بازامة التي كتبت القص�ی�دة 
الشعریة داخ�ل خص�ائص�ھ�ا ال�ف�ن�ی�ة ب�ك�ل 
أشكالھا و أل�وان�ھ�ا ل�ت�ت�رج�م ل�ن�ا ب�واع�ث 
المشاعر الصادقة في رؤیة تجسد ال�واق�ع 

 والخیال معا دائما.
مع الوعد بلقاء م�ت�ج�دد ل�ت�غ�ری�دة الش�ع�ر 

 العربي إن شاء هللا.
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 كندا/سعد جاسم

 

 اآلَن ....  
 اآلَن تماماً 

 أَنا أَشعُر كما لو انني في سورِة بركان
 أَو في قلِب عاصفٍة ُمتوّحشة

 وفي جحیِم طوفاٍن فاتك
 وأُحسُّ ایضاً بإھتزاٍز وإرتجاٍف 

 وانفجاٍر مرعٍب ومھووول 
 یُحیطُ بنا من جھات هللا كلِّھا ؛

 جھاتُھُ الغاضبةُ والُمشتعلةُ والمجنونة
 ألسباٍب ھو العارُف الوحیُد بھا 

 أَّما نحُن فُمجّرُد حمیٍر بُلداءٍ 
 وكالٍب تنبُح بال معنى

 وموتى على ذّمِة الكائناتِ 
 غیِر الحیِّة  

 والتي أَصبحْت تتعفُن اآلَن بطیئاً بطیئاً 
 وستموُت حتماً 

 ثمُّ تَقبُر جثثھا على نفقتِھا الخاّصة 
 أو على نفقِة {ریاض الغریب} 

 صدیقنا الشاعر واإلعالمي
 الذي تعّوَد أَن ینقَل لنا 

 أخباَر كلِّ صدیقاتِنا وأَصدقائِنا 
 الذیَن یموتوَن على نفقتھم الخاصة

 سواًء كانوا في "مقبرتنا التي بال سالم"
 وأَْعني : بالَدنا التي ھَي في الحقیقِة 

 جثتُنا الكبیرةُ قبَل التشریحِ 
 والتقسیم " االقلیطائفي "

 أَو أَنّھم قْد كانوا في منافي الضیاع 
 ومغتربات الشتاِت والوھِم والخدیعة 

 والموِت على ُعھدِة البلدیاِت والعشیقاِت العجائز 
 أَو على ذّمِة ُعْمداِت وُعمداِء العواصِم النبالِء جداً جداً 

  
 وأَنا كذلَك أَشعُر 
 أَنَّ ھذِه األَرضَ 

 تنھاُر بنا عمیقاً عمیقاً 
 ألَنَّھا أَصبحْت ُمخیفةً وملعونةً وفاسدةً 

 مثَل بیضٍة عمالقةٍ 
 لمومیاَء تُجدُد جلَدھا في كلِّ وقتٍ 

 ولْن تنقرَض أَبداً 
 وھي تتناسُل دائماً 

 بمومیاءاٍت أُخریاٍت 
 یُشبھَن الكراھیة 

 والوحشیة والطائفیة 
 والفاشیة والسادیة 

 والعنصریة والدینیة 
 والظالمیة واألُمیّة

 والكتائبیة والعشائریة
 والمافیویة والدمویة 

 حدَّ الفتنِة والقتِل 
 على الھویّة ؛ 

 في زمٍن 
 وفي بلدٍ 

 وفي عالٍم بال مالمَح 
 وبال أَیِّة جدوى 

 یقول علي بن ابي طالب
 ھلك فّي رجالن

 محب غال..و مبغض قال
تذكرت تلك المقولة وأنا أقرأ م�ا ق�ی�ل 
عن الش�اع�ر ال�ك�ب�ی�ر م�ظ�ف�ر ال�ن�واب 
رحمھ هللا بین محب غ�ال و م�ب�غ�ض 
قال. ولست أدري لماذا ال یكون المرء 
موضوعیا فیما یقول أو ی�ن�ش�ر ع�ل�ى 

 الناس كي یكون منصفا ومقنعا.
ھل یدرك بعض الذین یسوقون أفك�ارا 
ال تنم إلى الموضوعیة بش�يء ب�أن�ھ�م 

 قد یكونوا مثار سخریة أو شفقة.؟
لماذا تق�ّول ال�م�ت�ق�ول�ون ب�اط�ال ع�ل�ى 
الرجل عندما ترك الحی�اة ول�م ی�ن�ب�ش 

 أحد منھم بحرف عندما كان حیا.
ولماذا ظھرت جموع المحبین إلى حد 

 المغاالة عندما مات.
 ألیس ھذا ھو النفاق بعینھ؟

ألیس في ذلك العیب الذي ال ی�ف�ت�رض 
 أن یكون من سلوكیات المثقف.؟

وصل الحال بالبعض أن ی�ك�ی�ل ت�ھ�م�ا 
باطلة للرجل ال یمكن أن یتقبلھا ع�ق�ل 
وال منطق ح�ت�ى ت�وص�ل أح�دھ�م إل�ى 

مظفر النواب ی�ن�ح�در م�ن أص�ول   أن
ھندیة. رغم أنھ یعلم علم الیق�ی�ن ب�أن 
عائلة النواب م�ن ال�ع�وائ�ل ال�ع�راق�ی�ة 
العریقة التي سكنت مدینة ال�ك�اظ�م�ی�ة 
بعد نزوحھا من ج�ن�وب ال�ع�راق م�ن�ذ 

األول ال��ذي أط��اح   زم��ن ال��ج��ف��اف
بالحیاة في جنوب ال�ع�راق م�ن�ذ أك�ث�ر 

 من قرن مضى.
المدعي یعل�م  )العراقي(ورغم أن ذلك 

ش��ھ��ی��را  ع��ل��م ال��ی��ق��ی��ن ب��أن ش��ارع��ا

ومسجدا كبی�را ق�د س�م�ي ب�اس�م ھ�ذه 
العائلة في مدینة الكاظمیة وسط بغداد 
ألن تلك العائلة ھي من قامت ب�إنش�اء 

 ذلك المسجد.
لم استشف من خالل تلك اإلتھامات و 
األق��اوی��ل إالّ ن��ف��س��ا ط��ائ��ف��ی��ا م��ق��ی��ت��ا 

 ألغراض مریضة.
حت�ى ك�ت�ب أح�دھ�م مص�رح�ا ب�أن م�ا 
قامت بھ الحكومة من تشیبع للش�اع�ر 
كان دلیال بأن التع�ام�ل م�ع وف�اة ھ�ذا 
الشاعر كان بدافع طائفي كونھ شیع�ي 
ف��ق��ط وك��ون��ھ، ك��م��ا ق��ی��ل، ق��د ب��ارك 

 الحكومات التي تلت سقوط بغداد.
وھنا البد أن یعلم الجمیع بأن ال�ن�واب 
أبعد مایكون عن ال�ت�دیّ�ن وال�ط�ائ�ف�ی�ة 
ألن��ھ ب��ب��س��اط��ة م��ن أع��م��دة ال��ف��ك��ر 
الشیوعي في العراق والعال�م ال�ع�رب�ي 
إن لم أكن م�ب�ال�غ�ا ف�ي ذل�ك وھ�ذا م�ا 
جعلھ یدفع حیاتھ ث�م�ن�ا ب�ی�ن م�ط�اردة 

 وتھجیر ونفي وحبس.
ومن جانب أخر ف�ل�و ك�ان ال�رج�ل ق�د 
بارك فعال لم�ن ح�ك�م�وا ال�ع�راق ب�ع�د 
سقوط بغداد لكان وزی�را م�ق�ی�م�ا ف�ي 
أح��د قص��ور ال��ع��ھ��د الس��اب��ق م��ع��ززا 
مكرما ولما اخت�ار أن ی�ع�ی�ش م�ن�ف�ی�ا 

 حتى آخر یوم من حیاتھ.
أّما مراسیم تشییعھ فقد ت�ورط�ت ب�ھ�ا 
حكومة الكاظمي والكّل یعرف م�ا ٱل�ت 
إلیھ أمور ھ�ذا ال�ت�ش�ی�ی�ع م�ن رف�ض 
قاط�ع ل�ل�ش�ع�ب ال�ع�راق�ي ال�ذي خ�رج 
یھتف بأعلى صوتھ ب�أن م�ظ�ف�ر إب�ن 

  الشعب ولیس إبن اللصوص.
وم��ا ت��ع��رض ل��ھ م��وك��ب وح��م��ای��ات 

الكاظمي من ھتاف�ات وك�ل�م�ات ن�اب�ی�ة 
وردود فعل شعبیة جعتلھ یترك المكان 
بعد أن تسلم اتحاد األدباء في ال�ع�راق 

 جنازة الفقید.
وأجزم وأنا متأكد مم�ا أق�ول ل�و ع�ل�م 
مظفر ب�أن ال�ح�ك�وم�ة س�ت�ت�ول�ى ن�ق�ل 
جثمانھ وتشییعھ لما وافق ع�ل�ى ذل�ك 

 أبدا.
مثلما أنا متأكد من رأي ال�ن�واب ب�ك�ل 
الحكومات العربی�ة ال�ت�ي ت�ب�ت�ع�د ع�ن 
اإلنس�ان�ی��ة ف��ي ح��ك�م��ھ�ا ال�ن��اس ول��و 

 مسافة الجفن عن العین.
 وتاریخ الرجل شاھد على ثقتي ھذه.

فما من حكومة م�اش�ت�م�ھ�ا ف�ي ع�ق�ر 
دارھا وما من زعیم ع�رب�ي إالّ ون�ال 

 منھ مانال باستحقاق.
مناضل ق�ب�ل أن   مظفر النواب إنسان

یكون أدی�ب�ا رافض�ا ل�واق�ع ق�د أودى 
 باألمة ومكانتھا بین األمم.

وقد استشعر ھذا من زمن بعید وت�ن�ب�أ 
بھ حین كانت أفواج ال ب�أس ب�ھ�ا م�ن 
الشعراء یصفقون ویھللون ویطب�ل�ون 
ألنظمة خدعت بھا الش�ع�وب إل�ى ح�د 

 اإلنسیاق لھا بالطاعة العمیاء.
عودوا إلى ما كان یتنبأ بھ لھذه األم�ة 
في أوج من ك�ان ی�راه ان�ت�ع�اش�ا ل�ھ�ا 
ستجدوا بأن الرجل ق�د ق�رأ مس�ت�ق�ب�ل 
األم��ة م��ن خ��الل م��اك��ان ی��راه ف��ي 

 انظمتھا والذي عجز غیره أن یراھا.
 

مظفر النواب عاش ومات إنسانا ق�ب�ل 
 كل شيء.

وكان وما زال عطر ج�ن�وب�ي ع�راق�ي 
فیھ من أص�ال�ة ھ�ذا ال�وط�ن ال�ك�ث�ی�ر 

 الكثیر.
عشقھ العراق�ی�ون م�ن أقص�ى ش�م�ال 
ال��وط��ن ألقص��ى ج��ن��وب��ھ ل��م��واق��ف��ھ 

 المعروفة وطنیا وقومیا.
وع��ل���ى ال���ذي ی���ح��اول���ون اإلس���اءة 
لشخصھ بعد وفاتھ من خالل ال�ب�غ�ض 
أو المغالة في الم�ح�ب�ة أن ی�ت�ق�وا هللا 
أوال بأنفسھم وث�ان�ی�ا ب�ال�رج�ل وث�ال�ث�ا 
بالعراق الذي یعتبر النواب عمودا من 
أعمدتھ وشمسا من شموس ت�اری�خ�ھ 
الممتد المجید ال�ذي ی�ح�اول ال�ب�ع�ض 
ل��ال��س��ف الش��دی��د أن ی��ح��ج��م��ھ وأن 

 یختصره وفقا لرؤى سیاسیة ضیقة.
اتركوا الرجل ینام بس�الم وك�ف�وا ع�ن 
نفاقكم وباطلكم. واتقوا هللا فیمن خلده 
التاریخ رغم انوفك�م. ول�و ك�ان ف�ی�ك�م 
من الخیر بعض ما كان فی�ھ لص�ن�ع�ت�م 
ألنفسكم ربع ماصن�ع ال�رج�ل ل�ن�ف�س�ھ 

 بصدق مواقفھ وزھده.

  ااب
 بین محب غال ومبغض قال 

 

 سامسون- تركیا /عالء األدیب
26/5/2022 
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      اسماعیل خوشناو
06/06/202 

 
 

 قَْد حاَن َمْوِعُد قیاَمتُِكمْ 
 !!!أَلَْم تََروا اْلَعَصا ؟

 قَْد طاَل في الظُّلْمِ 
هِ   أَْكثََر ِمْن َحدِّ

 . في یَِدُكمْ 
 تََعبٌ 

 قَْد ساَد على ُكلِّ َوْجھٍ 
 فَاْألَیادي في َكدٍّ 

 لَِمْلءِ 
 . ُجیوِب سیاَدتُِكمْ 

 أَْحَولُ 
َب على اْلَعْینِ   قَْد نَصَّ

 َعْرَش َمْملََكتِھِ 
 قُْرَب اْلَمقابِِر َشْعبٌ 

 یَْلَمُح بَِصْعبٍ 
 . قَِمَم أَْبنَیتُِكمْ 
 َدقَّاُت اْلیَْومِ 

 ما عاَدْت تَْكفي
 فَاْلَحیاةُ 

 اَْصبََحْت َكلُْقَمةٍ 
 . بَْیَن أَْنیاِب َشراَستُِكمْ 

ْغَدبُ   الزَّ
 َوتََّد رایََتھُ 

 على قِالعِ ُكلِّ أََملٍ 
 ما عاَد لِلنَّجاةِ 

 َغْیُر بابٍ 
 َھْل لي بَِسطْرٍ 

 . َكي أَْعِرفَُكمْ 
 َدْجلٌ 

 في إِجاَرِة َكْمَكَمةٍ 
 َولِلتَّأْریخِ 

 بٌْیَن اْلعُقُوِد َعْرضٌ 
 یَُعلُِّق على اْلواِجھاتِ 

ذائِلِ   ُكلَّ الرَّ
 . ِمْن فَْعلَتُِكمْ 
 أَْمواتٌ 

ُروا ِمَن اْلَوطَنِ   َحرَّ
 ُكلَّ ِشْبرٍ 

 تَْحَت أَْیِدیِھمْ 
 ِمْقَصلَةٌ 

 َومیقاُت َحْشرٍ 
 .  قَْد حاَن َمْوِعُد قیاَمتُِكمْ 

 ظَنٌّ یُسانُِدني
 َمحالٌ 

 أَْن تَْكفَي اْلحیاةُ 
َرتْ   َولَْو ُكرِّ

ْنھاِء ُمحاَكَمتُِكمْ   ِإلِ
 

ع�ن�د )(والسركال ھو الشخص الذي ی�ق�وم ب�ج�م�ع ری�ع األراض�ي   جدي یعمل سركاالً   كان  
عبدهللا الیھودي ھكذا كانوا ینادى كانوا ثالثھ أخوانھ (سویلم) و (شن�اوه) ھ�م م�ن ی�م�ل�ك�ون 
األراضي والواقعة مابین الطھمازیھ وعوفي مرورا بالعباسی�ات وال�ك�ف�ل وال�رارن�ج�ی�ھ ح�ت�ى 

 .مشارف الھندیھ في الدیوانیة
بعد ما انتھى مناحیم دانیال من شق نھر الیھودیھ من الحلھ وصوالً إلى الكف�ل ك�ان�ت ھ�ن�ال�ك 
اراضي تغمرھا المیاه اشتراھا عبدهللا الیھودي وبدأ یضع عالمات لتحدید موقعھ�ا مس�ت�ع�م�ال 

 صفائح مملوءة بالحصى حتى سمیت (گص راگ سویلم) أشاره إلى اسم أخیھ
 .وبفعل حرارة الجو بدأت المیاة باالنحسار بسبب التغیر المناخي الكبیر تدریجیاً 

والتحتاج اآلن سوى المیاه الحلوه لتعید الحیاة لھا فتم شق نھر صغیر من نھر عوفي أسموه  
تنامي تجاره  .الزگرتي لیصل إلى مشارف تل برس أو بیریس قریبا من مقام إبراھیم الخلیلمع

یدیر شؤون االرض ویجمع الریع من الفالح�ی�ن  لشخص  عبدهللا الیھودي كانت الحاجھ ملحھ
وقع اختیاره على شخص یتیم األبوین كي یكون متوفرا للعمل ك�ل أی�ام الس�ن�ھ وم�ھ�م�ت�ھ أن 

مشارق األرض ومغاربھا یجمع الریع وفي نھایة رحلتھ یأتي لینام   یمتطي جواده سارحاً في
  .في غرفھ أعدت لھ خارج المنزل
على شابھ في مقتبل العمر أبنة عبدهللا جعل�ت ق�ل�ب ع�ی�دان  ) وقعت عیني عیدان (وھذا اسمھ

 .....وقع حب عذري من اول رجفھ  یرتجف
اسمھا زیاده ولو أن اسمھا في سجل األحوال المدنیھ (ازواده) ح�ت�ى ھ�ذا االس�م ك�ت�ب ع�ل�ى 

ولدت لعائلھ یھودیھ تعود جذورھا إلى ایام السبي البابلي الثالث واالخیر (سب�ي  شاھدة قبرھا
 .ھي البنت الوحیده بعد ولدین اثنین )صوفیا

عاشت العائلھ على شواطئ نھر الیھودیة المتفرع من شط الحلھ على جانبي ھذا النھر حی�ث 
كان الیھود یقیمون احتفاالتھم الدینیھ حتى أن عیدان عمل لدانیال وھو الذي ك�ان ی�م�ل�ك ك�ل 
األراضي بدءاً من الحلھ وإبراھیم الخلیل حتى الكفل والذي مات ودفن فیھا ھ�و وس�ب�ع�ھ م�ن 
عائلتھ حتى أنھ بنى سوق كبیر متكون من سبعین م�ح�ال س�م�ي ع�ل�ى أس�م�ھ بس�وق دان�ی�ال 

 والزالت عائلتھ  في أسرائیل تستلم أجارات ھذا السوق.
ھربت معھ وھو الیملك شئ سوى وسامتھ مع أنھ كان یكبرھا بعشرین عاما وشھرین وثالثة 

وانتقلت للعیش معھ في مدینھ الكفل اعتنقت االسالم على المذھب السني واختارت  عشر یوما
 لقب عشیره تمیم لتكون ازواده التمیمیھ.

بین الوعید والتھدید بالعوده بائت بالفشل وفي نھایة خمسینیات ال�ق�رن   كل محاوالت أھلھا 
الماضي ھاجر جمیع اھلھا إلى إسرائیل بعد أحداث ال�ف�رھ�ود وتُ�رك�ت وح�ی�ده ت�ع�ان�ي ال�ف�ق�ر 
وال�ج�وع وال�ح��رم�ان ح��ی�ث ت�وف�ي ع�ی��دان أب�ان ج�ائ��ح�ة ال��ك�ول��ی�را ب��ع�دم��ا أن�ج��ب�ت ول�دی��ن 
وبنت ....والدھا عبدهللا الیھودي ولھا اعمام إث�ن�ان ھ�م�ا س�وی�ل�م ال�ذي ی�م�ل�ك ك�ل األراض�ي 
المحیطة بجبل برس أو پیریس القریب من مقام إبراھیم ال�خ�ل�ی�ل والزال�ت تس�م�ى ال�م�ن�ط�ق�ھ 

 بإسمھ.
شاركت ازواده في حرب الرارنجیة وقامت بأسر أحد الجنود البریطانیین وأُصیبت في كت�ف�ھ�ا 
على أثر ھذه اإلصابة فارقت الحیاة ودفنت في المقبره القدیمھ في النجف بناءاً على وصیتھ�ا 

حیث تم تسویة المقبره ت�م�ام�اً، الزال�ت األراض�ي  1991وانتھى أثرھا تماما بعد أحداث عام 
ھذه األراض�ي   مسجلھ باسم والدھا وھم یملكون الورقھ السوداء العثمانیة تقول ھذه الورقھ:

 یملكھا عبدهللا الیھودي وشركائھ من ال دفار وال شعالن.
....................... 

 ازواده ھي جدتي ألبي رحمھا هللا
 تم تسمیھ ابي على اسم والدھا

 الزالت عائلتھا في اسرائیل والیوجد اي أتصال معھم.... انتھت
 

  از-  دا  
 

 
 
 

 حمزه العامر
 بریزبن -استرالیا  
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