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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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            وث وا م  زنا  سا  أ 

 

 حزیران/یونیو.  1دخل حظر حكومة نیو ساوث ویلز األكیاس البالستیكیة خفیفة الوزن في 
قال وزیر البیئة جیمس غریفن إن حظر الكیس البالستیكي خفیف الوزن ھو األول من سلع بالستیكیة یتّم حظرھ�ا ف�ي ن�ی�و 

وأضاف السید غریفن "أظن أنھ یمكننا جمیعاً رؤیة تأثیر التلّوث البالستیكي على بیئتنا، لھذا السب�ب  ساوث ویلز ھذا العام.
 نجري تغییرات كبیرة في نیو ساوث ویلز ھذا العام".

حزیران/یونیو، وثّم من تشرین الث�ان�ي/ن�وف�م�ب�ر  1"یدخل حظر األكیاس خفیفة الوزن التي تُستخَدم مّرة واحدة اعتباراً من 
 مواد بالستیكیة أكثر إشكالیة مثل أدوات المائدة واألطباق.سوف نحظر 

"إن كثیرین منّا یستخدمون البالستیك الذي یُستعَمل مّرة واحدة لبضع دقائق مریحة فقط، ول�ك�ن�ھ ی�ب�ق�ى ف�ي ب�ی�ئ�ت�ن�ا ل�ع�دة 
 ا إلى جسیمات بالستیكیة.سنوات، وینتھي بھ المطاف مقَّسمً 

نیو س�اوث وی�ل�ز. ع�ن في المائة من كّل نفایات  60"تشّكل البضائع البالستیكیة والتغلیف والتعبئة ذات االستخدام الفردي 
طریق وقف إمدادات البالستیك المثیر للمشاكل في المقام األول، إننا نساعد في منعھا من دخول بیئتنا ك�ق�م�ام�ة أو ال�ذھ�اب 

"كّل منّا لدیھ القدرة على إحداث تغییر بیئي إیجابي على المستوى الفردي، وأشّجع الجمیع على اختی�ار  إلى مكّب النفایات.
فقد تحّرك بالفعل العدید من األشخاص في المجتمع لتقلیل البالستیك في ح�ی�ات�ھ�م   عدم استعمال البالستیك قْدر المستطاع".

  مثل دونا تشو التي كانت تملك سابقاً مطعماً في آشفیلد. -الیومیة 
قالت اآلنسة تشو"أنا أبحث دائماً عن طرق تمّكنني من إعادة استعمال ما أستخدم وتقلیل نفایاتي. ال أعتقد أننا ن�درك ك�م�ی�ة 

وأضافت "یجب على المصال�ح ال�ت�ج�اری�ة االل�ت�زام  القمامة التي ننتجھا كّل یوم سواء كانت من البالستیك أو ھدر الطعام."
بالحظر، ولكن األمر متروك للمستھلكین لكیفیة التأقلم مع ھذا التغیی�ر. ل�ق�د وج�دت أن�ھ م�ن الس�ھ�ل ال�ع�ث�ور ع�ل�ى ب�دائ�ل 
للبالستیك الذي یُستعمل مّرة واحدة واآلن لدینا مجموعة من أكواب وماّصات المشروبات وأوعیة یُعاد اس�ت�ع�م�ال�ھ�ا وال�ت�ي 

واختتمت قائلة "یتعلّق األمر بإیجاد ما یناسبك والقیام بتح�ّوالت بس�ی�ط�ة ل�ج�ع�ل االس�ت�دام�ة ج�زءاً م�ن ح�ی�ات�ك  أفّضلھا."
 الیومیة".

في تشرین الثاني/نوفم�ب�ر، وك�ان�ت ق�ّدم�ت  2021أقّرت حكومة نیو ساوث ویلز قانون خفض البالستیك واالقتصاد الدائري 
ملیار سلعة من النفایات البالستیكی�ة م�ن دخ�ول ال�ب�ی�ئ�ة  2.7سیمنع الحظر حوالي  خطة عمل للبالستیك في العام الماضي.

 المقبلة في نیو ساوث ویلز.  20على مدى األعوام 
من أجل ضمان استعداد المصالح الصغیرة للتغییرات ھذا العام، أشركت حكومة نیو ساوث ویلز الجم�ع�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة ل�ل�ب�ی�ع 

مصلحة تج�اری�ة ف�ي أرج�اء  40,000)) لتقدیم حملة تثقیفیة شاملة لبائعي التجزئة داعمین بذلك أكثر من NRAبالتجزئة 
 نیو ساوث وایلز.

تقوم بزیارة المحالت في أرجاء الوالیة وتجري حلقات دراسیة عبر  NRAدومنیك الم إن   NRA لـقال الرئیس التنفیذي 
وأض�اف" ل�ق�د  اإلنترنت وتوفّر موارد لمساعدة المصالح التجاریة على االبتعاد عن البالستیك الذي یُستعم�ل ل�م�ّرة واح�دة.

منطقة تسّوق في أرجاء نیو ساوث وایلز، مئتان منھ�ا ف�ي س�ی�دن�ي ال�ك�ب�رى ب�م�ا ف�ي ذل�ك ب�ارام�ات�ا،  280زرنا أكثر من 
كما أشركنا موّردین وأكثر من مئ�ة  وبیروود، وأوبرن، وكارلنغفورد وونتورثفیل، مقّدمین نشرات معلومات لتّجار التجزئة.

م�ن�ظ�م�ة، ل�م�س�اع�دة  20,000من أھم الھیئات المجتمعیة، والدینیة، والریاضیة والثقافیة، وھم جمیعھم یمثّلون أكثر م�ن 
العربیة، والصینیة ال�م�ب�ّس�ط�ة  -وقال" قمنا بترجمة حزم لتقدیم المعلومات إلى ست لغات  الجمیع على االستعداد واالنتقال.

والتقلیدیة، والھندیة، والكوریة، والفیتنامیة إنھا متاحة على اإلنترنت، وتتضّمن رس�وم�اً ب�ی�ان�ی�ة ع�ل�ى وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل 
خ�ط�اً س�اخ�ن�اً  NRAوقد أط�ل�ق�ت  االجتماعي، والترویج على اإلنترنت، وتوجیھات وكذلك ملصقات بتسع لغات إضافیة."

لتقدیم النصیحة للمصالح التجاریة، والمنظمات المجتمعیة والمس�ت�ھ�ل�ك�ی�ن ح�ول ح�ظ�ر ال�م�واد )  844 946 1800مجانیاً (
 لمزید من المعلومات حول حظر نیو ساوث ویلز المواد البالستیكیة، تفقّد: البالستیكیة ذات االستخدام الواحد.

    http://www.dpie.nsw.gov.au/plastics-ban    

   2022حزیران/ یونیو  9
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إّن م��ا ورد ف��ي ك��ت��اب وزارة ال��م��ال��ی��ة/ دائ��رة    
الموازنة/ قسم المالك/ شعب�ة ال�وزارات/ ذي ال�ع�دد 

، وال�ذي ت�ھ�دف ال�وزارة 2022-6-15في  14707
م�ت�ع�اق�د ل�ك�ل  1000من خاللھ إلى الت�ع�اق�د ب�واق�ع 

محافظة(غیر منتِظَمة بإقلیم)، م�ن ح�م�ل�ة ش�ھ�ادات 
البكالوریوس والدبلوم من مخت�ل�ف اإلخ�ت�ص�اص�ات، 
للعمل في دوائر المحافظات وإداراتھ�ا ال�م�ح�ل�یّ�ة، بـ 

أل�ف دی�ن�ار ل�ل�م�ت�ع�اق�د  300"راتب" شھري قدره 
ال��واح��د ل��م��دة ث��الث س��ن��وات ألغ��راض"ال��ت��دری��ب 
والتطویر".. ال یعني شیئاً، ولن یُغیّر شیئاً من واق�ع 

 .البطالة والتشغیل في العراق على اإلطالق
 لماذا ؟

ألف عاط�ل ع�ن ال�ع�م�ل  15أّوالً : ألّن "التعاقد"مع 
في عموم محافظات العراق(غیر المنتَِظ�م�ة ب�إق�ل�ی�م) 
لمّدة ثالث سنوات، ال یتناسب مع حقائق و مؤّشرات 
وب�����ی�����ان�����ات ت�����ت�����ح�����ّك�����م ف�����ي ت�����ح�����دی�����د 
الحلول"اإلستراتیجیة"طویلة األمد ألزمتي التشغ�ی�ل 

 :والبطالة في العراق، وأھّمھا
م�ل�ی�ون نس�م�ة،  41إّن عدد الس�ك�ان اآلن ی�ب�ل�غ  -

م�ل�ی�ون نس�م�ة ف�ي ع�ام  51ویُتوقّع أن یص�ل إل�ى 
2030. 

إّن اجمالي القوى العاملة ف�ي ال�ع�راق ق�د ب�ل�غ م�ا  -
، وم�ن 2020ملیون شخص في ع�ام  11یقرب من 

 .2030ملیون شخص في عام  16المتوقّع أن یبلغ 
مالیین فرصة عمل لغ�ای�ة  5إّن على العراق توفیر  -

، لیس من خ�الل"ت�وظ�ی�ف�ھ�م" أو"ال�ت�ع�اق�د" 2030
معھم للعمل في أجھزة ومؤسسات الدولة، وإنّما م�ن 

 .خالل تنویع اإلقتصاد، وإیجاد فرص عمل مستدامة
إّن عدد العاملین على المالك الدائم قد ارتفع بأكث�ر  -

(ح�ی�ث 2021  -2004من ثالثة أضعاف خالل المدة 
، إل�ى 2004ملیون في عام  1.047ارتفع العدد من 

 .)2021ملیون في عام  3.263
إّن تخصیصات روات�ب ال�م�وظّ�ف�ی�ن ع�ل�ى ال�م�الك  -

2021ت�رل�ی�ون دی�ن�ار ف�ي ع�ام  53الدائم قد بلغت 
(وھي من أكبر تخصیصات الرواتب في أّي م�وازن�ة 

 .عاّمة في العالم)
ثانیاً : ألّن ما ورد في ھذا الكتاب ماھو إالّ م�ح�اول�ة 

ت�ق�ل�ی�دی�ة، وغ�ی�ر ُم�ج�دی�ة (اق�ت�ص�ادی�اً،  -"نمطیّة"
واجتماعیاً، و"تنمویّاً")، لتوزی�ع ج�زء م�ن ال�ری�ع 
النفطي ع�ل�ى م�الی�ی�ن ال�ع�اط�ل�ی�ن ع�ن ال�ع�م�ل ف�ي 

اآلن)،  ..إلرض�اءھ�م وإس�ك�ات�ھ�م)محافظات ال�ع�راق
وذلك من خالل ترسیخ منھج"إعانات"للعاطلین عن 
العمل، تّم تشخیصھ من خالل وزیر المالیة اإلتّح�ادي
(وقبل سنتین فقط)، على أنّھُ "إج�راء"آن�ي (قص�ی�ر 
األجل)، یفتقر إلى مقوّمات "حقیقیة لـ "اس�ت�دام�ة" 
الدخل الف�ردي، وك�ف�ای�ت�ِھ، و"ع�دال�ت�ھ".. وھ�و م�ا 
یتعارض، وی�ت�ن�اق�ض ت�م�ام�اً، وبش�ك�ٍل ق�اط�ع، م�ع 
التوّجھات ال�ع�ام�ة لـ�"س�ی�اس�ة ال�ت�ش�غ�ی�ل"ال�واردة 
في"الورقة البیضاء"، التي كان أھّم ما فیھا ھ�و أن 

یتّم إصالح نظام الوظیفة العامة إصالحاً جذریاً، وأن 
یتم تحویل العمالة الفائضة(الُمقنّعة والصریح�ة) ف�ي 
دوائ��ر وم��ؤس��س��ات ال��دول��ة ك��اف��ة، ل��ل��ع��م��ل ف��ي 
قطاع"األشغال العاّمة"ال�داع�م�ة ل�ل�ن�م�و وال�ت�ن�م�ی�ة 

 .واإلنتاجیّة
وھذه ھي"حلول"، و"وجھ�ات ن�ظ�ر"الس�ی�د وزی�ر 
ال��م��ال��ی���ة اإلتّ��ح���ادي، ول��ی���س��ت "ت���ن��ظ��ی���رات" 
أو"اجتھادات" أطرحھا أنا، أو ی�ط�رح�ھ�ا غ�ی�ري.. 
ویمكن إیضاح ذلك(وتقدیم الدلیل ع�ل�ی�ھ) م�ن خ�الل 

 :ماورد في "الورقة البیضاء" ذاتھا، وكما یأتي
إّن من بی�ن أھ�م أھ�داف ال�ورق�ة ال�ب�ی�ض�اء"(ال�ت�ي 
یُفتَرض تنفیذ محاورھا كافة، وع�ل�ى ن�ح�و م�ت�راب�ط 

س��ن�وات أیض�اً م�ن ت�اری��خ  5  -3وم�ت�ك��ام�ل خ�الل 
إصدارھا ومص�ادق�ة م�ج�ل�س ال�وزراء ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي 

، والتي انقضت م�ن�ھ�ا س�ن�ت�ی�ن 2020تشرین األّول 
 ..تقریباً، دون نتائج حاسمة وملموسة)

إّن من بین أھم أھداف ھذه الورقة، وكما وردت ف�ي 
 :المحور األّول منھا، ھي

تحقیق االستقرار المالي "المستدام" ومنح فرصة  -
 .لتحقیق اإلصالحات الھیكلیة األخرى

 :ومن أبرز توّجھات ھذا المحور
% م�ن 3% إل�ى 20م�ن  تقلیص عجز الموازن�ة -

الناتج المحلي اإلجمالي وت�خ�ف�ی�ض نس�ب�ة "ن�ف�ق�ات 
 (50ص  ) .%12.5% إلى 25الرواتب" من 

أّما في المحور الثاني من الورقة البیضاء، فقد ك�ان  
الھدف ھو: تحقیق إصالحات إقتصادی�ة ك�ل�ی�ة وف�ق 

 -أس��س "اس��ت��رات��ی��ج��ی��ة"(ول��ی��س م��رح��ل��یّ��ة 
وإع�ط�اء األول�وی�ة ل��ل�ق�ط�اع�ات االق�ت�ص�ادی��ة  آن�یّ�ة،

المنتجة وت�وف�ی�ر ف�رص ع�م�ل "مس�ت�دام�ة". (ص 
) .. ولیس ت�وف�ی�ر "ف�رص ع�م�ل" ل�م�دة ث�الث 55

 .!!!"ألغراض"التدریب والتطویر  سنوات فقط،
وكما جاء في الورقة البیضاء، یتم تحق�ی�ق ذل�ك م�ن 

 :خالل ما یأتي
تفعیل األشغال العامة بھدف ت�وف�ی�ر ف�رص ع�م�ل  - 

سریعة، وزیادة إنتاجیة القطاع ال�ع�ام، وام�ت�ص�اص 
 )56العمالة الفائضة والبطالة المقنعة.(ص 

وقد وردت تفاصیل إنجاز ذلك، من خالل "البرن�ام�ج 
 :التنفیذي"للورقة، وكما یأتي

 :خامساً / األشغال العامة -
مش�اری�ع ال�ب�ن�اء  إعادة توجیھ العمالة الفائضة الى -

والبنیة التحتیة، ومعالجة"الترھل" ف�ي م�ؤس�س�ات 
 :الدولة، من خالل

إیجاد األطر القانونیة والتنظیمیة لتفعیل "ب�رام�ج  • 
 ."األشغال العامة

استقطاب أعداد كبیرة من "موظفي القطاع العام"  •
األج�ر، و"إع�ادة  منخفضي اإلنت�اج�ی�ة وم�ن�خ�ف�ض�ي

توجیھھم" إلى برامج األش�غ�ال ال�ع�ام�ة، و"ت�وف�ی�ر 
العامة للعمال العاطل�ی�ن ع�ن  فرص عمل في األشغال

 ."العمل من الفئات ذات الدخل المحدود

دعم "مشاریع حیویة صغیرة الحجم" في مناط�ق  • 
العراق كافة، یجري تنفیذھا من خالل "الم�ؤس�س�ات 
المحلیة"..(ولیس من خالل تعیینھم ب�ع�ق�ود م�ؤق�تّ�ة 

 .فیھا)
تمویل األشغال العامة بش�ك�ل م�ن�ف�ص�ل م�ن ث�الث�ة  •

مص��ادر، تش��م��ل: اإلی��رادات ال��ح��ك��وم��ی��ة ال��ع��ام��ة، 
والقروض المباشرة من األسواق بضمانات سیادی�ة، 
والقروض والمنح من الوكاالت الدولیة، لت�ص�ل إل�ى 
خمسة ترلیونات دینار ع�ل�ى م�دى خ�م�س س�ن�وات.

) ول��ی��س ال��م��وض��وع ھ��ن��ا، ھ��و م��ج��ّرد 73( ص 
اإلع��ت��راض ع��ل��ى م��اورَد ف��ي ھ��ذا ال��ك��ت��اب.. ألّن 
باإلمكان، وب�ب�س�اط�ٍة ش�دی�دة، ت�ف�ّھ�َم"ال�داف�ع" م�ن 

 ..وراءه
في الورقة البیضاء، مقارنةً ب�م�ا  ولكن.. أین ما ورد

 ورد في ھذا "الكتاب"؟
وھل یُفتََرض بمعالي السید وزیر الم�ال�ی�ة اإلتّ�ح�ادي
(ومعھ في ذلك دولة السید رئیس مجلس ال�وزراء)، 

یكون "سیاسیّاً"، بقدر تعلّق األمر بالموق�ف م�ن  أن
لألمن الغذائي والتنمی�ة" ..  الطاريء "قانون الدعم

و"إق��ت��ص��ادیّ��اً" ب��ق��در ت��ع��لّ��ق األم��ر ب��ال��ب��رن��ام��ج 
اإلصالح�ي"ال�ج�ذري"، ك�م�ا وردت ت�ف�اص�ی�ل�ھ ف�ي 

 "الورقة البیضاء".. و في آٍن واحٍد معاً؟
ووزارة  ھ��ل یُ��ف��ت��َرض بـ�� "م��ؤس��س��ات" راس��خ��ة،

ووزیر"مھني" أخذ على ع�ات�ق�ھ   "سیادیّة" مھمة،
تحقیق ما عجز "االخرون"عن تحقیقھ ف�ي ظ�روٍف 
صعبٍة وُمّرٍة وقاسیٍة و"حّساسة".. ھل یُف�تَ�َرُض ب�ھ 
أن"یمیل" بَجنبِھ، على "الَجْنب" الذي طالما رفضھ
(لیس بإصراٍر فقط، بل وبعناٍد أحی�ان�اً).. وأن ی�ف�ع�ل
(الحقاً) الشيء ونقیضھ م�ع�اً، ألن س�وى"ال�روم"، 

 خلف"ظھرِه".. "روٌم" .. و"روٌم" كثیرون ؟؟
 أال یبدو األمر كذلك فعالً؟

أم أنّني ُمخ�ط�يٌء ف�ي ق�راءت�ي ل�ل�ورق�ة ال�ب�ی�ض�اء، 
لألمن ال�غ�ذائ�ي، ول�م�وق�ف  الدعم الطاريء ولقانون

السید وزیر ال�م�ال�ی�ة اإلتّ�ح�ادي م�ن�ھ�م�ا.. وك�الھ�م�ا 
یح�ظ�ی�ان ب�دع�م�ھ ال�ك�ام�ل ل�ھ�م�ا، رغ�م ال�ت�ع�ارض 

بینھما في األھداف، وفي "منھجیة" العم�ل  الصارخ
، ول�ألج�ل�ی�ن "اإلقتصادي و"المال�ي" و"ال�ت�ن�م�وي

 .الطویل والقصیر معاً 
أتمنى أن أكون مخطئاً في قراءتي ھذه، بل وُمخ�ِط�ئ�اً 

 .جّداً 
إّن احتراَم الُجھد والتع�ب ال�ن�ب�ی�ل ب�ھ�دف ال�ت�ص�ّدي 
لمشكلة البطالة (والتشغیل) في العراق في ال�ظ�روف 
الحالیّة، ولـ "النوایا الطیبة" ال�ت�ي ت�ق�ف وراء ك�ّل 
"إجراٍء" حكوميٍّ بھذا الصدد.. ال ینبغي أن ت�ط�غ�ى 
على إدراكنا التام والراسخ بأّن"النوایا ال�ط�یّ�ب�ة" ال 
تص��ل��ُح أن ت��ك��وَن"م��ن��ھ��ج��اً" ف��اِع��الً إلدارة ال��م��اِل 

 -واإلقتصاد، في بلٍد یُعاني من اخت�الالت "ھ�ی�ك�ل�ی�ة 
 .بنیویّة" ُمزِمنة في جمیع المجاالت

https://afaq.iq/contents/view/details?id=169868 

 وز ا اّدي  ااق: 
  ار اء ح ادي 

وا اا  ريءا ن امو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
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بعد إجراء االنتخابات المب�ك�رة ف�ي تش�ری�ن األول  
، وشعبنا ینتظ�ر 2019تشرین   أثر إنتفاضة 2021

سریان عملیة اإلستحقاقات الدستوریة وت�ح�ق�ی�ق�ھ�ا 
لیضمن إستمرار العملی�ة الس�ی�اس�ی�ة وف�ت�ح ح�ال�ة 
اإلنسداد، ولكن ماجرى من تصعید وإحتدام الصراع 
بین القوى السیاسیة المت�ن�ف�ذة ح�ال دون ت�ح�ق�ی�ق 
إنتخاب رئیس ال�ج�م�ھ�وری�ة وك�ذل�ك ع�دم تش�ك�ی�ل 
الحكومة بسبب عدم تكلیف رئیساً لمجلس ال�وزراء 
من قبل الكتلة األكبر والتي لم تحدد أی�ھ�م�ا ال�ك�ت�ل�ة 
األكبر. وقد إشتركت أطراف عدیدة في ھذا التأخیر. 
فبعد إعادة اإلصطفافات وتكوین التحال�ف�ات وج�دت 
القوى المتنفذة السابقة بأنھا فقدت زم�ام ال�م�ب�ادرة 
نتیجة خسارتھا للقاعدة الجماھیریة والتي ل�م ت�ث�ق 

ال�ت�ی�ار   ك�ت�ل�ة ب�ق�ی�ادة  –بھا ولھذا تكونت كتلت�ی�ن 
الصدري وزعیمھا م�ق�ت�دى الص�در وال�ت�ي ض�م�ت 
ت��ح��ال��ف ع��زم وت��ق��دم وال��ح��زب ال��دی��م��ق��راط��ي 
الكردستاني وھذه الكتلة دعت إلى أغل�ب�ی�ة وط�ن�ی�ة 
ورفض المحاصصة الطائفیة والكتلة الثانیة (اإلطار 

واإلت�ح�اد  التنسیقي) یضم أغلب األحزاب الشیعی�ة 
الوطني الكردستاني بزعامة نوري المالكي ، ج�رت 
الحوارات بین الكتلتین ولكن لم تؤِد إل�ى ن�ت�ی�ج�ة . 
ونتیجة التعنت السیاسي ووضع المصلحة الخاص�ة 
فوق كل شیئ حصل اإلنس�داد الس�ی�اس�ي وت�أزم�ت 
األوضاع ووصلت الخ�الف�ات إل�ى أع�ل�ى ال�درج�ات 
دون التوصل إلى نتی�ج�ة م�م�ا إن�ع�ك�س ذل�ك ع�ل�ى 
المشھد السیاسي والحیاة العامة فتع�ط�ل�ت مص�ال�ح 
الناس ، ولم یصادق على الموازنة ال�م�ال�ی�ة لس�ن�ة 

، وتوقفت أعمال مجلس النواب والح�ك�وم�ة  2022
فإزدادت األزمات عمقاً وتردیاً . ورغم بذل الجھ�ود 

بقي ك�م�ا ھ�و  ألجل الوصول إلى حل إال أن الوضع 
علیھ وبالتالي دعا السید مقتدى الصدر نواب التیار 

تقدیم إستقالتھم من مجلس النواب. وقبلھا قدم  إلى 
زعیم التیار الصدري عدة مقترحات وحلول ومن�ھ�ا 
، یكون التیار وحل�ف�ائ�ھ ف�ي ال�م�ع�ارض�ة وال�ك�ت�ل�ة 
األخرى تكون في الحكومة أو بالعكس. وبعد تق�دی�م 

مقعد نیابي (ك�ت�ل�ة الص�در) واف�ق  73اإلستقاالت ل
علیھا فوراً محمد الحلبوسي رئیس مجلس ال�ن�واب 
وبالتالي تنفست كتلة اإلطار التنسیقي الُصع�داء ث�م 
جرى التحرك على األس�م�اء ال�ب�دی�ل�ة وب�دون ب�ذل 
جھود جدیدة سارع�وا ل�ت�ل�ق�ف ال�م�ق�اع�د ال�ج�دی�دة 
وت�وزی��ع�ھ��ا ح��ی�ث حص�ل إئ�ت��الف دول��ة ال��ق�ان��ون 

مقعداً وح�رك�ة ح�ق�وق  14وتحالف الفتح   مقاعد7
مقاعد وح�رك�ة ع�ط�اء ب�رئ�اس�ة ف�ال�ح ال�ف�ی�اض 4

مقاعد وباقي المقاعد ت�وزع  9وتحالف قوى الدولة 
على المستقلین وھ�ذه ال�م�ق�اع�د ت�ع�ود إل�ى أع�ل�ى 

 األصوات من الخاسرین .
إنھا مأساة حقیقیة یعیشھا العراقیون بسبب ت�راك�م 
األزمات و ال�ج�وع وف�ق�دان ال�ع�دال�ة االج�ت�م�اع�ی�ة 
وإختفاء الروح الوطنیة واإلستیالء على م�ق�دارات 
الشعب كل ذلك بسبب س�ل�وك ون�ظ�ام الس�ی�اس�ی�ی�ن 
المتنفذین من خالل طبقة منتفعة حیث إتبعوا ن�ظ�ام 
المحاصصة الطائفیة واإلثنی�ة وت�غ�ل�ی�ب ال�ت�ع�ص�ب 
الطائفي والقومي والمحسوبیة والمن�س�وب�ی�ة ع�ل�ى 

حیث أدى ذلك إلى تطور  مصلحة المواطن والوطن 
الموقف إلى إھمال الدستور ال�دائ�م ووض�ع�ھ ف�وق 
الرفوف ، ف�ل�م ی�ب�ق رادع أو أي إل�ت�زام ب�ھ م�م�ا 
إنسحب ذلك على السلطة القضائیة وأخ�ذت تس�ای�ر 
المتنفذین في تمشیة أمورھم وعدم اإللتزام بالمواد 

ال��دس��ت��وری��ة. وم��ن ھ��ن��ا ب��دأت ال��م��أس��اة . إن 
األقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والخدمیة  األزمات 

والتعلیم�ی�ة وال�ب�ط�ال�ة وإن�ت�ش�ار ال�رش�ا وال�ف�س�اد 
الوظیفي فسح المجال للت�دخ�ل ال�دول�ي واإلق�ل�ی�م�ي 
والعربي في شؤون العراق ومنھا االنتخابات ودعم 
المرشحین أو منع العراق م�ن أن یس�ل�ك س�ی�اس�ة 
مستق�ل�ة وم�ن ھ�ذا ال�م�ن�ط�ل�ق أخ�ذت ھ�ذه ال�دول 
تتصارع فیما بینھا حول العراق لما فیھ من ث�روات 
ھائلة وموقع ستراتیجي كل ھذه المعط�ی�ات فش�ل�ت 
وتفشل أي حكومة تری�د م�ع�ال�ج�ة ال�وض�ع بس�ب�ب 
الضغوط والتھدید بالتدخل المسلح وما یجري ع�ل�ى 
الحدود العراقیة من مخالفات واضحة ج�داً وم�ن�ھ�ا 
تھریب البضائع والمخدرات واألدویة، وبالرغم من 
عدم سكوت الشعب العراقي الذي خرج بت�ظ�اھ�رات 
وإعتصامات وإضرابات وإحتجاجات ھ�زت ال�ن�ظ�ام 

ج�وب�ھ�ة ب�اإلغ�ت�ی�االت  السیاسي ولكن ھذا ال�ح�راك
اآلن لم تنقذ مط�ال�ب  والقتل بالرصاص الحي ولحد 

الشعب لكشف القتلة والتحقیق بما ج�رى ل�ل�ش�ب�اب 
 العراقي .

لقد  -ماھي التداعیات بعد إستقالة الكتلة الصدریة :
ل�ت�ح�ل م�ح��ل  س�ارع�ت ك�ت�ل�ة اإلط�ار ال�ت��ن�س�ی�ق�ي 

الصدریین وتعلن عن تشكیل حكومة وفت�ح ق�ن�وات 
الحوار مع من كان مع الكت�ل�ة الص�دری�ة وتس�م�ی�ة 
الحكومة الجدیدة القادمة بحكومة الخدمات وظھروا 
بمظھر الحم�ل ال�ودی�ع ول�ك�ن رغ�م ذل�ك األزم�ات 
مستمرة فھناك عدة إحتماالت والتي أت�ت م�ن ق�ب�ل 
المحللین ومن مفاجأة السی�د م�ق�ت�دى الص�در دون 

 وضع بدیل، أما التیار الصدري فھو ینتظر:
تشكیل الحكومة الجدیدة وبعدھا یدعو جماھی�ره  -1

 للنزول للشارع 
الس�ل�ط�ة   ستكون المواجھة ش�رس�ة م�ن ق�ب�ل -2

الذھاب إلى حل البرلمان والدع�وة م�ن   -3القمعیة 
التدخل ب�ق�وة م�ن  -4جدید إلجراء انتخابات جدیدة 

 -5قبل ممثلي األمم المتحدة وأمریكا ودول أخ�رى 
ب�رئ�اس�ة الس�ی�د -الع�ودة إل�ى ال�م�رج�ع�ی�ة ال�ع�ل�ی�ا 

ت�زام�ن�اً م�ع وس�اط�ات  -6السیستاني واألخذ برأیھ 
مكثفة من قبل جھة سنیة وكردیة م�ح�ای�دة ل�غ�رض 
إیقاف ال�ت�دھ�ور ب�ی�ن ال�ط�رف�ی�ن وم�ن�ع ال�ت�ص�ادم 

 المسلح .
ضرورة العودة من ج�دی�د ن�ح�و ت�ف�ع�ی�ل ال�دس�ت�ور 
ومراجعة العملیة السیاسیة ووضع ح�ل�ول ج�ذری�ة 
ل�غ�رض ال�ت��غ�ی��ی�ر الس��ل�م��ي وال��ع�ودة إل��ى م��ن�اب��ع 
الدیمقراطیة بوضع قانون جدید لإلنتخاب�ات ون�ظ�ام 

إنتخابي جدید یكون العراق دائ�رة واح�دة وق�ائ�م�ة 
مرشحین مفتوحة . وھناك من یرید إلغاء كل ش�ی�ئ 
وفي المقدمة إلغاء النظ�ام ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ت�ع�ددي 
النیابي اإلتحادي والتعویض بالنظام الرئاسي والذي 

 یكون أشبھ بالدكتاتوري.
اآلن ف�أن�ھ ی�ت�ج�ھ  والمالحظ على المشھد السیاسي

نحو التعقید واإلرباك وربما ن�ح�و ال�ف�وض�ى، ك�م�ا 
رأینا أن الكتلة المتنفذة تؤكد على تشكیل الحك�وم�ة 
من قبلھا لكیتحاشى أقطابھا المحاسبة والتحقیق في 
األموال المسروقة وإختفاء الملیارات من الدوالرات 
التي منحت من قبل الدول للمساعدة في إعادة بن�اء 

وك�ذل�ك ال�ت�ھ�رب م�ن ال�ت�س�اؤل ع�ن ع�دم  العراق
محاسبة حیتان الفساد والفاس�دی�ن وع�دم م�الح�ق�ة 
قتلة الشباب المنتفض وتق�دی�م�ھ�م ل�ل�ع�دال�ة وب�ی�ان 

واألسب�اب ال�ت�ي  ماحصل عند تنفیذ جریمة سبایكر 
أدت إلى إحتالل محافظة الموصل ومحافظات أخرى 
من قبل داعش ومن المسؤول ع�ن ھ�ج�رة اآلالف 
من المواطنین؟ وھناك العدید من القضایا والجرائم 
التي نفذت بحق الن�ش�ط�اء الس�ی�اس�ی�ی�ن ف�ي ح�ی�ن 
المجرمین معروفین. ومن المتوقع ض�ی�اع م�ط�ال�ب 

البالد في قادم األی�ام س�ت�م�ر ف�ي   إنتفاضة تشرین.
مخاض عسیر. یطالب المحلل الس�ی�اس�ي ال�دك�ت�ور 
إحسان الشمري بالذھاب إلى عق�د س�ی�اس�ي ج�دی�د 
یساھم في خروج البالد م�ن األزم�ات ألن تش�ك�ی�ل 
حكومة جدیدة الیساھم في حل األزمات . والدك�ت�ور 
عصام الفیلي یذكر بأن القوى السیاس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة 
أثبتت فشلھا في اإلدارة الس�ی�اس�ی�ة ل�ل�ب�الد وع�دم 
إمتالكھا ثقافة اإلرتقاء بواقع البالد بقدر بحثھا عن 
مصالحھا السیاسیة متوقعاً سحق القوى ال�م�ت�ن�ف�ذة 
مع أي ھبّة جماھیریة قادمة .كم�ا إق�ت�رح ك�ت�ل�ت�ی�ن 

 لمجلس النواب كتلة معارضة وكتلة حكومیة .
 وذكر الناشط السیاسي (علي المعلم) أمرین:

كیفیة التعامل مع التیار الصدري فیما ل�و ق�رر   -1
 النزول للشارع

ضرورة إذابة ك�ل ال�ت�ق�اط�ع�ات ب�ی�ن ك�ل ق�وى  -2
المعارضة الوطنیة والدیمق�راط�ی�ة واإلت�ف�اق ع�ل�ى 

 مخرج لتوحید الرؤى.
عب�ّر ع�ن ق�ل�ق�ھ   رئیس األقلیم (نیجرفان بارزاني)

إزاء آخر التطورات السیاسیة في العراق وعن أملھ 
إال یكون ھناك إضطراب وأن یمثل مجل�س ال�ن�واب 

 جمیع العراقیین.
(شیروان میرزان) عن االتحاد الوطني الكردستاني 
ذكر بأن العملیة السی�اس�ی�ة س�ت�ك�ون ص�ع�ب�ة دون 
وجود التیار الصدري أما الموقف الرسم�ي ل�إلط�ار 
التنسیقي : أشار إلى استمراره بالخطوات ال�الزم�ة 
لمعالجة األزمة السیاسیة والمض�ي ف�ي ال�ح�وارات 
مع ال�ق�وى الس�ی�اس�ی�ة إلس�ت�ك�م�ال اإلس�ت�ح�ق�اق�ات 
الدستوریة وتشكیل حكومة (خدمة وطنیة). وعودة 
على بدأ نذكر بأن الشعب نفذ صبره وقام بما قام بھ 
من عمل وطني كبیر من أجل التغ�ی�ی�ر وإن ال�ق�وى 

والتي ت�ری�د ال�ع�ودة م�رة أخ�رى ع�ل�ی�ھ�ا  المتنفذة
اإلیمان بالدست�ور وت�ؤم�ن ب�ال�ع�م�ل ال�دی�م�ق�راط�ي 

وأن تقف مع الشع�ب ل�ل�ت�وج�ھ ن�ح�و  والدیمقراطیة
ب��ن��اء ال��دول��ة ال��م��دن��ی��ة ال��دی��م��ق��راط��ی��ة وال��ع��دال��ة 
االجتماعیة. والبّد أن ی�ح�ص�ل ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�م�رت�ق�ب 
بوحدة الشعب الوطنیة بدون محاصصة أو تسمیات 
طائفیة أو قومیة، حیث ی�ع�ود ال�ت�ض�ام�ن ال�ع�راق�ي 
 بأبھى صورة ویظھر وجھ العراق الحدیث بكل فخر.

!!ا ا  ا و را اب ام  إ 

 صبحي مبارك/ مالبورن
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أستعیر جزًءا من عنوان ھذه المقالة م�ن   
الروائي ال�راح�ل الص�دی�ق ال�ط�یّ�ب ص�ال�ح 

"م�وس�م ال�ھ�ج�رة وروایتھ الذائعة الصی�ت 
، وھ��و م��ا ك��ان أس��اًس��ا إل��ى الش��م��ال"

لمحاضرة ألقیتھا في قضاء عنكاوا (إربیل) 
ف��ي ال��م��رك��ز األك��ادی��م��ي االج��ت��م��اع��ي 
والموسوم�ة "ل�م�اذا یس�ت�ھ�دف مس�ی�ح�ی�و 
الشرق؟" وأقتبس بعض ما قلتھ كاستھ�الل 
لھا، حیث "ال یُفتى ومالك ف�ي ال�م�دی�ن�ة"، 
خص�وص��اً وأن��ا أخ��اط��ب ج��م��ھ��وًرا قس��م��ھ 
األكب�ر م�ن ال�م�س�ی�ح�ی�ن، ول�م ی�ك�ن األم�ر 
بالنسبة لي مجاملة أو مح�اب�اة، وإن�م�ا ھ�و 
نوع من المشاركة الوج�دان�ی�ة وال�ت�ض�ام�ن 
اإلنساني ل�ل�م�ع�ان�اة ال�م�زدوج�ة وال�م�رك�ب�ة 
للمسیح�ی�ن بش�ك�ل خ�اص ول�ل�م�ج�م�وع�ات 
الثقافی�ة بش�ك�ل ع�ام، ن�اھ�ی�ك ع�ن ع�م�وم 
السكان، ألن المس�أل�ة ت�ت�ع�لّ�ق ب�ال�م�واط�ن�ة 
المتكافئ�ة وال�م�ت�س�اوی�ة ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات 

 المتعّددة الثقافات.
ما أصاب المسیحیون ال یخّصھم وحدھ�م،   

بل یعني ك�ل ذي ض�م�ی�ر ح�ي ألن�ھ ی�م�ّس 
النسیج االجتم�اع�ي وال�م�ش�ت�رك اإلنس�ان�ي 
وم��ب��ادئ ال��م��س��اواة وال��ع��دل واإلنص��اف 
وحقوق االنسان، ولم یعد خافیًا أن ت�ف�ج�ی�ر 
كنائسھم ومح�اول�ة اق�ت�الع�ھ�م م�ن أم�اك�ن 
سكنھم وتجمعاتھم ھدفھ ت�غ�ی�ی�ر ال�ط�ب�ی�ع�ة 
الدیموغرافیة للمجتمع العراقي، سواء م�ن 
جانب القوى اإلسالمویة التي ترفض قب�ول 
اآلخر وتتلفّح ب�الش�ری�ع�ة الس�م�ح�اء وھ�ي 
براء منھا، مثلما حصل في البصرة وب�غ�داد 
وكركوك والموصل بعد االحتالل األم�ری�ك�ي 

، أم من جانب تن�ظ�ی�م�ي 2003للعراق العام 
القاعدة وداعش اإلرھاب�ی�ی�ن، الس�یّ�م�ا إث�ر 
االستیالء على الموصل (حزیران / ی�ون�ی�و 

)، وھو األمر الذي شم�ل اإلزی�دی�ی�ن 2014
وجمیع أتباع األدی�ان األخ�رى، وام�ت�ّد إل�ى 
ع�م��وم ال��م�س��ل�م��ی�ن م�م��ن ی��خ�ت��ل�ف��ون م��ع 
التوجھات المتعّصبة والمتطّرفة وال�ع�ن�ف�ی�ة 

 االرھابیة.
وبالطبع فإن الس�ع�ي إل�ى ق�ط�ع ال�ج�ذور    

األصلیة للمجموعات الثقافیة، وللمسیحیین 
بشكل خ�اص س�ی�ؤدي إل�ى ال�ق�ض�اء ع�ل�ى 
صورة التعایش اإلنساني واالجتماعي الت�ي 
ُعرفت بھا مجتمعاتن�ا، وی�ك�ّرس ال�واح�دی�ة 
واإلطالقیة وعدم االعتراف باآلخر وال�ح�ق 

 باالختالف. 
ومثل تلك الصورة ترید الج�ھ�ات وال�دوائ�ر 
المناوئة لتطلعات شعوبنا تكریسھا بالسع�ي 
لتوجیھ الصراع في منط�ق�ت�ن�ا: م�ن ص�راع 

في األرض وعلیھا لنیل الحقوق وت�ح�ق�ی�ق 
العدالة، إلى صراع بی�ن األدی�ان ح�ول ق�ی�م 
السماء. وأي صراع دیني سیك�ون إل�غ�ائ�یً�ا 
وإقصائیًا وتعصبیًّ�ا وی�ن�ت�ق�ص م�ن م�ب�ادئ 

 المساواة والمواطنة المتكافئة.
وأستطیع القول أنھ ال یوجد دین جیّد وآخ�ر 
سيء، فالعقائد تقوم ع�ل�ى اإلی�م�ان وع�ل�ى 
قناع�ات ال م�ج�ال ل�ل�ت�ف�اض�ل ب�ی�ن�ھ�ا ل�م�ن 
یؤمنون بھا كعقائد، بل یوجد من یستغل�ون 
ھذا الدین أو ذاك ألغ�راض ال ع�الق�ة ل�ھ�ا 
بجوھر الدین، الذي ی�ھ�دف إس�ع�اد ال�ب�ش�ر 
ب��ت��ج��س��ی��د ال��ف��ض��ائ��ل اإلنس��ان��ی��ة وم��ب��ادئ 

 األخالق وقیم السالم والحق والعدل.
ولعّل من األخطاء الشائعة التي تنتقص من 
ال��م��س��ی��ح��ی��ی��ن ھ��ي اع��ت��ب��ارھ��م "أق��ل��ی��ة" 
فغالبیتھم "عرب" ولذلك ال یمكن فص�ل�ھ�م 
عن العروبة أو استصغار دورھم في ن�ظ�رة 
دونیة موروثة. ویذھب البعض العت�ب�ارھ�م 
"طابوًرا خامًسا" أو النظر إل�ى دع�وات�ھ�م 

ال��ت�ح�دی�ث��ی�ة ب�م��ن�ظ�ار الش��ك  -ال�ت�ن�وی��ری�ة 
باعتبارھا دعوات "خادعة" ھدفھا خ�دم�ة 
الغرب. ویتناسى ھؤالء ما لع�ب�ھ مس�ی�ح�ی�و 
الشرق من دور ریادي عل�ى م�ّر ال�ت�اری�خ، 

 علماً بأن المسیحیة أسبق من اإلسالم.
 

تقلّص مسیحیو الش�رق ف�ق�د ك�ان ع�ددھ�م 
أم�ا %،  20أوائل القرن العشرین یق�ارب 

وف��ي %    5ال��ی��وم ف��إن ع��ددھ��م أق��ل م��ن 
القدس وحدھا كان عدد المسی�ح�ی�ی�ن ال�ع�ام 

أل�ف�اً، أم�ا ال�ی�وم ف�إن  50یزید عن  1948
آالف، وث�م�ة رس�ائ�ل  5عددھم ی�ق�ل ع�ن 

ع�دی�دة ل�ھ�ذا االس�ت��ھ�داف، خص�وًص�ا ب�ع��د 
 الفوضى التي حلّت بالعراق وسوریا:

 
 أولھا 

دفعھم ل�ل�ھ�ج�رة، وھ�ي رس�ال�ة م�ل�غ�وم�ة  
ھدفھا تألیب المجتمع الدولي عل�ى ب�ل�دان�ن�ا 
وضّد المسلمین بشكل ع�ام ب�زع�م أن�ھ�م ال 
یریدون العیش مع ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن ف�ي دول 
الشرق، فكیف سیتعایشون مع المسیحی�ی�ن 

 15في الغرب، حیث ی�وج�د م�ا ی�زی�د ع�ن 
م��ل��ی��ون مس��ل��م. وی��ن��ع��ك��س األم��ر ع��ل��ى 
استھداف األدیان األخ�رى وھ�و م�ا حص�ل 
في عملی�ة ت�ھ�ج�ی�ر ال�ی�ھ�ود ال�م�ری�ب�ة ف�ي 
خ��م��س��ی��ن��ی��ات ال��ق��رن ال��م��اض��ي، وھ��و م��ا 
استغلّتھ "إسرائیل" أحسن استغالل ب�زع�م 
أن المسلمین یستھدفون ال�ی�ھ�ود وال�دی�ان�ة 

 الیھودیة.
 وثانیھا 

العزف على سمفون�ی�ة أن ال�ت�ع�ای�ش ب�ی�ن  
أت��ب��اع األدی��ان ف��ي الش��رق ی��ك��اد ی��ك��ون 
مستحیالً، خصوصاً في ظّل أجواء التعّصب 
والتطّرف والغلو التي تنتج عن�فً�ا وی�ت�غ�ّذى 
علیھا اإلرھاب وأن استھداف المس�ی�ح�ی�ی�ن 
یعني انحس�ار رق�ع�ة ال�دی�م�ق�راط�ی�ة وش�ح 
مساحة الحریات وھي رسالة سلبیة أخ�رى 

 إلى المجتمع الدولي.
إن است�ھ�داف ال�م�س�ی�ح�ی�ی�ن ھ�و   –وثالثھا 

س��الح ذو ح��ّدی��ن أح��دھ��م��ا ھ��دف��ھ ت��ف��ری��غ 
مجتمعاتنا من طاقات علمیة وفكریة وفن�ی�ة 
وأدب�ی�ة واق��ت�ص�ادی�ة، وث�ان�ی�ھ��م�ا إض�ع��اف 
تضامن مسیحیي العالم مع حقوق�ن�ا، ع�ل�م�اً 
بأن مسیحیي الشرق دافعوا عن ف�ل�س�ط�ی�ن 

وكان للفاتیكان موقفً�ا   ضّد حروب الفرنجة
مناصًرا لحقوقھا وھو ما أثر حی�ن�ھ�ا ع�ل�ى 
موقف إسبانیا والبرتغال وإی�رل�ن�دا وب�ع�ض 

 دول أمریكا الّالتینیة.
 

وإذا كان السید المسیح ولد ف�ي ب�ی�ت ل�ح�م 
فالمسیحیون لیسوا أغ�رابً�ا، وال�م�س�ی�ح�ی�ة 
بنت المنطقة العربیة وأن الكتب المسی�ح�ی�ة 

ع�ام ب�ال�ل�غ�ة  1000كتبت م�ن�ذ أك�ث�ر م�ن 
العربیة، ومن الشرق انتشرت ال�م�س�ی�ح�ی�ة 

 في أصقاع المعمورة.
ال��م��س��ی��ح��ی��ون ك��م��ا ق��ال الس��ی��د ال��م��س��ی��ح 
"أغصان الكرمة" و "ملح العرب" وھ�م�ا 
عنوانان لكتابین كنت قد أص�درت�ھ�م�ا خ�الل 

  العقد المنصرم.

 "اة إ الو " ان

 عبد الحسین شعبان



07  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 826  

  22 Jun 22 • Year 17 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

        
   

سنحت لي الفرصة مؤخرا من قراءة روایة الصحف�ي 
وال�روائ�ي ال�ع�راق��ي ف�ات��ح ع��ب�د الس��الم ال�م��وس�وم��ة 

ال�ط�ب�ع�ة االول�ى، الص�ادرة ع�ن   ،”الطوفان ال�ث�ان�ي“ 
الدار العربی�ة ل�ل�ع�ل�وم ـ� ب�ی�روت ف�ي آب/ اغس�ط�س 

، والتي تقع في أكثر من ث�الث�م�ائ�ة وخ�م�س�ی�ن 2020
صفحة من ال�ح�ج�م ال�م�ت�وس�ط وغ�الف م�ن تص�م�ی�م 

وعشرین فصال، تحمل سلس�ل�ة  الفنان علي القھوجي.
م��ن االح��داث ال��واق��ع��ی��ة وص��ور درام��ات��ی��ك��ی��ة ت��ب��دو 
كحكایات من الخیال العلمي. تفاصیل أزم�ن�ة وأم�اك�ن 
متغیّرة، ما ان یغادرھا القھر ح�ت�ى ی�ع�ود ال�ی�ھ�ا م�ن 
جدید. الروایة ع�م�ال درام�ی�ا ب�ب�ص�م�ة ف�ن�ی�ة، ع�وال�م 
واضاءات واحداث وتواریخ ح�ق�ب م�ؤل�م�ة ك�ادت ان 

ف�ي ب�الد ”  محو االمیة الثقافیة“ تقضي على خطوات 
 ..الرافدین وتعود بھا الى العصور الظالمیة

روای�ة م�ث��ی�رة ل�الھ��ت�م�ام وال��دراس�ة، ل�ك��ن الب�د م��ن 
االضاءة الى انني في ھذه الفسحة الكتابیة، لست م�ن 

ف�ی�م�ا ی�ت�ع�ل�ق االم�ر ”  ال�ك�ت�اب�ة“ المتحمسین لتسمیة 
، ” العمل النقدي“ باالصدارات الشعریة او الروائیة بـ 

كما متعارف علیھ بین بعض الكتاب العرب،، لف�ھ�م�ي 
م�ع�ای�ی�ر  ب�اس�ت�خ�دام  ت�ق�ی�ی�م” على ان الكتابة ت�ع�ن�ي 

اي تمظھر یتیح للقاريء الوقوف عل�ى  ،“ موضوعیة
جمال�ی�ات الس�رد ال�روائ�ي، او ب�ال�م�ع�ن�ى ال�ت�ق�ری�ب�ي 

لتكون المسافة ب�ی�ن ال�روائ�ي ”  فحص العمل االدبي“ 
غ�ی�ر ”  انشاًء إعالم�ی�اً “ والمتلقي ثنائیة ومباشرة، ال 

قادر على وصف الروایة في تنوع�ھ�ا وت�م�ی�زھ�ا ع�ن 
االشكال االخرى في ممارسة ال�ك�ت�اب�ة وف�ن ال�ت�ع�ب�ی�ر 

بمعنى آخر اثارة فضول المت�ل�ق�ي، ل�ل�ب�ح�ث ”.  لغویا“
عن مص�در الس�ت�ك�ش�اف ال�روای�ة، ب�دل رأي ال�ن�اق�د 

، وھو ف�ي أغ�ل�ب االح�ی�ان رأي م�ج�ازي او ” كناقد“ 
نسبي ان جاز الت�ع�ب�ی�ر، واح�ی�ان�ا م�رت�ب�ط ب�ال�م�وق�ف 

 .الشخصي في مجتمعاتنا العربیة
فاتح عبد السالم كاتب وروائي وصحفي ع�راق�ي ول�د 
بمدینة الموصل، ویقیم حالیا ف�ي ل�ن�دن، ت�خ�رج م�ن 
قسم اللغة العربیة في كلیة اآلداب بجامعة ال�م�وص�ل، 
حصل على درجة الماجستیر في األدب ال�ع�رب�ي ع�ن 

الشخصیة الریفیة في قص�ص »دراسة قدمھا بعنوان 
، ثم حصل على درجة الدكتوراه ع�ن «یوسف أدریس

”. الحوار في الروایة العراقی�ة“ رسالة قدمھا بعنوان 
ع�م�ل ف�ي ال��ع�راق اس�ت�اذا مش�ارك��ا ف�ي م�ادة األدب 

العربي الحدیث. صدر لھ العدید من االعمال الروائ�ی�ة 
 .والقصصیة والفكریة والنقدیة والدراسات االكادیمیة

تجمع ب�ی�ن ال�واق�ع  ” الطوفان الثاني“روایتھ الجدیدة 
والخیال، فصلھا االول الذي تبدأ عنده رحلة الروای�ة، 
یثیر تساوالت جوھریة لم تتوقف عند حدود الخات�م�ة 

بل كشف لنا الكاتب عبد الس�الم ”.  الفصل العشرون“
من خالل امكانیاتھ االبداعیة وال�ت�ج�ری�ب�ی�ة واس�ل�وب�ھ 

ال�ن�ص االدب�ي ال�ذي ی�م�ث�ل ”  ج�وھ�رة“ السردي عن 
األساس، وما تمتاز بھ الروایة ـ وعن مفاھیم وانماط 
جمالیة بطریقة واضحة وأنیقة.. ((ثنت رقبتھ�ا ع�ل�ى 
ركبتیھا، وأحاطت بذراعیھا ساقیھا المنطویتین ع�ل�ى 
شكل ھرم. غطس رأس�ھ�ا ب�ی�ن رك�ب�ت�ی�ھ�ا، ول�م ی�ب�ق 
ظاھرا منھ سوى جزء من شعرھا. بدت كَمن تمارس 
تمرینا ریاضیا یقتضي حب�س ان�ف�اس�ھ�ا)).. ی�ب�دو ان 
الكاتب عندما بدأ كتابة ھذا النص في مستھل روای�ت�ھ 

)، اراد ان یبقي ال�ب�اب م�وص�ودا، ع�ل�ى غ�ی�ر 5(ص 
العادة، بطریقة مختلفة عن نشأة الروایة، ایة روایة، 
ومقدماتھا، جعلت النص عمال متكامال بدون ت�ع�ل�ی�ق، 
لكنھ مستمر وواضح ت�م�ام�ا. ی�ك�ش�ف ع�ن إم�ك�ان�ات�ھ 
السردیة التفجیریة في الفصول الالحقة، م�ع ت�ف�اص�ل 
دراماتیكیھ أكثر مالءمة من وج�ھ�ة ن�ظ�ر ج�م�ال�ی�ة ـ 
الیومیات، االزمنة، واالماكن، األمثال، السیر ال�ذات�ی�ة 

 .التلقائیة وما إلى ذلك
القیمة “ ال یمكن اختزال ”  الطوفان الثاني“ في روایة 

ل��الح��داث وال��ح��روب ال��ك��ارث��ی��ة ال��م��ؤل��م��ة ”  االدب��ی��ة
والشاقة بعیدا عن مظاھر القیم الفنیة م�ث�ل ب�ان�ورام�ا 
عریضة.. اقتبس من صفحة الغ�الف االخ�ی�رة: ((ف�ي 

یواصل الروائي العراقي فاتح عب�د ”  الطوفان الثاني“ 
السالم. الماكث االبدي في كنف ال�ح�روب، مش�روع�ھ 
السردي في ال�ب�ح�ث ع�ن ذل�ك ال�م�ع�ادل ال�م�س�ت�ح�ی�ل 
النھیارات الحروب.. بؤرة روائیة تنبض تحت انساق 
من رماد ماكر. یغطي ذات االرض ال�ت�ي ن�ح�ت ف�ی�ھ�ا 
الطوفان االول اصوات المالح�م واالس�اط�ی�ر وان�ف�اس 

خط مش�روع ”  الطوفان الثاني“المدن المضیئة.. ھنا 
منكسر لحیاة حالمة. ال یقھرھا تنین النار. حیاة تأب�ى 
اال ان ترسم مالمح الوجھ الحتمي اآلخر من الح�رب، 

بالمعنى االوسع: األع�م�ال االدب�ی�ة ھ�ي  ایة حرب))..
في األساس مساحات مادیة محددة لھا طاب�ع ج�م�ال�ي 
أو فني مقصود. اراد ال�ك�ات�ب ف�ي مس�ت�ھ�ل ال�روای�ة، 
ایصالھا للمتلقي ببس�اط�ة، كش�رط ض�روري. وع�ل�ى 
ضوء ذلك، یم�ك�ن ف�ھ�م االم�اك�ن واالزم�ن�ة ال�ت�ي ت�م 
إنش��اء ال��روای��ة ف��ي ظ��روف اك��ت��ن��ف��ھ��ا ال��ع��دی��د م��ن 
ال�م�ص�ائ�ب واالخ�ط�ار وال�ت��رح�ال. وف�ي ال�ن�ھ�ای�ة، ال 
یخضع الجزء االول لھذه الظروف واالشیاء فح�س�ب، 
انما تأثرت الفصول التسعة عش�ر االخ�رى ب�اح�داث�ھ�ا 

 .الفرعیة والرئیسیة والنوعیة الشاملة
((اشتراك بریطانیا في الحرب مع االمریكان الح�ت�الل 
العراق. انتابتني دفقة من افعالي الص�ب�ی�ان�ی�ة، وق�ل�ت 

ماذا لو اطلقت اآلن صرخ�ة ف�ي ال�ع�رب�ة، “ في سري 
الفصل العاشر. ((ما سر ھ�ذه  137انا عراقي؟)) ص 

االرض التي طردتني طفال، ورمت بّي في ذلك الب�ح�ر 
المظلم، ثم اعود الیھا رج�ال ف�اج�دھ�ا غ�ری�ب�ة ع�ن�ي، 
كلما شممت ترابھا ف�اض�ت ف�ي ن�ف�س�ي م�وج�ات م�ن 
الحزن، تغمرني ح�ت�ى اث�م�ل م�ن ال�دھش�ة، او ل�ع�ل�ھ 
الخوف دون س�واه م�ن ال�م�ش�اع�ر، غ�ی�ر ان رائ�ح�ة 
التراب الساحرة كانت تعاند بقوة في سحبي ال�ى ذل�ك 

ال�ف�ص�ل  287الشوق الغامض الذي ال ینت�ھ�ي)) ص 
الثامن عشر..((اخبرني عمي وھو یرقب�ن�ي ب�ال�م�رای�ا 
ان ھناك َمن سرق اجزاء من ت�ل�ك االع�م�دة... ك�ان�ت 
ابراجا عمالقة لم استطع تخیل صورة الشخص ال�ذي 
یمكنھ ان یسرقھا... كان اكبر ھمنا ھ�و ك�ی�ف ن�ج�ت�از 
حاجز سیطرة یصادفنا، وكیف لنا ان نمیّز انھ ح�اج�ز 
تابع لقوات الحك�وم�ة او ل�م�س�ل�ح�ی�ن ی�رت�دون ن�ف�س 
مالبسھا ولدیھم نفس سیاراتھا ایضا، من الممكن ان 
یقتلوا االنسان بسبب اسمھ او دینھ او مذھب�ھ؟)) ص 

 .الفصل العشرون 350
 

اعتمد الكاتب في كتابة روایتھ آلیات ال�دق�ة ال�زم�ن�ی�ة 
واالجتماعیة والمكان�ی�ة، إذ ح�ددھ�ا ع�ل�ى أن�ھ�ا ق�ل�ب 
العمل، ولیس ف�ق�ط ع�م�ل روائ�ي اح�داث�ھ م�ت�ش�اب�ك�ة 
ومعقدة خالل ازمنة مختلفة مألھا المؤلف ب�ال�ح�ی�اة.. 

(ت�ح�ف�ی�ز ال�م�ادة) ـ� ل�ی�ص�ب�ح ”  ألنوشك�ا ب�ات�ي“ وفقا 
في نقطة ال�ت�ب�ل�ور ”  الصخب الكامل والصخب مقدما“

المبكرة التي یمكن من خاللھا تنظی�م ك�ل اإلض�اف�ی�ات 
بطریقتین على األقل. من ناحیة، ال�م�زی�د م�ن ال�م�واد 

“ فن الكتاب�ة” األدبیة، ومن ناحیة أخرى تلبیة مطلب 
م���وری���س “ ك���م���ا یش���ی���ر ال���ى ذل���ك ال���ع���ب���ق���ري 

 .(القدرة على زیادة األداء المعرفي للكاتب)” بالنشو
، ان ال�ك�ات�ب ” الطوف�ان ال�ث�ان�ي“ما یلفت االنتباه في 

فص�ول “ ف�ات�ح ع�ب�د الس�الم، ك�ان م�وف�ق�ا ف�ي ج�ع�ل 
ح�ب�ك�ة “ م�ت�أل�ف�ة م�ع ب�ع�ض�ھ�ا ال�ب�ع�ض كـ� ” الروایة

ع�م�ل “ ، تسمیھا (تی�ری�زا ف�ری�دری�ش) بـ� ” سینمائیة
كما مكننا م�ن اك�ت�ش�اف ال�ك�ث�ی�ر م�ن ”.  بمعنى الكدح

المواقف االجتماعیة والعدید م�ن االح�داث واألزم�ات 
واالضطرابات المثیرة لالھتمام في السنوات ال�ق�ل�ی�ل�ة 

” ل�ل�روای�ة“ الماض�ی�ة. ف�ی�م�ا ی�ظ�ھ�ر االب�داع األدب�ي 
ن�ف�س�ھ�ا، س�ی�اق�ات ف�ی�زی��ائ�ی�ة ب�ارزة، ت�رت�ب�ط بس�ی��ر 
االحداث. لكنھا، تظل غیر واعیة (كالھروب الى عال�م 

ت��دف��ق “ آخ��ر، ك��ح��ل آن��ي) الج��ل ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى 
وھو ما كان بالفعل. اخیرا البد م�ن ال�ت�ن�وی�ھ  ” الكتابة

الى ان العناصر الالزمة، حتى في المرحلة ال�ج�ام�ح�ة 
اثناء كتابة النص الروائي، كانت حاضرة، وال�ل�ح�ظ�ة 

لعبت دورا م�ھ�م�ا، غ�ال�ب�ا م�ا ی�ت�م ”  الھارمونطیقیة“ 
تجاھل�ھ�ا ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ن�اھ�ج الش�ك�ل�ی�ة ألدب 

 .الروایة

 .."من اا" روا 
!!  أ  در  وأ أز  

 عصام الیاسري/المانیا
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في دیوانھ الجدید (فرادیس إی�ن�ان�ا)    
الصادر عن دار ال�ی�ن�اب�ی�ع / دمش�ق 

یواصل الشاعر الكب�ی�ر  2022مایس 
یحیى الس�م�اوي رح�ل�ت�ھ ف�ي س�م�اء 
األسطورة السومریة؛ لیقدم لن�ا ع�ل�ى 
طبق الش�ع�ر الس�اح�ر ت�اری�خ وادي 
ال�راف�دی�ن ش��ع�ری�اً وال�م��م�ت�زج ب�ف��ّن 
األساطیر، التي ھ�ي دی�وان ب�الد م�ا 
بین النھرین تدویناً مخیالیاً، وتفس�ی�راً 
طفولَي الوعي لبروز الملوك (اآللھ�ة 
ال�م�ق�دس�ة)، ل��یُ�ض�ف�وا ع��ل�ی�ھ�م آی��ات 
التقدیس، من خالل ابراز بطوالت�ھ�م، 
وم�الح�م�ھ�م ال�ق�ت�ال�ی�ة، وان�ج�ازات�ھ�م 
البنائیة الحضاریة، وبح�ث�ھ�م ال�دائ�ب 
عن الخلود (جلجامش)، اض�اف�ةً ال�ى 
تفسیر الظواھر الطب�ی�ع�ی�ة، وال�َخ�ْل�ق 
وال���والدة ت���ف���س���ی���راً اس���ط���وری���اً 
میتافیزیقیاً، فیھ من ال�خ�ی�ال ال�ج�ام�ح 
بعیداً عن العلل المنطقیة العقلیة؛ ف�ق�د 
كانت الُمخیَّلة الُحلُ�م�ی�ة ال�الع�ق�الن�ی�ة 
ھي السائدة في النظر ال�ى ال�ظ�واھ�ر 
والمسب�ب�ات، وم�ا وراءھ�ا. ل�ذا ف�إَن 
األساطیر ھي الوعي الطفولي األول 
الً ف�ي نص�وص أدب�ی�ة  لإلنسان ُمسجَّ
في عصور بدایات ت�ك�وی�ن ال�وع�ي، 
والتجمعات ال�ب�ش�ری�ة، وال�ت�أم�ل ف�ي 
الكون والواقع الذي كانت تعیش فیھ، 
والطبیعة المحاطة بھ�ا. م�ع تس�ج�ی�ل 
ال��ط��ق��وس ال��م��واك��ب��ة ل��ألح��ت��ف��االت 
الدینیة، والبحث عما خلف ال�ظ�واھ�ر 
الغامضة عندھم، الستكشاف ال�ك�ون، 
وماوراء تكوین االنسان وال�ح�ی�وان، 
وتقلبات الطبیعة والفصول وما كان�وا 
یرونھ فیما حولھم، وم�ا ف�ي الس�م�اء 
من شمس وقم�ر ون�ج�وم وك�واك�ب، 
وسحاب ومطر، وحین ل�م ی�ت�م�ك�ن�وا 
مْن العثور على الت�ف�س�ی�ر ال�م�ن�ط�ق�ي 
ال�ط��ب��ی��ع��ي، ات��ج��ھ�وا ن��ح��و ال��خ��ی��ال 
واألسطورة، فتخیلوھا آلھةً تش�ب�ھ�ھ�م 
ف��ي م��م��ال��ك وم��دن، ول��ھ��ا رع��ی��ة 
ی��ح��ك��م��ون��ھ��م وی��وج��ھ��ون��ھ��م حس��ب 
أھوائھم، وھ�م ال�ذی�ن یس�یّ�رون ھ�ذا 
ال��ع��ال��م األرض��ي. ف��خ��ل��ق��وا ل��ھ��م 
شخصیاٍت  (آلھة) وأح�داث�اً ووق�ائ�ع، 
وتخیّلوا أنھا تمتلك مضائر كل ما في 
الكون ومنھا اإلنسان، فوض�ع�وا ل�ھ�ا 
أس��م��اء، وخ��ل��ق��وا ل��ھ��ا م��م��ال��ك ف��ي 

 السماء، فعبدوھا وتقّربوا إلیھا.
ھذه األساطیر، ومنھا أساطیر ما بی�ن 
ال�ن��ھ��ری�ن، ال��م��ص�اغ��ة ع��ل�ى ش��ك��ل 
مالحم، ھي الت�ي ب�ق�ی�ت ح�ی�ةً ح�ت�ى 
الیوم، ومادامت الحیاة ن�ابض�ةً ع�ل�ى 
األرض، تبین لنا مس�ت�وى ال�ت�ف�ك�ی�ر 
واإلدراك البشري في تلك ال�ع�ص�ور 
السحیقة في ال�ق�دم. وھ�ي ال�ت�ي ك�ان 
ل��ھ��ا؛ وال ی��زال، وس��ی��ب��ق��ى؛ األث��ُر 
العظیم على الشعر، عربیاً وع�ال�م�ی�اً. 
وق��د أخ��ذت م��ك��ان��ھ��ا ف��ي الش��ع��ر 
المعاصر بشك�ل ط�اٍغ أح�ی�ان�اً، م�ن�ذ 
والدة ح�رك�ات ال��ت�ج�دی�د ف�ي ش�ك��ل 

القصیدة ال�ع�رب�ی�ة ت�ف�ع�ی�ل�ی�اً (الش�ع�ر 
الحّر) ونثریاً (قص�ی�دة ال�ن�ث�ر). وق�د 
أخ�ذت أش�ك�االً م�ت�ب�ای�ن�ة ف�ي أث�رھ�ا 

 المتسلل في النّص الشعري:
. ھ�ن�اك م�ن الش��ع�راء م�ْن یُ�ق�ح��م 1

األسطورة ضمن ال�ق�ص�ی�دة إق�ح�ام�اً، 
دون وجود ت�راب�ط أو ص�ل�ة ض�م�ن 
سیاقھا مضموناً وشكالً، وھذا لمج�رد 
ال�ت��ظ��اھ��ر ب�ام��ت��الك ث��ق�اف��ة واس��ع��ة 
ومعرفة، والتصّور بأّن ذلك یض�ی�ف 

 غنًى وعمقاً على القصیدة.
. الفئة الثانیة من الشعراء ھم ال�ذی�ن 2

تأتي األسطورة أو شخ�ص�ی�ات�ھ�ا ف�ي 
سیاق التناّص والتماھي بی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 
مضمون القصیدة. وتكون م�ن غ�ی�ر 
إقحاٍم أو صنعة میكانیكیة ف�ن�ی�ة، ب�ل 
عفویةً ضمن الت�درج ال�ب�ن�ائ�ي أث�ن�اء 
والدة القصیدة، وبدون  وعيٍّ وع�م�ٍد 
من الشاعر، وإنما تنبعث من خ�زی�ن 
المحفوظ ف�ي ذاك�رت�ھ م�م�ا ق�رأ م�ن 
األس�اط�ی�ر، ووع��ى م�ا ت��ك�ن�زه م��ن 
صور وای�م�اءاٍت ودالالت وم�ع�اٍن، 
لذا ع�ن�د ن�زول وح�ي الش�ع�ر؛ ب�ع�د 
تجربة واقعیٍة أم روح�ی�ة مس�ت�ل�ھ�م�ة 
مما عاشھ ویعیشھ، وأحسھ وی�ح�ّس�ھ، 
وعاناه ویعانیھ، وفّكر وی�ف�ّك�ر ف�ی�ھ، 
ولوجود حلقة من التراب�ط وال�ت�الق�ي 
بی�ن ذل�ك وب�ی�ن م�ع�ان�ي وت�ج�ل�ی�ات 
وارھاصات األسطورة؛ فعن�د ك�ت�اب�ة 
القصیدة تتسلل األسطورة بمضمونھ�ا 
وشخصیاتھ�ا وأح�داث�ھ�ا ال�ى ال�ن�ّص 
دون قصد، وإنما بعفویك مخفی�ة ف�ي 

 إحساس ووعي الشاعر. 
. أما القسم الثالث من الشعراء، فھ�م 3

ال��ذی��ن یس��ت��وح��ون ویس��ت��ل��ھ��م��ون 
األسطورة وینظمون ع�ل�ى إی�ق�اع�ھ�ا 
مضمون�اً وم�خ�ی�ل�ةً، وح�ت�ى ش�ك�الً، 
ل��ی��خ��رج��وا ع��ل��ی��ن��ا ب��ق��ص��ی��دة ف��ی��ھ��ا 
األسطورة القدیمة تتح�رك بص�ی�اغ�ة 
م��ع��اص��رة روح��اً وش��ك��الً وص��وراً 

 وخیاالً. 
. وھناك فئة رابع�ة م�ن الش�ع�راء، 4

وھم الذین یتقمصون شخصی�ات م�ن 
األساطیر، ویتوّحدون روحیاً ونفسی�اً 
ومخیاالً مع�ھ�ا، ل�ی�ص�ب�ح�ا واح�داً ال 
انفصام بینھما. لكّن ذلك ی�ت�ح�قّ�ق ف�ي 
إطار إمكانیة الشاعر العالیة، وثقافت�ھ 
األسطوریة الكبیرة، ووعیھ وإدراك�ھ 
التام لكل تجلیات وارھاص�ات وف�ك�ر 
وروح األس���ط���ورة وم���الح���م���ھ���ا 
العظیمة. وال یأتى ھذا إال ب�ال�م�وھ�ب�ة 
الشعریة الكبی�رة، والش�اع�ری�ة ال�ف�ّذة 
الخارقة، واإلمكانیة الفن�ی�ة ال�راق�ی�ة، 
والخیال المترامي الجامح، وال�م�ق�درة 
اللغویة الواسعة. وبذا یقدر على خل�ق 
ن��صٍّ ی��وازي نص��وص األس��اط��ی��ر 
الكب�رى، وب�إم�ك�ان�ی�ات�ھ�ا ال�ف�س�ی�ح�ة، 
وصورھ�ا، وأح�داث�ھ�ا، وأوص�اف�ھ�ا، 
وت��ج��ل��ی��ات��ھ��ا ال��روح��ی��ة وال��ح��س��ی��ة، 
وص��راع��ات��ھ��ا ال��م��ت��الط��م��ة ب��ی��ن 
الش��خ��ص��ی��ی��ات وال��ح��وادث، وب��ی��ن 
الشخصیات وأن�ف�س�ھ�ا، وح�وارات�ھ�ا، 
ومنولوجاتھا الداخلیة. ومن ھذه الفئ�ة 
شاعرنا الكبیر یحیى السماوّي، إْن ل�م 
ی��ك���ن ھ��و خ���ال��ق ھ���ذه اإلت���ج���اه 
األس�ط�وري. وأم�ام�ن�ا ھ�ذا ال�دی��وان 

 السفر (فرادیس إینانا).
یبدأ الدیوان بقصیدة "ھبوط اینانا م�ن 
عالمھا العلوي"، ح�ی�ث ی�ك�ش�ف ل�ن�ا 
فیھا الشاعُر ال�ھ�دَف م�ن ھ�ب�وط�ھ�ا، 
ماضیاً في التعداد  ش�ع�ری�اً، وب�ل�غ�ت�ھ 
السحری�ة، وب�الغ�ت�ھ ال�خ�ّالق�ة ال�ت�ي 
خرجت  ع�ل�ى ع�ب�اءة ال�ك�ال�س�ی�ك�ي 
التقلیدي الم�ن�ھ�ج�ی�ة الص�ارم�ة، م�م�ا 
وصل إلینا من البالغة أیام ازدھارھا 
كفن أدبّي نقدي، بما حوتھ من مناھ�ج 
م��ن ال��ب��ی��ان وال��ب��دی��ع، ون��ظ��ری��ات 
ال��ب��الغ��ی��ی��ن، وت��ف��رع��ات��ھ��ا. ی��ق��ول 
السماوّي في علّة ھ�ب�وط إی�ن�ان�ا م�ن 

 برجھا العالي:
 *َھبَطْت من بُرِجھا العلويِّ إینانا

 احتِجاجاً 
 ضدَّ أنلیَل وما یكنُز من تِبرٍ 

 وماٍل وقِیانْ 
 المعبِد األخضرِ  " وریاٍش في ِرحابِ 

" 
 .. في وادي الیَتامى

 والُمرائیَن الُمَصلِّیَن أماَم الناسِ 
 .. َجھراً 

إذن، في نظر شاعرنا أن السبب ف�ي  
الھبوط ھو االحتج�اج ع�ل�ى ط�غ�ی�ان 
اإللھ إنلیل ـ إلھ ال�ری�اح وال�ع�واص�ف 
والھ�واء واألرض، وك�ن�زه ل�ل�ذھ�ب 
والمال امتالك�ھ ال�ج�واري ال�ح�س�ان. 
لكّن السؤال ھو: ما عالقتھ ب�األرض 
البشریة التي على ض�وئ�ھ�ا اس�ت�ل�ھ�م 
شاعرنا ھذه القصیدة المست�وح�اة م�ن 

 األسطورة؟
في المقطع أعاله توریة ی�ل�ج�أ ال�ی�ھ�ا 
الش�اع�ر، م�ن غ�ی�ر م�ب�اش�رة ، ف��ي 
كش��ف ع��ورات وك��وارث ال��ن��ظ��ام 
السائد في وادینا ال�م�ق�دِس ال�راف�دی�ن. 
فقد استلھم األسطورة وتماھى م�ع�ھ�ا 
ف��ي ادان��ة م��ا ی��ج��ري ع��ل��ى أرض 
العراق. فإنلیل ھنا ترمیز ل�ح�اك�م�ی�ن 
في العراق، فانلیل بما أنھ إلھ ال�ری�اح 
والعواصف والھواء واألرض، یلتقي 
حكامن�ا ب�رم�زی�ت�ھ، ح�ی�ث ی�ث�ی�رون 
ال��ع��واص���ف وال���ری��اح ف��ي وادي 
الرافدین، فتق�ل�ع الش�ج�ر، وت�ع�ص�ُف 
بالبیوت والحواضر، وتق�ض�ي ع�ل�ى 
الزرع والضرع، والحرث وال�ن�س�ل، 
ك��م��ا ی��م}ون خ��واءن��ھ��م ب��ال��م��ال 
ال�م��س�روق م�ن خ�ی��رات ال��ب�ل��د. ل��ذا 
غضبت األم إین�ان�ا، رم�ز ال�خ�ص�ب 
وال��ح��ّب وال��ع��دال��ة، م��ث��ل��م��ا أم��ھ��ات 
ال��ع��راق، ف��ي ح��بّ��ھ��ن وح��ن��ان��ھ��ن 
وخصبھن وعدالتھن، وحدبھن ع�ل�ى 
أبنائھن، ودعائھن بالخ�ی�ر وال�ع�اف�ی�ة 

 والسعادة لكّل الناس. 
كما نقرأ ك�ذل�ك ع�ل�ة ھ�ب�وط�ھ�ا ال�ى 
األرض في قصیدة (فق�دت م�ع�ان�ی�ھ�ا 

 المعاني) إذ یقول فیھا:
غیفُ   َصغَُر الرَّ

وأصبَح التنُّوُر في أوروَك یست�ج�دي 
 الدُّخانَ 

 وشاَص في النخِل النضیدُ 
عاةْ   وأقفَرْت ُسوُح البالِد من السُّ

// 
 إآل من الُمتَلثِّمینَ 

وِر التقاةْ   وحاملي الساطوِر والزُّ
// 

 / ال�ج�م�الِ  / وإلھةُ األمطاِر والعشقِ 
 / الطھرِ 
 إینانا

 اْستعاذْت من أُلوَھتِھا
 فآثََرِت الحیاةَ كأيِّ عاشقٍة فتاةْ 

// 
88 

َھبَطْت بمشح�وٍف م�ن ال�ب�رديِّ م�ن 
 علیائھا لألرضِ 

 لكنْ 
 لم تجْد أوروَك في أوروكَ 

 فاتجھْت الى الال أینَ 
 ھاربةً بِتِْبِر عفافِھا نحو القِصيِّ 

 من الجھاتْ 
فما یحدث في أوروك (العراق) الیوم 
م��ن ف��ق��ر ون��ق��ٍص ف��ي ال��خ��ی��رات 
والثمرات، وتسلّط القتل�ة وال�ف�اس�دی�ن 
والمارقین والم�اف�ی�ات، ج�ع�ل ای�ن�ان�ا 
تس��ت��ع��ی��ذ م��ن ع��رش��ھ��ا وت��اج��ھ��ا 
وألوھ�ی�ت�ھ�ا، وت�ق�ّرر أن ت�ھ�ب�ط م�ن 
ع��ل��ی��ائ��ھ��ا ال��ى  أوروك (ال��واق��ع 
األرضي اإلنساني)؛ لتعیَش كأّي فتاة 
حالمة عاشقة بسیط�ة ول�ت�ك�وَن ف�رداً 
في مجتمعھا، تتحرك، تعشق، تعی�ش 

 آدمیةً بسیطة.
ی��ح��ی��ى الس��م��اوّي ب��ھ��ذا االس��ت��ل��ھ��ام 
األس��ط��وري یض��ف��ي ال��ع��ص��رن��ة 
واألنسنة على إینانا واآللھة ، بمع�ن�ى 
األسطورة المعصرنة (ال�م�ع�اص�رة). 
وھ��و م��ا نس��ت��ق��رأه ف��ي ال��دی��وان، 
ونستنبطھ مما یقولھ الشاع�ر وی�ب�وح 
ب��ھ، وك��ذل��ك م��ن م��ج��م��ل قص��ائ��ده 
األسطوری�ة اإلس�ت�ل�ھ�ام وال�م�ع�ایش�ة 
الحسیة والمخاض، وال�ت�ي ت�ت�ض�م�ن 
ش�خ�ص�ی��اٍت وم�ع��ان�ي وت�ن��اّص�اً م��ع 
األساطیر الرافدینیة، إذ یجّردھ�ا م�ن 
ال�م�خ�ی�ال ال��ب�دائ�ي ال�ط��ف�ول�ي وع�ی��اً 
وإدراك��اً لص��ائ��غ��ی��ھ��ا األوائ��ل، ف��ي 
عصور الطفولة اإلنسانیة. وھو خلٌق 
فنيٌّ یمتاز بھ یحیى الس�م�اوّي، وھ�و 

 رائدھا: 
 َھبَطَْت من بُرجھا العلويّ 

 أنثى
 مثَل باقي األنثَیاِت الِغیدِ 

 إآل أنھا
 لم تُك من طینٍ 

 **فقد كانْت من اإلبریِز والماءِ 
 وَزھِر الّزْعفُرانْ 

 ترتدي ثوباً من البرديِّ والنورِ 
 وقد أبَدلَِت القُبَّعةَ القطنَ 

 .. بِتاِج الُملكِ 
 .. والمشحوَف بالھودجِ 

 واْستغنْت عن القزِّ 
ف��أض��ح��ت ت��رت��دي ال��عُ��ش��َب وزھ��َر 

 األقحوانْ 
// 

 لم تقُْل ُشكراً لِیاقوتٍ 
 وال أف لفقرٍ 

ةَ   رَمِت الِمكحلةَ الفِضَّ
 والِعقَد الُموشَّى بعقیقٍ 

ْولَجانْ   ورَمْت بالصَّ
یؤنسُن شاعرنا اإللھة إینانا، ویمنحھا 
صفات البشر: فھي أنث�ى م�ث�ل ب�اق�ي 
األنث�ی�ات، ال�الئ�ي ال ی�رت�دی�ن ال�ق�ّز 
(الح�ری�ر) وال ی�ت�ح�لّ�ی�ن ب�ال�ی�اق�وت 
والذھب، وال ِعقٍد م�ن ال�ع�ق�ی�ق، وال 

یتكّحْلَن بِمكحلٍة من الفضة. كم�ا أن�ھ�ا 
ألقْت الصولجان جانباً، ل�ت�ع�ود ام�رأةً 
عادیةً بسیطةً في م�ل�ب�س�ھ�ا، رداؤھ�ا 
األرض بعشبھا وزھرھا، ال ت�ت�أفّ�ف 
وال تتذمر من ف�ق�رھ�ا، م�ث�ل�م�ا نس�اء 
سومر وبابل ال�ب�س�ی�ط�ات ف�ي وادي 

 الرافدین.
ھ��ذه اإلل��ھ��ة األم، ال��م��ل��ك��ة ذات 
الصولجان، رمز ال�ح�ّب وال�خ�ص�ب 
والعدالة، التي كانت كلم�ت�ھ�ا ال�ع�ل�ی�ا، 
نزلت من عرشھا الى الواقع ال�ی�وم�ي 
ل��ل��ب��س��ط��اء م��ن ال��ن��اس ف��ي أوروك 
(ال��ع��راق) ت��ت��ف��ق��د اح��وال��ھ��م ع��ل��ى 
األرض، لتفاجأ بحیاتی�ن ن�ق�ی�ض�ت�ی�ن 
لطبقتین في المجتم�ع: ط�ب�ق�ة تس�ك�ن 
القصور والقالع، وطبقة ف�ي أك�واخ 
الطین والق�ص�ب ف�ي أھ�وار س�وم�ر 
القدیمة ال�ع�ام�رة ب�ال�خ�ی�ر وال�ج�م�ال 
وال�ب�س�اط�ة، وال�ی�وم ج�ف�اٌف وج��دٌب 
وفقٌر، وتسلّط اللصوص وال�ف�اس�دی�ن 

 والقتلة واحتالل القیم:
 جابَِت األحیاءَ 

 تَستقرُئ حاَل الناِس في أوروكَ 
مانْ   في عھِد السالطین السِّ

// 
 فرأْت ما لْم یََر اآللھةُ األعلونَ 

 .. أكواخاً من البرديِّ والطینِ 
 وقالعاً وَمغانْ  .. قصوراً 

یس�ت�وح�ي الش�اع��ر ھ�ن�ا األس�ط��ورة 
لیوظ�فّ�ھ�ا ل�غ�رض�ھ الش�ع�ري، وھ�و 
تعریة الواقع الحاضر لب�الد م�ا ب�ی�ن 
ال��ن��ھ��ری��ن، وم��ا ت��ت��ع��رض ل��ھ م��ن 
عواصف وكوارث وفقر، م�ع ن�ھ�ٍب 
وس��ل��ٍب ل��ك��ن��وزه أرض��اً وزرع��اً 

 وضرعا وبتروالً.
فكما است�ل�ھ�م إی�ن�ان�ا، اس�ت�وح�ى م�ن 
األس�ط�ورة ف�ي م�ل�ح�م�ة ج�ل�ج�ام�ش 
ش��خ��ص��ی��ات أخ��رى ل��ی��ص��ّور م��ن 
خ�الل�ھ��ا، وب�م��ا ت�ح��م�ل م��ْن س�م��اٍت 
وإشارات وصفات، ل�ی�ص�ّور ال�واق�ع 
الراھن المخیّم في بالد سومر. ی�ق�ول 

 في قصیدة "فقدْت معانیھا المعاني":
َھبَطْت بمشح�وٍف م�ن ال�ب�رديِّ م�ن 

 علیائھا لألرضِ 
 لكنْ 

 لم تجْد أوروَك في أوروكَ 
 فاتجھْت الى الال أینَ 

 ھاربةً بِتِْبِر عفافِھا  نحَو القِصيِّ 
 من الجھاتْ 

// 
 واختاَر خمبابا اإلقامةَ في المدینةِ 

القل�ع�ِة " صاَر َربّاً حاكماً ُمتحّكماً في
 "الخضراءِ 

 یحرُس قصَرهُ جیشٌ 
 ویسجُد تحت قُبَّتِھ الوالةْ 

بعد أْن ھبطْت إینانا في أوروك الی�وم 
لم تجْدھا أوروك الت�ي ت�ع�رف�ھ�ا، ب�ل 
وج��دْت أّن خ��م��ب��اب��ا ال��وح��ش ف��ي 
الملحمة ھ�و ال�م�ل�ك وال�م�ال�ك اآلم�ر 
الناھي في قلعتھ الخضراء، فاست�خ�دم 
ال��ت��وری��ة ف��ي ش��خ��ص��ی��ة خ��م��ب��اب��ا 
األس�ط�وری�ة رم�زاً ل�ح�ك�ام ال�ع��راق 
الیوم، ك�م�ا وّرى ت�وری�ةً بـ�(ال�ق�ل�ع�ة 
الخضراء) الى (المنطقة الخض�راء)، 
حیث م�ق�ّر ال�م�ؤس�س�ات وال�ھ�ی�ئ�ات 
الرسمیة للدولة العراقیة، ورئاس�ات�ھ�ا 

اوا ا  رةا 
  دان "اد إم " اوّي
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الثالث. ول�م ی�ع�ْد خ�م�ب�اب�ا ال�وح�ش 
واحداً، ب�ل ت�ن�اس�َل ال�ى خ�م�ب�اب�ات 
ك��ث��ی��رة أب��ن��اًء وأص��ھ��اراً، ی��ف��ت��ون 
وی��ب��ی��ع��ون ویش��ت��رون، وی��رون، 
وخ�ل��ف�ھ��م س�رای��ا م�ن ال��م�ن��ت��ف�ع��ی��ن 

 واللصوص:
 

ما عاد خ�م�ب�اب�ا ب�أوروَك ال�ج�دی�دِة 
 واحداً 

 فبَنوهُ واألصھارُ 
ب�ات�وا ك�لُّ�ھ�م ف�ي ال�م�ع�ب�ِد ال�وث�ن��يِّ 

 ..خمبابا
 ویشت�ري .. یبیعُ  .. وكلٌّ ِمثلُھ یُفتي

.. 
 ولھ الَسرایا والمنافعُ 

 والُجباةْ 
 

حتى أنكیدو ال�ب�ط�ل اب�ن ال�ب�راري، 
وال��م��داف��ع ع��ن أوروك ب��ج��ان��ب 
ج��ل��ج��ام��ش، وھ��و ھ��ن��ا رم��ز ع��ن 
المناضلین األبطال الحریصین على 
وطن�ھ�م، ل�ك�ن�ھ�م ل�ع�ظ�ِم م�ا ی�رون 
ویعی�ش�ون ف�ي ظ�الل�ھ، وقس�وة م�ا 
یجري تحت حكم خمباب�ا (ال�ح�ك�ام) 
الى درجة الیأس، آثر أن یرحَل ع�ن 
أوروك (الع�راق)، م�ث�ل�م�ا اخ�ت�ف�ت 
(س��ی��دوري) ص��اح��ب��ة ال��ح��ان��ة ف��ي 

 ملحمة جلجامش، ورمز الحكمة:
 أوروُك ما عادْت كما في األمس

 سیدوري اختفت
 الرجوعَ  " أنكیدو " واختارَ 

 الى ظالِل الغابِة الحجریِة األشجارِ 
عاةْ   فانحَسَر الرُّ

 
غیفُ   َصغَُر الرَّ

وأصبَح التنُّوُر في أوروَك یستجدي 
 الدُّخانَ 

 وشاَص في النخِل النضیدُ 
عاةْ   وأقفَرْت ُسوُح البالِد من السُّ

// 
 إآل من الُمتَلثِّمینَ 

وِر التقاةْ   وحاملي الساطوِر والزُّ
 

 األسطورة واالغتراب في الدیوان:
 االغتراب غربتان: مكانیة وروحیة. 

ھ�و ال�ب�ع�د ع�ن  فاالغتراب المكاني
الوطن، لسب�ب أو آخ�ر. وم�ن أھ�م 
أسبابھ حین یشعر الفرد بخطٍر داھ�م 
علیھ وعلى عائلت�ھ؛ بس�ب�ب نش�اط�ھ 
السیاس�ي ووق�وف�ھ ف�ي وج�ھ ن�ظ�اٍم 

 جائر جاثم على أنفاس الناس.
ھ�و اإلحس�اس  واالغتراب الروح�يّ 

بانقطاع خیط الوصل ال�روح�ي ف�ي 
العالقة بین المغترب والمك�ان. وق�د 
یكون ھذا بی�ن ال�م�واط�ن وأرض�ھ، 
حین تخیّم على الوط�ن غ�ی�وٌم س�وٌد 
قاتمة، وعواصف قاصفة، من نظ�ام 
وحك�م ی�خ�ن�ق ال�ح�ری�ات، وأن�ف�اس 
الن�اس، ب�ال�ن�ار وال�ح�دی�د، ف�تُ�س�ل�ُب 
الحقوق، وتُخنَ�ُق األن�ف�اس ال�ى ح�دٍّ 
یشعُر الفرُد أنّھ غریٌب عن ال�وط�ن. 
وحینھا ی�ك�ون وق�ُع ھ�ذا اإلحس�اس 
مثل طعنات سكی�ٍن، ح�ت�ى یُض�ط�َر 
سكانھ على التفكی�ر ب�االن�ع�ت�اق م�ن 
خالل النضال المیداني، أو ال�ھ�رب 
ب�ح��ث�اً ع�ن م�الٍذ آم�ن. ل�ك��ن ی��ظ��ّل 
مش��دوداً ال��ى أرض��ھ األم ب��ح��ن��ی��ن 
جارٍف من خ�الل ال�ذك�ری�ات ال�ت�ي 
تجّر معھا الغربت�ی�ن. وم�ا أش�ّدھ�م�ا 

 على نفسھ حینھا!
یحیى السماوّي الش�اع�ر ال�م�ن�اض�ل 
المغترب، ال اختیاراً بل اضطراراً؛ 
ألنھ م�ن�اض�ل ص�ل�ٌب نش�طٌ، واج�ھ 

السلطة الباغیة بكّل م�ا ی�ح�م�ُل ف�ي 
ذاتھ من مش�اع�ر وط�ن�ی�ة، وأف�ك�ار 
ت�ق��دم��ی��ة إنس��ان��ی��ة أم��م��ی��ة، ف��ع��ان��ى 
المطاردة واالعتقال والسجن، وآخر 
المشوار شارك ف�ي ان�ت�ف�اض�ة آذار 

ضد السل�ط�ة ال�ح�اك�م�ة ف�ي  1991
العراق. ثم وج�د ن�ف�س�ھ الج�ئ�اً ف�ي 
معسكر رفحاء في المملكة الع�رب�ی�ة 

 السعودیة، ثم مغترباً في استرالیا. 
بقي السماوّي مش�دوداً ال�ى وط�ن�ھ، 
وفیاً ألرضھ، یلھبھ الحنین بس�ی�اط�ھ 
الى أوروك، حیث م�ن�ب�ت�ھ ووالدت�ھ 
وج�ذوره. ف�ك��ان��ت ال��ق�ص��ی��دة خ��ی��ر 
مستقّر روحّي وحّسّي للتع�ب�ی�ر ع�ن 
ھذه العالقة غیر المنقطع�ة. ف�ك�ان�ت 
القصائ�د ت�ت�رى، وت�ن�ھ�م�ر زك�ائ�َب 
زكائَب في دواوی�ن، ال ی�خ�ل�و أح�ٌد 
منھا عن النشید الحمیمي في الوط�ن 
أناشید تحمُل كماً كبیراً م�ن أواص�ر 
العالقة ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن وط�ن�ھ، س�واًء 
بالتغني بتاریخھ وحضارتھ، ون�اس�ھ 
البسطاء الطیبین الكرماء، ون�خ�ی�ل�ھ 
وأن��ھ��اره، وم��دن��ھ وقص��ب��ات��ھ، أو 
بتعریة الحكام السابقین والالح�ق�ی�ن، 
الذین أث�خ�ن�وه وش�ع�ب�ھ ب�ال�ط�ع�ن�ات 
والتخریب وال�ف�س�اد وال�ل�ص�وص�ی�ة 
والتخلف والفقر، ی�ق�ول ع�ن ع�م�ق 

 اللحمة بینھ وبین أرضھ األم:
 بیني وأوروَك الذي

 بیَن الفراشِة والزھورِ 
 وبیَن فاختِة السماوةِ 

 والشَجرْ 
 

 فأنا وأوروكُ 
 الوفاُء من السََّمْوألِ 

 والُوُضوُء من الصالةِ 
 " آِصرِة المروءِة م�ن " میمُ  " و

 " ُمَضرْ 
ك�م��ا ی��ب��ی�ن ف��ي ال��ق�ص��ی��دة أس��ب��اب 
اغترابھ اإلض�ط�راري م�ع�بّ�راً م�ن 
خالل استلھام األسطورة السوم�ری�ة 

 وشخصیاتھا، إذ یقول:
لكنَّ إنل�ی�َل ال�ج�دی�َد أق�اَم م�ا ب�ی�ن�ي 

 وأوروكَ 
 الذي بیَن الغزالِة والسھامِ 

 وبین أنكیدو وخمبابا
 فعَزَّ الُمْستَقَرْ 

// 
 أطلِْق َسراَحَك منكَ 

 أنَت أسیُر نفِسَك  قلُت لْي 
 .. فاختْر لخیمتَِك القِصيَّ من البالدِ 

 .. األرُض واسعةٌ 
 فََدْعَك من الوقوِف على تِاللِ 

 الالَمفَرْ 
 

فـ(إنلیل) ھنا تضمین لشخصیة كبیر 
اآلل��ھ��ة ت��رم��ی��زاً ل��ح��ك��ام ال��ع��راق، 
وانكیدو ھو الشاعر، وخ�م�ب�اب�ا ھ�و 
الوحش الذي یحرس الغابة ت�رم�ی�زاً 
لذیول الح�اك�م م�ن وح�وش بش�ری�ة 
مفترسة تحرسھ وتأتمر بأم�ره. ف�ق�د 
أق��ام إن��ل��ی��ل ب��ی��ن��ھ وب��ی��ن اوروك 
(ال���وط���ن) الس���ی���وَف والس���ھ���اَم 
والوحوَش الكاسرة، لذا ما كان علیھ 

 إّال أن یغترب بعیداً.
وفي إدانة م�ا ی�ج�ري ع�ل�ى أرض 
الوطن من اختالل وفساد ی�ق�ول ف�ي 

 قصیدة (تھدید):
 ھدََّدتني بجحیِم العالِم السفليِّ إینانا

 وال أعرفُ 
 ھْل أنَّ الجحیْم 
البھ�ی�ْم  " أوروكَ  " غیُرهُ في ُصبحِ 

 ؟
 " المعبِد األخضرِ  " ُكلُّھْم في

دّجاٌل ولصٌّ أسوُد القلِب وش�ی�ط�اٌن 
 رجیمْ 

 .. منذ جاؤوا والفراتاِن دموعٌ 
 والبساتیُن ھشیمْ 

"ال��م��ع��ب��د األخض��ر" ت��وری��ة ع��ن 
المنطقة الخضراء ف�ي ب�غ�داد. ك�م�ا 
اس��ت��ل��ھ��م ش��خ��ص��ی��ات األس��اط��ی��ر 
إلیصال ما یصوره ویعبّر عن�ھ ال�ى 
ال��م��ت��ل��ق��ي ب��ع��ی��داً ع��ن ال��م��ب��اش��رة 

 والخطابیة الُمستھلَكة.
في استلھامھ لألسطورة، كما ذكرنا، 
یشتغل یحیى السماوّي على ال�ت�ق�اط 
شخصیان منھا بینھ�ا وب�ی�ن�ھ آص�رة 
المعاناة (أنكیدو) أو العشق (إینان�ا)، 
فیتقّمُص منھا م�ا ی�م�ك�ن�ھ؛ ش�ع�ری�اً 
وتصویریاً وإش�اراٍت ودالالت؛ أْن 
یرسم من خاللھا ما یعیشھ ویع�ایش�ھ 
روحیاً ومكانی�اً وزم�ان�ی�اً، ومس�ك�ن�اً 
(أوروك)، لتك�وَن الص�ورة م�ع�بّ�رةً 
بصدٍق، وفنیٍة عالیةَ األداء، حقی�ق�ی�ة 
الم�ش�اع�ر واالرت�ب�اط، م�ؤث�رة ف�ي 
المتلقي، وبجم�ال�ی�ة ب�الغ�ی�ة خ�ارج 
المألوف البالغي ال�ُم�س�ت�ھ�لَ�ك م�ث�ل 
رداٍء م��ھ��ل��ھ��ل، ل��م ی��ع��ْد ص��ال��ح��اً 
لالستعمال، بل بتجدید س�اح�ر م�غ�ٍر 
للمتلقي، یمنحھ طاقةً جمالیةً روحیة 
وذوقاً رفیعاً بالت�دری�ب ش�ع�ری�اً م�ن 
خ��الل قص��ائ��د راق��ی��ة. وم��ن ھ��ن��ا 
تقّمص السماويُّ شخصی�ة ان�ك�ی�دو، 
فھما من أوروك، وتربیا في بریتھا، 
فارتبطا بأرضھا الم�ع�ط�اء ال�غ�نّ�اء، 
منطلقین في آفاقھا الرحبة، یتنفسون 
م��ن ھ��وائ��ھ��ا ال��م��م��ت��زج ب��رائ��ح��ة 
أنھارھا، وأشجارھا، وأھوارھا أی�ام 
عّزھا وَغ�ن�ائ�ھ�ا، وح�ی�ن اخ�ت�ل�ط�وا 
بحواضرھا ووالة أمرھا، ف�ع�ایش�وا 
عواصف�ھ�م وط�غ�ی�ان�ھ�م وفس�ادھ�م، 
عانوا وُجرح�وا وت�ح�ّم�ل�وا أوج�اع�اً 
كان أثرھا النفسي والروحي أع�ظ�م 
م�ن ج�راح ال��ج�س�د، ف�آث��ر أن�ك�ی��دو 
ال�ع��ص��ر (ش�اع��رن��ا)  ال��ع��ودة ال��ى 
ال��ب��راري ی��ت��ح��م��ل ال��ح��ّر وال��ق��ّر 
والصراع مع ال�ط�ب�ی�ع�ة (ال�م�ك�ان) 
وسكانھا م�ن ال�وح�وش (ال�وح�وش 
البشریة) لیتحملوا ثقل االغ�ت�راب�ی�ن 
المكاني وال�روح�ي. ی�ق�ول ان�ك�ی�دو 
الع�ص�ر ف�ي قص�ی�دة "ج�ف�اف ب�ع�د 

 سبعة أنھار وسبع سواٍق):
 ناِدماً عاَد الى الغابِة أنكیدو

 فال أوروُك في أوروكَ 
 ال شاماُت في الِخدرِ 
 .. و إینانا إل من َحَجرْ 

// 
 والفرادیسُ 

التي َح�جَّ إل�ی�ھ�ا ھ�ائ�م�اً ف�ي ُس�فُ�ِن 
 األحالمِ 

 في الیقظِة ألفاھا
 َسقَرْ 

// 
 ال أتانُوبْشتُم العَارفُ 

 یدري أین عشُب العشقِ 
 والعشاُق في أوروَك عنقاءٌ 

 ولكْن ال أثرْ 
// 

 بعد سبعٍ 
ربما بعَد ثماٍن  ل�ی�س ی�دري  ف�ھ�َو 

 الساھي
 إذا أْصبحَ 

 فالوحشةُ والحزنُ 
 وإْن أمسى

 فصھباُء القوافي والسَّھَرْ 
لقد استوحى واستلھم شاعرنا الكبیر 
األسطورة السومریة، وبخاصة ف�ي 
م�ل��ح��م�ة ج��ل�ج��ام��ش زمض��ام��ی�ن��ھ��ا 
وأحداثھا وشخصیاتھا، التي تق�ّم�ص 
بعضھا، لیصوغ منھا قص�ائ�د ف�ی�ھ�ا 
روح األساطیر ش�ك�الً ومض�م�ون�اً، 
وأجوائھا، ودالالتھا وإشاراتھا، م�ع 
عصرنِة األغراض والخلف�ی�ات م�ن 
والدتھا الش�ع�ری�ة، وال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
األحاسیس والمشاعر الكامنة خ�ل�ف 
انطالقھا، أو ال�ظ�واھ�ر الس�ی�اس�ی�ة 
واإلجتماعیة التي فّجرتھا، والق�ص�د 
من الكتابة الش�ع�ری�ة، م�ث�ل�م�ا ذك�ر 
السماوّي في قصیدة "ھ�ب�وط إی�ن�ان�ا 
مْن عالمھا الع�ل�وي"، وھ�و ت�ع�ب�ی�ر 
ع�ن م�وق�ف�ھ م�ن مض�م�ون الش�ع��ر 
والغرض من كتابتھ، ع�ل�ى ن�ظ�ری�ة 

 (األدب للحیاة) ، وعلى لسان إینانا:
 رفعْت ُسبّابةَ الیُمنى

 وقالتْ 
 قبَل أْن تدنَو من بحِر قصیدٍ 

ِد القصدَ   َحدِّ
 فِشعٌر دوَن قصٍد طاھِر النِّیَّةِ 

 َضربٌ 
 من ضروِب الھََذیانْ 

مْن قصائد ال�دی�وان قص�ی�دة "م�وت 
یقول في   ) والتي135مؤّجل" (ص 

 مطلعھا:
 ھیّأُت قصدي

 للقصیدةِ 
 .. غیَر أنَّ األبجدیةَ غادرْت قلمي

 وھیّأُت الحقیبةَ 
 للسفَرْ 

// 
 أوروُك بعَد ربیِع إینانا خریفٌ 

 فالضفاُف الى جفافٍ 
 والغیوُم بال َمطَر

// 
بُّ   .. وأنا الظميُء السومريُّ الصَّ

لُ   .. والموُت المؤجَّ
 والقتیُل الُمنتَظَرْ 

// 
 أمَضیُت نصَف العمرِ 

 ُمبتََدءاً 
 أُفَتُِّش في المنافي عن َخبَرْ 

// 
 ِألُتِمَّ معنى ُجملتي العذراءِ 

 في بحثي عن الفردوسِ 
 والخوِف الموبَِّد من

 َسقَرْ 
// 

ً ی�ذك�ر  في قصیدتھ البھیّة ھذه أیض�ا
لنا من أسباب غربتھ وما یثقل ق�ل�ب�ھ 
ون��ف��س��ھ م��ن أح��اس��ی��س ُم��غ��ت��ِرب��ٍة 
ومش��اع��ر مض��ط��رب��ة.  ك��م��ا ف��ي 
القصی�دة أح�اس�ی�س م�ت�ن�وع�ةً: ب�ی�ن 
االنتظار، والموت والحیاة م�ت�م�ث�ل�ةً 
ب�إل�ھ�ة ال��خ�ص�ب وال�ح��ّب وال�ح�ی��اة 
(اینانا)، التي توّحد الشاعر ال�ك�ب�ی�ر 
معھا روحاً وإلھاماً، ورم�زاً واح�داً 
للعشق، ومناجاةً وغناًء فریَد األنغ�ام 
واإلی���ق���اع والش���ج���و، وال���ب���الغ���ة 
المص�اغ�ة ب�ج�م�اٍل م�دھ�ش، وح�بّ�اً 
للحیاة والخصب والجمال. (ال�م�وت 
المؤّجل) ھنا ھو البعُث، حین یدخ�ُل 
الجسُد ف�ي ال�ت�راب، ل�ی�ع�وَد ذراٍت 
ممتزجةً باألرض ل�ت�ك�وَن خص�وب�ةً 
تغّذي الروح ال�ھ�ائ�م�ة ف�ي الس�م�اء 
ال��ع��ل��ی��ا ح��ی��ث ال��ن��ج��وُم واألق��م��اُر 
والشمُس الس�اط�ع�ةُ، وال�غ�ی�اُب ف�ي 
عشٍق ولذاذٍة ممتزجٍة بنبیذ ال�خ�ل�ق؛ 
من أجل أْن تساھَم في بع�ِث ال�ح�ی�اة 
ثانیةً في جسٍد آخَر، وروٍح م�ب�دع�ٍة 
أخرى، وشعٍر ساح�ٍر آخ�ر، وك�ن�ٍز 
من كنوٍز ممتلئٍة ب�ج�واھ�ر ال�ب�الغ�ة 

 والكالم السماوّي الساحر.
  

الموت ھنا ھو الحیاة، كالعنقاء ت�ولَ�ُد 
 من رمادھا مجّدداً. 

ھذا االتحاد ال�روح�ّي ب�ی�ن الش�اع�ر 
واینانا (األم/الخصب/الحیاة/الحّب)، 
ھو أسطورةُ أوروَك الجدی�دة، ال�ت�ي 
ستخلُّدھا األجیاُل ال�ق�ادم�ة، ل�ت�ك�وَن 
رقیماً جدیداً من ال�ُرقُ�م ال�خ�ال�دِة ف�ي 
تاریخ سومر ال�ح�دی�ث�ة، م�ن خ�الل 
ھذه النجوى الروحیة ب�ی�ن الش�اع�ر 
واألسطورة وشخصیاتھا وتجلیاتھ�ا، 
وخلق عالقة جدیدة م�ع�اص�رة ب�ی�ن 
ال���م���اض���ي ال���ف���ن���ّي ال���روح���ي 
(األس�ط�ورة) وال�ح��اض�ر ال�واق�ع��ي 
المع�اش، ب�ی�ن ال�م�ع�ان�اة وال�ھ�ج�رة 

ع�ل�ى   والمن�اف�ي، وان�ت�ظ�ار ال�ق�ادم
حص��اِن ال��ت��ال��ش��ي ال��ج��س��دي، م��ع 
االن��ب��ع��اث ال��روح��ي، ف��ي ف��ل��س��ف��ة 
األس��ط��ورة. وال��خ��روج م��ن ث��وب 
المخیال اإلسطوري غیر ال�واق�ع�ي، 
وارتداء رداء الواقع ال�ذي ن�ع�ی�ُش�ھ، 
مؤطَّراً ب�ال�ت�ج�ل�ی�ات ال�روح�ی�ة ف�ي 
االرت��ق��اء إل��ى س��م��اء اإلش��راق، 
والعش�ق اإلل�ھ�ي اإلنس�ان�ي األب�دّي 

 الخالد.
  

ھ�ذه ھ�ي م�ن أب��رز س�م�ات إی�ن�ان��ا 
الس��م��اویّ��ة (نس��ب��ةً ال��ى الس��م��اوّي 
یحیى) ـ ك�م�ا وردت م�ت�ج�ّس�دةً ف�ي 
دیوانھ ھذا قید القراءة ـ والتي تدخ�ل 
ت��اری��َخ ال��ف��ّن الش��ع��رّي الس��وم��رّي 
ال��راف��دی��ن��ّي ال��روح��ي، والش��رق��ّي 
والعالم�ي ع�م�وم�اً، ب�أوس�ع أب�واب�ِھ 

 .وفنونھ التعبیریة، والشعریة خاصةً 
 

وال یفوتنا أخیراً أْن نشیر ال�ى ال�ك�ّم 
الكبیر من التضمینات ألسم�اء آل�ھ�ة 
من األساطیر الس�وم�ری�ة ال�ت�ي م�ّر 
ذك���ر ب���ع���ض���ھ���ا، واإلغ���ری���ق���ی���ة 
(ن��رس��ی��س). اض��اف��ة ال��ى أس��م��اء 
ش��ع��راء ع��رب: الض��ل��ی��ل (أم��رؤ 
ال��ق��ی��س)، ع��روة ب��ن ال��ورد، دی��ك 
الجّن... وھو ما أضاف غ�ن�ًى ع�ل�ى 

 غنى شعر السماوّي الكبیر.

اوا ا  رةا 
  دان "اد إم " اوّي

 

 كتابة: عبد الستار نورعلي/ السوید
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“ م�والت�ي أن�ت” تتوزع قصائ�د م�ج�م�وع�ة 
 لموفق ساوا* على محورین.

خاص، ویغلب علیھ الرثاء والغ�زل (ال�ت�ودد 
بلغة أدق). والموضوع في ھذه الحالة ذات�ي 
ومحدد، كما في مدائحھ ل�زوج�ت�ھ ھ�ی�ف�ا، أو 
رثائھ لبعض األصدقاء والرفاق اب�ت�داء م�ن 
سركون بولس وتوما توماس وحتى ب�ع�ض 

 -أفراد العائلة، وم�ن�ھ�م أم�ھ (قص�ی�دة أم�ي 
). مع ذلك یوجد فرق ج�وھ�ري ب�ی�ن 48ص

ال��ن��وع��ی��ن. ف��ال��م��دائ��ح ل��ھ��ا ق��ال��ب ح��ك��ائ��ي 
یسترجع ذكریات الماضي، مع التركیز ع�ل�ى 
خصال الزوجة التي تتسع أحیانا لتب�دو ك�م�ا 
لو أن�ھ�ا ردی�ف ل�م�ع�ن�ى ال�وط�ن وال�ن�ض�ال 

 ودروب الحیاة الشاقة.
 ”:ما أعظم اسمك“مثال یقول في قصیدة 

 ھي لألرض ماء
 وللطیور سماء

 وھي لكل داء
 دواء.

ومن الواضح أن�ھ ال یص�ور زوج�ت�ھ ب�ل�غ�ة 
عاشق أناني مغرم، ولكن بلغة م�وض�وع�ی�ة 
رق�ی�ق�ة، أو ل�غ�ة ط�ل�ب وإج�اب�ة (ح�اج�ات). 
ولذلك أصبحت ھیفا ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ھ (م�ع�رف�ة 
وطبیعة) فھي: كل ح�روف�ھ، الش�م�س ال�ت�ي 
م��زق��ت س��ج��ف ال��ظ��الم، درب ال��خ��روج 

قص�ی�دة  -32والخالص م�ن ال�خ�ری�ف (ص
عیون ھیفا) منجھة. كما أنھا (سور ح�م�ای�ة 
ودلیل ومرشد) فھي الخ�ی�وط ال�ف�ض�ی�ة ف�ي 
ثوبھ وكرة الضوء ف�ي م�رم�ى ل�ی�ال�ی�ھ م�ن 

 ). 34جھة مقابلة. (ص
وھذا یعني أنھا لیست مجرد حواء أو ام�رأة 
خلقھا هللا من أضالع رجلھ�ا (حس�ب روای�ة 
ال��ك��ت��اب ال��م��ق��دس) ب��ل إن��ھ��ا وج��ود ن��اف��ع 
وخارجي. ولذلك ال تدخل ھذه ال�ق�ص�ائ�د ف�ي 
مضمار األشعار الغزلیة التي تعودنا ع�ل�ی�ھ�ا 
من شعراء الست�ی�ن�ات وم�ا ب�ع�د م�ث�ل ن�زار 
قباني أو شعراء الثمانی�ن�ات وم�ا ب�ع�د م�ث�ل 
یحیى السم�اوي. ف�ھ�ي دون إی�روت�ی�ك�ا وال 
مشاھد خصوبة، كما أنھا بریئة ت�م�ام�ا م�ن 

ال�م�اش�ی�زم�و ال�ت�ي ط�ال�م�ا  -لغة ال�ف�ح�ول�ة 
 أسرف بھا نزار قباني. 

كما أن�ھ�ا أق�رب ل�الح�ت�راق ال�داخ�ل�ي ال�ذي 
یشیر لمعاناة لیست غامضة عل�ى اإلط�الق، 
بل تؤكد على نوع من ال�ت�ف�ان�ي واإلع�ج�اب 

لیس ام�رأت�ھ وال م�ح�ب�وب�ت�ھ  -برفیقة دربھ 
فحسب. ب�اإلض�اف�ة ل�م�م�اھ�اة، م�ع إع�ج�اب 
منقطع النظیر، بطبیعة كل شيء فیھا ساحر 
وم�ؤل�م. وال أرى أي ت�ن�اق��ض ف�ي ط�رف��ي 
المعادلة. ولطالما أك�د ف�روی�د ع�ل�ى ت�ك�ام�ل 

حتى أن�ھ ی�ع�ت�ق�د   دورة األلم مع دورة اللذة،
أن تقاطع ال�دائ�رت�ی�ن ش�يء م�ح�ت�م ل�ی�ك�ون 
للمتعة ھدف أو مع�ن�ى یس�ت�ح�ق ال�ت�ض�ح�ی�ة 
وتحدي المصاعب. إنما ال یغیب ع�ن ذھ�ن�ي 

أن الغزل لم یمھد لقصیدة عائلیة. ف�ق�د ك�ان 
األبناء غائبین ت�م�ام�ا ع�ن الص�ورة، وھ�ذا 
یرشح غزلیات ساوا لتكون قصائد مشحونة 
باللیبیدو الذي یترفع على نفسھ. بمعنى أن�ھ 

 لیبیدو عفیف.
بالمقابل تبدو قصائد الرثاء مجازیة وق�اب�ل�ة 
للتصور فقط. وأھم شيء فیھا أنھا ال ت�خ�ل�ع 
صفات خارقة عل�ى الش�خ�ص ال�م�ی�ت ال�ذي 

وھذه نقطة تستحق االن�ت�ب�اه   فارقتھ الحیاة.
أیضا، أن الم�ی�ت ال ی�ق�ض�ي ن�ح�ب�ھ، ول�ك�ن 
حیاتھ ھي التي تتخلى عنھ. وأھم دلیل عل�ى 

“. س�رك�ون ب�ول�ص” ذلك افتتاحیة قصیدتھ 
 وفیھا یقول:

غ��ادرن��ا ال��ج��س��د …  ل��م ی��رح��ل… س��رك��ون
 ).82السقیم (ص

وھذا یضاعف م�ن ح�ج�م ال�م�أس�اة، ف�ی�ب�دو 
المیت ضحیة ل�واق�ع م�ج�ح�ف وغ�ی�ر ع�ادل 

 وعشوائي. كما في قولھ:
 سركون..

 تركت عالم الوحش
 والزؤان

 ).83عامنا.. (ص
ویكرر ذلك في سیاق قصیدتھ (عودة ال�ن�ور 
إلى القوش) وھي م�خ�ص�ص�ة ل�رث�اء ت�وم�ا 

 توماس. فیقول:
 أنت شمس القوش والقمر

 أنت عمرھا الخالد والصبر الذي ال ینتھي.
 ثم یقول:

 كتبت بحبر دمك
 ).123حروفا في طول قامتك (ص

وال ض�رورة ل�ل��ت�ذك��ی�ر أن إل��ح�اق ال�ق��ی�م��ة 
الرمزیة، بما ھ�و م�ادي وم�ل�م�وس، ی�خ�دم 
غرضا شعریا واحدا كان مع�روف�ا م�ن�ذ أی�ام 
البویطیقا اإلغریقی�ة وھ�و (ال�ت�ص�ع�ی�د)، أو 
تحویل الصف�ات ال�ف�ان�ی�ة ألف�ع�ال ت�اری�خ�ی�ة 

 تتجاوز جدار الزمان.
كما أن رثائیات ساوا ل�ی�س�ت ح�ك�ائ�ی�ة، وال 
تھتم بسیرة المیت ولكن ب�م�واق�ف�ھ م�ن أل�د 

 عدوین لھ، مخاطر الحیاة والموت الغادر.
المحور الثاني ھو القصائد النضالی�ة وال�ت�ي 
تتحول في بعض اللحظات لكالم ساخط عل�ى 

غیفارا الشعر العرب�ي ”طریقة مظفر النواب 
وأح�ی�ان�ا ت�ك�ون “.  بتعبیر یح�ی�ى الس�م�اوي

رقیقة وحزینة وبقالب رومنسي. وإذا كان�ت 
قصائده الغاضبة تستع�م�ل وت�ك�رر م�ف�ردات 
م��ل��ت��ھ��ب��ة م��ث��ل ال��ن��ار والس��ی��ف والش��رف 
والنحر، مع مفردات ھجاء الذع مثل ال�ق�واد 
وأوالد ال��زن��ا ومس��ی��ل��م��ة (إش��ارة ألخ��الق 

“. غض�ب” انظر قصیدتھ  -المداھنة والریاء
)، ف��إن قص��ائ��ده ال��ح��زی��ن��ة ت��م��ی��ل 126ص

الستعمال نبرة عتاب یخالطھ الندم وال�ب�ح�ث 
عن توبة أو مغفرة حتى لو تأخرت (تق�اوی�م 

 ).26ص -
ولیضمن وصول رسالتھ أو خطابھ الشع�ري 
یلجأ لحیلة المونولوج الدرامي. وھن�ا ن�ح�ن 
نعرف ال�م�ت�ك�ل�م ج�دال (وھ�و ذات الش�اع�ر 

أو لحظة ت�ك�وی�ن ش�ع�ری�ت�ھ ف�ي  -اإلبداعیة 
إن اس�ت��ع�رن��ا مص�ط��ل�ح��ات ب��ارت)،  -ال�ذات

ولكن ال ی�م�ك�ن�ن�ا ت�ح�دی�د ال�م�خ�اط�ب. ف�ھ�و 
افتراضي وشامل أو عام. ویمكن أن ی�ك�ون 
مس�ق��ط رأس الش��اع��ر ف��ي ال��ع��راق أو أي 
أرض شھدت ان�ت�ف�اض�ات ج�م�اھ�ی�ری�ة ض�د 
الطغیان أو قد یكون اإلنسانیة كلھ�ا. ول�ذل�ك 
یبذل جھده لیستخلص القاعدة من ال�ظ�واھ�ر 

 البسیطة والعارضة.
ال�ن�ھ�ر “ وأوضح مثال عل�ى ذل�ك قص�ی�دت�ھ 

. وھي بكائیة ت�رث�ي 128ص” مصبھ البحر
الواقع العربي غیر الموضوعي، وتعتق�د أن 
نھای�ة ال�م�ط�اف ی�ج�ب أن ت�ك�ون إی�ج�اب�ی�ة 
ولصالح اإلنسان البسیط والمظل�وم. وب�ھ�ذه 
المن�اس�ب�ة ی�رى س�اوا أن ال�م�ك�ان مض�رج 
بالدماء حقا ل�ك�ن ال�زم�ان ی�ت�ح�رك وع�ج�ل�ة 
التاریخ تدور بسرعة قطار على ال�ق�ض�ب�ان. 
والنتیجة الحتمیة ھي ب�زوغ ال�ف�ج�ر. وھ�ي 
حت�م�ی�ة م�ت�ف�ائ�ل�ة ج�ری�ا ع�ل�ى ع�ادة األدب 

 النضالي. وبھذا االتجاه یقول:
 أنا راحل مرتحل

 غائب في التواءات
 األزقة والشوارع

 في القطار المضرج بدمي
 والزمن یعزف أغنیة

 والطیور تزقزق للفجر:
 “.سیصب النھر حتما في البحر”

وھنا یخالف موفق س�اوا غ�ی�ره م�ن أب�ن�اء 
جیلھ، وال س�ی�م�ا رواد ال�ج�ی�ل ال�ث�ان�ي م�ن 
الحداثة أم�ث�ال س�ع�دي ی�وس�ف أو م�ح�م�ود 
ال��ب��ری��ك��ان أو ح��ت��ى ال��ق��اص وال��روائ��ي 
إسماعیل فھد إسماعیل (الذي یكتب أع�م�ال�ھ 

ل�غ��ة  -ال�ن�ث�ری�ة ب�ل�غ�ة م�ل��غ�وم�ة وش�ع�ری�ة 
استعارات رادیكالیة). ف�ھ�م دائ�م�ا ی�ب�ح�ث�ون 
عن استثن�اءات م�ھ�م�ا ك�ان�ت ن�ادرة وغ�ی�ر 
محتملة لینبھوا بھ�ا ال�ح�س�اس�ی�ة الش�ع�ری�ة 
ویضمنوا لھا شحنة من التغری�ب اإلی�ج�اب�ي 
والمقاوم. ویكفي أن نذكر على سبیل المث�ال 

ال�ن�ی�ل ی�ج�ري ” عنوان روای�ة إس�م�اع�ی�ل: 
والتي تخالف قاعدة ج�ری�ان ال�م�ی�اه “  شماال

من الشمال للجنوب. وأضیف لذلك م�خ�ال�ف�ة 
أخرى وھي ابت�ع�اده ول�و ب�ال�ال�ش�ع�ور ع�ن 
اإلش�ارة ل�ھ�ج�رات�ھ ال�م��ت�ك�ررة ب�ی�ن ت�رك�ی��ا 
وأسترالیا. ربما ألن الھج�رة ت�ف�رض ن�وع�ا 
من التخطیط والنیة المسبقة. ولكنھ استعم�ل 
مفردات تشیر للغربة واالغتراب وال�وحش�ة 
والفراق وغیرھا. وھ�ي ك�ل�م�ات ت�دل ع�ل�ى 
أحوال مستدیمة ولیس أمكنة مؤق�ت�ة. ح�ت�ى 
أن حوالي ربع قصائد المجموعة مخ�ص�ص�ة 
ألناشید لھا عالقة بالحن�ی�ن وب�ق�ای�ا ذاك�رت�ھ 
المھشمة، وق�د غ�ل�ب ع�ل�ى ھ�ذه ال�ق�ص�ائ�د 

 صفتان.
ق�وش (ق�ری�ة أل�األولى تكرار كلمة ع�راق و

الش��اع��ر)، وب��ن��ف��س ال��ط��ری��ق��ة ال��ت��ي دأب 

السیاب، ولیس البیاتي على استعمالھا، كم�ا 
في قولھ: (مزقوا ثوبك ال�م�ط�رز ی�ا ع�راق. 

 ).42ص
وق�ول��ھ: (ق��م واع��رب ع��اش ال��ع��راق. ص 

156.( 
وق�ول��ھ: (إل�ی��ھ��ا إل��ی��ھ�ا أن��ادي ع��راق. ص 

 )، وھكذا.253
والثانی�ة ال�ت�أك�ی�د أن الس�ف�ر ك�ان ب�اإلك�راه 
ولیس بمحض اختیاره الشخصي، ولم ی�ك�ن 
الدافع ھ�و ال�م�ك�ان ب�ل ق�ان�ون ال�ل�ح�ظ�ة أو 

 كما في قولھ:  الحقبة،
 عفوا یا أستاذي

 أنا الیوم في االغتراب
 ال یدفئني غیر الموقد العراقي

 ال یطربني إال النغم العراقي
 .160وال یشبعني إال الرغیف العراقي. ص

  
 نقطة أخیرة. 

تغطي قصائد المجموعة ن�ت�اج الش�اع�ر ف�ي 
)، وال ی�ط�رأ 2021 - 1976خمسین عاما (

خ��الل ھ��ذه ال��ف��ت��رة أي م��ف��اج��آت ع��ل��ى 
األس�ل��وب، ب�ل ی��ح��ت�ف��ظ ب�ث��ال��وث ت�ج��رب��ت��ھ 

 الشعریة، وھو:
 الوضوح بالمعاني. -1
 البساطة بالتراكیب والصور.  -2

فھي بعیدة كل الب�ع�د ع�ن أل�غ�از وم�ع�م�ی�ات 
الحداثة، وم�ا تس�ب�ب�ھ ل�ل�ق�ارئ ال�ع�ادي م�ن 
صداع. وكما الحظت زینب حداد في تعقیبھ�ا 

ھو شعر تلقائ�ي وب�ريء “على المجموعة: 
ی��خ��ل��و م��ن ال��ت��ص��ن��ع واالس��ت��ع��راض��ات 

 .254ص ”. المجانیة
(حس�ب رأي االلتزام بالتفعیلة والق�اف�ی�ة  -3

حمید الحری�زي ف�ي م�ق�ال�ت�ھ ال�م�درج�ة ف�ي 
 ). 290نھایة الكتاب ص 

والحقیقة ھي ق�اف�ی�ة م�خ�ف�ف�ة أق�رب ل�ن�م�ط 
المقامات ولیس بحور الشعر، وأحیانا یب�ن�ي 
الشاعر خیاراتھ على ھذا األساس، كم�ا ف�ي 

 قولھ:
تخرج�ت م�ن م�درس�ت�ك األول ف�ي ال�ف�ص�ل 

 النھائي
وتعلمت كتابة حروفك م�ن ش�ی�ن إل�ى ت�اء. 

 “).موالتي أنت”قصیدة  209  -(ص
الحظ ھ�ن�ا ك�ل�م�ة ن�ھ�ائ�ي م�ع ح�رف ال�ت�اء 

 المجرور.
ویلجأ لنفس األسلوب في آخر قصیدة وھ�ي 

 ، وفیھا یقول:“خمرة.. كوني”
 علمیني حروف الھجاء

 .240من الشین إلى التاء. ص
وال أرى أي تفسیر منطقي ل�ت�س�ل�س�ل ال�ت�اء 
والشین إال ض�ب�ط اإلی�ق�اع. ع�ل�م�ا أن�ھ�ا ق�د 
ت�ت��ض��م�ن م��ع�ن��ى ك�ل��م��ة ش��ی��وع�ی��ة (ح��زب 

 الشاعر).
* ص��درت ال��م��ج��م��وع��ة ع��ن م��ن��ش��ورات 
صحیفة العراقیة األسترالیة في سیدني ع�ام 

 ص) 384( 2021

 اة ا   ( أم)  وا

 بقلم:

 الناقد صالح الرزوق 
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 :المقدمــــــــة
م�رةً أخ�رى ن��ل�ُج م�ت��ح�ف��اً آخ��َر    

لحروٍف كقالئَد ُمن�ّض�دٍة، وك�ل�م�اٍت 
تتراصُف بل تت�راب�طُ س�ل�س�ل�ةً م�ن 
األص�وات، تص�ھ�ُل ح�ی�ن�اً، وح�ی�ن��اً 
ت��ھ��م��ُس، ف��ي تص��اع��ٍد وت��ن��ازٍل 
ھ�ارم�ون�ي، ك�ن�غ�م�ٍة ت�ث�ی�ُر ش�ج�ن�اً 
ول�ك��ن��ھ�ا ت��ع��ت�م��ُر وج�دان��اً یض��يء 
مجاھل الروح لتشم�َخ رای�ة وط�ن 

 .وغربةٍ 
الغربةُ، ھ�ي: (ال�ّزك�اُم، ال�ّرش�ُح،   

األنفلونزا...) التفارق كتاباِت نخل�ٍة 
ح�م�ل��ْت م�ع��ھ�ا ج��ذورھ�ا ورم��ل�ھ��ا 
وطینھا، حتى لو حلّْت في ال�ق�ط�ب 
الشمالي..!! لتظّل سامقةً ش�ام�خ�ةً 
في دیار غربتھا، ال تھ�ّون ع�ل�ی�ھ�ا 
ص���خ���ب ال���م���ط���ارات وال���م���ت���رو 
والمح�ط�ات والت�ن�س�ی�ھ�ا األض�واُء 
والعیش الرغید صوَر بیوت الطی�ن 
و(ال��ت��ن��ك) والش��وارع الض��ی��ق��ة 
(الدرابین) ونس�اء ی�ج�ل�س�ن ع�ل�ى 
قارعة ال�ط�ری�ق ی�ف�ت�رش�ن ال�ل�ب�ن 

 !!والجبن والقیمر..؟؟
 :(بِشت) البالغة في القصیدة-
م��ع قص��ی��دٍة ج��دی��دٍة ل��ل��ش��اع��رة  

ال��ع��راق��ی��ة(وف��اء ع��ب��د ال��رزاق) 
بعنوان (رِحْت)، یمكُن أن ن�ق�رأھ�ا 
على ھیئة م�ق�اط�ع، ف�ل�ك�ل م�ق�ط�ع 
ف������ل������س������ف������ت������ھُ وم������ح������اورهُ 
ورسال�ت�ھُ..ال�ق�ص�ی�دةُ بُ�ن�ی�ْت ع�ل�ى 
ص�وٍر ب�الغ�ی��ٍة م�ن ال��ب�دی�ع ال��ذي 
تنفَّس بح�رھ�ا م�ن ع�ب�ق ال�ط�ب�اق 
والجناس، وھ�ي وس�ائ�ُل ب�دی�ع�ی�ة 
تشي ب�ذوق وح�ذق الش�اع�رة ف�ي 
اختیار اللفظة ومكانھا من الشطر، 
وقد جاء ذلك ف�ي م�ق�اط�َع ع�دی�دٍة 
منھ�ا : (رِح�ْت ل�و م�ا رح�ْت)/ و 
(ك�ل�ب�ي ال�راح/ ك�ب�ل�ي ون�اح)،/ و 
(أھابك موش أخافك،/ و (م�رح�ب�ة 
لیل/ لع�ن�اد الص�ب�ح).. وھ�ك�ذا ھ�و 
التجنیس المفعم بالنرجسیة، ح�ی�ُث 
یتناسُل البدیُع بأصانفِھ ومسم�ی�ات�ِھ 
فیقتفیِھ انسجاُم م�وس�ی�ق�ى وای�ق�اع 
ص�وت�ي، ح�ت�ى یس�ت�س�ل�َم الس�ام�ُع 
والقاريء الى روحیة المف�ردة ف�ي 
اخ�ت��الف ال��م�ع��ن��ى وانش�ط��اره ب��ل 
تفجیره عبر التغییر وال�ت�ن�وی�ع ب�ل 
وتطعیم المفردة بأنشطة ت�خ�ی�ی�ل�ی�ة 
تارةً واج�ت�م�اع�ی�ٍة ون�ف�س�ی�ٍة ت�ارةً 

 ..أخرى
فما بین الشيء ونقیضھ، ما بی�ن   

الواقع والخیال، والحب والكراھی�ة 
ت�ت��الق�ُح األف�ك��اُر ل�ت��ك�وَن األض��داُد 
ص�ورةً م�ت�ح��رك�ةً الت�ن�ق��س�ُم ع�ل��ى 
نفسھا بل تتوّحد في ذات�ھ�ا ص�ورةُ 
التجلّي والوضوح في ذھن المتلقي 
ال�ذي ی��ح�ت��اُج ال�ى درای�ٍة وخ�ب��رٍة 
ب��ال��ط��ری��ِق ال��ذي تس��ی��ُر ع��ل��ی��ھ 
القصیدةُ، والتي ال تع�ط�ي ث�م�ارھ�ا 
بس��ھ��ول��ة، ف��ھ��ي ت��ق��وُدَك ن��ح��و 
مفترقاِت طرٍق والتعطیَك حلوالً ب�ل 

تكشف لك حقیقةً، لتكّوَن في ذات�َك 
نّصاً جدیداً ی�ت�رش�ُح م�ن�ھُ م�ف�ھ�وٌم 
إنساني قد یكون قریباً أو بعیداً عن 
م��رم��ى ال��ھ��دف(ال��نّ��ص) أو ب��ی��ت 

 .القصید
 :التفكیك في القصیدة-
ھكذا تُعلّمنا الشاعرةُ (وفاء ع�ب�د   

الرزاق)، ف�ھ�ي ت�رم�ي نص�وص�ھ�ا 
على قارعِة الفكر وتوقُد االخت�الَف 
بین قّرائھا، ألنھا امرأةٌ تثیُر الجدل 

 -اآلنَ -وتست�ف�ّز اآلخ�ر..!! ل�ع�لّ�ن�ا 
نحاوُل أن نفّكَك كي نضَع ق�راءت�ن�ا 
بمنظوٍر یتماش�ى أو ی�ت�ع�اط�ى م�ع 
ف�ح�وى ال�نّ��ص وم�ف�ھ�وم ال�ق�ی�م��ة 
الصوتیة والب�الغ�ی�ة وال�ت�ح�ل�ی�ل�ی�ة 
وفق ثیم�ة دوائ�ر وھ�م�ی�ة ل�ك�ن�ھ�ا 

 –متخیّلة یصطنعھا القاريء وھي 
ن�اب�ع�ةٌ م�ن ب�ن�ی�ة ال�نّ�ص  -بالتأكید

 .وتلویحاتھ
 :دوائــــــر النّص -
دائ�رة الص�راع: وھ�ي م�ف��ت�ت��ح -1

القصیدة، (كلبي الراح كبلي ون�اح/ 
من شافك طحْت..)/،وھذا یعني أن 
(اآلخر) دخَل حرباً وصراعاً مقی�ت�اً 
إال أنھُ ھوى، لم یسقْط، ل�م ی�م�ْت، 

 .بل كانت كبوة حصان
دائ��رة ت��اری��خ��ی��ة ال��ع��الم���ات -2

والع�الق�ات ب�ی�ن ال�رم�وز: (وك�ب�ل 
ماتنوح الفخاتي) ارتب�اط ب�زم�ان�ی�ة 
مفتوحٍة غیر منغلقة، الرجوع ال�ى 
عصوٍر موغلة في ال�ق�دم، وك�ل�م�ة

(الفخاتي) رمزیة( الفختاء)، كثیرة 
النواح، قراءة للحنین وال�م�اض�ي، 
كم�ا اخ�ت�ار ب�ع�ض الش�ع�راء ت�ل�ك 
الص�ورة(أب�و ف�راس ال�ح�م�دان��ي): 
(أقوُل وقد ناحت بقربي حمامةٌ...)

، وفي تراثنا الشعبي في اس�ت�خ�دام 
غنائیة (الف�اخ�ت�ة) ع�ل�ى لس�ان�ھ�ا: 
(یاكوكتي وین أخ�ت�ي ب�ال�ح�ل�ة..)، 
أستخداٌم ینّم عن ح�رف�ٍة ف�ي نس�ج 
التراث بالتاریخ، والتاریخ برم�زی�ة 
القص�ی�د. ل�ی�ظ�ل ال�ت�اری�ُخ ھ�اج�َس 
القصیدة بل وراویھ�ا ال�ذي ی�ح�ّرُك 
العقل أكثر م�ن اس�ت�رق�اق ال�ق�ل�ب، 
(..وأی��ام��ي كض��ن/ م��ث��ل خ��رزات 
الّس��ب��ح/ خ��رزة.. خ��رزة..)، أن��ھ��ا 
األی�اُم ال��ت�ي ت�م�ر مس�رع��ةً ت��وّدُع 
األح���داث وال���ح���وادث ب���ق���ّض���ھ���ا 
وقضیضھا، فتنفلُت بعد ألّي وصبٍر 
سنین العمر(ابّین صابیع الس�ن�ی�ن/ 

 .).أتطّشرتْ 
دائرة الموروث الشعبي: بكل ما -3

ت�ح�م�ل�ھُ ھ��ذا ال�ك�ل�م�ة م�ن م�ع�ن��ًى 
ومفھوم، ف�ال�ت�راث ت�راك�م ف�ك�ري 
مجتمعي ثقافي، یداع�ب ال�م�خ�ی�ل�ة 
والعقل، ویثیر في النّ�ف�س م�ك�ام�ن 
التوھّ�ج، ھ�ي األج�م�ل م�ن ص�ور 
الحاضر لذلك یذھُب بعضھُ ح�ك�م�ةً 
وم��ث��الً وم��ل��ح��م��ةً وأس��ط��ورة.. 
(وایامي جھال)؟؟ ھل ق�رأتُ�م م�ث�ل 
ھذه الصورة، أنا لم أقرأھا؟؟قدح�ةٌ 
في عالم تحدیث ال�ت�ش�ب�ی�ھ ل�ی�ك�ون 

المشبھ بھ صورة الواقع والمش�ب�ھ 
ظلھ. ثّم (یل�ع�ب ال�غ�م�یّ�ض�ة ب�ذی�ال 
ال��بِ��ش��ْت..) أن��ھ��ا ل��ع��ب��ة ال��ب��راءة 
ال��م��ت��خ��ف��ی��ة ب��أحض��ان ال��ح��ش��م��ة 
والخج�ل وال�ح�ی�اء ال�ج�م�ی�ل، وم�ا 
تعنیِھ من عالقات حمیمیة في ِستٍر 

 .وال أجمل (بذیال البِشت)
دائرة الخوف والكبریاء: ترتس�ُم -4

صورةُ الخوف في القصی�دة ول�ك�ن 
لیس بمعن�ى (ال�ُج�بُ�ن)، (ب�ع�ی�ون�ي 
أریدك/ موش حلم ون�وم/والخ�وف�ة 
الجای�ع/م�ن ی�خ�ون ال�زاد/..) ھ�ن�ا 
ط�ل�ٌب ل�ُح�ل�ٍم ج�دی�د؟؟ الی�أت�ي م��ن 
خیانة،(أھابك موش أخاف�ك)، ھ�ن�ا 
ال��ت��داول ال��ب��الغ��ي ف��ي ال��ب��دی��ع 
وال��ت��ج��ن��ی��س ال��ذي ھ��و ال��ب��ن��اء 
والصیرورة مع أنف�اس ال�ق�ص�ی�دة. 
(أھابك) و(أخافك)، ف�ال�ھ�ی�ب�ةُ ھ�ي 
اإلجالل واالحترام باعجاب ومحب�ة 
وافتنان، والخوف ص�ورة ل�ل�دالل�ة 
على الكره والعداء والتھیّب..!! ث�ّم 
تأتي ص�ورة ال�ت�ح�ّدي وال�ك�ب�ری�اء 
(..موش.. وانذلیت..وناخ انتظاري 

 .)..ومانختْ 
دائرة المقّدس: في م�ق�ط�ٍع آخ�َر -5

م��ن ھ��ذا ال��نّ��ص ت��أت��ي ص��ورة 
المقّدس بھیئة الس�ھ�ل ال�م�م�ت�ن�ع، 
بحالة من اإلستع�ارات ال�ت�ي ت�أت�ي 
ومضةً أو برقاً یضيء جانباً معتم�اً 
لیراه المتلقي كي ت�ك�ت�م�ل ال�ل�وح�ة 
ب��أل��وان��ھ��ا( .. ی��ا س��ورة ت��ب��ارك/ 
ی�اج�زو ع�ّم��ة..) اق�ت��ران (اآلخ��ر) 
بالم�ق�ّدس یش�ي ب�االرادة اإلل�ھ�ی�ة 
ل�ح�راس�ت�ھ وص�ون�ھ م�ھ�م�ا ك�ان��ت 

 الظروف والنتائج. 
و( الحلم../صم ملح بالعین/ وص�م 
كزاز/ وصم جفْت..) أّي حلٍم ھذا؟؟ 
حلٌم یختلُف عن كل احالم الماضین 

 ..واآلتین
دائرة لعبة األل�ف�اظ: س�ی�ف�اج�ئ�َك -6

النّص باختیار األلف�اظ وال�م�ف�ردات 
التي نحتتھا الش�اع�رة ألول م�رة، 
أو على أقل تقدیر لم أسمع أو أق�رأ 
مثلھا من قبُل، فتبع�ُث ف�ي روح�ك 
اإلدھاش واالنبھار، ومنھا: (بلك�ت 
تكف عني/ فد یوم/ بلكت وبلكتات/ 

ھذا التصرف ال�واع�ي  وبلكتین/..)
ال��ذي ی��ن��م ع��ن ح��رف��ٍة وخ��ب��رة 
باللھجة المحلی�ة ون�ح�ت م�ف�ردات 
ج��دی��دة ب��ت��الع��ب ف��ي ال��ح��روف 
وال��م��ف��ردات م��ن ج��ل��ب��اب م��ف��ردة 
ل��ت��ت��خ��ذھ��ا مس��اراً وجس��راً یص��ل 

 .مبتغاھا سمعك وقلبك
دائ�رة الص�ورة: ت�ن�ھ�اُل ع�ل�ی��ك 7-

صوٌر وتقفُز مما یحیط بك، وك�أن�ك 
ترى معرضا تشكیلیاً : (یل ع�ی�ن�ك 
إنصاف ومرّوة)، (ي الكلش وكح)

، (یبو وجھ السمح)، (ی�ا ض�ح�ك�ة 
ھ�ال ب�ف�ان�وس ل�ل�خ�ط�ار)، (ی�اف��ّرة 
مض��ی��ف ودك ص��در)، (ی��اع��وذة 
مس�ودن)،(ی��اروج��ة ج��ذب)... ك��ل 
صورة من ھذه الصور لوحةٌ تلّون 

ُ ل��ل��ح��ی��اة  وج��ھ��اً وج��ان��ب��ا
واستعارات ُوضعْت في مكانھا 

الحقیقي فلم ت�ك�ن م�رغ�م�ةً، أو 
تأتي كم�ن ی�ل�وي أع�ن�اق�ھ�ا، وأي 
بالغٍة أسمى وأدھى وأكثر ج�ن�ون�اً 

 من صورة( یاعوذة مسودن)؟؟؟
وختاماً ف�ال�ك�ت�اب�ة ع�ن   الخاتمة:-

ھذا النّص اذا ماطالت دراس�ت�ھ ق�د 
یشّوھھ فاألجمل أن ن�ب�ح�ر ق�راءةً 
وتصوراً وتخییالً، لن�ع�ی�ش�ھ غ�رب�ةَ 
بثیاب وطن، وللشاعرِة وفاء ع�ب�د 
ال��رزاق ك��ل ال��وف��اء واض��ط��راد 
االبداع ب�ك�ل ص�وره ش�ع�راً روای�ةً 

 ..)..قصةً و(یا عوذة مسودن
 (رحت ؟)

 ال ما رِحتْ 
  بلي وناحگلبي الراح گ

 .من شافك طِحتْ 
  بل ما اتنوح الفخاتيگو

 على النَّخل
  ك حیلگَجسني شو

 .رك نِحتْ چكلِّش حیل من ذ
  رِحْت؟

 ال ما رِحتْ 
   ضیتگبَس ا

 ضنگوایَّامي 
 مثل خرزات السبَح

  خرزة خرزة
 ابَّین صابیع السنین

 .اتطشَِّرتْ 
  رِحْت؟

 ال ما رِحتْ 
  نَّھ العمر طشَّارچال

  وأیَّامي جھال
 تلعب بالتناثر

 لعبة روح
 ..لعبة ولي

 وماكو لعبة ابَّینھن تطلع تعال
 یسبحان الصالة وحمد �

  بَّلتڱتدري بیك تـ
 جبلة الباري وسبَِّحْت ؟

 رِحْت ؟
 ال ما رِحتْ  

 لك لیش ما انت تجيگوما ارید ا
 إنت ھنا معّشش خان
 شلون بالخان ارتجي

ادك  یل تیزاب ضمَّ
 ظلیت اعاتب بالصبر

ِدتْ چتـ  .یتكم كلكم عليَّ او ورَّ
 یسألك تنور أمي المابرد

ل جرح   ھذا أوَّ
 لو آخر جرح؟
 یل بيَّ اختلتْ 

 مثل جاھل
  .یلعب الغمَّیضة بذیال البِشتْ  

  رِحْت؟
 ال مارِحتْ 

 بعیوني أریدك
 موش حلم ونوم
 وال خوفة الجایع
 من یخون الزاد

 أْھابك موش اخافك

وموش 
 ذلِّة

  وموش
 وموش.. وانذلَّیتْ 

 .وناخ انتظاري ومانِختْ 
  رِحْت؟

 ال مارِحتْ 
 یاسورة تبارك

ة   یا جزو عمَّ
 ..الحلم  
 صم ملح بالعین 

 وصم ِكزازة
 وصم جفِتْ 

 بلكت تِكف عنِّي
 ولَْو فد یوم

 وبلكت وبلكتات
 وبلكتین

 وغیر المواَدع ما ِشفِتْ 
 .تابن كلھن المدلوعات بيَّ وماتبِتْ 

ة  یلعینك أنصاف    ومروَّ
 ومرحبة لیِل
 لعناد الصبح

 َي الكلِّش وِكحْ 
 یَبو وجھ السِمحْ 

 وملح للمالھ زاد وال ملِحْ 
 یا ضحكة ھال بفانوس للخطَّار

ة ْمضیف ود  صدرگ یل فرَّ
  یا ُعوذة مسوَدن 

 ي الذربْ چیبو حـ
 یل خابط المایین

 یلُمّرْ وعذبْ 
 لَّكگیا.... یل كلشي ارد ا

 یا ذھب خالص
 یا نھر زعالن

 ِذبْ چیا روجة 
 جیت انشد الراي الغربتي

 وعلى یا ِدین الضم سبحتي
  وعلى یاذنِبْ 

 ویا ركعة تقبل تیَِھتي
لني الوِكتْ    و على یا ثوب فصَّ

 .ولیش بس آنھ التِھتْ 
  رحت؟

 ال ما رحت
 ظلیَّت اتمرغل على ترابك

 كلِّش حلو ترابك
 حتى لو جنَّاز بیَّھ

  رضیت
 ویا حیاة وموت
 ویا... ویا شنُو؟

 یا.. یا شنو؟
 .ویا عیبي بسؤالي تلعثِمتْ 

 یت بس الحزن ردليگد
 ولْگیْت عند الباب جنَّاز الوِكتْ 

 مدري یا ھو المات إنتَ 
 لو آنھ المتتْ 

یت احبال بیتك راخیة وترج�ى ڱ ولـ
 .الَسِمتْ 

 دوا   (ذة دن)
 اءة  ة(رْ..) ة وء  ازاق

 
 د. ولید جاسم الزبیدي/العراق



لم یحظ ش�اع�ر م�ن الش�ع�راء ال�ع�راق�ی�ن    
بشعب�ی�ة ط�اغ�ی�ة ك�م�ا ح�ظ�ى ب�ھ�ا الش�اع�ر 
المناض�ل م�ظ�ف�ر ال�ن�واب رح�م�ھ هللا، ك�ان 
رحیلھ صدمةع�ن�ی�ف�ة ف�ي ص�ف�وف م�ح�ب�ی�ھ 
ومتابعیھ من مختلف االعمار والمس�ت�وی�ات 
ال��ث��ق��اف��ی��ة وال��خ��ل��ف��ی��ات الس��ی��اس��ی��ة س��ی��م��ا 
المعارضین ل�ل�ظ�ل�م وال�ت�ع�س�ف وال�ط�غ�ی�ان 
وبالقدر نفسھ كانت وفاتھ مؤلمة في نفوس 
ال�ذی�ن عش�ق�وا قص�ائ�ده ال�ع�ام�ی�ة ال�زاخ�رة 
بصور ومفردات ج�ن�وب�ی�ة وظ�ف�ھ�ا ال�ن�واب 
توظیف�ا ج�م�ال�ی�ا م�ؤث�را ف�ب�ات�ت ج�زءا م�ن 

 ھویتھ
 
 المحطة االولى : 
كنت اود ان ادون ما في ذاكرتي عن مظفر  

بعد رحیلھ مباشرة لكنني فض�ل�ت االن�ت�ظ�ار 
قل�ی�ال ل�ح�ی�ن ت�ق�ل�ص ال�ك�ت�اب�ات ال�ع�اط�ف�ی�ة 
السریعة عن الراحل ف�ي وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل 

 . االجتماعي
في اواخر الستینات وحین كنت مدرسا ف�ي  

معھد الفنون الج�م�ی�ل�ة ت�ع�رف�ت ع�ل�ى ث�ری�ا 
شقیقة مظفر (ع�ل�م�ت م�ن الص�دی�ق ك�اظ�م 
غیالن ان ثریا توفیت في دمشق اوائل ع�ام 

ودفنت في مقبرة الغرباء في السیدة  2001
 زینب)    

ك�ان�ت ث�ری�ا ت�رت�ب��ط ب��ع�الق�ة وث�ی�ق��ة م��ع    
زوجتي رجاء محسن خالل ف�ت�رة م�م�ارس�ة 

 ).التدریس في احدى مدارس منطقة الشعلة
كان مظفر حینذاك منتمیا لجماعة ال�ك�ف�اح   

المسلح في االھوار قبل القاء القبض ع�ل�ی�ھ 
وتركھ العراق بعد االعفاء ع�ن�ھ  1969عام 

لذا كانت العالقة بشقیق�ات�ھ ث�ری�ا  (وجماعتھ
وسھیلة محفوفة بالمخاطر رغم ت�ج�ن�ب�ھ�م�ا 

 للنشاط السیاسي.
ثریا تمارس الرسم بشغف وتتح�ف�ظ بش�ان  

اي كالم من الممكن تأویلھ سیاسیا لكن ھ�ذا 
التح�ف�ظ ی�ت�ض�اءل م�ع م�ن ت�ع�رف�ھ�م ج�ی�دا 
كاصدقاء لذا كانت تبوح بال�م�م�ن�وع ام�ام�ي 

 .وزوجتي لمعرفتھا بخلفیتي االیدیولوجیة
في بیتھم في كرادة مریم كنا نتف�ق�دھ�م ب�ی�ن 
حین واخر وبالمقابل كانت ثریا تزورنا ف�ي 

 منزلنا المتواضع في منطقة المنصور.
في منتصف السبعی�ن�ات غ�ادرت واس�رت�ي  

الى رومانیا للدراسة فانقط�ع�ت ع�ن�ا اخ�ب�ار 
 ثریا على نحو تام.

 
  : المحطة الثانیة 

اج�ب�رت�ن�ي االوض�اع  1997في اواخر عام 
االق��ت��ص��ادی��ة ال��ى م��غ��ادرة ال��ع��راق وت��رك 
وظیفتي في كلیة الفنون للع�م�ل ف�ي الس�ل�ك 
التدریس في ل�ی�ب�ی�ا .. ف�ي ع�م�ارة س�ك�ن�ی�ة 
متھالكة وس�ط ط�راب�ل�س خص�ص�ت لس�ك�ن 
الت�دریس�ی�ی�ن ح�ظ�ی�ت ب�غ�رف�ة ص�غ�ی�رة ف�ي 
الطابق االول وبمثلھ�ا ف�ي ال�ط�اب�ق ال�ث�ال�ث 
سكن صدیقي وزمیلي االستاذ بدري حسون 

 فرید رحمھ هللا. .. 
ا في لیلة شتائیة شدیدة البرودة سمعت ن�ق�رً 

خفیفًـًا على باب الغرفة ف�ت�وج�ھ�ت الف�ت�ح�ھ 
ففوجئت ب�م�ظ�ف�ر ال�ن�واب وم�ع�ھ ح�ارس�ان 
(حمایة) ذھلت للوھلة االول�ى ث�م س�ارع�ت 
بالترحیب بھ اغلق بنفسھ باب الغرفة وترك 

 الحمایة في الممر.

اعددت لھ ق�دح�ا م�ن الش�اي وان�ا م�رت�ب�ك  
فالحظ ارتباكي وبادرني ب�ال�ق�ول ان�ھ ت�ف�ق�د 
بدري قبل قلیل وجاء لزیارتي لیط�ل�ع ع�ل�ى 
وضع وظروف شقیقي الدكتور جلیل حكی�ت 
لھ كیف حكم على جلیل بالسجن المؤبد عام 

ثم شمولھ ب�ال�ع�ف�و ال�ع�ام ب�م�ن�اس�ب�ة  1986
انتھاء الحرب العراقیة االیرانیة فعلق ق�ائ�ال 
لجلیل الفضل في استمتاعي بما ت�رج�م م�ن 
روای��ات ف��ي االدب ال��روس��ي ل��غ��وغ���ول 
وغوركي ولیرمنتوف وسواھ�م ال�ى ج�ان�ب 
ما قرأ ت لھ من ترجمة لسلس�ل�ة م�ق�ات�ل�ون 

كان الراح�ل  … في سبیل وطنھم السوفیتي
مظفر النواب لم�اح�ا ف�ط�ن�ا حس�ن ال�ت�ق�دی�ر 
للظروف التي اجبرت ع�ددا م�ن ال�ك�ف�اءات 
العراقیة للعمل في لی�ب�ی�ا والیض�اح م�وق�ف�ھ 

 "خاطبني بمحبة 
اعلم ان الساح�ة ال�ل�ی�ب�ی�ة ال تص�ل�ح م�ك�ان�ا 
لحشد المناھضین للنظام في الع�راق وادرك 
بان معظم ال�ع�راق�ی�ی�ن ف�ي ل�ی�ب�ی�ا ت�ن�ح�ص�ر 
اھدافھم في توفی�ر ل�ق�م�ة ال�ع�ی�ش الس�رھ�م 
داخل العراق خصوصا من توجھ منھ�م ال�ى 
لیبیا ب�م�ف�رده وب�ق�ی�ت اس�رت�ھ رھ�ی�ن�ة ف�ي 

فأثنیت على رأیھ الس�دی�د وب�ی�ن�ت  " الوطن
لھ اننا وان نحتفظ برأي سلبي بشأن النظام 
اال ان وجودنا یرت�ك�ز اس�اس�ا ع�ل�ى ال�داف�ع 

 االقتصادي.
كانت ھذه اخر مناسبة التقیت ب�ھ�ا ب�م�ظ�ف�ر 
النواب لكن ما تمخض عن ال�ل�ق�اء الس�ری�ع 
توغل في ذھني وترس�خ ف�ي ذاك�رت�ي ف�ف�ي 
النواب رأیت وجھ ارنستو جیفارا المن�اض�ل 
االم��م��ي ال��ذي ح��م��ل س��الح��ھ ای��ن��م��ا ح��ل 
االستبداد وفي اكثر من بلد وھذا ھو القاس�م 

 .النواب وجیفاراالمشترك بین 
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 العنوان:
عنوان الروایة (نزیف) ال یحمل أل التعریف 
أي ھو لیس النزیف لتكون الداللة أوسع من 
حالة النزیف المحددة المرضیة التي ح�دث�ت 
ألم أحالم وحدوث اإلسقاطات المتكررة، ب�ل 
ھو ن�زی�ف م�رض اج�ت�م�اع�ي ش�ام�ل ھ�در 
وفقدان أكسیر الحیاة في مختلف الن�ش�اط�ات 
اإلنسانیة، ھدر في منظومة القیم االی�ج�اب�ی�ة 
في مجتمع مقی�د ب�ق�ی�ود ال�ت�ق�ل�ی�د وال�رك�ود 
والسلبیة والذكوریة المستبدة، ضحی�ت�ھ ك�ل 
ذات متجاوزة طامحة بحیاة حرة تعی�ش ف�ي 
فضاء الحری�ة وال�ج�م�ال وت�ح�ق�ی�ق ال�ذات، 
سیكون ثمن ھذا التجاوز لھذه القیود والقیم 
لنمو الذات الفاعلة باھظاً جداً ف�ي م�ج�ت�م�ع 

وع�ل�ى األخ�ص ب�ال�ن�س�ب�ة   مغلق وم�ح�اف�ظ
للمرأة كما سنرى م�ا ح�دث ل�ب�ط�ل�ة روای�ة 
نزیف (أحالم) وھي اسم على مسم�ى، ھ�ذه 
األحالم التي قررت أن تطیر في عالم الحریة 
رغم انف المجتمع القامع الذي یس�ع�ى ب�ك�ل 
 جبروتھ لتكسیر األجنحة الطامحة للطیران..

 الذات المتجاوزة والذات المستسلمة:
تختلف سلوكیات األفراد ومنذ الطفول�ة ع�ن 
بعضھا بعضاً، فھناك من ی�ت�ط�ل�ع ل�الع�ت�زاز 

وإن ك�ان   بالذات وعدم التبعیة لآلخر وحتى
األب أو األم أو األخ األك��ب��ر وال یس��م��ح 
ب��ال��ت��ع��دي ع��ل��ى ذات��ھ وف��ردی��ت��ھ وك��ی��ان��ھ 
الوجودي، بینما یكون ال�ن�م�وذج ال�م�ع�اك�س 
خانعاً تابعاً مسالماً متعلق�اً ب�أذی�ال ال�وال�دی�ن 
ومن ھم أكب�ر س�ن�اً، وھ�ن�اك س�ل�وك وس�ط 
یمكنھ ال�م�وازن�ة ب�ی�ن الس�ل�وك�ی�ن ل�ی�ح�ق�ق 
السالمة الذاتیة وتجنب االصطدام العنفي مع 
القیم السائدة وتأمی�ن ح�ری�ة نس�ب�ی�ة ل�ل�ذات 
وكما ذكر ف�ي ك�ت�اب أس�س س�ی�ك�ول�وج�ی�ة 
الطفولة والمراھ�ق�ة (ب�ع�ض األط�ف�ال ت�ج�د 
لدیھم التشوق الشدید إلى أن یجربوا ب�ع�ض 
المھارات الجدیدة، وبعضھم اآلخر یؤث�ر أن 
یظل متشبثاً بوالدیھ وأن ی�ت�رك ال�م�ج�ازف�ة 
لغیره، وأما معظم األطفال سلوكھم یق�ع ف�ي 
منزلة مت�وس�ط�ة ب�ی�ن ھ�ذا ال�ط�رف وذاك. 
والفروق فیما بین ھؤالء األطفال ھي فروق 

 أو تفاوت في مشاعر الكفاءة واالستقالل .
وھناك عدة عوامل كث�ی�رة ت�ؤث�ر ف�ي نش�أة 
الكفاءة واالستقالل وان كان أھمھ�ا أس�ل�وب 

ب�ول   الوالدین في تربیة الطف�ل وت�ن�ش�ئ�ت�ھ)
مسن، ون كونجر ،جیروم كاجان وبمساعدة 
دیانا ستین ترجم�ة د. أح�م�د ع�ب�د ال�ع�زی�ز 
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في روایة (نزیف) الشخصی�ة ال�رئ�ی�س�ة ف�ي 
الروایة (أحالم) الطفلة المشاكس�ة ص�اح�ب�ة 
الذات المتفردة القویة الم�ت�ج�اوزة ھ�ي م�ن 
النوع األول، في حین تكون أمھا وأشقاؤھ�ا 
من النوع المسالم المستكین التابع، وتظ�ھ�ر 
شخصیات عائلة أم علي من النوع المتوازن 
المتصالح مع نفسھ ومع اآلخرین، أم�ا وال�د 
األحالم فھو من الن�وع ال�م�ت�ج�اوز الس�ل�ب�ي 
ال��ذي ال ی��ھ��ت��م إال ب��م��ل��ذات��ھ الش��خ��ص��ی��ة 
والشخصیة الذكوریة القامعة المستبدة. فھو 
ال یعرف سوى (الضرب وھو الشيء الوحید 

 .65الذي كان یعرفھ وال یعرف غیره) ص
یثار ھنا سؤال م�ھ�م رب�م�ا ال ن�ت�م�ك�ن م�ن 

بش�ك�ل ش�اٍف واٍف إال وھ�و   اإلجابة علیھ
لماذا ت�م�ی�زت ش�خ�ص�ی�ة أح�الم ع�ن ب�ق�ی�ة 

أمھا وھ�ي األق�رب ل�ل�ب�ن�ت،   أشقائھا وعن
على الرغم من كونھم یعیشون ف�ي ال�ب�ی�ئ�ة 

 والتنشئة األسریة نفسھا؟  والعائلة
فغالباً ما ت�ك�ون ال�ب�ن�ت ھ�ي األض�ع�ف ف�ي 
العائلة ال ت�ت�ص�ف إال ب�ال�ق�ب�ول واالم�ت�ث�ال 
ألوامر األب واألم وبقی�ة األش�ق�اء واألخ�وة 
الذكور ال مستقبل لھا إال سریر النوم ومتع�ة 

الرجل والمطبخ فھ�ي أداة ت�ف�ری�خ وإم�ت�اع 
جون الفارغ (ال   وطبخ وتنظیف وكما یقول

تربطنا بالمرأة أبداً رابطة األخوة، فقط جعلنا 
منھا، بالخمول والفساد، كائناً منع�زالً ل�ی�س 
لھ سوى سحره الجنسي) سیمون دي بوفار 

منشورات المكتبة الحدی�ث�ة  -الجنس اآلخر -
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حیث تمیزت ش�خ�ص�ی�ة (أح�الم) ب�االع�ت�زاز 
العالي بالذات، وحب االطالع، إقامة العالقات 
الص��داق��ی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة ال ت��ف��رق ب��ی��ن 

وبنات، رفض أي ش�ك�ل م�ن أش�ك�ال   بنین
اإلمرة والتسلط والھیمنة حتى وان كانت من 
األبوین أو غیرھم، الج�رأة ف�ي ال�م�واج�ھ�ة 
والسعي المغامر لتحقیق الرغبة (واحدة من 
مواصفاتھا األخرى وھي ج�رأت�ھ�ا الش�دی�دة 
وع��دم ت��رددھ��ا ف��ي ال��ع��راك والش��ج��ار) 

 .129رص
المیل الشدید لالستقاللیة وكما ت�ق�ول وھ�ي 
تصف استقاللیة الشجرة والبستان والنخ�ل�ة 
حتى أنھا تتمنى أن تكون بال أب وال أم حتى 
تتمكن من تحقیق رغباتھا وسلوكیاتھا دون 
قمع أو ضغط (تخیلت م�ا س�ت�ش�ع�ر ب�ھ م�ن 
سعادة حینما یمكن أن تكون ھي أحالم ف�ق�ط 
بال أب وال أم وال خوف، كما كانت كل نخ�ل�ة 
من ھذا النخیل نخل�ة ف�ق�ط وك�م�ا ال�ب�س�ت�ان 

 .152بستان فقط) رص
إحساسھا المرھف بالشعور الالأبالي الخالي 
من العاطفة والحمیمیة ھي وأخوت�ھ�ا ل�ی�س 
من قبل األب القاسي فقط وإنما أیضاً من قبل 
األم الشخصیة االنطوائیة مقارنة مع ع�ائ�ل�ة 
جیرانھم أبو ع�ل�ي وأم ع�ل�ي ح�ی�ث ال�رق�ة 
والعذوبة واللین والمحبة بین اآلباء واألبناء 
حیث تصف تعامل أمھا مع أوالدھا (لم ت�ك�ن 
تتجاوز ما یحتاجونھ من رعایة جسدیة. أم�ا 
الرعایة العاطفیة من عناق أو ضم أو إب�داء 
كلمات التحبب كما كانت أحالم تالحظھ ع�ن�د 
األمھات عموماً فلم ترھ�ا أو تس�م�ع�ھ�ا م�ن 
أمھا أبداً، لیس اتجاھھ�ا ف�ق�ط وإن�م�ا ت�ج�اه 

 .112أخوتھا أیضاً) ر ص
ھذه األحاسیس والمشاعر التي میزت أحالم 
عن غیرھا جعلھا تزداد تم�رداً ع�ل�ى ال�رغ�م 
من الضرب والعقوبات القاسیة ال�ت�ي ك�ان�ت 
تتعرض لھا من قبل األب واالستنكار الشدید 
والغضب من قبل األم.. م�م�ا ج�ع�ل�ھ�ا ت�ك�ره 
الحیاة وسط العائلة حتى أنھا تمن�ت ال�م�وت 
لشقیقھا الصغیر ألنھا ك�ل�ف�ت ب�ال�ع�ن�ای�ة ب�ھ 
فضالً عن تكلیفھ�ا ال�م�ت�زای�د م�ن ق�ب�ل األم 
واألب بإن�ج�از أع�م�ال ال�ت�ن�ظ�ی�ف وال�غ�س�ل 
وخدمة األم واألب واألخوان وحرمانھا م�ن 
اللھو والقراءة واللعب والتسكع في األسواق 
وإرضاء فضولھا في التعرف والفرجة عل�ى 

 المحال والبساتین وووو.
كانت تقضي بعض األوقات األكثر راحة ف�ي 
بیت خال�ت�ھ�ا ف�ي ال�م�دی�ن�ة الص�غ�ی�رة ق�رب 
المشروع الذي یعمل فی�ھ زوج خ�ال�ت�ھ�ا أو 

 خالھا أو جدتھا في بغداد.  بیت
التعامل القاسي والال متفھم من قب�ل م�دی�رة 
المدرسة وال�م�ع�ل�م�ات بس�ب�ب اض�ط�رارھ�ا 
للتأخر عن ال�دوام بس�ب�ب م�رض وال�دت�ھ�ا 
وتھدیدھا بالطرد باإلضافة للضرب الم�ب�رح، 
وآخرھا تخلفھا عن الدوام لمرافق�ت�ھ�ا ع�ل�ي 
ابن الجیران لشراء قصة ملونة من المكتب�ة 
مما دفعھما لعدم الدخول للمدرسة والتس�ك�ع 
في البساتین وتعرضھم�ا ل�ل�خ�ط�ر م�ن ق�ب�ل 

نص�رة ال�ف�الح ال�ك�ھ�ل ل�ھ�م�ا،   الشواذ لوال
مشاھدتھا نزیف الدم من األم عند ع�ودت�ھ�ا 

ودفعھا الھرب خوف�اً   للبیت، مما زاد فزعھا
من العقوبة فاندفعت ل�ل�رك�وب ف�ي الس�ی�ارة 
التي كانت تقل ال�زوار إل�ى أح�د األض�رح�ة 
وضیاعھا ھناك ومن ثم اإلمساك بھا من قبل 
الشرطة وسكنھا في دار ض�اب�ط الش�رط�ة، 
ونشر صورتھا في الجریدة ألنھا لم تدِل بأیة 
معلومات حول اسمھا واسم وال�دھ�ا وم�ح�ل 
سكن ع�ائ�ل�ت�ھ�ا، ل�ی�س�ت�دل ع�ل�ی�ھ�ا ذووھ�ا، 
وبالفع�ل ج�اء إل�ى م�رك�ز الش�رط�ة أب�وھ�ا 
وخال�ھ�ا ال�ل�ذان ع�اش�وا ف�ت�رة م�ن ال�ھ�ل�ع 
وال�خ�وف ع�ل�ى مص�ی�رھ�ا ن�ت�ی�ج�ة ھ�رب�ھ�ا 

 المفاجئ.
اصطحبھا معھ خالھا إلى بغداد للعی�ش م�ع  

ھناك ومن ثم نقلھا إلى م�درس�ة ف�ي  جدتھا
بغداد فشعرت بحالة من االطمئنان ھناك ألن 
خالھا كان متعاطفاً معھا ولم یق�ُس ع�ل�ی�ھ�ا، 

إحدى زمیالت�ھ�ا ف�ي   تقیم عالقة صداقة مع
الصف (وداد) الطالبة الشاطرة م�ن ع�ائ�ل�ة 
ثریة، یسمح لھا التردد إلى دارھم ال�ف�ارھ�ة 
الممیزة بالث�راء واألب�ھ�ة م�ق�ارن�ة م�ع دار 
سكنھا المتواضعة ف�ي ح�ي ش�ع�ب�ي ب�ح�ج�ة 
المذاكرة معا، وعلى الرغم من أنھا الح�ظ�ت 

التحفظ والتعالي من قبل ع�ائ�ل�ة (وداد) ف�ي 
التعامل معھا كونھا من طب�ق�ة ف�ق�ی�رة وم�ن 

 حي شعبي..
ترى أنھا یمكن أن تعی�ش ك�ل أح�الم�ھ�ا ل�و 
تمكنت من العیش مع عائلة موفورة ال�ث�راء 
مثل عائلة وداد، فتستجیب لنظرات إع�ج�اب 
وتلصص شقیق (وداد) األك�ب�ر واھ�ت�م�ام�ھ 
بھا، فتنشأ عالقة إعجاب بی�ن ش�ق�ی�ق وداد 
(مصطفى) االبن األكبر للعائل�ة وب�ی�ن أح�الم 
التي حاولت بمختلف الطرق أن تھیمن عل�ى 
قلبھ ومشاعره على األخص وأنھا اكت�س�ب�ت 
حریة نسبیة في الخروج والتأخر في الع�ودة 
إلى البیت بعد موت والدھا المخ�م�ور دھس�اً 
بواسطة سیارة مجھولة منتصف اللی�ل ب�ع�د 
خروجھ من البار الذي ت�ع�ّد م�وت�ھ خ�ال�ص�اً 
للعائلة من سطوتھ وجبروتھ وتعسفھ ح�ی�ث 
قالت وبكل جرأة (بأن موت األب لیس كارثة 
أصابتھم بل تخلیصاً لھم كلھم م�ن ج�ب�روت�ھ 
وطغیانھ علیھم وتركی�زه ع�ل�ى ذات�ھ وع�دم 

 .338اھتمامھ بشيء آخر عداھا) ص
وقد أعجبت كثیراً بأناقة ورقة مصطفى م�م�ا 

م�ع�ج�ب�ة أی�م�ا إع�ج�اب   جعلھا تت�م�س�ك ب�ھ
بأسلوبھ العذب في التعامل معھا فق�ررت أن 
تفوز بھ مھما كانت المخاطر (أكث�ر م�ا ك�ان 
یسحرھا فیھ لھجتھ البالغة الرقة ف�ي ال�ك�الم 
معھا والتي لم تجد ال في م�اض�ی�ھ�ا وال ف�ي 
حاضرھا أیضاً أحداً من الناس القریبین منھا 
یخاطبھا بھا)، لتعوض ك�ل م�ا ع�ان�ت�ھ م�ن 
حرمان عاطفي من ق�ب�ل األم واألب وب�ق�ی�ة 
المحیطین بھا، فبلغت غربت�ھ�ا ف�ی�ھ ك�غ�رب�ة 
عطشان في صحراء إلى شربة م�اء ق�راح، 
وعلى الرغم أن�ھ�ا الح�ظ�ت أن (مص�ط�ف�ى) 

وضعیف الشخصیة أمام والدیھ وال   مھزوز
ھ�ی�م�ن�ة وتس�ل�ط   یمتلك الشجاعة لمواجھة

األبوین والدفاع عن حب�ھ (مص�ط�ف�ى ال�ذي 
یبدو علیھ وھو یتحدث مع أمھ وأبیھ وك�أن�ھ 
یتحدث مع سلط�ان ی�م�ارس ع�ل�ی�ھ س�ل�ط�ة 

. ، وال ی�م�ت�ل�ك ج�رأت�ھ�ا 362طاغیة) ر ص 
ب�أن�ھ�ا   ح�ی�ث أخ�ب�رت�ھ  التي ھ�زت ك�ی�ان�ھ

مستعدة للھرب معھ والعیش معاً رغ�م أن�ف 
ب�ال�ق�وة   العائلتین حی�ث ك�ان�ت ت�ح�اول م�ده

والشجاعة إلعالن حبھ لھا ومواجھة عائلتھ 
.. لتح�ق�ی�ق ھ�دف�ھ�ا ف�ي 35بتعلقھ بھا، رص

(التحرر من األجواء التي تعی�ش ف�ی�ھ�ا إل�ى 
أخ����رى أفض����ل وأرف�����ع مس�����ت�����وى) 

ولكن كان سل�وك�ھ�ا ھ�ذا أرع�ب  .342رص
(مصطفى) الج�ب�ان وب�دالً م�ن ال�ط�ل�ب م�ن 
والدتھ التقدم لخطوبة أحالم وإعالن حبھ لھا 
وتمسكھ بھا، أفشى ل�وال�دی�ھ ب�ك�ل أس�راره 
وبكل م�ا ح�اول�ت أح�الم ف�ع�ل�ھ واس�ت�ع�داھ�ا 
للھرب معھ إلى أي مكان للعی�ش م�ع�ا، م�م�ا 
افقدھما صوابھما وذھبت أم مص�ط�ف�ى إل�ى 
دار أم أحالم لتحذیرھم من ط�ی�ش ورع�ون�ة 
أحالم حیث أخبرتھم أن ابنتھم أحالم (تالحق 
ابني الكبیر منذ شھور، تكت�ب ل�ھ ال�رس�ائ�ل 
وتعمل م�ع�ھ ال�م�واع�ی�د، ت�ری�د أن ت�وق�ع�ھ 
بحبائلھا بأي شكل، حتى أنھا حرضتھ ع�ل�ى 

 .382أن یھربا معاً إلى مكان ما) رص
مما سبب لألحالم المزید من اللوم والتقری�ع 
من قبل أمھا وجدتھا، وقد تھرب من لقائ�ھ�ا 
مصطفى خوفاً من والدیھ وتعرضھا ل�ل�ط�رد 
من قبل والده عندما حاولت ل�ق�اءه ب�ال�ق�رب 
من دار أھلھ، أما وداد فقد قطعت ع�الق�ت�ھ�ا 
بھا نھائیاً بناًء عل�ى ت�ع�ل�ی�م�ات وت�ح�ذی�رات 
صارمة من والدیھا ول�م ت�ع�د ت�ل�ت�ق�ی�ھ�ا أو 
تجالسھا حتى داخل المدرسة مما كان م�ث�ار 

زمیالتھن ح�ول أس�ب�اب   تساؤل واستغراب
 ھذا الجفاء المفاجئ بینھما.

تترك الدراسة وتقبل الزواج من (ناظم) اب�ن 
صدیق خالھا، الذي لم تدم عالقتھا ب�ھ   أخت

طویالً حتى بعد أن كان�ت ل�ھ�ا ط�ف�ل�ة م�ن�ھ، 
بسبب تفاقم الخالف والشجار مع أمھ وفشل 

بدفعھ ل�ل�ع�ی�ش ب�ع�ی�داً ع�ن   محاوالت أحالم

عائلتھ في بیت منعزل، حت�ى اض�ط�رت إل�ى 
ترك بیت ال�زوج�ی�ة ن�ھ�ائ�ی�اً ب�ع�د ت�ع�رض�ھ�ا 
للضرب من قبلھ ألنھا كانت تضرب طف�ل�ت�ھ�ا 
بقسوة، وأصرت على عدم الرجوع إلیھ بعد 
توسط خالھا مقابل رفضھ شرطھا أن ی�ق�ی�م 

وإخ�وت�ھ، ع�ل�ى   لھما بیتاً مستقالً عن أم�ھ
الرغم من محاولة خالھا إج�ب�ارھ�ا ب�ال�ع�ودة 
إلى زوجھا بالقوة، ورداً عل�ى ج�رأت�ھ�ا ف�ي 
مواجھتھ مما اضطره إلى ض�رب�ھ�ا ب�ق�س�وة 
وع��ن��ف وق��د ك��ان��ت ردة ف��ع��ل��ھ��ا ك��ارث��ی��ة 
بمحاولتھا االنتحار وإلقائھا نفسھا من سطح 
ال�دار وح�دوث فض�ی��ح��ة ك��ب��ی��رة ل��ل��ع��ائ��ل��ة 
ووضعتھم في إحراج كبیر، ولكنھا تنجو من 
الموت وتخرج من المستشفى ب�ع�د ی�وم�ی�ن 

ب�االن�ت�ح�ار   من العالج. وقد كانت محاولتھ�ا
ألنھا حوصرت تماماً بتعنت زوجھا وإھان�ت�ھ 
لھا، ومن ناحیة أخرى خشیتھا من اح�ت�م�ال 
حملھا من طبیب األسنان (دكتور حسام عب�د 
ال�ق��ادر م��ح�م��ود/ أخص��ائ�ي ج�راح��ة ال�ف��ك 

الذي انفرد بھا في عیادتھ وكشف  واألسنان)
عن حیونتھ كونھ زیر نساء بعد أن أغ�راھ�ا 
بأناقتھ ورقتھ فتصورت بأنھ سیكون ال�ب�دی�ل 

 المختار لزوجھا (ناظم).
شعورھا بالخزي والعار وال�ورط�ة ال�ك�ب�ی�رة 

وسوء المصیر بعد أن   والخشیة من الحمل
تبخرت كل أحالمھا بزوج أنی�ق وث�ري ب�دالً 
من زوجھا ناظم فوقع�ت ف�ي ورط�ة وخ�ط�أ 
فادح ال یمك�ن ال�ت�س�ت�ر ع�ل�ی�ھ إال ب�ال�م�وت 
فارت�أت أن االن�ت�ح�ار خ�ی�ر م�خ�ل�ص وھ�ي 
المعروفة بجرأتھا وتجاوزھا للعقبات ول�ك�ن 
ھذه المرة ال خالص إال بخیار االنتح�ار ب�ع�د 
الوصول إلى حالة االنغالق والیأس ال�ك�ب�رى 
وكما ی�ق�ول ن�ی�ت�ش�ھ (االن�ت�ح�ار أو ال�م�وت 
اإلرادي یكون یوم ع�ی�د ب�ل أج�م�ل األع�ی�اد 
الذي یقبل علیھ اإلنسان طائعاً مختاراً) أدباء 

أعداد كرم شاك�ر  -دراسة نفسیة  -منتحرون
.  5ص 1دار الراتب الج�ام�ع�ی�ة ط -اسكندر 

نتیجة لتص�رف�ھ�ا ال�ال أب�ال�ي وت�أخ�رھ�ا ف�ي 
المجيء للبیت بعد شف�ائ�ھ�ا وت�أك�دھ�ا ب�ع�دم 
وجود حمل تورطھا ف�ي ع�الق�ات غ�رام�ی�ة 
أخرى مع شباب آخرین كان�ت ك�ل�ھ�ا ف�اش�ل�ة 
ومحبطة، تسوء عالقتھا بعائلتھا وخصوصاً 
خالھا وأمھا وجدتھا وكثرت ال�ق�ی�ل وال�ق�ال 

 سلوكیاتھا المثیرة للشبھات.  حول
بعد سنوات من ھذا الحال تتزوج من شب�اب 
یصغرھا بالعم�ر اب�ن خ�ال زوج�ھ�ا الس�اب�ق 
ناظم وبدون علم العائلت�ی�ن م�ا ع�دا أخ�ی�ھ�ا 
أحمد الذي كان متعاط�ف�اً م�ع�ھ�ا وك�ان أح�د 
ش��ھ��ود زواج��ھ��ا م��ن (م��ؤی��د)، رغ��م ك��ل 
االعتراضات والتقوالت والمقاطعة من ق�ب�ل 
األھ��ل ك��ان��ت ھ��ذه ال��زی��ج��ة ن��اج��ح��ة وق��د 
استطاعت أحالم أن تبني لھا ولزوجھا حی�اة 
زوجیة ومعی�ش�ی�ة م�رف�ھ�ة ون�اج�ح�ة ب�ق�وة 
شخصیتھا وذكائھا وإص�رارھ�ا ع�ل�ى ب�ن�اء 
حیاتھا بإرادتھا ورضاھا أخذت بی�د زوج�ھ�ا 
الشاب األصغر منھا بحوال�ي عش�ر س�ن�وات 
إلى شاطئ أالمان واالس�ت�ق�رار وق�د رزق�ت 
منھ بأكثر من طفل وام�ت�ل�ك�وا م�ح�الً ك�ب�ی�راً 
وبیتاً وسیارة وكل ما تحلم ب�ھ أح�الم، م�م�ا 
یشیر إلى أنھا قد استفادت عبرة وحكمة من 
تجاربھا السابقة وإرادتھا في تح�ق�ی�ق ح�ی�اة 

 ھانئة وآمنة وكریمة.
 طبیعة السرد وحبكة الروایة:

ی��م��ك��ن��ن��ا تص��ن��ی��ف ال��روای��ة ب��ال��روای��ة 
النفسجتماعیة، حیث ت�ن�اول�ت ح�ی�اة ع�ائ�ل�ة 

أبو أحالم) المكونة من  –(جمیل عبد الرزاق
واألبناء: أح�الم وث�الث�ة أش�ق�اء...   الزوجة

ال�ق�اس�ي   الموظف بعنوان مھم في المدی�ن�ة

والمدمن على السكر والسھ�ر ال�دائ�م خ�ارج 
البیت وحتى داخل البیت مع رفقتھ دون أي 
اعتبار للعائلة واألطفال والجیران. مما ت�رك 
آثاراً نفسیة على كل أفراد العائلة تتدرج بین 
االستسالم للواقع المؤلم والخضوع ل�ق�س�وة 
رب العائلة وھذا م�ك�ان ت�وص�ی�ف ال�زوج�ة 
واألوالد، والرافض بقوة وجرأة حد الت�ھ�ور 
بالنسبة للبنت (أحالم). وھنا تشیر ال�روائ�ی�ة 
إلى الدور الفاعل للتنش�ئ�ة ال�ع�ائ�ل�ی�ة وأث�ره 
ال�ك��ب��ی�ر ع��ل��ى س��ل�وك��ی��ات األب�ن��اء وی��ق��رر 
مستقبلھم، مقارنة ذلك ب�ال�ت�رب�ی�ة الس�ل�ی�م�ة 
المشبعة بروح المحبة والتفاھم كعائل�ة أب�ي 

وأم على جیرانھم في المحلة، في حین   علي
تشیر إلى السلوك التسلطي القم�ع�ي ل�ع�ائ�ل�ة 
(أبو مصطفى وأم مصطف�ى ووداد ص�دی�ق�ة 
أحالم) العائلة الثریة المرفھة التي تسكن في 
منطقة راقیة في بغ�داد م�م�ا ان�ع�ك�س ع�ل�ى 
األب��ن��اء وأكس��ب��ھ��م ش��خ��ص��ی��ات ض��ع��ی��ف��ة 
ومھزوزة وت�اب�ع�ة ال ت�م�ت�ل�ك أي ق�در م�ن 
االستقاللیة الذاتیة... وھي تدعو ب�ذل�ك إل�ى 
أن تكون ھناك عالقة مودة وصداقة وتفاھم 
واحترام م�ت�ب�ادل داخ�ل ال�ع�ائ�ل�ة ب�م�خ�ت�ل�ف 
عناوین أفرادھا ال�زوج وال�زوج�ة واألوالد 
والبنات، وكذلك یج�ب أن ت�ت�س�م ال�م�ع�ل�م�ة 
ومالكھا التدریسي وال�ت�ع�ل�ی�م�ي ب�م�ا ف�ی�ھ�ا 
المدیرة باالقتراب من الطلبة وتفھم وضعھ�م 
ومشاكلھم وعدم اللجوء للعنف واالست�ع�الء 
والتھدید مما یؤدي إلى ردود أفعال س�ل�ب�ی�ة 
على الطالب من الناحیة ال�ن�ف�س�ی�ة واإلق�ب�ال 

 على العلم والتعلیم.
إعطاء المرأة أم أو زوجة أو أخت أو حبیبة 
مكانتھا ال�الئ�ق�ة م�ن االح�ت�رام واالس�ت�م�اع 
للرأي ولیس اإلھمال والالم�ب�االة وال�ت�س�ل�ط 
الذكوري المقیت الذي یؤدي إلى انع�ك�اس�ات 

نفسیتھ�ا وص�ح�ت�ھ�ا وق�درت�ھ�ا   وخیمة على
 على تربیة جیل ناجح من األوالد والبنات...

كان السرد الروائي بضمیر الغائب وال�راوي 
العلیم واألحداث المتسلسة زم�ن�ی�اً م�ت�ت�ب�ع�ة 
حیاة الشخصیة الرئی�س�ة ل�ل�روای�ة (أح�الم) 
وتداعیات سلوكیاتھا وحوارھا الداخل�ي م�ع 
نفسھا، ف�ي ح�ی�ن ج�رت ب�ع�ض ال�م�ق�اط�ع 

 السردیة بضمیر األنا المتكلم.
تمیز السرد بدقة العب�ارة واخ�ت�ی�ار ال�ك�ل�م�ة 
المناسبة الدالة على معن�اھ�ا ض�م�ن س�ی�اق 
الجملة، وقد تمیز بثراء المفردة داللة ع�ل�ى 
تمكن ال�روائ�ی�ة م�ن ال�ل�غ�ة وال�ق�درة ع�ل�ى 

ومعبر ولو أن   اإلمساك بما ھو بلیغ وجمیل
السرد كان یتطلب المزید من الش�ع�ری�ة ف�ي 
التوصیف والتع�ری�ف ب�م�ا ی�ن�اس�ب اإلب�داع 

 األدبي والفني.
اھتمت الروائیة بالمكان من حیث التوصی�ف 
والتعریف لتكون صورة للمتلقي حول فضاء 
السرد ومدى تفاعل�ھ م�ع ال�ح�دث الس�ردي 
وھو أمر مھم في تكث�ی�ف ال�م�ع�ن�ى ل�ل�ح�دث 
ضمن ظرفھ الزماني وحیزه المكان�ي/ال�ب�ی�ت 
وت�وص��ی��ف�ات��ھ/األث��اث/األس�واق/ ال��م��ح��الت/ 
الص�ح�راء/ ال��ب�س�ات�ی��ن وال�ح��دائ�ق/ األزق��ة 

 والشوارع.. الخ.
كنا نتمنى المزید من االھتمام ف�ي ت�وص�ی�ف 
الش�خ�ص�ی�ات م�ن ح�ی�ث الش�ك�ل وال�ع��ادات 
والسل�وك�ی�ات وال�ع�الم�ات ال�ف�ارق�ة ل�ت�ك�ون 
للقارئ صورة متكاملة حول الشخصی�ة م�ن 

س�م�ات (أب�و   الخارج والداخل فمثالً عرفن�ا
علي) السلوكیة من حیث االت�زان وال�ح�ك�م�ة 
والمحبة داخ�ل وخ�ارج األس�رة، ل�ك�ن�ن�ا ال 
نمت�ل�ك تص�وراً ح�ول ش�ك�ل�ھ وم�واص�ف�ات�ھ 
الجسدیة وعالماتھ الفارقة، ھل ھ�و ط�وی�ل 
قصیر ن�ح�ی�ف، س�م�ی�ن، ص�اح�ب ش�وارب، 

شاب أو   أسمر، أبیض، لون عینیة وشعره،
متوسط أو كھل، نوع عم�ل�ھ أو وظ�ی�ف�ت�ھ.. 

 الخ.
كما أن الراوي العالم في العدید من األحداث 
یكشف للقارئ أحداث المستقبل دون م�ب�رر 
وقد یفقد القارئ والمتلقي متعة المفاجأة أو 
تحوالت األحداث والت�وق�ع�ات ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ی�ة 

ق�د   –أحالم –فمثال (كانت بینھا وبین نفسھا 
نوت اإلقدام على خطوة ك�ان�ت ت�رى ب�أن�ھ�ا 
ستحدث تغییراً كبیراً في حیاتھا، األمر ال�ذي 

ل�ی�س ب�الص�ورة ال�ت�ي   حصل ف�ع�الً ول�ك�ن
. ھ�ذا 468رسمتھا أحالم في ذھن�ھ�ا) رص

اإلعالم أتى قبل أن تك�ت�ش�ف أح�الم ح�ی�ون�ة 
وغریزیة طبیب األسنان حین�م�ا ذھ�ب�ت إل�ى 
ع���ی���ادت���ھ ك���ون���ھ ال���ب���دی���ل ال���م���خ���ت���ار 

المنھار.وھناك أحداث أخرى تم�اث�ل   للزواج
ما ذكرناه في مثالنا ھذا نرى أنھ إعالم غی�ر 
م�ح�ب�ب ویض�ع�ف م�ن ق�وة أث�ر ال�م�ف�اج�أة 
بالنسبة للمتلق�ي. ك�ان�ت ال�ح�ب�ك�ة ال�روائ�ی�ة 
متماسكة محكمة النسج مكتملة المبنى دال�ة 

 على قدرة ممیزة في السرد الروائي.

 م)(  روایة 

 ذات متجاوزة في مجتمع متزمت
 

 بقلم: 
حمید الحریزي/

 العراق
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 أسطورة جودر ودالالتھا النفسیة واالجتماعیة: -
تحاول أسطورة جودر أن تعطي دالالتھا ال�ن�ف�س�ی�ة   

واالجتماعیة من خالل قراءة العالقة المھیمنة ال�ت�ي 
تربط بین جودر وأمھ. واستنطاق مح�اول�ة ال�خ�روج 
من ھذه العالق�ة ل�ل�وص�ول إل�ى أو "ال�دخ�ول ف�ي" 
مرحلة الرجولة بعد قتل شبح/ وھ�م األم ف�ي ال�ع�ال�م 
السفلي "عالم الالشعور" ذلك ألن الطفل وحتى سن 
متقدم یظل واقعاً تحت ھذه الھیمنة، وربما یبقى ھ�ذا 
المھیمن متسلطاً ال شعوریاً على االبن بعد ال�زواج.. 
وإن التحرر من دائ�رت�ھ ی�ت�ط�ل�ب اس�ت�ع�داداً خ�اص�اً، 
وعمالً شجاعاً. إن ما قام بھ جودر من فعل تجاه األم 
"شبحھا" بعد تعریتھ لذلك الشبح بعد الباب السابع، 
ھو الطریق للفوز بالكن�ز "=ال�ح�ی�اة= ال�رج�ول�ة = 
االستقالل". ألن القضاء على شبح/ وھ�م األم داخ�ل 
ال��ن��ف��س ال��ب��ش��ری��ة م��ع��ن��اه ((نض��ج الش��خ��ص��ی��ة 
السیكولوجیة للفرد. فعلى ال�م�رء أن ی�ق�ت�ل داخ�ل�ھ�ا 
الصورة الذھنیة المزیفة لیج�د األم�ان، ألن ذك�ری�ات 
الطفولة والت�ردد وال�ح�ی�رة ع�وام�ل ت�ع�رق�ل س�ع�ادة 
اإلنسان، والتزام األم ب�م�ن�ع�ھ م�ن ال�ت�ح�ل�ی�ق ع�ال�ی�اً 

 . )1(بجناحیھ))
إن قتل شبح// وھم األم، م�ع�ن�اه ق�ت�ل "ال�م�ھ�ی�م�ن" 
الكبیر على االبن/ الرجل. وأن التحرر من ھیمنة ھذا 
الشبح/الوھم، أمنیة یتمنى تحقیقھا شخصان آخ�ران 

 تربطھما عالقة وثیقة باالبن ھما:
حیث إنھا ت�ت�م�ن�ى …  آ/شخصیة المرأة/الزوجة-3-1

أن یتحرر زوجھا من ھیمنة إرادة األم على إرادت�ھ.. 
إذا ع�ل�م�ن�ا أن راوي ھ�ذه األس�ط�ورة ھ�ي ال�م�رأة/
الزوجة شھرزاد وھي عندما تروي ھ�ذه األس�ط�ورة، 
فإنھا تحاول وضع األماني موضع التنفیذ، تنزلھا إلى 
أرض الواقع، أي أن یتحرر االبن/الرجل/ال�زوج م�ن 
ھیمنة/ سلطة األم لیتجھ إلى ھیمنة/سلطة، أو ع�ل�ى 
أقل تقدیر إلى كنف الزوج�ة، ل�ك�ن ال�م�رأة/ال�زوج�ة، 
نسیت إنھا ستصبح في یوم ما أماً، مما یجعلھا وھي 
تبحث عن زوجة البنھا القادم تقف وجھاً لوجھ أم�ام 
امرأة أخرى تحمل نفس األمنیة ت�ل�ك ف�ي ق�ت�ل ذل�ك 

 الوھم/الشبح الذي ستكونھ.
.. الذي ھو اآلخر، یحمل نفس ب/ شخصیة األب-3-1

األمنیة في أن یقتل االبن شبح/وھم األم ف�ي ن�ف�س�ھ. 
إنھ یرغب في أن یجد اب�ن�ھ رج�الً ك�ام�ل ال�رج�ول�ة، 
متحرراً من ھیمنة/ س�ل�ط�ة األم ودالل�ھ�ا "ال�زائ�د" 
وأیضاً یرغب في قرارة نفسھ أال یساع�د أم�ھ ع�ل�ی�ھ 
في أي أمر یقع بینھ وبین األم. إن دور ال�رج�ل/األب، 
في العائلة ھو دور تسلطي ع�ل�ى األم واألب�ن�اء ف�ي 
الوقت نفسھ خاصة في مجتمعاتنا الشرقیة منذ مئات 
السنین ألن مجتمعاتنا ھي م�ج�ت�م�ع�ات أب�وی�ة، وأن 
المرأة/الزوجة فیھا مسلوبة اإلرادة وم�غ�ل�وب ع�ل�ى 
أمرھا، ھي أداة للمتعة واإلنج�اب إن�ھ�ا ك�ائ�ن ب�ی�ت�ي 
یعیش في الظالم مما یدفعھا إل�ى اح�ت�ض�ان أب�ن�ائ�ھ�ا 
الذكور منھم خاصة أنھ�م یش�ك�ل�ون ع�ن�دھ�ا ال�ج�دار 
الصلب ف�ي ح�م�ای�ت�ھ�ا م�ن ن�زوات ال�رج�ل/ ال�زوج 
المشروعة وغ�ی�ر ال�م�ش�روع�ة، إن ك�ان ذل�ك ف�ي 

((فمنذ وقت سحیق … تركھا، أو ھجرانھا أو طالقھا
وحدت األم وأطفالھا الجھود ربما دون وعي وبشكل 
مبھم لاللتفاف حول سلطة األب الغاشمة ب�ح�ث�اً ع�ن 
التعویض فإلى جانب ما یمثلھ األط�ف�ال م�ن ت�أم�ی�ن 
لالستقرار وللمست�ق�ب�ل، ف�ھ�م أیض�اً ب�م�ث�اب�ة ق�رون 
لالستشعار بالنسبة لألم، وال�ح�ی�اة ال�ی�وم�ی�ة غ�ن�ی�ة 
بأمثلة ال�م�ش�ارك�ة ب�ی�ن األم وأط�ف�ال�ھ�ا ف�ي ت�ن�ف�ی�ذ 
مؤامراتھم الصغی�رة.. وال�ط�ف�ل ی�ع�ي ج�ی�داً أھ�م�ی�ة 
الخدمات التي یؤدیھا إلى أمھ وعادة ما یكون ب�ارع�اً 
في أدائھا.. فھ�و ی�ع�ل�م م�ق�دم�اً ق�در ال�ع�رف�ان ال�ذي 
سیالقیھ.. ولكن یظل أبرز ما ف�ي األم�ر ھ�و ش�ع�وره 
العمیق بااللتفاف من حول سلطة األب، وال�ث�أر م�ن�ھ 

 . )2(من خالل تلك المؤامرات الصغیرة اآلمنة نسبیاً))
من ھذا نستنتج أن ل�ل�رج�ل/ األب دوراً ف�ي وض�ع   

ھذه األس�ط�ورة ض�د ال�م�رأة/األم ك�ي ی�دف�ع أب�ن�اءه 
للتحرر من ھیمنة إرادة األم وتسل�ط�ھ�ا، أي ان�ف�راط 

 -االبن ل�ت�ع�اد ال�ھ�ی�ب�ة إل�ى ع�الق�ة األب -عالقة األم
االبن.. عند ذلك یعیدھم إلى سلطتھ بعد سحب البساط 
من تحت أقدام المرأة/ األم. وبھذا تتجرد ال�م�رأة م�ن 
سالح قوي تھدد بھ الرجل/الزوج/األب.. وھكذا تق�ف 
المرأة/الزوج في ص�ف واح�د م�ع ال�رج�ل/األب ف�ي 
خلق ھذه األسطورة، ألن ھدفھم�ا واح�د وك�ل واح�د 
منھما یدفع بجودر إلى أن یطلب من أمھ أن ت�ت�ع�رى 
أمامھ أي یكسر الحاجز النفسي الذي یقف أمام االبن 
في محاولتھ الخروج من سلطة األم.. وعندما تتوسل 
إلیھ في أن یتركھا بعد أن لم یبق على جسدھا س�وى 
ما یستر عورتھا أمامھ، ی�ذع�ن ل�ت�وس�الت�ھ�ا ن�اس�ی�اً 
نصیحة المغربي، عندھا تصیح ق�ائ�ل�ة: "ق�د غ�ل�ط" 
وتطلب من اآلخرین ضربھ وط�رده خ�ارج األب�واب. 
لنتساءل ھل ھذه الصیحة، ھي صی�ح�ة األم أم إن�ھ�ا 

 صیحة المرأة/الزوجة، وكذلك صیحة الرجل/األب؟
أرى إنھا لیست لألم ألنھ مھما یكن من حال االب�ن،   

فإن األم ال تقبل بانفصال ولدھا عنھا. إن�ھ�ا ص�ی�ح�ة 
المرأة/الزوجة التي وج�دت ف�ي وق�وع زوج�ھ�ا ف�ي 
الخطأ حالة تت�ط�ل�ب ال�ع�ق�اب.. وك�ذل�ك ھ�ي ص�ی�ح�ة 
الرجل/األب لنفس األسباب.. فك�ان الض�رب وال�ط�رد 
من مكان الكنز، ومن ثم إعادة المحاولة م�رة ث�ان�ی�ة 
في العام القادم. وربما یسأل سائل إن كان الكنز الذي 
یحصل علیھ جودر ھو للتاجر المغربي. وھذا صحیح 
لكن الوصول إلیھ ومن ث�م إخ�راج�ھ م�ن ت�ح�ت ق�اع 
النھر، كل ذلك بحد ذاتھ مغامرة ت�دف�ع ب�ال�ت�اج�ر إل�ى 
مكافأتِِھ بالكثیر.. إن وصول جودر إلى الكنز ومن ث�م 
إخراجھ لـھ دالالتھ النفسیة/ االجتماعیة. لما فیھ من 

 داللة رامزة إلى الرجولة.
إذا كان جودر قبل أن ی�ت�ع�رف ع�ل�ى ال�م�غ�رب�ي ق�د   

عاش مع أمھ التي كانت مھیمنة كبیرة عل�ی�ھ، ف�إن�ھ 
بعد عودتھ إلى المدینة عق�ب حص�ول�ھ ع�ل�ى ال�ك�ن�ز 
نتعرف علیھ وقد أصبح ھو اآلمر الناھ�ي ف�ي قص�ره 
الكبیر وكذلك فإنھ تولى بنفسھ أمر زواجھ م�ن اب�ن�ة 
الملك ثم اعتالئھ للعرش.. إن ص�ورة األم أو ل�ن�ق�ل 
صورتھا كقوة مھیمنة على إرادة االبن قد اضمح�ل�ت 
في ھذا القسم من األس�ط�ورة. وإذا ك�ان�ت أس�ط�ورة 
"أودیب" قد عاقبت "أودیب" بالعمى فإن أس�ط�ورة 
جودر قد عاقبتھ بالموت عل�ى ی�دي أخ�وت�ھ "س�ال�م 

 وسلیم". 
ولو تصفحنا ما أنتجھ التفكیر الشعبي م�ن أس�اط�ی�ر 
وحكایات نرى أنھا تنتھي نھایات مفرح�ة ل�ك�ن ھ�ذه 
األسطورة نجدھا وقد انتھت بمقتل بطلھا ل�ھ�ذا أرى 
إن ھذه النھایة ال تستقیم وال�ت�ف�ك�ی�ر الش�ع�ب�ي ال�ذي 
أنتجھا، اللھم إال إذا كان ھذا التفكیر واع�ی�اً إل�ى م�ا 
فعلھ جودر من "فضح" لحرمة األم، مم�ا اس�ت�دع�ى 

 إیقاع العقاب بھ.
وأخیراً یمك�ن ت�م�ث�ل أس�ط�ورة ج�ودر وم�ح�اول�ت�ھ   

التحرر من ھیمنة "س�ل�ط�ة، س�ی�ط�رة" األم ب�ث�الث 
 مراحل ھي:

أي مرحلة ارتب�اط االب�ن ب�أم�ھ المرحلة المشیمیة:   
كارتباط الجنین برحم أمھ ب�واس�ط�ة ال�ح�ب�ل الس�ري 
واعتماده في غذائھ عل�ى دم أم�ھ ال�ذي یص�ل�ھ م�ن 
خالل المشیمة وھذه المرحلة ھ�ي م�ا م�ث�ل�ھ ال�ج�زء 

 األول من األسطورة.
وھي الم�رح�ل�ة ال�ت�ي ت�ت�م ف�ی�ھ�ا مرحلة المخاض:   

محاوالت االبن للخروج م�ن س�ی�ط�رة//ھ�ی�م�ن�ة األم.. 
كمحاوالت الجنین ساعة المخاض للخروج م�ن رح�م 
األم، ومایصاحب تلك المحاوالت من آالم عظیمة لألم 
والمولود على السواء، وقد تمثلت ھذه المرحلة ف�ي 
األسطورة في الجزء الذي تحدثنا عنھ ف�ي الس�ط�ور 

 السابقة.
واالنطالق خارج رحم "سیطرة" مرحلة االنفصال:   

األم بعد قطع الحبل السري لمجابھة الحیاة بعیداً ع�ن 
األم.. وقد تمثلت ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة ف�ي األس�ط�ورة ف�ي 

 الجزء الثالث منھا.
من خالل ھذه القراءة التي ق�دم�ن�اھ�ا ف�ي الس�ط�ور   

السابقة یمكن فھم ھذه األسطورة على أن�ھ�ا ال�وج�ھ 
المقابل ألسطورة "أودیب" وال ی�م�ك�ن ف�ھ�م ج�ودر 
بطلھا على أنھ ((أودیب عربي غ�ی�ر م�ث�ق�ل ال�ك�اھ�ل 
بالخطیئة)) كما یقول مؤل�ف ك�ت�اب "ك�ت�اب اإلس�الم 

أو ھكذا   –". ألن "أودیب"یتجھ 304ص -والجنس 
إلى األم وس�ل�ط�ت�ھ�ا ع�ل�ی�ھ "ال�زواج  -أراد لھ القدر

منھا" فیما كان ج�ودر م�ع�ن�ي ب�ال�خ�روج م�ن ت�ل�ك 
 السلطة.

*** 
 عقدتي األب واألم في األساطیر

 عقدة أودیب/عقدة األَب:-
تحكي األسطورة اإلغریقیة عن "أودیبوس" ال�ذي   

رسم لھ القدر خطواتھ المستقبلیة ح�ی�ث ق�در ل�ھ أن 
یقتل أباه ویتزوج أمھ، فكان أن جاء الواقع مس�ای�راً 

ھكذا أفھم أسط�ورة "أودی�ب"م�ع ت�ق�دی�ري  ).3(للقدر
–لما قدم من تفاسیر سیكولوجیة أو سیسیولوج�ی�ة 

على أنھا عملیة قتل "صورة" األب في "الش�ع�ور" 
االبن/الرجل ذل�ك األب أو "ص�ورت�ھ" ال�ذي ی�ب�ق�ى 
كالسیف المسلط على رقاب األبناء.. وت�ب�ق�ى إرادت�ھ 
ھي "المھیمن" الكبیر ع�ل�ى إرادة األب�ن�اء.. ول�ك�ي 
یدخل االبن طور الرجولة الكاملة، االستقالل بإرادتھ 
عن أیة إرادة خارجی�ة ع�ل�ی�ھ أن ی�ق�ت�ل "ی�ت�خ�ل�ص 
من.." تلك اإلرادة المھیمنة التي جسدتھا األسط�ورة 
في شخصیة األب. لكن األسطورة ھ�ذه نس�ی�ت أن�ھ�ا 
عبارة عن رسال�ة ش�ف�اھ�ی�ة ع�ن ال�الواق�ع ل�ت�ف�س�ر 
الواقع.. فأخذت ت�ج�س�د الش�خ�وص ل�ح�م�اً وع�ظ�ام�اً 
وأحاسیس ھي للواقع أقرب.. لھذا وإمعاناً في فرض 
ال��ع��ق��اب ع��ل��ى االب��ن ال��ذي كس��ر ص��ورة األب 
"المھ�ی�م�ن" ف�ي ن�ف�س�ھ "الش�ع�وره" أي "االب�ن 
العاق" ومن ثم شّب ع�ن ال�ط�وق ل�ل�ح�ص�ول ع�ل�ى 
رجولتھ الكاملة "النفسیة واالجتماعیة" وجدت ھذه 
األسطورة أن ترك االبن بال عقاب ھو اإلقرار بفعلت�ھ 
والتصدیق علیھا، عندھا فرضت علیھ عقوبة كب�ی�رة 

قدریا ودون معرفة مسبقة منھ  -ھي الزواج من األم 
وعندما یعرف ھو تلك الحقیقة یعاقب نفسھ بن�ف�س�ھ. 
إنھا عقوبة كبیرة جداً وعظیمة حیث ساوى التف�ك�ی�ر 
الشعبي اإلغریقي الذي أوج�د ھ�ذه األس�ط�ورة ب�ی�ن 
ال�خ�روج م��ن "ھ�ی��م�ن�ة" األب وب�ی�ن ال�زواج م��ن 
المحارم.. أي أن من یخ�رج ع�ن إرادة األب ل�ی�ب�ن�ي 
إرادتھ الذاتیة المستقبل�ی�ة ی�ك�ون ال�ع�ق�اب ل�ھ ك�م�ن 
یتزوج م�ن م�ح�ارم�ھ وع�ن�د ذاك أي ب�ال�ت�ح�رر م�ن 
س��ی��ط��رة إرادة األب، ی��ب��ق��ى االب��ن إنس��ان��اً ت��ائ��ھ��اً 
"أعمى". إن أسطورة أودیب وكما أسلفنا س�اب�ق�اً ال 

 ترید لألبناء أن یتحرروا من سیطرة إرادة اآلباء.
*** 

 عقدة أورست/عقدة األم:-
بعد أن تعرفنا على أسطورتي أودیب وج�ودر وم�ا    

تمثالنھ من عقدتي "األب" و"األم" س�ن�ت�ع�رف ف�ي 
السطور القادمة على أسطورة أخرى، ف�ھ�م�ت ع�ل�ى 
أنھا تشكل عقدة تقف بالنقیض من عقدة أودیب ك�م�ا 
أراد لھا التفكیر الشعبي اإلغ�ری�ق�ي، وك�م�ا ف�ھ�م�ھ�ا 
التحلیل ال�ن�ف�س�ي.. ھ�ذه األس�ط�ورة، ھ�ي أس�ط�ورة 
"أورست" كما طرحھا "أسخیل�وس" ف�ي ث�الث�ی�ت�ھ 
"أجا ممنون" وماطرحتھ األسطورة تلك من ع�ق�دة، 
ھي عقدة "قتل األم". بعد موت "أثریوس"، قسمت 
المملكة بین ابنیھ: "أجا مم�ن�ون" و "م�ی�ن�ی�ال�س�ط 
اللذان تزوجا من شقیقتین، ھن "كالیتیم�ی�ن�س�ت�را"، 
و"ھیلین" وكان "مینیالس" قد زاره "بارس" ابن 
ملك طروادة، الذي أحب "ھ�ی�ل�ی�ن" وھ�رب م�ع�ھ�ا. 
وك�ان ذل��ك الس��ب��ب ف��ي ح�روب ط��روادة. وت�ج��م��ع 
الیونانیون في "اولیس" تحت قیادة "أجا ممنون". 
إال أن مغادرة الحملة تأخرت بسبب ھبوب ع�اص�ف�ة. 
وقد أخبر "أجا ممنون" من قبل متنبئھ بأن العاصفة 

 ال یمكن تھدئتھا إال بالتضحیة بابنتھ "أفجینیا". 
فأرسل بطلبھا من أمھا بدعوى أن�ھ�ا س�ت�ت�زوج م�ن 
"أخیلس" وقام بذبحھا.. عندھا أبحرت الحم�ل�ة إل�ى 
طروادة. بعد أن عرفت األم بذلك، قامت بإبعاد اب�ن�ھ�ا 
"أوریس��ت��ی���س" وك���ان ص��ب��ی���اً، وت��آم��رت م���ع 
"أجیشوس" ابن "ثایستیس" ضد زوجھا، وعندما 
عاد الزوج قتلتھ بالتواطؤ مع عشیقھا "أجیشوس". 
بعد سنوات یستلم "أورستیس" م�ن ك�اش�ف غ�ی�ب 
"أبولو" أمر بالثأر من قاتل أبیھ، ف�ی�ع�ود س�راً م�ع 
صدیقھ "ب�ی�الدس" إل�ى م�دی�ن�ت�ھ وی�ل�ت�ق�ي ب�أخ�ت�ھ 
"أیلیكترا" وبمساعدتھا یقوم بقتل أمھ وعش�ی�ق�ھ�ا. 

 . )4(تعقد محكمة لمحاكمتھ.. ویبرأ من التھمة
*** 

 مناقشة األساطیر: -
إن أسطورة أودیب جاءت لتبرھن على أن اإلنسان    

لكي یستقل ب�إرادت�ھ ع�ل�ی�ھ أن ی�ت�ح�رر م�ن اإلرادة 
المھیمنة.. وھذا جان�ب م�ھ�م م�ن ج�وان�ب ال�م�أس�اة 
اإلنسانیة، مأساة اإلنسان في صراعھ إلثبات وجوده. 
أما الجانب اآلخ�ر م�ن ت�ل�ك ال�م�أس�اة ھ�و أن إرادة 
األبناء تسیطر علیھ�ا إرادة أخ�رى غ�ی�ر إرادة األب 
ھي إرادة األم وھي تعادلھا بالقوة والفعل إن لم ت�ق�ل 
تجاوزھا في ذلك وقد انتبھ إلیھ�ا ال�ت�ف�ك�ی�ر الش�ع�ب�ي 
العربي واإلغریقي على السواء وبدرجات م�ت�ف�اوت�ة 
سنتعرف علیھا في السطور القادمة، ح�ی�ث س�ن�ق�ف 
على أي األسطورتین "العربیة أم اإلغ�ری�ق�ی�ة" ھ�ي 
األجدر في اإلجابة على مجموعة األسئل�ة ال�ن�ف�س�ی�ة 
 واالجتماعیة المتعلقة بمسألة العالقة بین األم وابنھا.

إن المھتمین باألدب الشعبي، وبالتحلیل الن�ف�س�ي،     
وكذلك المھتمین باألدب عامة وبتاریخھ، لم ینتب�ھ�وا 
إلى أسطورة جودر كما انتبھ علم التح�ل�ی�ل ال�ن�ف�س�ي 
إل��ى أس��ط��ورت��ي "أودی��ب"و"أورس��ت" ف��ظ��ل��ت 

 -األسطورة العربیة وماتقدمھ من كشوفات ن�ف�س�ی�ة 
اجتماعیة، بعیدة عن عالم األدب وعلم النفس وظلت 
مختفیة بین سطور (ألف لیلة ول�ی�ل�ة) ن�رددھ�ا ب�ی�ن 
الحین واآلخر على أنھا قصة مس�ل�ی�ة ل�ی�س إال. إن 
(أسطورة جودر ھي حكایة االبن األصغر ألحد التجار

الذي یبقى باراً محباً ألمھ، متعلقاً بھا، یعیش معھا  )5
في بیت واحد، على خالف أخ�وی�ھ.. وك�ان�ت األم ق�د 
عانت الكثیر ب�ع�د وف�اة زوج�ھ�ا م�ن ول�دی�ھ�ا س�ال�م 
وسلیم.. وكانوا كثیراً مایحتالون علیھا ویس�ل�ب�ون�ھ�ا 
مالھا، ویضربونھا، حتى إنھا ك�ان�ت ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن 
األحیان "تدعو علیھم ب�ال�م�وت". ل�ك�ن ج�ودر ظ�ل 
محباً ومقدراً لھا وطائعاً ألمرھا، فوج�دت ف�ی�ھ االب�ن 
البار الذي ال یعاكسھا في أي أمر من األمور. وكان�ت 
ھي األخرى لھذه األسباب تخاف علی�ھ م�ن ع�ادی�ات 
الزمن ح�ت�ى أن�ھ�ا ح�اول�ت م�ن�ع�ھ م�ن ال�ذھ�اب م�ع 
المغربي ((ف�ق�ال�ت ل�ھ: ی�اول�دي ت�وحش�ن�ي وأخ�اف 

وھ�ك�ذا أص�ب�ح�ت ھ�ذه األم ق��وة  945ع�ل�ی�ك)) ص
 مھیمنة ومسیطرة علیھ.

عند قیام جودر بصید السمك إلعالة والدتھ، یلتقی�ھ   
التاجر المغربي وی�ط�ل�ب م�ن�ھ أن ی�رح�ل م�ع�ھ ك�ي 
یساعده في ال�ح�ص�ول ع�ل�ى ال�ك�ن�ز ال�ذي ال ی�م�ك�ن 
الوصول إلیھ إال بواسطتھ بعد أن یحل رموزه فیرحل 
معھ بعد االستئذان من والدتھ ھك�ذا ت�ف�ھ�م أس�ط�ورة 
جودر عند القراءة األولى لھا.. إن�ھ�ا ح�ك�ای�ة ص�ی�اد 
فقیر یحصل على بعض المال واألدوات السحریة من 
التاجر المغربي بعد حصولھ على الكنز، ویمكن لم�ن 
یطبق المنھج المورفولوجي على ھذه األسطورة، أن 
ی�ج��د ف�ی��ھ��ا ح��ك��ای�ة م��ب�ن��ی��ة ع�ل��ى وظ�ائ��ف ب��روب 

 المورفولوجیة.
لكن قراءة متأنی�ة ل�ھ�ا ی�م�ك�ن أن ت�ك�ون ال�ق�راءة   

المحتملة للوصول إلى الدالالت ال�ت�ي ت�ح�م�ل�ھ�ا ھ�ذه 
األسطورة والم�ع�ان�ي ال�م�خ�ت�ب�ئ�ة خ�ل�ف قش�رة ھ�ذا 
النص.. كما قدمن�اه ف�ي ال�ق�س�م األول. إن ال�دالالت 

الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي ت�ح�م�ل�ھ�ا أس�ط�ورة  -االجتماعی�ة 
"أورست" كما قدمتھا مسرحیة أس�خ�ی�ل�وس ك�ان�ت 
ھ�ي ال�داف�ع إلنش�ائ�ھ�ا ح�ی�ث ج�اءت ف�ي وق�ت ك�ان 
المجتمع فیھ منقسم�اً ب�ی�ن األخ�ذ ب�م�ب�دأ ال�م�ج�ت�م�ع 
األمومي السابق، أو بمبدأ المجتمع األبوي الذك�وري 

ی�ق�ف�ن  ) 6( الذي یرغب. ((لھذا نرى أن "االی�ری�ن�ات"
إلى جانب النظام ال�ق�دی�م ال�ذي ك�ان�ت ف�ی�ھ ال�ق�راب�ة 
المنحدرة عن طریق األم رباط�اً أوث�ق م�ن ال�زواج، 
وكان یعاقب فیھ قتل القریب وفوراً وبصورة ق�اط�ع�ة 
بحرمان القاتل من الحمایة القانونیة (..) ومن ج�ھ�ة 
أخرى، فإن أب�ول�و ال�ذي ك�ان االث�ی�ن�ی�ون ی�ع�ب�دون�ھ 
بوصفھ "أبویا" "باترویوس" یعلن قدسی�ة ال�زواج 
وأول�وی�ة ال�ذك��ور، وت�دور ال�م��س�أل�ة ح�ول مص�ی��ر 
"أوریستیس" والمحنة التي ألقي فیھا تعكس صراع 
الوالءات المنقسمة الممیزة للفترة التي ك�ان ی�ج�ري 
فیھا تغییر النسب لغرض الخلف واإلرث المصاحبین 
لھ من جھة األم إلى جھة األب وس�ی�س�ج�ل ت�ب�رئ�ت�ھ 
اب��ت��داء ال��ن��ظ��ام ال��ج��دی��د ال��ذي س��ی��ب��ل��غ أوج��ھ ف��ي 

. لھذا فإن أثینا وم�ح�ك�م�ت�ھ�ا ت�ب�رئ ) 7( الدیمقراطیة))
ساحة "أوریستیس" ألنھا كانت تعطي صوتھ�ا إل�ى 

 أولویة الذكور على اإلناث: 
* ((ما من أم ولدتني وفي جمیع األمور عدا ال�زواج 

أثني على الذكور من ك�ل   فأنا ولید أبي في الحقیقة.
إذن ف�األس��ط��ورة ھ��ي ت��م��ج��ی��د   .381ق�ل��ب��ي)). ص

لذكوریة المجتمع وإعادة المرأة إل�ى ال�ب�ی�ت ل�ت�ب�ق�ى 
 تحت سیطرة الرجل /الزوج.

 الھوامش:
 .302ص –)  اإلسالم والجنس  1(
 .295ص –)  المصدر السابق 2(
)  ھناك نص بابلي یرجعھ بعض الباحثی�ن إل�ى ك�ون�ھ م�رج�ع ألس�ط�ورة 3(

(أودیب) وھذا الرأي یحتاج إلى دراسة معمقة تؤكد صحة أو بطالن ھذا الرأي 
 )).226ص -((انظر كتاب من ألواح سومر إلى التوراة

 .325)  نقلت بتصرف من كتاب (أسخیلوس وأثینا) ص4(
) یعطي التفكیر الشعبي لالبن األصغر دورا كبیرا في رسم أحداث الحكایات. 5(

 .159انظر كتابنا (القصص الشعبي العراقي..) ص
 )  اإلیرینات: ھي أرواح السلف.6(
وستكون أرقام الصفحات الواردة في المت�ن  368ص –) أسخیلوس وأثینا 7(

 من نفس المصدر.

 ا   ردر" وا" ة) :ب-  
 درا    أرة اد "در"  ادب) 

 

 2الحلقة/داود سلمان الشویلي/العراق        
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المف�ردة ف�ي الش�ع�ر ھ�ي االداة ال�ت�ي ت�ع�بّ�ر ع�ن   
الصورة والخیال والموسیقى والعواطف والمش�اع�ر 
داخل القصیدة الشعریة وتن�ق�ل اف�ك�ار الش�اع�ر ال�ى 
المتلقي . فالجملة الشعریة مثال تتكون من م�ف�ردات 

ف�ع�ل) وك�ل�م�ا ت�آزرت م�ع ب�ع�ض�ھ�ا  -اسم  -(حرف 
أعطتنا صورة واضحة المعالم تدھشن�ا ب�ج�م�ال�ی�ت�ھ�ا 
وخ�ی��ال��ھ��ا ال�م��ن��ت��ج ال�خ��ص��ب وت��دغ�دغ مش��اع��رن��ا 

 واحاسیسنا وتطربنا بموسیقاھا.
ان اللغة السردیة التعبیریة م�ن�ح�ت الش�اع�ر فض�اء 
شاسعا وفسحة كبیرة ألستثمار ط�اق�ات�ھ�ا, وم�ن�ح�ت�ھ 
ایضا زخما شعوریا قویّا وكذل�ك ای�ق�اع�ا م�وس�ی�ق�یّ�ا 
تطرب لھ االذن والنفس. اّن كل مفردة في ال�ق�ص�ی�دة 
السردیة تمتلك جرسا ورنینا یستطی�ع الش�اع�ر م�ن 
خالل اخ�ت�ی�اره الص�ح�ی�ح ل�ل�م�ف�ردة وق�وة رن�ی�ن�ھ�ا 
وموسیقیتھا ومجاورتھا ل�ل�م�ف�ردة االخ�رى وت�آل�ف 
االلفاظ مع بعضھا  ان یشّكل منھا مقطوعة موسیقة 
داخل القصیدة, وكذل�ك ال�م�ف�ردات م�ع ب�ع�ض�ھ�ا ف�ي 
نفس المقطع بامكانھا ان تعطینا م�وس�ی�ق�ى خ�اص�ة 
بھذا المقطع, وھكذا في مجاورة المقاطع مع بعضھا 
وانسجامھا وتنافرھا اذا لم تكن متكلفة سوف تسمع 
االذن انغاما تنبعث من داخل القص�ی�دة. وك�ل�م�ا ك�ان 
الشاعر حاذق�ا ف�ي اخ�ت�ی�ار ال�م�ف�ردة ذات ال�ج�رس 
الموسیق�ى وع�م�ل ع�ل�ى ح�ذف ال�م�ف�ردة ال�ب�ائس�ة 
م�وس�ی�ق�ی�ا وال�ت�ى ال ت�ح�م�ل ج�رس��ا م�ع�ی�ن�ا ك�ان��ت 
الموسیقى صافیة وواضح�ة وس�اح�رة ت�ن�ب�ع�ث م�ن 
القلب وتدخل الى القلب نتحّسسھا ونشعر برطوبتھ�ا 
وھي تغمرنا بفیض م�ن ال�م�ت�ع�ة وال�دھش�ة. ن�ف�س 

المفردة في المقطع الواحد من القصیدة تستطی�ع ان 
تبعث في اعماقنا موسیق�ى خ�اص�ة ع�ن ط�ری�ق م�ا 
توحي الیھ من معنى, فـ/ العاصفة / نف�س م�ف�ردت�ھ�ا 
ستوحي الینا بـ / قّوة الریح/ س�رع�ت�ھ�ا/ ات�ج�اھ�ھ�ا/ 
كیف تتعامل م�ع ال�م�ح�ی�ط ال�ذي ت�م�ّر م�ن خ�الل�ھ/ 
االش�ج��ار/ ال��ب��ی��وت/ ال��ن��ھ��ر/ ال��ط��ی��ور/ ال��ج��م��ادات 
االخ�رى/ االنس�ان/ ال�ح��ی�وان/ وك�ل م��ا ت�ع�ت�رض��ھ. 
وكذلك كلما كانت المفردة قویة بحروفھ�ا س�ی�ن�ب�ع�ث 
منھا صوتا موسیقا معینا/ المدّججوَن / نستط�ی�ع او 
ھ�ي ت��وح��ي ل��ن�ا  بـ�� ھ��دی��ر اص��وات/  االس��ل��ح��ة/ 
والعربات/ الجنود/ وكل مفردة م�ن ھ�ذه ال�م�ف�ردات 
حتما ستوحي بـ الكثیر من االصوات، ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع/ 
جنودَك المدّججوَن بـ خ�ی�ب�ت�ھ�م ی�ج�رج�روَن ت�ع�اس�ةَ 
المدینة/ نالحظ ھنا تكرار حرف/ الجیم/ في اكثر من 
مفردة وم�ن خ�الل�ھ س�ن�ت�ح�س�س ق�وة ال�م�وس�ی�ق�ى 
المنبعثھ من داخلھ، وفي ھذا المقطع/ أماَم سط�وت�َك 
المتناھیة ب الطغیان األعمى ینتھ�ك�وَن إنس�ان�ی�ت�ھ�م 
وأنَت ال تعلُم شیئاً عْن ضفاِف التض�ّرع  ال�م�ت�س�ّك�ع 
علیھا صوتھا البعیَد/ (مقطع من قصیدة جنود االل�ھ/ 
كریم عبدهللا) س�ن�ج�د ت�ك�رار ح�رف/ ال�ت�اء/ ك�ث�ی�را 
وبالرجوع الى تأثیر الحروف وموسیقیتھا سنجد ما 
یطربنا ویجعلنا نشدو متفاعل�ی�ن م�ع�ھ�ا وم�ت�أث�ری�ن 

أشجارھ�ا برنینھا. وھنا نجد تجلّي واضح لالصوات/ 
متجاورة األغصان توحي بعضھا لبعٍض أنَّ أس�اری�َر 
الصباحِ تمض�ي ب�ال�ت�واری�خِ ص�ام�ت�ةً ك�ال�ق�راط�ی�ِس 

ص��وُت /  ال��ق��دی��م��ِة وھ��ي تش��ك��و ِم��ْن الش��ی��خ��وخ��ةِ 
العصافیر تحملھُ النسمات كلَّ صباحٍ تترُك ص�غ�ارھ�ا 

وظلّ�ھ�ا ی�ح�ك�ي ل�ل�وس�ائ�ِد أنَّ /  تتنّزهُ على الشناشیلِ 
الشمَس ال تغیب/ إذا دغ�دَغ ال�غ�ب�ُش أزھ�اره وھ�ي 

) (مق�ط�ع م�ن قص�ی�دة تستفیُق على نقیق الضفادع!
/ كریم عبدهللا) واخت�ف�اء ص�وت بیوت في زقاق بعید

الشاعر خلف المفردات وترك�ھ ای�اھ�ا ت�ت�ح�دث دون 
سلطتھ فكانت ال�م�وس�ی�ق�ى ع�ب�ارة ع�ن م�ج�م�وع�ة 
واض��ح��ة م��ن االص��وات ن��ك��اد ن��ت��ل��م��س رن��ی��ن��ھ��ا 

 وعذوبتھا.
ع�زوف ع�ن نماذج من قصائد سردی�ة ت�ع�ب�ی�ری�ة : 

 الجزائر -صخب التماثیل ../ بقلم : محمد محجوبي 
الراسخون في لھیب التاریخ یزھ�دون ف�ي م�الح�ق�ة 
لعب الرذاذ وزبد الموج یمزح بأكذوبة الحری�ة وھ�ي 
مشردة بین تماثیل نبتت بطفیلیات ال�ل�ی�ل. ف�ال�ح�ری�ة 
موقوفة التنفیذ تف�رك ع�ی�ن�ی�ھ�ا ال�ف�والذی�ت�ی�ن ح�ی�ن 
یباغتھا شارع عط�ش�ان. ت�رش�ھ ب�ك�س�ادھ�ا ال�م�ال�ح 
وتھوي علیھ بعصا السراب ح�ت�ى ی�راج�ع أج�ن�ح�ت�ھ 

 . المتكسرة ویس�ل�م س�الم الش�ج�ع�ان ال�م�ھ�زوم�ی�ن
الحریة خلیط دم مخثر في عشب الجلید. تتناس�ل م�ن 
خاللھ حشرات مھامھا قضم الش�ع�اع ك�ی�ف�م�ا ك�ان�ت 
طالقتھ اللغویة أو طاقتھ التصوفیة في خالل العش�ق 

وع�ن�دم�ا ت�ت�ب�رج ال�ح�ری�ة ف�ي  الساكن قرب القبور.
تمثالھا اللئیم . تھطل كتب ال�ت�اری�خ ع�ل�ی�ن�ا بش�واظ 

  األفیون علیھ نصال ناعمة تعلمنا خطو االنتباه.
ال تزال تل�ك ال�ح�ری�ة م�ت�ل�ب�س�ة ال�ن�ح�ت م�ن ج�ذور 
صخریة تعابثھا أوتاد. تنتج الم�ق�ام�ع ال�ع�ن�ك�ب�وت�ی�ة. 
وتجلب علینا بخی�ول الض�ب�اب ل�ن�ش�رب الص�ف�ح�ات 
عفنا تاریخیا یمنھجھ الراسخون ف�ي ح�م�م األب�راج 
وصروح الزینة ال�ت�ي ی�ق�ی�م�ھ�ا ال�ن�ب�الء ال�خ�ائ�ن�ون 
ل�خ��ف��ق�ات ال��رض��ع ح�ت��ى ع��ن�د ص��راخ��ھ�م ال��ب��ری��ئ 

  . وأصواتھم الرخیمة
فكیف نقلع عن تدخین الحریة في كذا ع�ھ�د ی�ب�ی�ض 

 النخاسة لیترف حقول التماثیل بجوقات التحریر.
ع�زوف ع�ن ص�خ�ب ال�ت�م�اث�ی�ل/ من خالل العنوان/ 

نستشعر بصخب القصیدة وحركة مس�ت�م�رة داخ�ل�ی�ة 
تنبعث من خالل مفرداتھ�ا م�وس�ی�ق�ى ح�ی�ث ت�ت�آل�ف 

اصوات المفردات لت�ع�بّ�ر ع�ّم�ا ی�ج�ول ف�ي ن�ف�س�ی�ة 
الشاعر/ الراسخون في لھیب التاریخ ی�زھ�دون ف�ي 
مالحقة لع�ب ال�رذاذ وزب�د ال�م�وج ی�م�زح ب�أك�ذوب�ة 
الحریة وھي مشردة بین تماثی�ل ن�ب�ت�ت ب�ط�ف�ی�ل�ی�ات 
اللیل../ فعنصر الزمن وح�رك�ت�ھ واخ�ت�ی�ار ال�م�ف�ردة 
المت�ح�ّرك�ة/ ل�ھ�ی�ب/ م�الح�ق�ة/ ل�ع�ب/ زب�د ال�م�وج/ 
مشّردة/ توحي للمتلقي بدوث نشاط موسیقي حركي 
یتوالد كلما ت�وغ�ل�ن�ا ف�ي ال�ن�ّص../ ت�ف�رك/ ت�رش�ھ/ 
تھوي/ یسلّم/ تتناسل/ قضم/ تتبرج/ تھطل/ تعابثھ�ا/ 
تنتج/ تجاب/ لخفقات/ صراخھم/ اصواتھم/ جوق�ات. 
كل مفردة ھنا لھا طاقة موس�ی�ق�ی�ة ب�ذات�ھ�ا وج�رس�ا 
یتناغم من خالل مكانھ في الفقرة الواحدة وتآصرھ�ا 
مع المفردات االخ�رى  وك�رك�ی�ت�ھ�ا ت�ت�رج�م بص�دق 
مؤثراتھا الصوتیة لتنتج عملیة توصیلیة یشعر ب�ھ�ا 

 لمتلقي .
 

 شظایا الكلمات.. بقلم : عال معروف/ سوریا
ذات صمت صدح صوتھ من جدید ،كانت قد أرھقتھ�ا 
الكلمات فكل كلمة قدأثقلت روحھا بدویھ�ا وت�ف�ج�رت 
داخلھا لتترك شظایا عال�ق�ة الی�م�ك�ن إزال�ت�ھ�ا وھ�و 
كالمدفع الیشعر بلھب مایرمیھا بھ في ت�ل�ك ال�ل�ی�ل�ة 
كان ینوي مباغتتھا،كان ھجوم�ھ ك�اس�ح�اً ی�ری�د أن 
یردیھا قتیلة،عقد ح�اج�ب�ی�ھ،ج�ح�ظ�ت ع�ی�ن�اه أدارت 
ظھرھا حتى تحمي قلبھ�ا م�ن اإلص�اب�ة وق�ررت أال 

 تكون ھدفھ فقط خرجت من مداه لیضرب بالھدف..
في ھذا النّص لو تأملنا جیدا مفردة / شظای�ا / ف�م�اذا 
س�ت��وح�ي ل�ن��ا غ��ی�ر ص��وت االن��ف�ج��ار او ال�ت��م��ّزق 

زاالنكس�ار.؟. ی�ب�دأ ال�ن�ّص ب�ھ�ذا ال�ت�ض�اد اال�غ�وي/ 
صمت/ صدح/ وخلق حالة من االیحاء عند المتلق�ي. 
الجو العام یشعرنا بوجود مؤثرات ص�وت�ی�ة ت�ن�ب�ع�ث 
من داخلھ وتترجمھا اختیار المفردة المناسبة ل�ھ�ذه 
االج�واء ال�م�ش�ح�ون�ة/ ارھ�ق�ت�ھ�ا ال�ك�ل�م�ات/ اث�ق�ل�ت 
روحھا/ وتف�ّج�رت/ ش�ظ�ای�ا ع�ال�ق�ة/ ك�ال�م�دف�ع/ م�ا 
یرمیھا/ ھجومھ كاسحا/ تحمي قلبھا م�ن االص�اب�ة/ 
لی�ض�رب ب�ال ھ�دف. م�ن خ�الل ق�راءة ھ�ذا ال�ن�ّص 
نستشّف بموسیقى تجعل الم�ت�ل�ق�ي ی�ع�ی�ش االج�واء 
النفسیة التي عاشتھا الشاعرة وع�بّ�رت ع�ن�ھ�ا م�ن 

 خالل ھذا الجو المشحون .
 

 تََعْملََق السرُد فَقَّزَم أَْحُرِفي ../ 
 بَْغدادُ  -بقلم : َكاِمل الَكْعبِي / الِعراُق 

السرُد التعبیرّي واحةٌ َغنّ�اٌء، أزوُرھ�ا وأت�ج�وُل ف�ي 
َمرابِعھا، أنتشي بعبقِھا، أَرمقُھا بطرف�ي ف�ی�رتَ�ُد إل�ّي 
بََصري حسیراً. فكیَف لشاھق�اِت ال�َم�دى أْن ت�ن�الَ�ھ�ا 
قَْرَزماتي !؟ وكیَف لنسوِرھا الُمحلّقِة أْن تلح�َق ب�ھ�ا 
عصافیُر أَوھامي!؟. فال أَْجُرُؤ إالَّ مخاطب�ةَ ع�ت�ی�ق�اِت 
أوراقي، ما أكتُب وما أترُك؟ .أبخ�ربش�ات�ي ال�ھ�زی�ل�ِة 
أَلُِج طوَد الُحروِف !؟ أْم بم�راك�ب�ي ال�ورق�یّ�ِة أُس�اب�ُق 
َجَریاِن بحِر الَمعاني!؟. فَ�لَ�ْم ت�ت�رْك لِ�ّي ُم�ت�الط�م�اُت 

 أَْمواجِ السرِد سوى التجدیُف بقلٍم مكسوٍر. 
تتجاف�ى ُح�روف�ي َع�ْن َمَض�اج�عِ اإلل�ھ�اِم، وت�ت�ن�اف�ُر 
أبجدیّتي في طالسِم األَوھ�اِم. ج�ب�روُت ذل�َك ال�ك�اظ�ِم 
على لَُغتي وسلطاٌن یسّوُر أف�ك�اري، وی�ق�م�ُع دوام�ةَ 
استرسالي، تأخُذني الت�ع�اب�ی�ُر ف�ي بَ�ح�ث�ي، وأم�واُج 
الكلماِت تھبطُ بّي وترتفُع، أُجاریھا وأسایُر ثََوَرانَ�ھ�ا 
لكنّھا ال تُعطیني لَِما أشعُر وص�ف�اً ب�ِھ أق�ت�ن�ُع، أع�وُد 
ُممسكاً تلَك الورقَةَ فأَنھُشھا بمخلِب الغیِظ، وزف�رات 
تحرُق القلَب، وبقایا روحٍ متمردٍة تَلِّح عليَّ ب�ال�ب�ق�اِء 
ع�ل�ى قَ�ْب�ِض ج�م�ر الس�ك�وِن، واإلج�ھ�اِز ع�ل�ى ُك��لِّ 
محاولٍة تحوُل دوَن إختراِق جداِر الصمِت القاتِل. َك�ْم 
كنُت أَُمنِّي النفَس أَْن أكوَن أنا وكلماتي في أُْخ�ری�اِت 
لیِل التجافي فجریِن بعَد أْن ُكنّا في أُولیاتِھ ش�ف�ق�ی�ِن. 

أّما اآلَن فال أملُك سوى كسر جمیع أقالمي ، وبعثرِة 
أوراقي، واإلستم�ت�اع ب�ارتش�اِف ق�ھ�وت�ي، وش�ھ�ِق 
ُدخاِن سجائري، وتمتیع ن�اظ�ري وف�ك�ري وع�ق�ل�ي، 
وإطراب نفسي بذلَك العزِف الم�ن�ف�رِد ال�ف�ری�ِد ل�ق�ادِة 
اوركسترا الكالِم الُمدھِش ال�ب�دی�عِ ف�أك�وُن ف�ي ق�ّم�ِة 

 النشوى وُمنتھى اإلنتعاِش ...
ھ�ن�ا ن�ج�د الش�اع�ر ق��د اس�ت�خ�دم ال�ح�روف الص�ئ��ة 
القصیرة (الحركات االعرابیة = ال�ف�ت�ح�ة/ الض�ّم�ة/ 
الكسرة/ في انتاج موس�ی�ق�ى ای�ق�اع�ی�ة ق�ادرة ع�ل�ى 
اثارة اذن المتلقي والت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا و اض�اف�ة ال�ى 
استخدامھ الصورة الشعریة ال�م�وح�ی�ة ع�ن ال�ح�ال�ة 
النفسیة لدیھ/ السرُد التعبیرّي واحةٌ َغنّ�اٌء، أزوُرھ�ا 
وأتجوُل في َمرابِع�ھ�ا، أن�ت�ش�ي ب�ع�ب�قِ�ھ�ا ، أَرم�قُ�ھ�ا 
بطرفي فیرتَُد إلّي بََص�ري حس�ی�راً../ ح�ال�ة االخ�ب�ار 
والدعوة ال�ى/ أزورھ�ا/ أت�ج�وُل/ أن�ت�ش�ي/ أرم�ق�ھ�ا/ 
/ حسیراً/.. كلّھا ت�وح�ي ب�الص�ور وم�ن خ�الل  فیرتدُّ
ق�راءت��ھ�ا حس��ب ت��ح�ری��ك��ھ�ا ل�غ��وی��ا ح��ت�م��ا س�ن��ج��د 
الموسیقى تتدفق من خاللھا. تتج�اف�ى ُح�روف�ي َع�ْن 
َمَضاج�عِ اإلل�ھ�اِم، وت�ت�ن�اف�ُر أب�ج�دیّ�ت�ي ف�ي ط�ال�س�ِم 
األَوھاِم../ من خالل مفردة ھذا ال�م�ق�ط�ع/ ال�ت�ج�اف�ي/ 
والتنافر/ نجد بان ھناك احساس حّسي داخلي ت�ق�وم 
المفردات بعزفھ نتیجة ھذه الحركیة المتمّوجة داخل 

 النّص.
في المقطع االخیر من القصیدة نس�ت�ش�ع�ر ب�وض�وح 
صوت االقالم وھي تت�ك�س�ر وص�وت االوراق وھ�ي 
تتبثر واالستمتاع بصوت ارتشاف الق�ھ�وة واط�راب 
النفس بعزف منفرد فرید كل ھذا بلغة م�دھش�ة ج�دا 

 تمتلك القدرة على انتاج الموسیقى الشعریة.
 العراق -../ بقلم : فراقد السعد ھیباتیا 

یا مئزر المقام الرفیع, یا عبقریة العینین ی�م�ض�غ�ھ�ا 
التم�رد, ی�ا س�ل�س�ال ی�ون�ان ف�ي رح�م اإلس�ك�ن�دری�ة 
الموجوع, یا ھبة جمال نَحتَْت وجھ ال�ف�ض�ی�ل�ة, وی�ا 
ذك�رى ت�ع��ج ب�ال�ح��ك�م�ة ال��ع�ذراء, أُض�ح��ی�ة األدی��ان 
ْت في ال�دروب,  المتطرفة, جھنمیة على األسفلت تذرَّ
ھاجستِك ضلوع أفذاذك.. تُسائل وجھ هللا ال�غ�اض�ب, 
كیف لید الجھل كل ھذا الطول؟ أما لریحٍ غجریة من 
جبل عاصم للطبول ال�ن�اش�زة أھ�ك�ذا أیّ�ھ�ا األس�ق�ف 
كیرلس؟ ویا أساقفة التكایا والمراقد, سرائر تطمس 
الحقائق, عروق تُسفَح تحت عباءة ال�ل�ی�ل, س�ی�ب�ق�ى 
الظل قائم إن لم تخلع أردیة القواتم, أی�ت�ھ�ا الس�م�اء 
الشریفة غ�ی�ظ�ي ل�ع�ذری�ة ھ�ی�ب�ات�ی�ا ول�ق�ل�وب ی�م�ام 
مشرعة السؤال, تحمل الجرح فوزاً لذاكرة الت�اری�خ, 
أحاجي تعتري العارفین دھشة, فطن�ة ح�واء ت�ج�م�ع 

ھیباتیا یا ألف س�ؤال ف�ي ص�وم ال�زم�ان,  ،الحروف
 ... تتمایل األلوان طیفا ..أنحناًء لملیكة النجوم

اس��ت��خ��دام ال��رم��ز ال��ت��اری��خ��ي وال��ظ��رف ال��زم��ان��ي 
والمكاني ولّدا ھ�ن�ا ل�ن�ا ح�رك�ة زم�ن�ك�ان�ی�ة  أوح�ت 
بموسیقى انبعث في داخل النفس وحّركت الم�ش�اع�ر 
العمیقة, حیث استطاعت المفردات ان تنقل لنا ع�ّم�ا 
یجول من ھواجس وافكار وان تخلق لن�ا م�وس�ی�ق�ى 
قادرة نستشعرھا بعدما استخدمت ال�زم�ن ال�م�اض�ي 
وأثارت صورھا الشعریة وتآلفھا مع بعضھا ایق�اع�ا 

ی�ا حّسیا تملكنا كلما تعّمقنا ف�ي خ�ف�ای�ا ال�ق�ص�ی�دة../ 
مئزر المقام الرفیع, یا عبقریة ال�ع�ی�ن�ی�ن ی�م�ض�غ�ھ�ا 
التم�رد, ی�ا س�ل�س�ال ی�ون�ان ف�ي رح�م األس�ك�ن�دری�ة 
الموجوع../ ویا ذكرى تعج بالحكمة الع�ذراء ../ أم�ا 
لریحٍ غجریة من جبل عاصم للطبول الناشزه أھ�ك�ذا 
أیّھا األسق�ف ك�ی�رل�س../ أی�ت�ھ�ا الس�م�اء الش�ری�ف�ة 
غیظي ل�ع�ذری�ة ھ�ی�ب�ات�ی�ا ول�ق�ل�وب ی�م�ام مش�رع�ة 
السؤال../ تح�م�ل ال�ج�رح ف�وزاً ل�ذاك�رة ال�ت�اری�خ../ 

 ھیباتیا یا ألف سؤال في صوم الزمان ../ .
 

 أرض عشتاریة .. بقلم : سلوى علي/ العراق
تترنح الخطوات على عزف م�زام�ی�ر ع�ب�ر دھ�ال�ی�ز 
األبجدیة، وھي تتلو أن�اش�ی�د ال�ن�ور ال�م�ت�دل�ی�ة م�ن 

أقالمھا س�اب�ح�ة ك�ط�ائ�ر ال�ف�ی�ن�ی�ق .أجنحة الفراشات
تحت سماء خزائنھا ، أحالمھا وردی�ة ت�ط�رز ص�در
(السرد)* بأللئ من دی�اج�ِر أن�ف�اس ت�ب�رع�م�ت ف�ي 

ن�ف�خ ال�روح .ظاللھا ال�م�م�ت�د ع�ب�ر ب�ی�ارق ال�خ�ی�ال
بروحھ�ا ف�وق ارض عش�ت�اری�ة ال�ع�ط�ر س�وم�ری�ة 
العینین، تلون أألساطیر عب�ر س�ن�ون�وات درویش�ی�ة 
الشوق، ألعراس سنابل متأججة أن�ف�اس�ھ�ا ب�ق�ی�ام�ة 
الروح المتعطشة زوایاھا، ألھداب أعش�اش خص�ب�ة 
الغناء ،طافحة بالوجد، تم�وس�ق ب�ھ�ج�ت�ھ�ا ف�ي ظ�ل 

ت�ھ�دي ق�ب�ل�ة . الدھشة، بال ھوادة فوق فوھ�ة ال�ل�ی�ل
الحیاة ألجنحة متكس�رة ف�ي ح�زن ال�ت�وی�ج�ات ب�ی�ن 

 .أنوار األصطبار
 
 (السرد القصد منھ نادي السرد التعبیري)*

الحالة المزاجیة التي یمّر بھا الشاعر وق�ت ك�ت�اب�ت�ھ 
القصیدة سواء كان یعیش لحظة ال�ف�رح او ال�ح�زن 
حتما ستلقي بظالھا على النّص من خالل استخدام�ھ 
للمفردة التي تعبّر عن حالتھ النفسیة وھذه االخ�ی�رة 
ستخلق لنا ایقاعا صوتیا نستطیع االحس�اس ب�ھ ../ 
تترنح الخطوات على عزف م�زام�ی�ر ع�ب�ر دھ�ال�ی�ز 
األبجدیة ، وھي تتلو أناش�ی�د ال�ن�ور ال�م�ت�دل�ی�ة م�ن 
أجنحة الفراشات ../ أح�الم�ھ�ا وردی�ة ت�ط�رز ص�در
(السرد)* بأللئ من دیاجِر ../ نفخ ال�روح ب�روح�ھ�ا 
فوق ارض عشتاریة العطر س�وم�ری�ة ال�ع�ی�ن�ی�ن ../ 
ألھداب أعشاش خصبة الغناء../ تم�وس�ق ب�ھ�ج�ت�ھ�ا 
في ظل../ تھدي قبلة الحی�اة ألج�ن�ح�ة م�ت�ك�س�رة ف�ي 
حزن التویجات بین أنوار األصطبار../. ھذه االج�واء 
المفعمة بالحیویة واستخدم المفردات الدالّة ع�ل�ی�ھ�ا 
جعلتنا نستشعر بموسیقى ایقاعیة صّورت لنا ص�دق 

 المشاعر وتجلّیھا بوضوح .

ا دة اا  ّع اوا ا 

 اءة    اد اي

 كریم عبدهللا/العراق
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  ا ا   
 
 

وعد حسون نصر/ 
 سوریا
 
 
 

أطفال سقطت عنھم ص�ف�ة ال�ط�ف�ول�ة   
ن��ع��م، أط��ف��ال��ن��ا الس��وری��ون، أط��ف��ال 

األزمة، أبناء القھر المغموس ب�ذل ال�ج�وع، غ�اب ال�ف�رح م�ن 
عیونھم بعد أزمة سقطت فیھا كل مفاھیم القیم واألخالق، حت�ى 
اتفاقیة حقوق الطفل ُشطبت من القانون وأجحف�ت ب�ح�ق�ھ�م، إذ 
إن نسبة غیر قلیلة من أطفالنا باتت بال مأوى وبال أمان تق�ط�ن 
الشارع وتسلك سلوكاً خاطئاً فُ�رض ع�ل�ی�ھ�ا ب�ح�ك�م ال�ظ�روف، 
وھذا بالتالي حرمھا من التعلیم واالستمتاع بحق ال�ل�ع�ب وح�ق 
الحیاة ضمن أسرة، وحق ال�م�ت�اب�ع�ة الص�ح�ی�ة وح�ق ال�ت�غ�ذی�ة 
الجیدة، نسبة كبیرة رغم أنھا تعیش تحت كن�ف األھ�ل، ل�ك�ن�ھ�ا 
اضطّرت لترك المدرسة واالت�ج�اه ل�ل�ع�م�ل وت�ح�ّم�ل مس�ؤول�ی�ة 

 .وأعباء أسرة فكانت رغم صغر السن والتجربة معیل لعائلة
كیف لنا أن نحتفل بیوم الطفل، وأطفالنا سقطت عنھم طفولتھ�م 
وأنھكتھم الحروب، كیف لنا أن نغن�ي ل�ل�م�س�ت�ق�ب�ل إذا اك�ت�س�ى 
مستقبل أطفالنا سواد الظالم وفقدوا أبسط مقومات الحیاة، أی�ن 
دور المؤسسات التربویة والشؤون االج�ت�م�اع�ی�ة وال�م�ج�ت�م�ع 
األھلي والمحلي من ح�ق ھ�ؤالء األط�ف�ال ف�ي ال�ح�ی�اة، أل�ی�س 
األجدر أن تؤمن أماك�ن ل�ت�ك�ون م�أوى آم�ن�اً ل�ھ�ؤالء األط�ف�ال 
المبعثرین دون ذنب على قارعة الطرقات، أل�ی�س م�ن األفض�ل 
أن تُبنى مدارس داخلیة لھؤالء األطفال لكي تكون لھم ب�م�ث�اب�ة 
منزالً ومكان دراسة، كذلك إنشاء مراكز تدریب مھن�ي ل�م�ن ال 
یرغب بالدراسة تھتم بتدریبھ وتعلیمھ مھنة، وبعدھا ن�رف�د ب�ھ 
سوق للعمل لالستفادة منھ كید عاملة منتجة ال ید م�ت�س�ول�ة أو 
سارقة في األزقة، ھذه التفاصیل في حیاة أطفال�ن�ا م�ھ�م�ة ج�داً 
ویجب النظر إلیھا خاّص�ة خ�الل ھ�ذه ال�م�رح�ل�ة ال�ت�ي م�ازل�ن�ا 
نخوض فیھا الصراع على أشّده مع مفرزات خ�لّ�ف�ت�ھ�ا األزم�ة، 
لذلك یجب العمل علیھا بشكل ج�دي واح�ت�واء ھ�ؤالء األط�ف�ال 
الذین بتنا نالحظ یوماً بعد یوم ت�زای�د نس�ب�ت�ھ�م ف�ي الش�وارع، 
وك��م��ا ذك��رت ف��إن اح��ت��واء ھ��ؤالء مس��ؤول��ی��ة ال��دول��ة ب��ك��ل 
مؤسساتھا ومعھا المجتمع المحلي، ألن ب�ق�اءھ�م ف�ي الش�ارع 
ھو تدھور لمستقبلھم الذي ھو مستقبل بلدنا، إنھ�م ع�م�اد ھ�ذا 
الوطن فكیف لعماد الوطن أن یكون فاشالً ومشروع مجرم، ل�ذا 
أعیدوا لطفلنا حقّھ في الحیاة، حقّھ في العلم، أعیدوا ح�قّ�ھ ف�ي 
براءة الطفولة وصفاتھا، ال یولد شخص مجرم إن�م�ا ال�ظ�روف 
بقسوتھا ھي من تصن�ع ال�م�ج�رم، ف�ال تص�ن�ع�وا م�ن أط�ف�ال�ن�ا 
مجرمین، وال تتركوھم أدوات لإلجرام بید من ی�ری�د أن ی�ع�ب�ث 
بمستقبلنا، احتضنوا أط�ف�ال�ن�ا ف�ھ�م ن�ج�ات�ن�ا م�ن أزم�ة أخ�الق 
طاغیة، فإن سقطت األخالق سقطت معھا م�دن ب�أك�م�ل�ھ�ا، ف�ال 
تسقطوا بالدكم بأخالقكم ال�م�ع�ك�وس�ة ع�ل�ى أط�ف�ال�ك�م، أع�ی�دوا 

  .....ألطفالنا حقّھم في الحیاة فھم الحیاة ومستقبل البالد
 

 ا اا ..  اس ..وارك 
زار ان او 

 
 
 
 
 

 منال الحسن/ روتردام/ ھولندا
 
 
 

وأنا أطل من منفاي على وطن�ي , ب�وج�ع ی�زداد م�ع ك�ل 
حدث أشعر فیھ بعمق المأساة التي یمّر بھا أبناء شعبي , 
أرى األشیاء بمنظار م�خ�ت�ل�ف , وأق�رأ األح�داث ب�رؤی�ة 
تنطلق من ھواجس حب الوطن والحرص علیھ والخشی�ة 

ترى ف�ی�ھ�م أم�الً ف�ي ال�ب�ن�اء ع�ل�ى   الحقیقیة على صنّاع مستقبلھ , الذین أرغم نفسي على أن
 ... الرغم من كل ھجمات التھدیم والخراب التي تطالھم

ق�ری�ب ل�ي ی�درس ف�ي الص�ف الس�ادس   حدثني  وقبل مدة وعبر وسائل التواصل االجتماعي
العلم�ي ف�ي إح�دى ال�م�دارس االع�دادی�ة ف�ي ب�غ�داد , ی�ق�ول ك�ن�ُت ف�ي ط�ری�ق�ي إل�ى م�ع�ھ�د 

لحضور عدد من المحاضرات , وقد استأجرت سیارة صغیرة , ألن أب�ي ك�ان مش�غ�والً   التقویة
ولم یوصلني بسیارتھ الخاصة , قال لي س�ائ�ق الس�ی�ارة ال�ت�ي أق�لّ�ت�ن�ي , وق�د الح�ظ ال�م�الزم 

تدرس وتتعب نفسك , وأنت بالتالي ستحصل على الشھادة ال�ج�ام�ع�ی�ة,   المدرسیة بیدي , لماذا
وتعلقھا على الجدار لتبحث عن أّي عمل تعیش بھ.؟ قلُت ل�ھ ال ی�م�ك�ن أن ی�ب�ق�ى ال�ب�ل�د ب�ذات 
الفوضى , وعلینا أن نتفاءل بالمقبل م�ن األیّ�ام , ل�ذل�ك ی�ج�ب أن أحص�ل ع�ل�ى الش�ھ�ادة ف�ي 
االختصاص الذي أرغبھ , فما كان منھ إال أن ضحك مني بصوٍت عاٍل , وقال لي ساخراً بع�د أن 

 ! " أوصلني وتسلّم أجرتھ مني " بالعافیة علیك
وأنا أدرك ما یفّكر فیھ , وما یشغل بالھ وھ�و م�ق�ب�ل   كان قریبي الشاب یتحدث بمرارة شعرتھا

على امتحاناتھ المصیریة التي بدأ القلق ینتابھ حولھا , فبعد فضیحة تسّرب األس�ئ�ل�ة ال�وزاری�ة 
الخاصة بالدراسة المتوسطة , واإلرباك الذي حصل في مواعید االمتحانات , ال�ذي أثّ�ر ب�دوره 

للسادس اإلعدادي بكل فروعھ , صار القلق , وعدم الثقة ھم�ا   على موعد االمتحانات الوزاریة
الھاجسان الواضحان لدى عموم الطلبة ...إن الوضع التربوي في العراق یعان�ي واق�ع�اً م�ری�راً 

م�ع   –صادماً , وھذا الواقع خطیر في نتائجھ وفي ما یؤول إلیھ من ممارسات صار ال�م�ج�ت�م�ع 
متآلفاً معھا , ال یستغرب حدوثھا , فتسّرب األسئلة , الذي صار متكررا , ف�ھ�و ل�ی�س   –األسف 

ولید العام الدراسي الحالي , ھذا التسّرب یدّل على أن الم�س�ؤول�ی�ن ف�ي وزارة ال�ت�رب�ی�ة غ�ی�ر 
قادرین على إدارة ملف االمتحانات الوزاریة بشكل آم�ن وس�ل�ی�م , وع�ن�د ح�دوث تس�ّرب ف�ي 
األسئلة , ال توجد لدیھم خطط طوارئ بدیلة , بل یصدرون بیانات أراھا ساذجة مستفزة , ح�ول 
ما حصل , والمتسبب فیھ , وھو دائما موظف أو موظفان , دون االعالن عن اسمیھما أو كیفیة 
حدوث أمر تسریبھم لألسئلة بقصة مقنعة للرأي العام , وال�ح�ل ب�ب�س�اط�ة , إل�غ�اء االم�ت�ح�ان, 

 !!!! وإجراؤه في توقیت آخر
ھل یعقل ھذا االستخفاف بنفسیة الطالب , المجد , الذي عانى وت�ح�ّم�ل وس�ھ�ر وت�رقّ�ب ب�ق�ل�ق 
شدید , من أجل أن تأتي ساعة االمتحان لیواجھھ , ولینتھي منھ , أما اذا امتحن , وفكر بإع�ادة 
ھذا االمتحان , فھي صدمة نفسیة لیست بالسھولة الت�ي ی�ت�ص�ورھ�ا مس�ؤول�و ال�ت�رب�ی�ة غ�ی�ر 
التربویین حتما, وإال ما ھذه المیوعة في المعالجات , وما ھذا التخبّط وما ھ�ذا الض�ع�ف س�ھ�ل 

  االختراق ؟
إن العبث بأعصاب الطلبة ھو عبث بمصائرھم , وھم رغم ضغوط المجتمع علیھم , م�ن خ�الل 
النظرة التي لخصھا سائق سیارة األجرة وھو یستھزئ بقریبي الحریص على دراستھ , فعم�وم 

مس�ت�ق�ب�ل ف�ی�ھ�ا , ف�خ�ری�ج�و   أنھا ضیاع وقت وأن ال  المجتمع , ینظر اآلن إلى الدراسة على
 ... الجامعات, یجلسون في منازلھم بال وظیفة , وما شھاداتھم إال أوراقا بائسة

ال أق��ول ھ��ن��ا ع��ل��ى وزارة ال��ت��رب��ی��ة ال��ع��راق��ی��ة ی��ق��ع ال��ل��وم وح��ده , ف��ال��دول��ة ال��ع��راق��ی��ة 
ومؤسسات, مسؤولة عن ھذه النظرة الكارثیة للعلم والتعل�ی�م , ألن ال�دول�ة ی�ج�ب أن   حكومة

تخطط جیدا ألبنائھا , وأن تحمي التعلیم من الدخالء , وأن تكون رادعا قویا لكل م�ن یس�ت�ھ�ی�ن 
بالواقع العلمي وأن تتابع بجدیة مسار االمتحانات الوزاریة , وأن تردع ردعاً شدیداً قاسیاً م�ن 
یتساھل في أمور األسئلة والحفاظ علیھا من العبث والتسّرب , وأن تبع�د وزارة ال�ت�رب�ی�ة ع�ن 
أمراض المحاصصة المقیتة , ألنھا بوابة ومنطلق بناء البلد , لذلك یجب أن تسلّ�م ب�أی�ٍد أم�ی�ن�ة 

  ..تحقق فضاء تربویا الئقا بأبنائنا األعزاء الحریصین على بناء بلدھم بناًء علمیاً صحیحاً 
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محرر الصفحة االجتماعیة بری�ده اإلل�ك�ت�رون�ي   تفقد  
كما یف�ع�ل ك�ل ص�ب�اح ل�ی�ج�د إح�دى وث�الث�ی�ن رس�ال�ة 

 .قد وصلتھ من قراء المجلة  جدیدة
أو تبادل األح�ادی�ث م�ع   لم یجد لدیھ الرغبة في العمل

ال�ت�ي   أي شخص موجود في الغرفة رغم االبتسامات
یراھا ع�ل�ى وج�وه زم�الئ�ھ وھ�م ی�ت�ب�ادل�ون ال�ن�وادر 

 .. بینھم
ردد مع نفسھ: ما أحوجني إلى االختالء بنفسي ل�ع�ل�ي 

ألرى س�ر اإلحس�اس ال�غ�ری�ب   أحظى بلحظة س�ك�ون
 ! الذي یداھمني منذ األمس

 .. حانت منھ نظرة ثانیة إلى بریده اإللكتروني
من   دوامة  كان یعرف أن ھذه الرسائل ستدخلھ وسط

المشاعر واألحاسیس لن یخرج منھا إال وھ�و م�ن�ھ�ك 
القوى .. علیھ بكل بساطة أن یتحول لشخص آخر كما 

 .یفعل كل یوم
أشعل سیجارة مع فنجان الشاي بالھیل الذي ی�ف�ض�ل�ھ 
على أي مشروب ث�ان م�ح�اوًال ب�ھ�م�ا ت�غ�ی�ی�ر م�زاج�ھ 

یعمل كالستائر السمیكة ح�ی�ن�م�ا ت�ح�ج�ب أش�ع�ة   الذي
 .. الشمس خلفھا فتخیم العتمة على المكان

األفكار في رأسھ تناطح بعضھ�ا ال�ب�ع�ض دون ھ�وادة 
بینما رئتاه تدفعان الھواء ب�ان�ت�ظ�ام .. وب�ان�ت�ھ�اء ك�ل 
جولة یجد المزید منھا قد بدأ بالتناسل دون أن یوقفھا 

 .شيء
حدق صوب النافذة حیث الغیوم ال�ت�ي أخ�ذت ت�ت�ش�ت�ت 
على صفحة السماء .. قال محدثًا نف�س�ھ : س�ت�ع�ی�دھ�ا 

 .الریح ثانیة .. لكن بھیئة أخرى كما فعلت الحیاة معي
عشرون عاًما مرت منذ ارتباطھ بزمیلة لھ في ال�ع�م�ل 
بعد قصة حب ھادئة .. ك�ان�ت مس�ؤول�ة ع�ن ت�ح�ری�ر 
الصفحة األدبیة في المجلة .. بعد ذلك آث�رت ت�رك ك�ل 

للبیت ول�ألوالد .. ح�اول ث�ن�ی�ھ�ا ع�ن   شيء والتفرغ
قرارھا ربما لیبدو أمامھا بمظھر الرجل المت�ح�ض�ر .. 

ك�ان ی�ق�ول م�ا ح�اج�ت�ي الم�رأة   لكن في قرارة نفسھ
 !تكتب الِشعر ؟

قالت لھ بعد عودتھما من رح�ل�ة ش�ھ�ر ال�ع�س�ل: م�ن�ذ 
ل�ك�ن�ھ�ا ل�م ت�ع�د   الیوم، سأكتب القصائد لك وح�دك ..

 .. تكتب الشعر
كبر األوالد قبل اآلوان وتحولت شیئًا فشیئًا إلى ام�رأة 

 .تراقب األحداث من خلف الستار ثم تختبىء خلفھ
طائر مر سریًعا أمام النافذة ذكره برسالة آخر عشیق�ة 
لھ: یوم أمس .. ك�ن�ت أس�ی�ر ف�ي الش�ارع وأردد م�ع 
نفسي ... حان وقت الرحیل ... وإن غادرت ... ف�إل�ى 

 .األبد ... صدقني ... سأجد رجًال آخر نكایة بك
أف�ك�ر   كتب لھا استرداًدا لكرامتھ: أنا أیًضا م�ن�ذ زم�ن

بالرحیل .. لكن كنت أبحث ع�ن م�ف�ردات م�ن�اس�ب�ة .. 
المفاجأة حینما عرفت أن األمر ال یحتاج س�وى ث�الث 

 .كلمات .. أرغب في الرحیل
 .بعدھا لم تكتب لھ

الغریب أنھ لم یشعر بأي حزن لفراقھا .. ف�ق�ط ح�زم�ة 
لالختباء ع�ن�د م�ن�ت�ص�ف   ذكریات على أھبة االستعداد

 .اللیل وإحساس تجذر داخلھ من أنھ وغد
أكثر من ثالثین عاًما قضاھا وھو یكتب حلوًال لمشاكل 
نس��اء ورج��ال ل��م ی��رھ��م ف��ي ح��ی��ات��ھ .. عش��اق 

وأمھات یشكی�ن ع�ق�وق األوالد .. رج�ال   مخدوعون
یبحثون عن الحب بعد سن الخمسین .. نس�اء ت�ع�ان�ي 
خیانة األزواج، مراھقون یفكرون في االنت�ح�ار ألن�ھ�م 
ال یجدون من یصغي لھم .. مشاكل بین أف�راد األس�رة 
الواحدة بسب�ب األرث.. ف�ت�ی�ات ح�م�ل�ن ب�ل�ح�ظ�ة ح�ب 

 .. غبیة .. ربما یقف القتل الشبح المھدد لھن
خبرتھ الطویلة تجھز لھ الحلول في ثوان قلیلة .. ثم�ة 
رسالة غریبة من ام�رأة أث�ارت فض�ول�ھ تس�أل�ھ: ھ�ل 

كتب لھا جوابً�ا ط�وی�ًال   یحق لھا رد الخیانة بالخیانة؟
 بین فیھ أن الخیانة تسرق أحالم صاحبھا.. 

 .إن استطعِت، فافعلي  وفي أعماقھ یقول:
كل القصص یطالب أصحابھا بحلول سحریة ی�م�ن�ح�ھ�ا 

كتب مقاًال ذكر فی�ھ   المارد لھم بمجرد دعك المصباح،
تبح�ث�ون   أن الحلول مخبأة في ظالم جیوبكم بینما أنتم

 .عنھا تحت أعمدة النور الشاحبة
أھدر سنوات من عمره ال یرى العالم إال من خالل تلك 
ال��رس��ائ��ل ال��م��ل��ی��ئ��ة ب��خ��ی��ب��ات األم��ل واالن��ك��س��ارات 

أحیانًا ینتابھ شعور م�ن أن�ھ ق�د أدم�ن ت�ل�ك   المریرة،
القصص التي یخفي أصحابھا الحقیق�ة .. ان�ت�ھ�ى م�ن 

 .عملھ وأغلق حاسوبھ لیغادر دون وداع أحد
دخل إحدى المقاھي .. وھو یرتشف م�ن ق�دح الش�اي 
ب��ال��ن��ع��ن��اع.. راق��ب مش��ھ��د ال��م��ط��ر ع��ب��ر ال��ن��اف��ذة .. 

نظره نحو السماء المل�ی�ئ�ة ب�ال�غ�ی�وم الس�وداء   صوب
المتجھمة كمعاطف الشتاء .. شعر كأنھا تحاول إل�ق�اء 
حمولتھا على األرض كقراء صف�ح�ت�ھ وھ�م یس�ردون 

 .مشاكلھم في سطور
 

عند المساء عاد لبیتھ .. جل�س ب�ع�د ال�ع�ش�اء ص�ام�تً�ا 
ینظر لزوجتھ التي راحت تب�ت�س�م ل�ھ ف�ي ص�م�ت ھ�ي 
األخ�رى .. خ�ط�ر ع�ل�ى ب�ال�ھ أن یس�أل�ھ�ا .. ھ�ل أن��ا 
ضروري في حیاتِك ؟ ماذا لو عرفِت بأنني خن�ت�َك م�ع 
نصف نساء المدینة ؟ لكنھ لم یقل أیة كلمة ب�ل ت�وج�ھ 
لحاسوبھ لیجد رسالة في بریده األلكتروني .. إنھا من 
ذات السیدة ال�ت�ي ت�راس�ل�ھ م�ن�ذ أش�ھ�ر دون إع�الم�ھ 

 .باسمھا .. لكن بریدھا اإللكتروني باسم انتظار
 كیف حالك ؟  مساء الخیر أستاذ .. -
 .مساء الخیر سیدتي .. أنا بخیر -
 .ترددت كثیًرا قبل أن أقرر مراسلتك ھذا المساء -
 ما سبب انقطاعِك الفترة الماضیة ؟ -
 !! شعرت بحاجتي للوحدة -
في زمن الجنون الذي نعیشھ ت�ب�دو ال�وح�دة م�ط�ل�ب  -

 .باھض الثمن
للتحدث ع�ن   تجتاحني في ھذه اللحظة رغبة شدیدة -

 .نفسي
الجمیع تجتاحھم أحیانًا ھذه الرغب�ة .. م�ع ذل�ك أن�ا  -

 .مستمع مثالي
 .بوجود من یصغي لي  أنا محظوظة -
 .مھنتي تحتم علّي ذلك -
مشكلتي أن ال�خ�ی�ارات أم�ام�ي ل�ی�س�ت ك�ث�ی�رة؛ أم�ا  -

 .الرحیل أو البقاء
الحیاة كریمة معك .. ھ�ل ل�ي ب�م�ع�رف�ة   بذلك تكون -

 التفاصیل سیدتي؟
ستصلك بعد لحظات رسالة مني .. ع�ل�ى س�ط�ورھ�ا  -

ستجد في نھایة تلك السطور أكوام   دونت كل شيء ..

من العواطف .. لحظات كانت األرض فیھا مت�س�ع�ة .. 
نادتني كي أعیشھا وقد عشتھا كما ینبغ�ي .. عش�ت�ھ�ا 

 .بما قل ودل
 !!متشوق لقراءة سطورك سیدة انتظار -
أرجو أن تصل لمحض شخص بعینھ .. إن وصل�ت�ھ؛  -

خروجھا مني .. تحررت من س�ج�ن�ھ�ا ول�ن   ھذا یعني
 .تعود إلیھ

لقد سبق لھ الحدیث مع ھذه السیدة .. أو ھكذا ظ�ن .. 
ظالل حروفھا أحیت داخلھ إحساًسا بالراحة وفي ذات 
الوقت ذكرتھ بالشمس المشتعلة ف�ي ك�ب�د الس�م�اء .. 
ھ�ذه ال�م�رأة ن�ج�ح��ت ف�ي إث�ارة اھ�ت��م�ام�ھ م�ن ج�دی��د 

 .لقراءتھا  بالقصص التي لم یعد یملك شھیة
 .ظل محدقًا في شاشة الحاسوب بانتظار رسالتھا

سكن لدقیقة ثم تلتھا دقیقة أخرى كمن یرید الن�ھ�وض 
وال یقوى على الحركة .. ی�ود وب�ق�وة رؤی�ة ص�اح�ب�ة 
الرسالة .. لكنھ یخشى االقتراب كما یقلقھ االب�ت�ع�اد .. 
مد ذراعھ والتقط الجھاز فكانت تلك الرسالة التي كان 

 :ینتظرھا ویخشاھا وراح یقرأ
 ! أیھ حبیبي

أین اختفى البریق الذي ًشدك إلى عینّي حی�ن رأی�ت�ن�ي 
 أول مرة ؟

ترقب والدة ال�ن�ھ�ار   لم أنْس حین أخبرتني إنَك منھما
 .. من اللیل

ب�ك�ل�م�ات�ي ح�ی�ن   كیف تبدد الِسحر ال�ذي ك�ان ی�ح�ی�ط
 تسمعھا ؟

تن�ت�ظ�ر ال�دف�ن ف�ي   صمتَك حول تلك الكلمات إلى جثة
 .. منتصف لیلة ممطرة

 لماذا اختفت ابتسامة عینیَك ؟
ل�م أع�د أش�ع�ر ب�ن�ب�ض�ات ق�ل�ب�َك ..   وأنا أالمس یدَك؛

حرارة أن�ف�اس�ك أص�اب�ھ�ا ال�ب�رد .. ك�ل ش�يء س�اك�ن 
 .. رتیب

كنت تقول لي: شفتاِك لم تخلق للكالم .. بعدھ�ا ن�غ�رق 
 !! في الحب .. اآلن لم تعد تغریك بالقبل

 ..ما عاد عطري یھزم لیلك .. فأخذتك األحالم بعیًدا
ھل أنسى لھفتك بینما نظراتك تالحقني ؟ تبعث�رن�ي ث�م 

 .. تلملمني .. تمیتني فال تحییني
اآلن .. أجدك جسًدا یبحث عن روح .. وروح ت�ع�ب�ت 
من البحث .. قصائ�دك ال�م�رت�ج�ف�ة ش�وقً�ا وح�ن�ی�نً�ا .. 

 .. سقطت حروف منھا .. فتاه المعنى بین السطور
 !! ال أشعر معَك سوى بالوحشة والحنین

 !! ما بالَك تطارد الیأس حافي القدمین
 لماذا تركت الحزن یعشعش على نوافذنا ؟

 ..یحدث أن تكون معي ومع غیري في ذات الوقت
ستحاول حجب النوافذ بالضباب .. لكن الحیاة تفاصیل 

 .. صغیرة
لطال�م�ا ق�رأت رس�ائ�ل ال�ع�ش�ق ال�ت�ي ك�ن�ت ت�رس�ل�ھ�ا 

 .. لآلخریات
كیف سأعثر على الدرب وسط الفوض�ى وال�ط�ری�ق ال 

 !نھایة لھا ؟
الجواب یكمن في خزائنك ال�ق�دی�م�ة ب�ع�د م�ن�ح ن�ف�س�ك 
فرصة للتفكیر .. وإذا ما حص�ل ف�راق ف�إن�ي س�أغ�ف�ر 

 .فالمسافات لم تبطل مفعول األشواق
تخیل لو أننا نعود للماضي .. إلى أول لقاء ك�ي ن�رم�م 
كل شيء ونقول ما لم نفصح عنھ وق�ت�ھ�ا ل�ع�ل األم�ر 
ینجح ھ�ذه ال�م�رة .. رب�م�ا ال ن�ح�ت�اج س�وى ك�ل�م�ات 
بسیطة .. لكنھا مفعمة ب�الس�ع�ادة .. ف�ی�ص�ب�ح ال�ح�زن 

 .لطیفًا .. أقل وجًعا
لیتنا نحاول تبادل الحدی�ث دون أق�ن�ع�ة .. أت�ع�رف م�ا 

 .الذي أخشاه ؟ أن أصحو ألجد نفسي ال أعرفك
 !! ھذه ھي مشكلتي یا سید الحلول

ب�ع��د ان��ت��ھ��ائ��ھ م��ن ال��ق�راءة .. ام��ت��ألت ع��ی��ن��اه ب��ك��ل 
الدھشة .. ترك مقعده ومضى بخطوات بط�ی�ئ�ة ص�وب 
الغرفة األخرى ح�ی�ث ت�ج�ل�س زوج�ت�ھ وھ�ي ت�ت�ط�ل�ع 

 صوب جھاز الحاسوب خاصتھا.

 اة امر
 
 
 
 
 

 فوز حمزة /بلغاریا
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ت��ع��ن��ي ال��ھ��ج��رة ف��ي أبس��ط   
معانی�ھ�ا، م�غ�ادرة م�وط�ن�ك األم 
الى بلد آخر، بسبب خوف معی�ن 
 ل��ھ م��ب��ررات��ھ، م��ث��ل ال��ت��ع��رض

لإلضطھ�اد وال�ع�ن�ف، وھ�و م�ن 
أخطر المشكالت التي ی�واج�ھ�ھ�ا 
المرء، والقص�د م�ن�ھ�ا االن�ت�ق�ال 
 لمكان أكثر أماناً لھ ول�ع�ائ�ل�ت�ھ،

ت��ك��ون ال��ھ��ج��رة ألس��ب��اب   وق��د
 .. إقصادیة وإجتماعیة متنوعة

وتبقى مسألة الھجرة ھي غای�ھ  
واحدة، نتیجة ألس�ب�اب م�ت�ع�ددة 
وقد یسبب ذلك تحدیات ك�ث�ی�رة.. 
ألن االسباب مختلفة منھا طالبي 
اللجوء والمنفصلین عن ذوی�ھ�م 
وال��م��ھ��اج��ری��ن بس��ب��ب ت��ھ��دی��د 

 .امنھم،
ورب��م��ا ی��ھ��رب م��ن واق��ع ب��ل��د  

علیھ ال�ح�روب وأص�ب�ح   خیمت
االضطھاد الفكري والدیني ھ�م�ا 
المسیطران. بعد انتھ�اء ال�ح�رب 
یض��ط��ر ال��ف��رد ال��ى ال��ھ��ج��رة 
 والس��ع��ي ل��ب��الد أك��ث��ر رح��م��ة

وإنسانیة، واكثر ت�ق�ب�ل الف�ك�اره 
بل تساعده ألیجاد ع�م�ل ی�م�ك�ن�ھ 
م�ن خ��الل أن ی��ب��ق��ى إنس��ان��ا ال 
یعتری�ھ ال�ج�وع، ف�ی�ت�س�ب�ب ف�ي 

شخصیة مجرمة، ف�االك�ث�ر   خلق
احباطا بالمجتماعات العربیھ ھو 
الفقر ال�ذي ولَ�د آالف الض�ح�ای�ا 
الن��ف��س��ھ��م اوال ث��م م��ج��رم��ی��ن 

 .لمجتمعھم
 

  البلدان الطاردة    
الدول العربیة ھ�ي أك�ث�ر ال�دول  

ب��م���ع���ن���ى دق���ی���ق (ان��ت���اج���ی���ة) 
،  وط�اردة ألب�ن�ائ�ھ لل�م�ھ�اج�ری�ن

بسبب القیادات السیاسیة الھش�ة 
البائس رغ�م   والوضع المعاشي

ت��واف��رھ��ا ع��ل��ى ث��روات م��ادی��ة 
متنوعة، وھذا ال�وض�ع ال�م�رب�ك 
والمزدوج للحیاة في ب�ل�د غ�ن�ي 
وسط فقر ماثل وب�ط�ال�ة وفس�اد 
مستشري وث�راء غ�ی�ر ش�رع�ي 
لفئة متح�ك�م�ة ب�م�ق�درات ال�ب�الد 
والعباد، ال�ذي ھ�و اخ�ط�ر ع�ل�ى 

 ث��م .. ع��م��وم��ا  االنس��ان  ح��ی��اة
تأتي ق�ل�ة ال�ت�وع�ی�ة وال�ت�ث�ق�ی�ف 
بالجانب االجتماعي وسیادة نمط 

غریب ل�ل�ھ�ی�م�ن�ة ع�ل�ى ال�ح�ی�اة 
عندما  بجانبھا االجتماعي ،سیما

أص��ب��ح��ت ال��ن��زع��ة ال��ق��ب��ل��ی��ة 
العشائریة ھي المركز االول قبل 

وغیاب القانون وقوتھ   القانون،
وف�ي   الت�ش�ری�ع�ی�ة وال�ت�ن�ف�ی�ذی�ة

 .خصوصاً   العراق
  
  الدولي   الحل 

 المج�ت�م�ع ال�دول�ي ی�راق�ب  لعل
ل�ت�دف�ق أع�داد   بعین المسؤولی�ة

غ��ف��ی��رة وب��ال��م��الی��ی��ن م��ن دول 
ع��رب��ی��ة ت��اث��رت ب��ال��ن��زاع��ات 
وال��ح��روب، م��ت��خ��ذی��ن ط��رق��اً 
ومسالك غیر مشروعة وراكبین 
ال�خ�ط�ر ع�ب�ر ال�ب�ح�ار وال�ج�ب�ال 
والصحارى م�ن أج�ل ال�ح�ص�ول 
على ل�ج�وء غ�ن�س�ان�ي ف�ي اح�د 

 . الدول االوربیة
ول�ح��س��ن ال��ح��ظ ن��الح��ظ س��ع��ي  

ال��م��ف��وض��ی��ة الس��ام��ی��ةلش��ؤون 
الالجئین والمعنیة بالم�ھ�اج�ری�ن 
في التعامل مع قضایا المع�ن�ی�ی�ن 
بالمساھمة بخبراتھا للعنایھ بھ�م 

ت��رك��ز ع��ل��ى ض��م��ان   ، وك��ان��ت
ل�ل�ع��ن�ای��ة   ال��م�ادی��ة  ال�م�ع��ال�ج�ات

باحتیاجات المھاجری�ن.. وایض�ا 
ت���ط���ل���ب م���ن ب���ع���ض ال���دول 
المساعدة لل�ت�غ�ل�ب ع�ل�ى ب�ع�ض 
 التحدیات المعنیة بادارة الھ�ج�رة

وت��وف��ر ال��دع��م ل��ل��ح��ك��وم��ات 
وأص��ح��اب ال��م��ص��ل��ح��ة ح��ول 
التحركات المختلط�ة وال�م�س�ائ�ل 
التي تتعلق بم�ن ان�ف�ص�ل�وا ع�ن 
ذویھم أو غادروا ألسباب أمن�ی�ة 
معی�ن�ة م�ث�ل ال�ت�ھ�دی�د ب�م�غ�ادرة 

 ...البلد
 
لكن للفصل بین ف�ئ�ة ال�م�ھ�اج�ر  

والالجئ نرى ان ال�الج�ئ ح�اول 
الھ�روب م�ن خ�وف ھ�دد ام�ن�ھ 
وھذا یمكن تبریره بسبب ع�ن�ف 
وتھدید واضح.. وھذا مما الش�ك 
فیھ یحتاج ل�رع�ای�ھ دول�ی�ة ألن�ھ 
بطریقھ قانون�ی�ة ط�ل�ب ال�ل�ج�وء 
لدولة شعر بأنھا ستصبح م�ك�ان 

 ..امن اكثر لھ ولعائلتھ
ام��ا ال��م��ھ��اج��ر ف��ق��د ت��خ��ت��ل��ف  

االسباب وعل�ى االغ�ل�ب ن�ع�ی�ش 

ح��ال��ی��ا ف��ت��رة ال��ھ��ج��رة غ��ی��ر 
الشرعیھ عن طریق البحار ل�ك�ن 
ی��ا ت��رى م��اھ��و الض��رر ال��ذي 
تعرض لھ لیرمي ب�ح�ی�ات�ھ ع�ل�ى 
قارب نجاة ال ی�ع�ل�م ب�ع�دھ�ا ھ�ل 
سینجو ام یغمد الماء جث�ت�ھ ب�دل 
ال��ت��راب... ف��م��ن الض��روری��ات 
معرفة اسباب ھجرتھ وتوفیر لھ 
ك��اف��ھ االح��ت��ی��اج��ات وال��رع��ای��ة 
الدولیة. وھذا ان لم ی�ك�ن ج�ان�ب 
اجتماعي س�ی�اس�ي ف�ھ�و ج�ان�ب 

 انساني تحت مظلة
 . انقاذ من یشعربالظلم

 
   خالصة  

م�م��ا ال ش��ك ف�ی��ھ ان ال��ھ��ج��رة  
إق���ت���ص���ادی���ة   ت���ح���م���ل أب���ع���اداً 

 وس��ی��اس��ی��ة س��ی��ئ��ة، ورب��م��ا
أخ��الق��ی��ة م��ن وج��ھ��ة   ب��أب��ع��اد

نظري... من جانب االقتصاد فقد 
تتحمل الدولة المستقب�ل�ھ أع�ب�اء 
نس��ب��ة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��م��واد 
االساسیھ م�م�ا ی�دع�وھ�ا ل�ط�ل�ب 
المس�اع�ده م�ن دول ال�ج�وار.... 
واألبعاد السیاسیة ،ھي أن تتج�ھ 
ال��دول���ة ال���م���س���ت���ق���ب���ل���ة لّض���م 
المھاجرین الى مج�ت�م�ع�ھ�ا، م�ن 
خالل منحھ�م ام�ت�ی�ازات االف�راد 
ال�ع�ادی�ی�ن وھ�ذا یش�ك�ل ت�غ�ی�ی��راً 

فكر الس�ی�اس�ي ب�ال�ك�ام�ل....   في
اما بالنس�ب�ة ل�الب�ع�اد االخ�الق�ی�ھ 
فمن الصعب االنتقال من ع�ادات 
مجتم�ع�ك ال�ى ع�ادات اخ�رى ال 
یمكن تقبلھا بفترة زمنیة ق�ل�ی�ل�ھ 
واحیانا ال یمكن التع�ای�ش م�ع�ھ�ا 
ابدا.. ف�ت�غ�ی�ی�ر الس�ل�وك�ی�ات م�ن 
اخ�ط�ر االم�ور ال�ت�ي ی�واج��ھ�ھ��ا 

 ..الفرد بفترة حیاتھ
وتم االعتراف ب�ال�ف�ارق ال�م�ھ�م  

بین الالجئین والم�ھ�اج�ری�ن م�ن 
ق��ب��ل ال��ج��م��ع��ی��ة ال��ع��ام��ة ل��ألم��م 
الم�ت�ح�دة ف�ي إع�الن ن�ی�وی�ورك 

 ...بشأن الالجئین والمھاجرین

  اة
 

 بغداد/ المحامیة دیانا العطار 

 
 مرحبا ؛
 كافكا

 ھذه أرضٌ 
 لم تھدیك موطئ قدم !

 إذن إفترش
 نافذة بیتك ...
 أعلُم أن الدنیا
 قد ضاقت بك

 أمضیَت لیلك المارد
 تحت زمھریر الفجر.

 من نعال أبیك
 أحمرت محیاك

 وبكفیھ الصلبتین
 تقرقعت
 جمجمتك
 أعلم أنك

 متشائم  یا كافكا !
 سمكة صغیرة

 كنت بین طوابیر القرش !
 أقصتك البحور
 من شواطئھا

 فارتشفتَ 
 علقم ماءھا ...
 بزفیرھا لفظتكَ 

 أ حرقْت كتبك ...
 ال  قط ؛

 ألنك سوداوي
 بل ألن عظامك
 لیست عظامھا .
 ھلّم  یاكافكا  !!

 مزق كفنك
 فالحرب بعد

 لم تضع أوزارھا ،
 وغضبة ( ھیرمان )

 ساعة صفرھا .
 أرسل رسائل

 األدب األسود...
 الى سیادة الفوھرر ؛

 الى من یجیدون
 فن (رومل )

 ومھارات (غوبلز )
 حینھا كانت نورماندا

 تلد الموت ؛
 خلع ھتلــــــــــــر

 قبعاتھ
 وأھداھا

 الى صلعة األرض .
 
 

() إ 

 نوئیل جمیل
 العراق -نینوى 
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أدونیس ظاھرة إب�داع�یّ�ة ف�ری�دة ون�ادرة    
�رق  ر ف�ي دن�ی�ا الشَّ من نوعھا، ولن ت�ت�ك�رَّ
ؤی�ة ال�تّ�ح�ل�ی�ل�یّ�ة  والعالم الع�رب�ي ب�ھ�ذه ال�رُّ
َب بثقافة أدب�یّ�ة  الّشمولیّة العمیقة، وقد تشرَّ
وفكریّة تنویریّة ع�ال�ی�ة، وض�َع ی�َدهُ ع�ل�ى 
الجراحِ الغ�ائ�رة ب�دقّ�ةٍ ع�ال�ی�ة، ووج�َد ل�ھ�ا 
الحلول النَّ�اج�ع�ة م�ق�اِرنً�ا واق�ع ال�ح�ال ف�ي 
��رق ال��ع��رب��ي ب��واق��ع ال��ح��ال ال��غ��رب��ي  الشَّ
�صٍ  والع�ال�م�ي، ف�ق�د درَس ب�ت�م�عُّ�ٍن وت�م�حُّ
التّاری�خ ال�ع�رب�ي ع�ل�ى ام�ت�داِد ق�روٍن م�ن 
مان، وحلََّل أس�ب�اب ت�خ�لُّ�ف�ھ وت�ق�ھ�ق�ره،  الزَّ
وأوجَد من خالِل دراساتھ وتحالیلھ ال�ك�ث�ی�ر 
من األفكاِر والمقترحات الَّتي تس�اع�ُد ع�ل�ى 
التَّخلُّصِ من الواقعِ المزري الّذي یم�رُّ ف�ی�ھ 
المجتمع العربي، مرّكًزا على ضرورةِ فصل 
ولة؛ حیُث أثبتَْت كّل ال�تّ�ج�ارب  ین عن الدَّ الدِّ
�رقِ وال�غ�ربِ وك�ل ج�ھ�اتِ  العالمیّة في الشَّ
ولة من أول�ى  ین عن الدَّ األرضِ أّن فصَل الدِّ
أولویاتِ ب�ن�اِء م�ج�ت�م�ع م�دن�ي ق�ائ�م ع�ل�ى 
یمقراط�یّ�ة الّ�ت�ي تُس�ھ�م ف�ي  المؤّسساتِ الدِّ
ؤی�ة  �ق ال�رُّ ترسیخِ العدالةِ والمساواةِ وتُ�ع�مِّ
التّنویریّة إل�ى مس�اح�اتٍ أرح�ب ف�ي ش�تّ�ى 
المجاالت، مؤّكًدا ع�ل�ى أنَّ ع�الق�ةَ اإلنس�ان 
المؤمن في أيِّ دی�ٍن م�ن األدی�اِن ھ�ي م�َع 
�م�اِء، م�َع ع�ال�ِم  الخال�قِ؛ م�َع هللاِ، م�َع السَّ
الغیبِ، بینما عالقت�ھ ف�ی�م�ا ی�خ�صُّ األرض 
والحیاة األرضیّة ھي عالقةُ مواطن بقان�ون 
وأنظمة ودساتیر ومؤّسسات تضمُن حقوَق 
التِ األدیاِن  جمیع المواطنین، بعیًدا عن تدخُّ
كّل األدیان، وتصبُح في ھذه الحال�ة ع�الق�ةُ 
المواطن مَع المجتمعِ عبر دست�ور ی�ح�م�ی�ھ 
وی�ع�ط�ی�ھ ح�قّ�ھ، ب�غ��ضِّ ال�نّ�ظ�ِر ع�ن دی�نِ��ھِ 

 ومذھبھ وطائفتھ. 
یُ��عَ��دُّ أدون��ی��س وَم��ْن ی��ح��م��ُل ھ��ك��ذا أف��ك��ار 
تنویریّة، طفرات إبداعیّة خّالقة تُسھ�ُم إل�ى 
حدٍّ كبیر في اس�ت�ن�ھ�اض ال�ب�الد م�ن ح�ال�ةِ 
بِ الَّتي اس�ت�ش�رت  الجموِد والتّخلِّف والتَّعصُّ
فیھا، ولك�ن ل�أل�س�ِف الّش�دی�ِد، ال تس�ت�ف�ی�ُد 
المؤّسسات الثّقافیّة في العالم ال�ع�رب�ي م�ن 
ھكذا طفرات ورؤیة فكریّة خّالقة! فقد ظلَّْت 
تتبنّى رؤیة جامدة وأفكار متخلِّ�ف�ة وھّش�ة؛ 
ال ھ��ي دی��ن��یّ��ة ف��ي ال��م��ط��ل��ق وال ھ��ي 
دیمقراطیّة، رؤیة ضب�اب�یّ�ة س�راب�یّ�ة ق�ل�ق�ة 
وغی�ر دق�ی�ق�ة ف�ي ت�ح�ق�ی�ق أھ�داف�ھ�ا؛ ألنَّ 

ع�ل�ى  -رغ�م ض�ی�ق رؤی�ت�ھ�ا   –تطلّعاتھ�ا 
الورقِ شيء، وع�ل�ى أرضِ ال�واق�ع ش�يٌء 
آخر، وكل ھذا جعَل ھذه البلدان تسیُر ن�ح�َو 
ال��م��زی��ِد م��ن ال��تّ��ی��ھِ والّض��ی��اعِ والّص��راعِ 
واالحترابِ مَع نفِس�ھ�ا ك�َم�ْن ی�ق�ت�ُل ن�ف�َس�ھُ 
بنفِسھِ، لھذا نرى الع�ال�م ال�ع�رب�ي م�ت�خ�لِّ�فً�ا 
ومخلخًال وغ�ائًص�ا ف�ي ح�روبٍ وم�ت�اھ�اتٍ 

وصراعاتٍ وَوْھٍم كبیر، وسیب�ق�ى م�ت�خ�لّ�فً�ا 
إل�ى أم��ٍد ط��وی��ل؛ م��ا دام ال ی��ح�م��ُل رؤی��ة 
تنویریّة وحداثویّة ون�ق�دیّ�ة ت�غ�ی�ی�ریّ�ة ف�ي 
برامِجھِ الثّقافیّة والفكریّة والحی�ات�یّ�ة الّ�ت�ي 
�ری�ن  أّكَد علیھا أدونیس وغی�ره م�ن ال�م�ف�كِّ
التّنویریِّین، وما دام ال یتبنّى العالم الع�رب�ي 
فكرة التّحدیث والتّطویر والتّنویر وال ی�أخ�ذ 
�ری�ن  بعیِن االعتباِر آراء المبدعی�ن وال�م�ف�كِّ
ری�ن  الكبار، أمثال أدونیس وغیره من المفكِّ
الّذین یحملون رؤیة نقدیّة تحلیلیّة ع�م�ی�ق�ة 
في تغییر البالد والنّھوض بھا إل�ى مص�اف 
اقی�ة، ل�ھ�ذا ظ�لَّ وس�ی�ظ�لُّ ال�ف�ك�ر  ول الرَّ الدُّ
ائد في العالِم العربي لدى األغلبیّة رؤیة  السَّ
جامدة ومنغلقة وغیر مستن�ی�رة. وال�غ�ری�ب 
باألمر أَنَّھُ لم یتّعظ العالم العربي مّما مرَّ ب�ھ 
ال�غ��رب م��ن ح��روبٍ ع�ال��م��یّ��ة وص��راع��اتٍ 
كارثیّة ممیتة، ولم یأخذ م�ا ق�ال�ھ أدون�ی�س 
وما قالھ المفكِّرون والمبدعون ال�ك�ب�ار ف�ي 
دنیا الشَّرق ودنیا ال�غ�رب ب�ج�ّدیّ�ة وال ب�أيِّ 
اھتمام، لھذا نرى كیَف ینحدُر العالم العربي 
عاًما بع�َد ع�اٍم ن�ح�َو ال�ّدرك األس�ف�ل؛ ألنّ�ھُ 
یعتمُد على رؤیةٍ جامدة، تزداُد انزالقًا ن�ح�َو 
افلین، رؤیةٍ متخلّفةٍ وغی�ر ق�ادرة  أسفِل السَّ

 على تلمُّسِ وتبنِّي األفكار الخّالقة. 
وأرى أنَّ أدون��ی��س وَم��ن ی��ح��م��ُل رؤی��ة 
أدونیسیّة ویتبنّى األف�ك�ار ال�م�ج�نّ�ح�ة ن�ح�َو 
�رق  التَّنویِر والحداثةِ ھ�م َم�ن ی�ن�ق�ذون الشَّ
والعالم العربي وَمن یعیُش في ك�ن�فِ�ھ�م م�ن 
واِد القاتم والتّخلُّف المریع الّ�ذي  كلِّ ھذا السَّ
بدأ یھمی�ُن ع�ل�ى أغ�ل�بِ م�ف�اص�ِل ال�ح�ی�اةِ، 
�راع�اتِ  واستشرى فیھ فتیل التّ�خ�لّ�ِف والصِّ
المریرةِ في كلِّ صغیرةٍ وكب�ی�رةٍ، وك�ل ھ�ذا 
ق�ادھ��م إل��ى طُ��رقٍ مس�دودة ن��ح��َو أع��م��اقِ 
متاھاتِ الجحی�م. ھ�ل وج�دت�م ج�ح�ی�ًم�ا ف�ي 
�رقِ  العالِم أكثر مّما نراه اآلن ف�ي دن�ی�ا الشَّ
الغائصِ في حروبٍ وصراعاتٍ مجنونة ب�ال 
نھایة؛ لما لدیھم م�ن م�واق�ف ھ�زی�ل�ة ف�ي 
صراعاتِھم المریرة، ویبتع�دوَن ع�ن ت�ب�نّ�ي 
رؤیة خّالقة، وتنویریّة، وح�داث�ویّ�ة، رغ�م 
رُق من إمك�ان�یّ�اتٍ ن�ف�ط�یّ�ة  كل ما یمتلُك الشَّ
وغازیّة وبش�ریّ�ة وأرضٍ خص�ب�ةٍ وأن�ھ�اٍر 
ومیاهٍ ومعادن وطاقات كبیرة م�ن ال�م�وارِد 
ا أن  والخیراتِ! ومن المؤلم والمؤس�ف ج�ّدً
تتوفََّر ك�ل ھ�ذه اإلم�ك�ان�یّ�ات ال�ك�ب�ی�رة، وال 
یستفیَد منھا الم�واط�ن وال تس�ت�ف�ی�َد م�ن�ھ�ا 
البالد العربیّة، بل تِزجُّ سیاسات ھذه ال�ب�الد 
الكثیر من ھذه ال�طّ�اق�ات واإلم�ك�ان�یّ�ات ف�ي 
��رة بش��ك��ٍل م��ری��ع،  ح��روبٍ ط��ائش��ة وم��دمِّ
ل ھذه النِّعمة إلى نقمةٍ وكابوسٍ فوَق  وتحوِّ

 رقابِ البالد! 
أندھُش ج�ّدًا، ك�ی�َف ال یس�ت�غ�لُّ ال�م�ج�ت�م�ع 
الشَّرقي والعربي فكر أدون�ی�س وآف�اق م�ن 
یشبھ أدونیس في الح�داث�ةِ وال�تّ�ن�وی�ِر، وال 
یتبنّى الفكر الخّالق، لبناِء مجتمع قائم على 
الحّریّة والعدالة والمساواة، ت�ت�س�اوى ف�ی�ھ 
المرأة مَع ال�ّرج�ل، وی�ب�ن�ی�ان م�عً�ا حض�ارة 
الشَّرق الّتي كانت مھ�َد ال�ح�ض�ارات وم�ھ�َد 
ل؟! لقد ج�ذب�ن�ي ف�ك�ر أدون�ی�س  الحرِف األوَّ
منذ أن قرأُت تحالی�ل�ھ ال�نّ�ق�دیّ�ة ف�ي ك�ت�ابِ�ھِ 
ِل، وقرأُت أش�ع�اره  صیِن الثَّابتِ والمتحوِّ الرَّ
وأفكاره وآف�اق�ھ ال�ّرح�ب�ة، واس�ت�م�ع�ُت إل�ى 
أغلبِ ال�لِّ�ق�اءاتِ الّ�ت�ي أُج�ریَ�ْت م�عَ�ھُ ع�ب�َر 
اللّقاءاتِ التِّلفزیونیّة والنَّدوات، وت�مَّ ب�ثّ�ھ�ا 
عبر الفضائیّات وم�ح�ف�وظ�ة ف�ي الّش�ب�ك�ة، 
وأفادني كثیًرا ما ی�ق�دِّم�ھ م�ن آراء ن�ق�دیّ�ة 

ضني أدونیس ع�ل�ى  تحلیلیّة راقیة، وقد حرَّ
ِد حتَّى على ذاتي؛ ولھذا، وج�دت�ن�ي  -التّمرُّ

أجنح یوًما ب�ع�َد ی�وٍم  -وھذا من طبعي أصًال 
ن�ح�َو ت�ب��نّ�ي ال�ف��ك�ر ال��تّ�ن��وی�ري وال�ع��ل�م��ي 
والحداثوي؛ ألنّھ ھو ال�ف�ك�ر ال�خ�ّالق الّ�ذي 
ر دائ�م، وق�د اْص�طَ�فْ�ُت  یجعلنا في حالة تطوُّ
ْصُت ف�ي ال�ف�ل�س�ف�ة  رؤاي ھذه منُذ أن تخصَّ
والعلوم االجتماعیّة، ووجْدُت أنَّ ال�ف�ل�س�ف�ة 
والعلوم اإلنسانیّة ھي الّتي تبني ال�م�ج�ت�م�ع 
وحان�یّ�ات؛ ألنَّ  اإلنساني ولیس األدیان والرُّ
�م�اء  عالقة اإلنسان عبر األدیان ھي مع السَّ
وهللا والّروحانیات، لھذا وجدتني م�ت�ن�اغ�ًم�ا 
��ری��ن  م�َع ط�روح��اتِ أدون�ی��س وك��ل ال�م��ف�كِّ
العلمانیِّین في الشَّرقِ والغ�ربِ، وأس�ت�غ�رُب 
جّدًا عندما أرى بعض الكتّاب والنّقاد یقفون 
ض�ّد ط�روح��ات أدون��ی�س، وی�ع��ات�ب��ون�ھ أو 
ی��خ��ال��ف��ون��ھ ف��ي ال��ّرأي ب��ح��ّدیّ��ة وس��ل��ب��یّ��ة 
ممجوجة وغیر م�ن�ط�ق�یّ�ة ح�وَل ب�ع�ضِ أو 
أغلبِ طروحاتِ�ھِ، ورأی�تُ�ھُ ع�ب�ر ال�ح�وارات 
واللِّقاءات الّتي أُْجِریَْت معھ، منف�ت�ًح�ا ع�ل�ى 
اآلخر، ویتقبُّل النّقد برحابةِ ص�در وی�ع�ت�ب�ُر 
أي ظ��اھ��رة ص��ّح��یّ��ة  االخ��ت��الف ف��ي ال��رَّ
وضروریّة، وینتظُر َمْن ی�خ�ت�ل�ُف م�عَ�ھُ ف�ي 
الّرأي؛ كي یتناقَش م�ع�ھ ل�ی�ص�ال م�عً�ا إل�ى 
رؤیة متقّدمة عن رؤیةِ أدونیس نفسھ، فأنا 
أؤمن بأنَّ الحیاةَ والفكَر اإلنساني في ح�ال�ةِ 
ٍر دائ�م، وال ی�وج�د ف�ك�ٌر ث�اب�ٌت وغ�ی�ر  تطوُّ
متحّول، دائًما یكتشُف اإلنساُن أفكاًرا جدیدة 
ومتطّورة إلى ما ال نھایة، وحالم�ا ی�ت�وقّ�ُف 
المرُء عنَد خطٍّ معیٍَّن وفكٍر م�ع�یّ�ٍن؛ یص�ب�ُح 
جامًدا وغیر قابل للتطویر؛ ل�ھ�ذا، ی�ت�وّج�ب 
أن نُخضَع ك�ّل األف�ك�ار ل�ل�ن�ق�اشِ وال�ح�واِر 
والتّحلیل؛ ألنَّ ھ�ذه ال�تّ�ح�ال�ی�ل وال�نّ�ق�اش�ات 
والحوارات الّرصینة المبنیّة على ال�م�ن�ط�قِ 
ی�م�ق�راط�یّ�ة  العلمي والعدالة والمساواة وال�دِّ
ستصبُّ في أرقى ما ی�م�ك�ُن أن یص�َل إل�ی�ھ 
ق، ال أن یأتي ناقٌد م�ن  الفكر اإلنساني الخالَّ
ھنا وكاتٌب من ھناك ویبقى ضّد ما یط�رح�ھ 
أدونیس من دون أي وجھ حق، وم�ن دون 
أي تعلیل أو تبریر أو تحلیل دقیق وم�ق�ن�ع، 
لمجّرد أّن أفكار أدونیس ال ت�ع�ج�ب ھ�ذا أو 
ذاك، ولس��ُت ھ��ن��ا ف��ي وارد أن ی��ع��ج��ب��ن��ا 
أدونیس أو غیره م�ن ال�م�ب�دع�ی�ن وال�نّ�ق�اد 
رین، بقدر م�ا أن�ا بص�دِد م�ح�اج�ج�ة  والمفكِّ
أف�ك��ار أدون��ی�س ن�ف��س�ھ؛ ن�ن��اقش�ھ ال�ح��ّج��ة 
بالحّجة، بطریقة علمیّة حضاریّة إق�ن�اع�یَّ�ة، 
بحیث یَخضُع رأي أدونیس نفسھ ورأي َمن 
یخالفھ للتَّصویبِ الّدقیقِ والتّحلیِل الع�م�ی�قِ، 
على أن نطرح أنفسنا أمام حالة َمن یُقن�ع�ن�ا 
أنّھ ھو الَّ�ذي ع�ل�ى ص�واب، ف�م�ا ی�ط�رُح�ھُ 
أدونیس ھو رأي مفت�وح ل�ل�ن�ق�اش وال�نّ�ق�د 
والتّحلیل، وھو في طروح�اتِ�ھِ ی�ط�ال�ُب َم�ن 
یستطیُع إقناعھ على أنّھُ على خطأ فلیتفّضل 
بمقترحاتھ وتحالیلھ؛ ألّن أدونیس نفس�ھ ال 
یعتبُر كالمھ وطرحھ وفكره نھائیًّا وقاط�عً�ا، 
ُم وج�ھ�ات  بل یعتبُر نفسھ أنّھ یجتھ�د وی�ق�دِّ
نظر نقدیّة وتحلی�ل�یّ�ة ل�م�ا ی�راه، وأرى أنَّ 
آفاق رؤاه تص�بُّ ف�ي اس�ت�ن�ھ�اض ال�ب�الد، 
وانتشال البالد من الحالة المزریة الّتي یمرُّ 
بھا عالمنا العربي االنغالق�ي؛ ألنّ�ھ ی�م�ت�ل�ك 
ا ومس�ت�ق�ّالً ورؤی�ت�ھ ن�اج�م�ة ع�ن  فكًرا حّرً
تحلیل دقیق وتشخیص عمی�ق ل�م�ا م�رَّ ب�ھ 
العرب من حالة تخلّف وت�ق�ھ�ق�ر، وال�واق�ع 
العربي یؤّكد دقّة تحالیلھ ورؤاه في ك�ّل م�ا 
قالھ وحلّلھ، فیما یخصُّ نقد الفكر ال�ع�رب�ي، 

اھنة، وم�ن�ذ زم�ن ب�ع�ی�د وض�ع  والحالة الرَّ
أدونیس یده على الجراح الّتي یعاني م�ن�ھ�ا 
الواقع العربي والجمود الفكري الّ�ذي ن�راه 
مسلَّطًا على الّس�اح�ة دون ت�ح�ل�ی�ٍل ع�م�ی�ق 
ودون إخض��اع��ھ ل��ل��ن��ق�ِد ال��ّرص�ی��ن، وج��اء 
�ری�ن ووض�ع�وا  أدونیس وغیره م�ن ال�م�ف�كِّ
مشارطھم على التَّخلِّف الّ�ذي ت�ع�ان�ي م�ن�ھ 
م  البالد؛ كي یستأصل�وا ك�ل م�ا ی�ع�ی�ق ت�ق�دُّ
البالد، سیًرا ن�ح�َو م�راف�ئ ال�ح�ض�ارة؛ ك�ي 
یعیدوا ل�ھ�ذهِ ال�ب�الد م�ج�دھ�ا ال�تّ�ل�ی�د، ب�الد 

 األبجدیّة األولى في العالم. 
أدونیس قامة أدبیّة نقدیّة فكریّ�ة ت�ح�دی�ث�یّ�ة 
راقیة إلى أقصى منارات الّرقي، یحتكم إل�ى 
العقل والفكر النّقدي واآلراء الخّالقة، بعی�ًدا 
بات دی�ن�یّ�ة م�ذھ�ب�یّ�ة ق�وم�یّ�ة،  عن أیّة تعصُّ
مرّكًزا على اإلنسان بكلِّ ما یحمُل من آف�اقٍ 
حض�اریّ��ة وت��ن�وی��ریّ�ة راق�ی��ة، وھ��و ق��ام��ة 
إب�داع�یّ��ة ش��اھ�ق�ة ك�ج��ب�اِل ال��ح�بِّ وال�ف��رحِ 
والخیِر والجماِل، یتھاطُل بأفكارهِ علینا مثَل 
�ر راج�ح  غیمةٍ ُحبلى بالمطر، شاع�ر وم�ف�كِّ
ؤیة بتحالیلھ وآفاقِ رؤاه  الّذھن وعمیق الرُّ
وحرفھ ونقده؛ لما یمتلُك من بصیرة ن�اف�ذة 
وناقدة لقراءة ال�تّ�راث ال�ع�رب�ي وت�ق�وی�م�ھ 
ورسم مالمح المستقبل بش�ك�ٍل أفض�ل م�ّم�ا 
یعاني منھ الواقع العربي من تناقض�اتٍ ف�ي 
ؤیة ومن تشرذٍم وتصارعٍ وانحداٍر، وال  الرُّ
بدَّ من تجاوز مآسي وص�راع�ات وخ�الف�ات 
العالم العربي من خالِل إیجاد رؤی�ة ج�دی�دة 
ت�ن�اس��ب ت��ط�ّورات ال��ع�ص��ر؛ ألنَّ ال��تّ�غ��ی�ی��ر 
م المجتمع البشري؛  والتّنویر ھو أساس تقدُّ
ل��ذا، ن��رى أدون��ی��س ی��ح��لّ��ق ف��وَق م��ن��ائ��ر 
التَّطویر وأھازیج اللّیل الحن�ون، م�ت�ن�اغ�ًم�ا 
�ب�اح ك�أنّ�ھ  ومنسابًا مع ھدھداتِ نس�ی�م الصَّ
صدیق الطّبیعة والب�ح�ر وال�غ�رب�ة والّش�ع�ر 
والمرأة واألعشاب البّریّة واألھلیّة. ی�ن�س�ُج 
حرفھ من ب�ؤرةِ ال�ع�ق�ِل وال�ح�ك�م�ةِ وال�نَّ�ق�ِد 
البنّاِء، منطلقًا من منطقِ العلِم المستنِد على 
تطویِر كل مناحي الحیاةِ، من خالِل تطلُّع�اتِ 
آفاقِھِ الخّالقة. یُشبھُ أدونیس شجرة وارف�ة 
االخضرار والظَّالل، یغدُق عط�ای�اه ال�طّ�یّ�ب�ة 
فوَق الجمیعِ؛ كي تبقى رؤاه مرجعًا تنویریًّا 
لھذهِ األج�ی�ال واألج�ی�ال ال�ّالح�ق�ة ق�ب�َل أن 

 یرحَل عالیًا نحَو قبّةِ الّسماء!
 

ؤال:   أتساَءُل بكلِّ آھاتِ السُّ
إلى متى سیتجاھل العالم الع�رب�ي ت�ط�لُّ�ع�ات 
�رات وال�م�ب�دع�ی�ن  رین وال�م�ف�كِّ وآفاق المفكِّ
والمب�دع�ات، وی�ظ�لُّ ال�واق�ع ال�ع�رب�ي وم�ا 
یجاوره وما فیھ من إثنی�ات وق�وم�ی�ات ف�ي 
حالةِ تخلُْخٍل وانحداٍر ك�أنّ�ن�ا ن�ع�ی�ُش خ�ارَج 
الّزمن أو نعیُش في عصٍر أشب�ھِ م�ا ی�ك�وُن 
ب�ع��ص�ِر ال��ظّ�ل��م��ات، ف��ي عص��ٍر أق�رب م��ن 

 الخرافاتِ منھ إلى أيِّ شيء آخر؟!

را   م أد  أدوم 
ّراء اي واَّا وا ا إ  

 سوید  ال/صبري یوسف 
 2019 سبتمبر ستوكھولم: أیلول 
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ابي الرحیل عن بلدت�ن�ا ح�م�ل�ن�ا  في ذات ساعة واللیل یسدل بستائره السوداء على ارضنا, قرر   
وصندوٌق خشبي في العربة ولم یخبرنا عن وجھتنا, كنا كنعاج صغیرة یج�رن�ا حس�ب�م�ا ی�ری�د ل�م 
یسألنا عن رغبتنا في ترك احالمنا, النجوم تختفي وتظھر تحت الغیوم الحزینة كانت تخاطبنا كل 

تسكت تأوھاتنا من صقیع ش�دی�د, ت�رق�رق�ت  حین، اغطي جسدي واختي بخرقة بالیة عساھا ان 
 دموعي فوق الصندوق الخشبي واذا بھ یكلمني قائال:

البكاء ونحن سنُغرس في ارض خضراء ملیئة بالدفء والشمس, لق�د اض�ن�ان�ا ال�ب�رد ھ�ن�ا  لما -
 اتركینا نرحل بسالم وكفاِك بكاء على احالٍم لن تریھا في ارض الثلوج ھذه.

ھمَك انت مجرد خشبة قد یحرقوك وقد یحولوك الى كراسي ودوالیب, اما انا فحیات�ي ھ�ن�ا  وما -
واحالمي ھنا وروح ابي ھنا, ابي الذي قد تراه یجر العربة وكلھُ رغبة للرحیل ولكنھُ ترك روحھ 

 في ھذه االرض.
اي روح تتكلمین اباِك لم یبقى منھُ شيء, ھو مجرد ھیكل یتحرك, تقوس ظھره دلیل على  عن -

 فقدانھ للروح.
فقد الروح عندما خانتھ االیام والناس, لكني لن اتركھ یفقد االمل سنرحل معھ ال�ى االرض  ابي -

 االخرى ولكننا سنعود بھ وھو مرفوع الرأس وستكون الشاھد على ذلك ایھا الخشبة.
 :قھقھ الصندوق بخبث واحاط الفتاتان بكلتا یدیھ

 ان رغبتم فالبرد قارص واحالمي بدأت تتجمد. احرقوني -
احرقك فأبي حملك امانة وترك جسد امي في داخلك حتى نصل, وقتھا سأزرع االرض التي  لن -

 لطالما حلم بھا وامي.

  قصة                   

  شیماء نجم عبد هللا/العراق    

    قصیدة

  -مف اد  -  
 
 
 

 
 

 كم ِریَق من دمِك الزكيَّ األكرمِ 
 فأليَّ نزٍف من جراحِك أنتمي ؟

 وثََوْت على خّدیِك قبلةُ بائسٍ 
 لِبلَْسمِ  -على فرِط الحیاء-آَضْت 

  وتنّھَد الشفُق العلیُل كأنّما
 قد جلبَب النھریِن ثوباً من دمِ 

 وتسامقْت كُل ٱشتھاءاِت الردىٰ 
 كیما تطاَل صداِك في سغٍب عمِ 

 وتجرأَ الوھُم الكلیُل على الثرى
 وبكٰى ادیُمِك في نشیجٍ أبكمِ 

 جاد السحاُب فأوشلوا منھ الندىٰ 
 وٱسترخصوا أُُزَر الِحمام الى ظمي

 رسموا على ُجُرِز الغیوم حجارةً 
 وٱستنزلوا منھا َرغاماً یرتمي

       -لو أِذنَّ لصرخٍة -یاألف آٍه 
 تسعى الى حلٍُم أثیِث األنجمِ 

 بغداُد حبلٰى في مواجعِ دھِرھا
 ثكلٰى بأزھاٍر َربَأَْن ....وبرُعمِ 

  -سنابالً -رقَدْت على جمر الخیال 
 فتفتّقْت ُغصصاً .....ولّما تُطِعمِ 
 ھّزي الیِك الجذَع یندلِق المنىٰ 
مِ   من راحتیِك على شفاٍه صوَّ

 أفواهُ َجوعٰى في الدروب فواغرٌ 
 نبشْت فضاَءِك كي تعیش بأنُْعمِ 

 تقتاُت من حلٍم أثیٍل ، علَّھُ 
 ینساُب من شھِد القراح بزمزمِ 

 أو تستدرُّ بَضرعھا خمَر الھوى
 تمتاُح من عْذٍب ...ولما تُفطَمِ 

 -لصبِرھا-ھي قد أبَْت حتى یشیَح 
 عنھا الزماُن بوجھِھ المتبّرمِ 

 فَنََزوا علیِك وما رعوِك رعایةً 
 اال ٱحتطاباً من رضاٍب في فمي

 ذات عشیة
 بالفل والیاسمین بالریاحین الندیة

 ألقى علّي بالسالم
 ألقى علّي بالتحیة

 غیر أن بركان الصمت
 في أعماقي 

 كالنار ثار
  وتناثرت

 كلمات قاسیات ردیة
  نظر إلّى بعتاب

 ولوم دفین
 ھل ھذا رد السالم

 ورد التحیة بالتحیة؟!
 أعترف اني أخطأت

 حین أقترفت
  ھذه المعاثر

 واألذیة
 وأطلب منك الصفح الجزیل

 والنبیل 
 فأنا مثلك بشراً سویا

 یعرف أن لجام النفس على النفس عصیة

..ن ا 

 

 عـادل عطیـة/مصـر

  

 ا أح
 

عصام سامي ناجي/ 
 مصر
 

تح�ق�ی�ق ث�روة،  النفاق المعتم والعقیم، من أجل من یتخلى عن قناعاتھ، ویسیر في درب 
األم�ج�اد الش�خ�ص�ی�ة  أو من أجل صنع أمجاد شخصیة، أقول لھ : سحقاً للثروة، ولتذھب

وما دون ذلك تفاصی�ل ص�غ�ی�رة  یا صدیقي ھي خسارة الذات، إلى الجحیم، أفدح الخسائر
 على ھامش الحیاة.

، ف��ف��ي ھ��ذه األی��ام ت��م��ر ع��ل��ی��ن��ا ذك��رى  وم�ا دم��ن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن ال�خ��س��ائ��ر ال��ف��ادح
المث�ی�ر  أو "النكسة" كما أطلق علیھا مثقفي الحقبة الناصریة، والشيء حزیران ھزیمة

أمام میك�روف�ون  كان یسقط طائرات العدو الصھیوني وھو یجلس أحمد سعید أن اإلذاعي
ال�م�ص�ري ال�خ�دی�ع�ة  إذاعة صوت العرب، وعندما انقشع غبار المعركة أكتشف الش�ع�ب

 وحجم المأساة التي صنعھا الساسة والعسكریین وأبواق السلطة.
إال  قال: أحد األشخاص للخلیفة األموي عمر بن عبد العزیز، ھ�ؤالء ق�وم ال یص�ل�ح�ھ�م 

نعم عزیزي القارئ ف�ال�ع�دل ی�زرع داخ�ل  السوط فقال: لھ عمر كذبت بل یصلحھم العدل.
وتترعرع و تثمر، وتجعل ذلك اإلنسان ع�ل�ي اس�ت�ع�داد  اإلنسان بذور اإلنتماء التي تكبر

بالغالي والنفیس، بینما اإلحساس بالظ�ل�م وال�ق�ھ�ر ی�خ�رج  دائم للتضحیة من أجل الوطن
بمثابة قنابل م�وق�وت�ة ق�اب�ل�ة  البشریة ویجعل من یقعون تحت وطأتھ أسوأ ما في النفس

 أي وقت، وھذا االنفجار ال یعرف أحداً مداه أو قوتھ. لالنفجار في
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في رسالة بع�ث�تُ�ھ�ا ل�ل�ص�ح�ف وال�م�واق�ع،   

وكانت تتضمن مقالة ألحد األصدقاء الك�تّ�اب 
حول كتاب "نسوة في المدینة"، ی�رّد ع�ل�ّي 
محرر أح�د ال�م�واق�ع ب�رّد ی�ت�ض�م�ن وص�ف 
الكتاب بأنھ "روای�ة". وك�ث�ی�را م�ا ال�ت�ب�س 
األمر على الصحفیی�ن وم�ح�رري ال�م�واق�ع، 
فیصفون أع�م�اال ك�ث�ی�رة ب�أن�ھ�ا روای�ة، أّي 
سحٍر مختزن في ھذا الجنس األدبي؟ أعت�ق�د 
أننا في فترٍة ما قد وق�ع�ن�ا أو س�ن�ق�ع ت�ح�ت 
تأثیر ھذا السحر، شئنا أم أبینا، لیس ش�رط�ا 
بكتابة روایة، وإنما مج�رد أن ت�ح�وز ع�ل�ى 
برنامجك في قراءتھا والكتابة النقدی�ة ال�ت�ي 
تتناولھا، والدفاع عن ال�م�ش�اری�ع ال�روائ�ی�ة 
الفردیة والقومیة لكتّاب ال�روای�ة، ف�إّن ذل�ك 
من ض�م�ن ذل�ك ال�ت�أث�ی�ر الس�اح�ر ل�ل�روای�ة 

 والروائیین.
الروائیة الموصوفة للكتاب، ل�ی�س�ت ج�دی�دة 
على الكتاب نفسھ، سألت نفسي ھذا الس�ؤال 
أیضا، ھل م�ا أك�ت�ب�ھ ف�ي ھ�ذا ال�ك�ت�اب ھ�و 
"روایة"؟ س�أل�ت الص�دی�ق حس�ن ع�ب�ادي 
السؤال نفسھ، نفى أن یكون الكت�اُب روای�ة. 
إنھ ھ�ك�ذا "قص�ص وس�رد". وم�اذا ی�ع�ن�ي 
"قصص وسرد" بالنسبة لي؟ ولماذا ل�ی�س 

 ھو روایة؟
یغلب على ظني أن الكتاب قد اع�ت�م�د ع�ل�ى 
بعض ال�ع�ن�اص�ر ال�روائ�ی�ة، ل�ك�ن ح�ك�ای�ات�ھ 
منفصلة مف�ك�ك�ة، ال ت�ع�ت�م�د م�ب�دأ ال�ح�ب�ك�ة 
المنطقیة، ولیس لش�خ�ص�ی�ات�ھ أي ع�الق�ات 
سردیة وواقعیة غیر ما ارتبطت ب�ھ�ا م�ع�ي. 
ولك�ن: ھ�ل ل�ل�روای�ة "ش�ك�ل واح�د"؟ ھ�ل 
سعیت إلى تحطیم ال�ق�ال�ب ال�روائ�ي ال�ق�دی�م 
ألكتب روایة بطریقة مختلف�ة؟ رب�م�ا، لس�ت 
على یقین من ذلك. ال یرى النقاد أن للروایة 
شكال واحدا ثابتاً، إنما لھا أش�ك�ال م�ت�ع�ددة، 
بع�دد ال�ك�ت�اب وال�روای�ات. ول�ك�ّل ط�ری�ق�ت�ھ 

 وأسلوبھ في الكتابة.
وق��ع���ت أخ���ی��را ع��ل���ى م���ف��ھ���وم "األدب 
الشخصي" والتباسھ بالروایة، ث�ّم�ة ج�ان�ب 
شخصي دائماً في كل روای�ة، ت�ح�دث ب�ذل�ك 
النقاد وال�ك�ت�اب ع�ل�ى ح�د س�واء، وال أح�د 
یستطیع أن یتجرد من ذات�ھ ع�ن�د ال�ك�ت�اب�ة، 
ولوال ھذا "الطابع الشخصي" ف�ي ال�ك�ت�اب�ة 
لكانت ال�ك�ت�اب�ةُ ھ�ي ھ�ي؛ واح�دةً ع�ن�د ك�ل 
الكتاب الذین یعالجون موضوعا واحدا. جاء 

) ھ�ذا ال�ت�وض�ی�ح britannicaفي موقع (
للعالقة بین الجانبین الشخ�ص�ي وال�روائ�ي: 
"الروایة االستبطانیة ف�ي ص�ی�غ�ة ال�م�ت�ك�ل�م 
األول لھا الكثیر من القواسم المشت�رك�ة م�ع 
ال��م���ذك��رات، أو ح��ج���م م���ن ال��ذك���ری���ات 

]. ف��ي ك��ت��اب "نس��وة ف��ي 1الش�خ��ص��ی��ة"[
المدینة" شيء من ذلك أیضاً "استبطان في 
صیغة المت�ك�ل�م ل�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�واس�م 
المشتركة مع الذكریات الشخ�ص�ی�ة"، وف�ي 
تحقیق لموقع ال�ج�زی�رة ن�ت ی�ق�ول ال�ك�ات�ب 
فاروق یوسف واصفاً كتبھ النثری�ة ال�ع�ش�رة 
بأنھ�ا م�ن "األدب الش�خ�ص�ي" ال�م�ل�ت�ب�س 
بالروایة ویعّرفھ بقولھ: "جنس ق�ری�ب م�ن 
الروایة غیر أنھ ال ینافسھا م�ن ج�ھ�ة ت�ع�دد 

شخصیات�ھ�ا وت�ن�وع م�ح�اورھ�ا وام�ت�دادھ�ا 
 ].2أفقیاً"[

یمنح األدب الشخصي كاتبھ قدرة أكبر ع�ل�ى 
التحرر أثناء الكتابة، الت�ح�رر م�ن ال�ق�وال�ب 
الفنیة، التحرر م�ن ال�ت�ق�ی�د ال�دق�ی�ق ال�ف�ن�ي 
لعناصر التجنیس المفترض. ل�ی�س مض�ط�راً 
إلى أن یدقق كثیرا إن أصاب أو أخطأ، قارب 
أم ابتع�د، ف�ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ال�ذات ی�أت�ي أوال 
وأخیرا وال شيء یحل في مرتبة ب�ی�ن األول 
واآلخر. بھذه الحریة الفن�ی�ة یُ�ك�ت�ب "األدب 
الشخصي" عل�ى أّي ح�ال. ق�د ی�دخ�ل ف�ی�ھ 
الشعر، والخواطر، وال�م�ق�االت، وال�ت�ح�ل�ی�ل 
الفلسفي والنفسي، ق�د ی�دخ�ل ف�ی�ھ اإلی�م�ان 
واإللحاد، كل ذلك منطلقا م�ن ب�ؤرة ال�ذات، 
وال ی��ط�ل��ب م�ن اآلخ��ری�ن أن یص�ّدق��وه أو 
ی��واف��ق��ھ، وال ی��ن��ظ��ر إل��ی��ھ��م إن ع��ارض��وه 
وس�فّ��ھ��وه. وال ی��ل��ت��ف��ت ف��ی��ھ إل��ى ع��ن��ص��ر 
"اإلقناع" المطل�وب ف�ي ال�روای�ة. ال�ك�ات�ب 
یكتب وحس�ب، وی�ف�رغ ك�ل م�ا ی�ری�د ع�ل�ى 
الورق. فھي فسحة من ال�ب�وح واالع�ت�راف 
وال��ت��ط��ھ��ر والص��راخ وال��ع��الج ال��ن��ف��س��ي 

 والعاطفي.
األدب الش�خ��ص�ي إذن ل�ی��س روای�ة س�ی��رة 
ذاتیة، ولیس مذكرات، ولیس روای�ة أیض�ا، 
إنھ فیض س�ردي ح�ّر، أو أن�ھ "ن�ث�ر غ�ی�ر 

)، ل�ك�ن�ھ nonfictional-proseروائي" (
م��ل��ت��ب��س وم��ت��ل��ون ب��ال��روای��ة، والس��ی��رة، 
وال��م��ذك��رات، واالن��ط��ب��اع��ات الش��خ��ص��ی��ة، 
وبالمقالة، یجنح نحو الذاتیة غالبا، قد یعّرج 
أحیانا على "ال�م�وض�وع�ی�ة"، ل�ك�ن�ھ ل�ی�س 
معنیّا بھا، وال یسع�ى إل�ی�ھ�ا. إن�ھ ال ی�ك�ت�ب 
العالم كما یفعل الروائي على ما ی�ّدع�ي، ب�ل 
یكتب ذاتھ ك�ِج�ْرم ص�غ�ی�ر ف�ي ھ�ذا ال�ع�ال�م؛ 
محاوال أن یجد لھ مكانا فیھ عبر ذلك الس�رد 

 الحّر الذي یمارسھ بشغف.
قد یوص�ف "األدب الش�خ�ص�ّي" ب�أن�ھ أق�ّل 
جودة من األعمال األدبیة ال�م�ج�ن�س�ة ش�ع�راً 
وروایات؛ على اعتبار انفالتھ م�ن ال�ق�واع�د 
العامة والخاصة للكتابة، ولذلك، ربم�ا، م�ن 
أج��ل ذل��ك ال ت��ح��ف��ل ال��دوائ��ر ال��ب��ح��ث��ی��ة 
واألكادیمیة ال�رص�ی�ن�ة وال�ك�ال�س�ی�ك�ی�ة ب�ھ، 
ون�ادرا م��ا ت��ن��اول��ت�ھ ال��دراس��ات واألب��ح��اث 
المحكمة الجاّدة، واقت�ص�ر ال�ت�ل�ق�ي ال�ن�ق�دي 
على القراءات االنطباعیة لقراء عادی�ی�ن أو 
أص�دق��اء ال��ك��ات�ب أو ال�ت��ق��اری�ر الص��ح�ف��ی��ة 
ومواقع عرض الكتب على شبكة اإلن�ت�رن�ت. 
ولعّل ال�ك�ات�ب س�ی�ك�ون م�ح�ظ�وظ�اً ج�داً ل�و 
صادف أن قرئ عل�ى ن�ط�اق واس�ع وأث�ب�ت 
حض�وراً ق�رائ�ی�اً ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أن ھ�ذا 
الحضور سیظ�ل م�ح�ص�ورا ف�ي وق�ت ول�ن 
ی�دوم ط�وی�الً، وس�ی�ك�ون مص��ی�ره اإلھ�م��ال 
والركون إلى ال�ظ�ّل ح�ت�ى ل�و ت�م�ت�ع ب�ل�غ�ة 
مس�ب�وك��ة ج��ی�داً، وتض�م��ن ف��ك�رة ورس�ال��ة 

 مھّمتین.
في كتاب "نسوة في المدینة" قدر كبیر م�ن 
الحقیقة والواقع، وقدر من التخیّ�ل الس�ردي 
الخالص، فتخیلت بعض القصص ب�ال�ك�ام�ل. 
كما أكملت ب�ال�ت�خ�ی�ل قص�ص�ا أخ�رى ب�دأت 
وانطفأت عند نقطة ال س�ردی�ة، ف�غ�دت ب�ع�د 
ذلك معجونة بالسرد، وكتبت أیض�اً قص�ص�ا 

كما وقعت بالفعل دون تھذیب أو تقلیم. لذلك 
أحببت أن ی�ك�ون ت�ح�ت ت�ج�ن�ی�س "قص�ص 
وس��رد"، ولس��ت م��ع��ن��یّ��ا أن ی��ؤلّ��ف غ��ی��ر 
مرویاتھ وحكایاتھ منذ أول نص حتى آخ�ره، 
ھذه القصص یمكن ل�ھ�ا أن تش�ك�ل ح�ك�ای�ة 
متصلة بذات كاتبھا، ولكني أردت ت�م�زی�ق�ھ�ا 
إلى قطع س�ردی�ة قص�ی�رة ألك�ون ح�را ف�ي 

 الكتابة.
وھ��ي  -ص�دی��ق�ت��ي الس��وری�ة ھ�ن��د زی��ت�ون��ي

ق�رأت ال�ك�ت�اب، وك�ت�ب�ت  -روائیة وش�اع�رة
عنھ، یأخذھا الكتاب إلى الروایة، ت�رى ف�ی�ھ 
مجاال للعبة روائیة قادمة، وتقترح عل�ّي أن 
نلعبھا سویة بالكتابة، تتخیل في ھذه اللع�ب�ة 

أو واح�دة م�ن�ھ�ّن ع�ل�ى  -أن ھؤالء النسوة
الل�وات�ي ك�ت�ب�ت ع�ن�ھ�ن ی�الح�ق�ن�ن�ي،  -األقلّ 

لیقتصصن مني ج�راء م�ا ف�ع�ل�ت م�ن نش�ر 
حكایاتھن. لتكمل حكای�ات ال�ك�ت�اب ب�روای�ة، 
تفترض ھند سیناریوھات ش�ائ�ق�ة م�ن أج�ل 
ذلك، أحدھا ینتھي ب�ق�ت�ل�ي ع�ل�ى ی�د إح�دى 
أولئك النساء. ضحكت م�ن ھ�ذا الس�ی�ن�اری�و 
المتخیل؛ سیناریو م�ع�روف وال ی�ح�م�ل أي 
دھشة، عدا أنني ال أحب العنف وال القتل في 
األعمال الروائیة، وخاصة القتل، ك�ث�ی�را م�ا 
اع��ت��رض��ت ع��ل��ى ال��م��خ��رج��ی��ن وك��ت��اب 
سیناریوھات األفالم وال�م�س�ل�س�الت بس�ب�ب 
قتلھم للشخصیات أو إماتتھم، دائ�م�ا أق�ول: 
القتل لیس حال مناسبا ف�ي ال�ح�ی�اة إط�الق�ا، 
ولیس حالً مناسباً فنیا في األع�م�ال األدب�ی�ة 
إال على نطاق محدود ومدروس جیدا، بحیث 
ال ی��ك��ون "ك��ث��ی��را"، وال "م��ج��ان��ی��ا" وال 
"ل�ل�خ�روج م�ن م�أزق". أح�ب أن ت�ت�م�ت��ع 
الروایة بمكر وذكاء ومرواغة، لكن ع�ل�ی�ك�م 
االبتعاد عن القتل. أال یكفي ما في البالد م�ن 
قتل لتالحقن�ا ال�دم�اء ف�ي ال�روای�ات وع�ل�ى 
شاشة الفضائیات في المسلس�الت واألف�الم، 
ی��ج��ب أن ی��ك��ون ال��ك��ات��ب مض��ط��را ل��ق��ت��ل 
الشخصیة اضطرارا ال مف�ر م�ن�ھ ك�م�ا ف�ع�ل 
غابرئیل غارثیا ماركیز عندما قتل العقید في 
روایة "مائة عام من ال�ع�زل�ة"، "وب�ع�دم�ا 
أن�ھ��ى م�ارك��ی��ز روای��ت��ھ ج��اء إل�ى زوج��ت��ھ 
مرسیدیس بوجھ م�ك�ف�ھ�ر وع�ی�ون م�ث�ق�ل�ة 
بالحزن وقال: لقد قتلت العق�ی�د ب�وی�ن�دی�ا ث�م 

]. 3صعد إلى غرفتھ وبكى بنحیب ث�م ن�ام"[
ربما اقتنعت ھند بوجھة نظري فأخذت تفك�ر 

 بسیناریو آخر محتمل للروایة القادمة.
روائیة أخرى تشرع بكتاب�ة روای�ة، ت�ب�دأھ�ا 
بمحادث�ة "ع�ب�ر ال�وات�س آب"، تُس�م�ع�ن�ي 
الفقرة األولى من الروایة. م�ق�ط�ع مش�ج�ع، 
تقول لي صاحبة الروایة الجدیدة إنھا تك�ت�ب 
ھ�ذه ال�روای�ة م�ت�أث�رة ب�ك�ت�اب "نس�وة ف��ي 

 المدینة".
آمل أن یكون الكتاب ملھماً بح�ق ل�ی�س ف�ي 
كتابة روایة تخیلیّة وحسب، بل في أن یكتب 
ك��ل م��ن ل��ھ ق��درة ع��ل��ى ال��ك��ت��اب��ة "أدب��ھ 
الشخصي"؛ ل�ی�ت�خ�ل�ص م�ن ق�ی�وده، ل�ع�ل�ھ 
یصبح حرا، ول�ن ی�ك�ون ح�را ب�ال�ك�ام�ل إن 
توارى خ�ل�ف أج�ن�اس ت�خ�ی�ل�ی�ة ك�ال�روای�ة، 
تمنحھ مساحة م�ن ال�م�راوغ�ة ف�ي إش�ھ�ار 
الحقیقة عاریة على أنھا ح�ق�ی�ق�ة ش�خ�ص�ی�ة 
تنتمي إلى الواقع ب�ك�ل م�ا ف�ی�ھ م�ن أح�زان 

وآالم وتابوھات، بل علیھ أن یقول بص�ری�ح 
العبارة: أنا أكتب حكایتي وذاتي. تماماً ك�م�ا 

 فعلُت في كتاب "نسوة في المدینة".
باستطاعتي الھروب بشكل منطق�ي وم�ب�رر، 
وأن أقلب المعادل�ة بش�ك�ل ك�ام�ل ب�ال�ن�س�ب�ة 
للكتاب، فأط�ل�ق ع�ل�ی�ھ "روای�ة"، وأح�ذف 
المقدمة، ومع قلیل من التح�ری�ر، س�ی�ص�ب�ح 
سردا تخیلیاً "روائیّاً" ال یحّق ألحد أن یقول 
إّن لھ عالقة بحیاتي الشخصیة بع�دئ�ٍذ، ف�م�ا 
أسھل ھذا الخیار! ل�ك�ن�ھ ال ی�ج�ع�ل ال�ك�ت�اب�ة 
مؤلمة وصادمة وداف�ع�ة ألن ت�ط�رح س�ؤال 
الذات والتعامل معھا وكتابتھا بھذه الطریق�ة 
التي سعیت إلیھ�ا ب�ك�ام�ل ال�وع�ي واإلرادة، 
ولن یحقق مبتغ�اه ورس�ال�ت�ھ بش�ك�ل ب�ل�ی�غ، 
فالحقیقة تث�ی�ر ال�ق�راء أك�ث�ر م�ن ال�ت�خ�ی�ی�ل 

 وخاصة في المواضیع المحّرمة.
وأخیراً فلتسمحوا ل�ي ب�ق�راءة م�ا ج�اء ف�ي 

] 4روایة "الصبوات" للكاتب ھنري م�ی�ل�ر[
في وصف عملیّة الكتابة: "یجب أن ت�ك�ون 
الكتابة والتأّمل عملین مجردین عن اإلرادة، 
ومثل تیار في محیط عمی�ق ال�غ�ور، وی�ج�ب 
أن ت�ط�ف�و ال�ك�ل�م��ة إل�ى الس�ط��ح ع�ن�د أول 
خاطرة، فالطفل لیس بحاجة ألن یكت�ب ألن�ھ 
بريء، فالمرء یكتب لبتخلص م�ن الس�م�وم 
التي جمعھا بسبب أسلوب ح�ی�ات�ھ ال�زائ�ف، 
إنھ یحاول أن یسترّد براءتھ، ومع ذلك ف�إّن 
كل ما ینجح في عملھ (بالكتابة) ھو أن یلقح 
العالم بفیروس من خ�ی�ب�ة أم�ل�ھ. ل�ن یض�ع 
إنسان ك�ل�م�ة ع�ل�ى ال�ورق إذا ك�ان ی�م�ل�ك 
الشجاعة، ألنھ یعیش م�ا ی�ؤم�ن ب�ھ". ھ�ذا 
أیضاً ما حاولُت فعلھ ف�ي ھ�ذا ال�ك�ت�اب، إن 
الكتابة فیھ مثلت نوع�ا م�ن ال�ف�ی�روس م�ن 
خیبة األمل ال�ت�ي عش�ت�ھ�ا، وع�بّ�رت ع�ن�ھ�ا 
صراحة في مقدمة الكتاب، فلم أع�ش ش�ی�ئ�اً 

 مما كتبت وإن رغبت في ذلك في وقت ما.
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من النادر أن ن�رى ش�اع�ًرا ی�ع�ال�ج ن�ث�ره    
الشعري بلغة غایة في الجزالة، والبالغ�ة ، 
وإذا جاءت مضامین ھذه اللغ�ة م�ن ش�اع�ر 
ضلیع في الفلسفة فھو غایة العجب، وأعتبر 
أن من الذكاء أن یجمع بین الل�غ�ة ال�ف�اخ�رة 
لفظًا وبین الصورة المنتقاة من بیئتھ الغن�ی�ة 
الزاخرة بجمال الطبیعة الجبلیة، إل�ى ال�ل�غ�ة 
اإلبداعیة المتواترة من جھة اإلستخدام حینًا 
مت�ك�ئ�ة ع�ل�ى ج�م�ال�ی�ات الص�ورة، أو ق�وة 
الوجدان أحایین أخرى، وفي ھذه النصوص 
المختارة التي س�أت�ن�اول�ھ�ا ب�ب�ع�ض ال�رأي، 
وأترك لعدید الكتاب محاورة إصدارات أخرى 
لھذا الشاعر، في ھذه النصوص أجد ع�ال�م�اً 
متناثراً ومتكامالً في آن واحد، ون�ج�د ح�ال�ة 
تشتھي التأم�ل وتس�ت�وج�ب م�ع�رف�ة رواب�ط 
عدیدة، وفض�اءات روح�ی�ة ل�ل�ن�ص ال�واح�د 
مفرد ومستقل بذاتھ، نجد إبداع في ص�ورت�ھ 
القریبة من المتلقي، بعی�دة ع�ن  اس�ت�خ�دام 
النغم الشعري التقلیدي، وإذا نظرنا إل�ى ك�ل 
نص نرى أّن كل مقطوعة ھي عالم مست�ق�ل 
بذاتھ، غیر أنھا تؤكد أّن لھا فض�اء داخ�ل�ي 
ھو كل مكتمل، وإن كانت كل قصیدة تص�ل�ح 

 . أن تكون حیاة قائمة لھا أحداثھا وحسھا
 وتطل الشمس من ھنا

 من داخلي 
 رغبةً  ... أمالً  .. حباً 

 أن أحتویك 
 أسجنك حریة بعالمي

 كي أنعم بكل ما تنعمین
 وأعیش أزلیة األحالم

 من الصباح حتى الصباح
كیف لشمس أن  : في ھذا النص دعونا نسأل

تشرق من كینونتھ؟ وما الشمس التي ت�ط�ل 
من داخل الذات الشاعرة؟ وكیف لشمس أن 

 !تكون ھي الحب، األمل، الرغبة ؟
الدھھشة ترافقنا ونحن ن�ح�اول أن ن�غ�وص 
ألغوار ھذا العمق الداخلي. وإذا كان ال�ن�ص 
قد اختزل الحب واألمل، وال�رغ�ب�ة أي ھ�ذه 
الثالثیة بما تحمل من دالالت عالیة المعن�ى؛ 
لینتج لنا غایة في العشق، وغایة في اإلنجاز 
المطلبي وھو اإلحتواء، إنّ�ھ ال ی�ری�دھ�ا أن 
تحتویھ، بل ی�ط�ل�ب ف�ي م�ن�ت�ھ�ى اإلح�ت�ف�اء 

المعنى ھنا  (أن أحتویك) والرقي أن یحتویھا
عمیق بعمق الفضاء ال�داخ�ل�ي ال�داف�ع ن�ح�و 
النفس التواقة لتحقق الغایات ال�ذات�ی�ة  م�ن 
شمس تسطع وتطل من داخل تلكم النف�س ، 
لتحتوي بمنتھى العطاء ، ھي أطلّت ب�ال�ح�ب 
واألمل ، والرغبة لتحتوي الحبیب ، واستبق 
النص بذكاء تس�ل�س�ل�ي اإلح�ت�واء ث�م الض�م 
لذات النفس التي تسجن الحبیب إلى ع�ال�م�ھ 
العمیق ، إلى وحدتھ التي یعتب�رھ�ا ح�ری�ة ، 
فداخلھ یحوي الشمس ، والشمس كنایة عن 
النور بل مصدره ، الذي یعني الحریة ، ف�ال 

بل شمس وحریة ، ع�ال�م�ھ  . ظالم في كیانھ

یعج بالحریة وقد استنطق النص بحریة تامة 
رجاًءا بأن تدخل وحدتھ الحرة الكامنة فی�ھ�ا 
شمس تس�ط�ع ب�ن�ور ح�روف�ھ وف�ل�س�ف�ت�ھ ، 
تناقض غریب  ، سجن وحریة، سجن ظاھر 

(أسجن�ك  وحریة عمیقة ، متناقضان لفظیان
  حریة بعالمي)
ماذا ی�ری�د أن ی�ح�م�ل ھ�ذا  : یجعلنا نتساءل

النص؟ وكیف تسك�ن ال�ح�ری�ة الس�ج�ن؟ أو 
كیف یسكن السجن ال�ح�ری�ة؟ ھ�ي ال�دھش�ة 

ھي الجموح نحو عالم مكاني واحد . المنتھى
یفضیان إلى ن�ت�ی�ج�ة واح�دة ، وھ�ي وح�دة 
واحدة لحب واحد،  ی�ن�زاح ل�ف�ض�اء ال�زم�ن 

ینقلنا بسالسة إلى حیاة أزلی�ة ف�ي   . األزلي
 حلم دائم السطوع یبدأ بصباح وینتھي بھ  

 وأعیش أزلیة األحالم (
 ( من الصباح حتى الصباح

اللغة ھنا تتنقل ف�ي أل�ف�اظ�ھ�ا ب�ی�ن مض�ارع 
ومستقبل وطلب واستھالل ، أدوات ت�وح�ي 
بجواب الشرط الذي یسبق فعلھ ، للتأكید أّن 
لغتھ تملك زمام الجواب ، قبل انتظار اإلجابة 
، ولو كانت أزلیة ، زعزعة المعتاد وخلخلة 
سیاق اللغة في بناء المعنى ، جعل من النص 
مادة جیدة الستقاء فلسفة تنادم الشع�ر ك�م�ا 
یؤثث في ركن آخر من نصوصھ أّن الش�ع�ر 
ندیم الفلسفة، الشاع�ر ب�وغ�زی�ل ج�ع�ل م�ن 
الشمس فاعل، رغم أن�ھ ك�ان ح�ری�اً ب�ھ أن 
تكون روحھ ھي الفاعل ، لكنھ لم یفعل وھنا 
یدعونا للتأمل حیث اإلس�ت�ع�ارة الص�ری�ح�ة، 

وتطل الش�م�س م�ن  (  ألّن ذاتھ ھي الشمس
 ھنا)

عدید األسئلة نتناولھا ، ھل تطل الشمس من 
داخلھ ؟ أو من مكانھ ونقطة فعلھ ؟ أم ت�ط�ل 
من خالل كلماتھ وحروفھ ؟  فھذا نص فاعل 

 تجاوز اإلنجاز ألنھ یحرك فینا حریة التفكیر
. 
عندما یصیر الحب واألمل والرغبة مفاعیل  

فیعني ذلك أن ھناك احتماالت أخرى ی�م�ك�ن 
لھا أن تكون،  وتتركز جمالیة الكل�م�ات ف�ي 

التي قد تفع�ل  ( الشمس)الفاعل وھو المركز
 . فعلھا ألنھا مركز الذات

خفوت المعنى یتجلى في الطل�ب ف�ي ف�ع�ل   
جوابھ الذي سبقھ ، حیث تؤكد اللغة أّن ھ�ذا 

 الطلب مجاب مسبقاً ألنھ
یقحمھا في عالمھ الحر ول�و   - أي الطلب -

 . كان سجنًا، وھنا تكمن قوة الطلب
 أسجنك حریة بعالمي (

 ) كي أنعم بكل ما تنعمین
رغم خفوت الطلب ، إالّ أّن قّوتھ تكمن كما   

أسلفت في استباق جواب الشرط عن ف�ع�ل�ھ 
 . في البناء

الشاعر ھنا وظف الل�غ�ة ب�ال�ك�ی�ف�ی�ة ال�ت�ي   
أرادھا ، فھو یمتلك أداتھ ویط�وع�ھ�ا حس�ب 
مكامن حسھ وروحھ التي قد نصفھا بأنان�ی�ة 

ولعلنا ج�م�ی�ع�ن�ا ن�ح�ب�ھ أن ی�م�ارس  . الحب
 . سطوتھ المحببة بجدارة

في ھذا النص نزعة صوفیة لنق�اء ال�ذات    
في ممارسة الحب حیث ت�ت�ف�ت�ق ال�م�ش�اع�ر 
ال��ج��ی��اش��ة ف��ي أل��ف��اظ رائ��ق��ة ك��الش��م��س، 
واإلح�ت��واء، والص��ب��اح، واألزل، وال��ن�ع��ی��م، 

. وان��ح��س��رت  وال��ح��ب، واألم��ل، واألح��الم

الرغبة فقط في اإلحت�واء ال�روح�ي، ول�ی�س 
الجسدي الغریزي جنساً، وال�ذي ی�ب�رز م�ن 

فیما ت�ت�ب�دل  إطاللة تلكم الشمس من روحھ.
 : الحالة تماماً في نصص آخر  في التالي

 شّورت لي بجنونھا  
 انبعثت حكایة لجسد 
 ال یمل الرقص 
 ومالمسة الضباب  

 حركت أصابعھا لغة أزلیة 
 . تھامس الوجد 

ھنا ینتفض الجسد معلناً حالة من الجنون ، 
 وھذا الجنون قد 

 
یعني الحب ، ال�ع�ش�ق ، أو الش�ب�ق ب�ن�زوة 

 عابرة 
ل�ك�ن   - ویبقى التفسیر ففي بط�ن ال�ن�ص -

  : یتأكد لنا في استرسالھ حینما یقول
 ( ال یمل الرقص 

 ومالمسة الضباب 
یقترن ھنا اللمس مع الرقص، وھي حركات  

حسیة مادیة  تتوافق والجس�د  ف�ي ح�ك�ای�ة 
لیست كأي حكایة، الصورة ھنا حسیة نقلھ�ا 
النص بحرفیة رسام، أو ریشة فنان،  ح�ت�ى 
وإن كانت ناقصة لم تھتم بزوایا أخرى، وقد 
یكون الشاعر قد أخفى تل�ك�م ال�م�الم�ح ع�ن 
ً ب�ال�ج�س�د  قصد، لقد أبرز ھذا النص إھتمام�ا
في ذات المكان وانحسر اھتمام�ھ ب�ال�رق�ص 
وما تبعھ من إشارة األصابع ، فاألنامل الت�ي 
المس�ت الض��ب�اب ق�د ح�رك��ت ف��ی�ھ ك�وام��ن 
وشجون الوجد بھمس ،، لكن روح الشاع�ر 
ً ل�ل�وح�ة ال�ج�س�د ال�ول�ھ  ترسم فضاء سریع�ا
بالرق�ص وت�ع�ی�ده م�ن ح�ال�ة الش�ھ�وة إل�ى 
حمیمیة الروح والوجد في تداع س�ری�ع ألن 
ال�غ��ال�ب ع�ل��ى خ��ف�ای��ا حس��ھ الش��ع�ري ھ��و 
الوصول إلى إشباع الروح عن طریق إغواء 

اإلحساس الداخلي ل�ل�ن�ص ی�ظ�ھ�ر   . الجسد
بمظھر الغالب وھو الحس الوجداني ، وال�ال 
ھنا توظف في صیرورتھ�ا ال�ن�ص�ی�ة ض�م�ن 
مدارات متنوعة ، وھ�ي ان�ب�ع�اث ال�ح�ك�ای�ة 

انبعاث حكایة لجسد ) ال ) والرقص، والملل
وعلى ھذا النم�ط االس�ت�دالل�ي  ( یمل الرقص

الحكیم یكمل النص غایتھ إلى ھمس الوجد ، 
فالمھم أنھ یبوح بخ�ف�وت ل�وج�دان�ھ ع�ن�دم�ا 
عاش حالة جنون أو إرباك بحركة األصابع ، 
وھي لغة بدائیة أزلیة افضت إلى حالة ح�ب 

 صوفیة نقیة داخل الذات.
للشاعر صور تمردیة تج�ع�ل م�ن نص�وص�ھ 

  : مفعمة بالحدثیة المترابطة مثل
 توسد األحالم   
 ناغ القدر    
 سابق الریح   
 تقّف األثر    
 صادق السفوح    
 رتل ما تیسر    
 الحب   
 السالم   
 الدعاء    
 انسكاب العطر    
 بكف السحر    
 وقع لیلك بحلم    

 یعرف هللا   
 سر الوجود    
 الخلود   
 فیض البشر    
یحاول الشاعر في ھذا النص رسم مالمح    

ذاتیة عبر أفعال طلبیة  عبر تضادات تسع�ى 
لخرق المألوف ، فاألحالم عادة ال یتوس�دھ�ا 

ولم  . الحالم ، فلماذا عزم على طلب توسدھا
یطلب تحقیقھا مثالً ، الشاعر بھ�ذا األم�ر ال 
یقف عند نمطیة ذات إیقاع معتاد ألنھ مص�ر 
على اإلبداع الفلسفي ، نص�ھ ال ی�ق�ف ع�ن�د 
البنیویة ل�ل�ت�وظ�ی�ف ال�ب�الغ�ي ف�ق�ط ل�ل�ن�ص 
الشعري النثري، بل ت�ل�ب�س رداء ال�ومض�ة 
الشعریة في تواتر الفعل اآلمر  توسد ، ناغ، 
ت�ق�ّف، ص�اد ، رتّ�ل. ن�ج�دھ�ا ت�خ�دم روع��ة 
األسلوب اآلمر للتغییر ، ف�ي ب�ن�اء األوام�ر 
وتراكمھا القطعي حیث تحدث نقلة بأس�ل�وب 

 مغایر حین یردف 
 (رتّل ما تیسر 

 الحب  
 السالم

 الدعاء   
حیث تناھى حرصھ الواضح ف�ي ت�ن�اس�ق    

النص من حیث المفردات الراقیة التي تحمل 
نبرة ترقى إلى لغة محافظة ترقى ل�ذل�ك إل�ى 
لغة العابد الناسك ، ھ�ذه األل�ف�اظ ت�ت�ن�اس�ق 
والنص م�ن ح�ی�ث ال�م�ف�ردات واإلی�ق�اع�ات 
الموسیقیة المتوال�ی�ة ف�ی�ھ�ا ، ف�ب�ع�د ال�ح�ب 
والسالم وال�دع�اء ی�ن�س�ك�ب ال�ع�ط�ر، ف�ھ�ذه 
التوظیفات الزمنیة ال�ن�اب�ع�ة م�ن تص�وی�رھ�ا 
الدقیق للواقع ، تبعھا توظیف یوحي بسردیة 
تمنطق المسار المیثلوجي الموروث ال سیما 
الدیني ، الذي یخالج ویدغ�دغ ف�ك�ر وع�م�ق 
وفلسفة الشاع�ر  ؛ ف�ی�ح�ول�ھ�ا إل�ى أنس�اق 
شعریة تتالحم فیھا البالغة بالصورة معًا مع 

 ذات الشاعر الكامنة في النص 
 وقع لیلك بحلم 

 یعرف هللا 
 سر الوجود 

 الخلود 
 فیض البشر 

وألّن الشاعر في ھذا النص یرید أن یظھر   
قدرتھ الھائلة لی�ك�ت�ب ن�ص ح�داث�ي ی�غ�م�ره 
إحساسھ الدفین بما سبق ذكره من إحس�اس 
ی��رت��ب��ط ب��ا� ، وال ی��ری��د أن ی��خ��رج م��ن 

 منظومتھ دون أن یؤثث 
لیقینھ بأّن الخلود  ھو السر الذي یبدأ بتأكید 
حلمھ ، الذي یؤثث كذلك لعوالمھ التي یسعى 
لتحقیقھا ال س�ی�م�ا ال�ت�ي ت�م�ن�ط�ق ال�وج�ود 
والخلود ، ووجیعة طوفان الب�ش�ر ، وع�ل�ى 
ھذا النسق التكام�ل�ي ال�م�وف�ق س�ار ال�ن�ص 
موفقاً بقدرتھ على تحق�ی�ق ت�ج�اوز ال�ت�ض�اد 
لكسر المألوف،  إلى إظھار ال�ق�درة ال�ذات�ی�ة 
لكتابة نص محتفي بحركتھ الزمنیة الفلسفیة 

 في عبور الوجود.

   ل  او ي اا ا 
ا م  :  

    ا 
 
 
 
 
 
 
 

  :عائشة أحمد بازامة/ لیبیادراسة ومحاورة النصوص
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"أنت یا علیما بالقلوب وكاشفا للبصائر .. 
عیوني متطلع�ة إل�ی�َك وش�ف�اھ�ي تس�ب�ح�ك  
سبع مرات في ال�ن�ھ�ار وث�الث م�رات ف�ي 
اللیل.. اغفر لنا خطایان�ا وب�اب�ك م�ف�ت�وح�ة 
للقائمین خ�ل�ف�ھ�ا ح�ی�ث ط�ل�ب�ن�ا مس�ت�ج�اب 
وسؤالنا محقق .. یا مخلص ال�ق�ل�وب م�ن 

 1دھالیز الطغاة .. خلصني أیھا الرب"
عتبة على ظھ�ر ال�غ�الف ت�ن�اص م�ق�ت�ط�ع 
لمناجاة من الكتاب المقدس  ال�ذي ات�خ�ذه 
الروائي عبد الزھ�رة ع�م�ارة ف�ي روای�ت�ھ 
(ع��اش��ق��ة ك��ن��زا رب��ا) الص��ادرة ع��ن دار 
أمارجي للط�ب�اع�ة وال�ن�ش�ر ف�ي ط�ب�ع�ت�ھ�ا 

  2019الثانیة 
 جمالیات العنوان 

(عاشقة كنزا ربا) عنونة قص�دی�ة ت�ؤط�ره 
خلفیة ثقافیة ع�ام�ة ت�ن�ت�ج دالالت ج�دی�دة 
وتوجیھ للقارئ بم�ا ت�ح�م�ل�ھ م�ن وظ�ی�ف�ة 
تأثیریة وإغرائیة كونھا أول عتب�ة نص�ی�ة 
یصادفھا المتل�ق�ي ف�ي ط�ری�ق�ھ ال�ى ع�ال�م 
الروایة والذي یشكل مفتاحا جمالیا  ی�ق�وم 

 باستراتیجیة البوح واإلیحاء. 
(كنزا ربا) وتعني باللغة االرمیة المندائ�ی�ة 
الكنز العظیم وھو أحد الكتب المقدسة لدى 
الدیانة الصابئة المندائیة وی�ع�ت�ق�دون ان�ھ 

 2یجمع صحف آلدم وشیث وسام. 
یقدم لنا الروائي عبد ال�زھ�رة ع�م�ارة ف�ي 
(عاشقة من كنزا ربا) بتقنیة من ت�ق�ن�ی�ات 
ونمط س�ردي ح�ك�ائ�ي ع�ل�ى لس�ان س�ارد 
مش�ارك (رّواز ك��ری�دي) ی��خ�ل�ق�ھ ال�ك�ات��ب 
(سیرة ذاتیة) ینتظ�م ف�ي فض�اء، ب�ب�ع�دی�ھ 
الزماني  والمكاني في تفعیل عملیة الحكي  
واستحض�ار ال�م�اض�ي، ت�اری�خ ش�خ�ص�ی�ة 
الس�ارد وح��ی�ات��ھ ال�خ��اص�ة (ال�ن�ض��ال�ی��ة)، 
تروي لنا أحداث حیاتھا واألك�ث�ر حض�ورا 
في ذاكرتھا وما تعرضت لھا في الس�ج�ون 
فالروایة ت�ج�م�ع ب�ی�ن أدب الس�ی�رة وأدب 

اس�ت�ھ�ل  السج�ون (الس�ج�ی�ن الس�ی�اس�ي)،
روایتھ  في بنیٍة زمانیٍة على لسان المتكلم 
عبر ضمیر السیر ذاتي (الذات المتل�ف�ظ�ة)

 3(رّواز كریدي):
 ..1963" عام 

  9سجن العمارة المركزي .. زنزانة رقم 
كان الوقت ساعة الظھیرة  ع�ن�دم�ا ق�ب�ض 
علي... كنت ق�د حش�رت م�ع ط�ال�ب�ات ف�ي 
سن عمري في الزنزانة الضیقة حش�را." 

 9ص
امتالك الرواي قابلیة سرد األح�داث ع�ب�ر 
سارد مشارك في أسلوب تعبیر (مذك�رات)
والتي تعد بمثابة توثیق وشھادة ل�م�رح�ل�ة 

تاریخیة مھمة من تاریخ العراق، اھ�ت�م�ت 
مض��ام��ی��ن��ھ��ا ب��رص��د وتص��وی��ر األح��داث 
والقضایا الموض�وع�ی�ة وال�ذات�ی�ة، ی�ت�س�م 
السرد بالتماسك وانتفاء الترتیبیة الزمنی�ة  
وضبط األحداث ب�ال�ع�ودة ال�ى ال�وراء أي  
ال��ذك��ری��ات م��ع��ت��م��دا ع��ل��ى آل��ی��ات الس��رد 
االسترجاع�ي، وم�ن خ�الل ھ�ذا ال�م�ق�ط�ع 
االستھاللي وكأنھ مشھد ف�ی�ل�م س�ی�ن�م�ائ�ي 
ینقلنا إلى الم�اض�ي ب�ك�ل ص�وره ال�ت�ي ل�م 
یعیشھا المتلق�ي، أح�داث م�ق�رون�ة ب�زم�ن 
فھي لیست وثیقة ت�اری�خ�ی�ة وإن�م�ا ت�رك�ز 

السیرة على الشخصیة المحوریة ل�ل�س�ارد 
وكشف المسكوت ع�ن�ھ ف�ي ح�ی�ات�ھ�ا، ف�ي 
رحلة إث�ب�ات وج�ودھ�ا االن�ط�ول�وج�ي ف�ي 
سمو وصوت طاغي لل�س�ارد (الش�خ�ص�ی�ة 
ال��م��ح��وری��ة) ع��ل��ى ج��م��ی��ع األص��وات، 
ووجودھا النفسي والجسمي واالجتم�اع�ي  
فال وجود لصوت المؤل�ف، اال إن ب�راع�ة 
ال��ك��ات��ب ت��ج��ل��ت ف��ي ق��درت��ھ ع��ل��ى خ��ل��ق 
الشخصیة الساردة (االنثى) وھذه ت�ح�س�ب 
لھ امكانیة الكتابة ف�ي غ�ی�ر ج�ن�س�ھ وف�ي 
مرحلة عمریة مختلفة وأعطى للشخص�ی�ة 
شجاعة البوح والخوض في ثالوث ال�دی�ن 
والجنس والسیاسة، واضعا في ال�ح�س�ب�ان 
انتقاء اللفظ المھذب واالبتعاد عن المبت�ذل 

 من الكالم.
 سوق االحداث:

الزمن  ف�ي روای�ة "ع�اش�ق�ة ك�ن�زا رب�ا" 
یصب في مفھوم الزمن لدى رواد الروای�ة 
التقلیدیة فیھا  عرض واضح للزمن، یقوم 
ع�ل��ى م��ب�دأ ال�دی��ن��ام�ی��ك�ی��ة. وھ��ي ام��ت��داد 
ل��ل��روای��ات ال��واق��ع��ی��ة ال��ت��ي ظ��ھ��رت ف��ي 
الس��ب��ع��ی��ن��ی��ات و وف��اءھ��ا ل��ل��ت��وج��ھ��ات 
االشتراكیة والنشاطات ال�ث�ق�اف�ی�ة الس�ائ�دة 

وظف ال�روائ�ي ت�ق�ن�ی�ات   ،في ذلك الزمان
 تسریع وتیرة السرد استعانة بواسطة ب

التلخیص والحذف لما لھ�ا م�ن دور م�ھ�م 
في جمع األحداث واخ�ت�ص�ار زم�ن ط�وی�ل 
نس�ب�ی��ا ف��ي مس��اح�ة ص�غ��ی�رة ب�ال��ن�ص ال 
تتناسب ومساحة الحدث، ففي ھذه التقنیة 
تظھر براعة الكاتب على س�وق األح�داث،  
ح�ی�ث ت��ل�خ�ص م�رح�ل�ة ال�والدة ك��م�ا ف��ي 
المقطع السابق  الى  م�رح�ل�ة االب�ت�دائ�ی�ة 
"وفي االبتدائیة كانت حیاتي ال تخ�ل�و م�ن 
مش��اكس��ات م��ع ال��ت��ل��م��ی��ذات ف��ان��ا دائ��م��ة 
الشجار والعراك مع�ھ�ن ألت�ف�ھ االس�ب�اب" 

 22ص
ثم تنتقل الى مرحلة المتوسطة وال�ث�ان�وی�ة 

"وفي المتوسط�ة.. اس�ت�ف�ح�ل ال�ع�ن�اد ف�ي 
رأسي حین أمرتني معلمة الدین بالخ�روج 

  22من الصف ولم أمتثل لذلك..."ص 
كذلك  تقنیة االبطاء ف�ي االی�ق�اع الس�ردي 
في المشھد  الذي یتساوى فیھ زمن القول 
وزمن الحكایة وغالبا م�ا ی�ك�ون ال�م�ش�ھ�د 

 حوارا
 "كنت اقابلھم بالرفض قائلة

 لن اتزوج اال بقناعتي  -
 وتقول لي أمي بتوسل

نحن أقلیة وعقیدتنا  ال تس�م�ح ب�ال�زواج  -
 من غیر طائفتنا

 وارد علیھا بحزم 
أنا ال أؤمن بع�ق�ی�دت�ك�م وال ب�أي ع�ق�ی�دة  -

أخرى.. أنا أحب هللا والماركسی�ة م�ذھ�ب�ي 
ولینین قائدي ..فاذا كان أحد من ط�ائ�ف�ت�ن�ا 
یحم�ل ھ�ذه الص�ف�ات ف�أن�ا س�أت�زوج�ھ.." 

   37ص
والوقفة فیھا یس�ت�وق�ف ال�ك�ات�ب ال�م�ك�ان  

والزمان "ثغري یبتسم بطراوة .. ع�ی�ن�اي 
تضحكان ب�وض�وح، ق�ل�ب�ي ی�رق�ص ط�رب�ا 
ونشوة وارتیاح ... ق�دم�ي ی�ھ�ت�ز ش�وق�ا.. 
شعري یتساقط ع�ل�ى ك�ت�ف�ي ت�ارة واھ�زه 

    36على صدري تارة أخرى.." ص
 

 السرد االعترافي:
ھو سرد ذات�ي ی�ت�ق�ص�د االث�ارة وال�ن�ق�د   

الالذع وتعریة الذات الذي یح�دده ال�ك�ات�ب 
تاركا ال�ح�ری�ة لش�خ�وص�ھ ف�ي ب�ن�اء ف�ن�ي 
ألحداث تخیلی�ة أو واق�ع�ی�ة ودم�ج�ھ�ا ف�ي 
عملھ االبداعي روائیا ولیس مجرد س�ی�رة 
ذاتیة سطحیة، اعتماد طریقة القص الفني 
في تص�وی�ر ال�واق�ع االج�ت�م�اع�ي ال�ب�ی�ئ�ي 
والمواقف في تلك الف�ت�رة ال�ت�ي ع�اش�ت�ھ�ا 
الشخصیة، وسرد طف�ول�ت�ھ�ا ال�م�ض�ط�رب�ة 
والتي كانت تع�ت�ق�د ك�ان�ت ش�ؤم م�ن�ذ ی�وم 

 والدتھا:
"كنت مت�أك�دة ج�دا م�ن ان�ن�ي مض�ط�رب�ة 
وكان یوم والدتي نذر شؤم ع�ل�ى ال�ع�ائ�ل�ة 
كما قالت لي امي كان یومھا قد عثر أب�وك 
والتَوت قدمھ وس�ق�ط أخ�ی�ك س�روان م�ن 
السریر على االرض وھو الیتجاوز ع�م�ره 

  21عامین وكاد یموت.."ص
استحضر الكاتب نصوصا بإیراد ت�ن�اص�ات 
دینیة إال أن معظمھا  كان من ك�ت�اب ك�ن�زا 
ربا الكتاب المقدس ل�ل�ص�اب�ئ�ة ال�م�ن�دائ�ی�ة  
وبعض المناجاة فجاء تعب�ی�ره ف�ي م�ك�ان�ھ 
وخدمةً للن�ص الس�ردي واع�ط�اءه زخ�م�ا 
وقوة في االیحاء الذي یحی�ل ال�ق�ارئ ال�ى 
ذاكرة ثقافیة تأھلھ لالطالع ع�ل�ى ال�ت�راث 

 الثقافي:
"ان الذین آمنو والذین ھادو وال�ن�ص�ارى 
والصابئین م�ن آم�ن ب�ا� وال�ی�وم اآلخ�ر 
وعمل صالحاً فلھم أجرھم عن�د رب�ھ�م وال 

 54خوف علیھم وال ھم یحزنون" ص
 "باسم الحي العظیم 

یا ربَّ التسب�ی�ح: أن�ظ�ر أل�ی�ن�ا، وال ت�ح�ك�م 
  50علینا. ربنا إنا أخطأنا ، فأغر لنا " ص

 "باسم الحي العظیم
أدخ�ل�ي بس�الم أی��ت�ھ�ا ال�م�رج��ان�ة ..أی�ت�ھ��ا 
اللؤلؤة ال�ط�اھ�رة ال�ت�ي م�ن ك�ن�وز ال�ح�ي 

 51أخذت.. والى كنوز الحي عادت"ص
" یا مقوي االحبة من قوتك انعم علی�ن�ا .. 
یا باعثا كل تسبیح فلیحل تسبیحك علی�ن�ا.. 
ایھا الملك السامي یا من كلھ حب بمحبت�ك 

ترحم علینا أیھا الطبیب یا شافي كل حبیب 
اشف خطایانا وال تحكم علین�ا أی�ھ�ا ال�ن�ور 
العظیم ھ�ب ل�ن�ا م�ن ض�ی�ائ�ك ای�ھ�ا ال�رب 
ال��ع��ظ��ی���م اج��ع���ل ھ��ذا ال���زواج ض��ی���اء 

 142مباركا.."ص
 

 سیمیائیة الشخصیات :
اعطى الروائ�ي أھ�م�ی�ة ك�ب�ی�رة ل�أل�س�م�اء 
الشخصیات حیث عنونة  فص�ول روای�ت�ھ 
على اسماء الشخوص وان ھ�ذه الش�ب�ك�ة 
م��ن االس��م��اء ق��د اس��ھ��م��ت ب��دورھ��ا ف��ي 

 التشكیل الفني والداللي للروایة
 رّواز كریدي :

الشخصیة المحوریة الس�اردة ال�م�ت�ح�دث�ة 
عن سی�رت�ھ�ا ال�ذات�ی�ة وال�ت�ي تص�ف ای�ام 

 63اعتقالھا من قبل الحرس القوم�ي ف�ي 
واسالیب التحقیق وما واجھتھ م�ن ع�ن�ف 

 وتعذیب.
عادل اب�راھ�ی�م /م�ری�م نص�وري/ س�روان 

 كریدي/ رضوان عبید / رسمي سعید
امت�ازت ل�غ�ة ال�ك�ات�ب ب�ال�وض�وح وال�دق�ة 
والحیویة وأسلوب انتقاء العبارات السھلة 
الموحیة، والجمل القصیرة یف�ص�ل ب�ی�ن�ھ�ا 
فاصلة أو نقطة أو ن�ق�ط�ت�ی�ن، واھ�ت�م�ام�ھ 
بالمضمون السیاس�ي وال�ع�ق�ائ�دي، وظ�ف 
الروائي التقنی�ات الس�ردی�ة ال�زم�ن�ی�ة ف�ي 
المبنى ال�ح�ك�ائ�ي وح�رك�ی�ة ال�ف�ع�ل، ال�ذي 
اضفى الحیویة على النص، ال�زم�ن ال�ذي 
ع��اش��ت��ھ الس��اردة ف��ي ف��ت��رات االع��ت��ق��ال 
والحالة النفسیة المضطربة والمعبرة ع�ن 
أفكار الشخصیات فین�ج�ذب ال�ی�ھ�ا ال�ق�ارئ 
لی�ع�ی�ش ع�ال�م روای�ت�ھ وی�ت�ع�اط�ف م�ع�ھ�ا 
ویش��ع��ر بش��ع��ورھ��ا أح��زان��ھ��ا وأف��راح��ھ��ا 

 اخفاقھا ونجاحھا: 
مر أسبوع على اعتقالي/ أستمر التح�ق�ی�ق 
معنا/ فق�دت اح�دى ال�ط�ال�ب�ات ع�ذری�ت�ھ�ا/ 
سلمني ال�ى ش�رط�ي آخ�ر/ وق�ف�ت ام�ام�ھ 
منھارة/ سدد لي نظرات ثاقب�ة/ ن�ظ�ر ال�َي 
 نظرت خبث/ حاصرني في زاویة حادة/...

وظ���ف ال���روائ���ي ب���ع���ض ال���م���ف���ردات  
واالھ�ازی��ج م��ن ال��ت�راث الش�ع��ب�ي وال�ت��ي 
اس�ت�م��دت م�ن اع�م�اق ال�ب�ی��ئ�ة الش��ع�ب�ی��ة  
وباللغة العامیة مما ی�ع�م�ل ع�ل�ى ت�ح�ری�ك 
السرد واكتسابھ دینامیك�ی�ة  ت�دف�ع ال�م�ل�ل 
وال��رت��اب��ة ع��ن ال��ق��ارئ ل��م��ا ف��ی��ھ��ا م��ن 

 خصائص جمالیة 
 " ماكو زعیم اال كریم"

"عبد الناصر ش�ی�ل ای�دك ش�ع�ب ال�ع�راق 
 میریدك"

یا بغداد ثوري ثوري .. خلي قاس�م ی�ل�ح�ك 
 57نوري" ص

نلمس من وراء ھذا ك�ل�ھ ان ال�روائ�ي ل�ھ 
مخزون ومورث ثقافي وظفھ في نصوصھ 
استطاع ان یستحوذ على مشاعر ال�ق�ارئ 
وان ھناك شع�ورا واحس�اس�ا ق�وی�ا ی�رب�ط 

 الكاتب بمحیطھ.

  ان اوا   روا (   ا ر) وا  اة رة

 بقلم
 طالب عمران المعموري
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ھو االدیب رزاق مسلم محمد علي الدجیلي، شاعر، وكاتب ول�د 
م وھ�و م�درس ١٩٥٨في مدینة الشع�ر واالدب ال�ك�وف�ة ع�ام 

اعدادیة النجف المھنیة عضو اتحادالكتاب واالدباء في ال�ن�ج�ف 
االشرف، عضو اتحاد الكتاب واالدباء في العراق، عضو ات�ح�اد 
الصحفیین في النجف االشرف، سكرتیر ت�ح�ری�ر م�ج�ل�ة ص�وت 
الكوفة، سكرتیر تحریر مجلة نبض الكوفة، عضو ھیئة تح�ری�ر 
جریدة صوت النجف، سكرتیر تحری�ر م�ج�ل�ة الس�ن�ب�ل�ة، عض�و 
ھیئة تحریر مجلة ل�واء ال�ط�ف، ص�در ل�ھ دی�وان(ال�ح�ب ی�ول�د 
مرتین)، (دیوان وطن ی�ن�زف اب�ن�اءه)، (اص�وات م�ن ال�ك�وف�ة 
مجموعة مشتركة) (قصائد بنكھة الثورة مجموعة مش�ت�رك�ة)، 
نشرت لھ معظم المجالت والجرائد العراقیة والعربیة(ال�ف ب�اء، 
القادسیة، الثورة، صوت الطل�ب�ة، ال�راص�د، ال�ث�ق�اف�ة ال�ل�ی�ب�ی�ة، 
الدوحة الق�ط�ری�ة، الص�دى االم�ارات�ی�ة، االخ�ب�اری�ة ال�ع�راق�ی�ة، 
الشرق العراقیة، كل االخب�ار ال�ع�راق�ی�ة، ب�رن�ی�ق ال�ل�ی�ب�ی�ة، ك�ل 
االخبار العراقیة، النھار العراقیة، الحقیقة ال�ع�راق�ی�ة، االض�واء 
الع�راق�ی�ة، ال�زوراء ال�ع�راق�ی�ة، االص�داء ال�ع�راق�ی�ة، ك�وال�ی�س 
الجزائریة، الحدث اللندنیة، العراقیة االسترالیة، النیل وال�ف�رات 
المصریة، سطور العراقیة، زھرة البارون العراقی�ة، وغ�ی�رھ�ا) 
تأثر ب�الش�اع�ر ال�م�ع�روف اب�و ال�ط�ی�ب ال�م�ت�ن�ب�ي ش�ارك ب�ع�دة 

 ١٩٨٦مھرجانات نذكر منھا المربد الشعري في البص�رة ع�ام 
بقصیدة ومطلعھا، مرحى واھال ی�اظ�الل ال�م�رب�د، ج�ئ�ن�ا ن�غ�ن�ي 
البتداء الموعد وشارك في معظم المھرجانات التي اق�ی�م�ت ف�ي 
محافظة النجف االشرف، منح عدة دروع وش�ھ�ادات ت�ق�دی�ری�ة 
منھا، درع جریدة صوت النجف، درع الدورة الص�ح�ف�ی�ة ال�ت�ي 

، درع م�ج�ل�س االرب�ع�اء ٢٠٠٥اقیمت في النجف االشرف عام
الثقافي الذي یشرف ع�ل�ی�ھ ال�دك�ت�ور ح�م�ودي ال�زب�ی�دي، درع 
االبداع من الشارع الثقافي النجفي، درع االبداع م�ن م�ؤس�س�ة 
مریم العذراء، والعدل الكامل لحقوق االنسان، درع االب�داع م�ن 
مجلة لواء الطف، شھادة تقدیری�ة م�ن م�ج�ل�ة ن�ب�ض ال�ك�وف�ة، 
شھادة تقدیریة من مجلة صوت الكوفة، ش�ھ�ادة ت�ق�دی�ری�ة م�ن 
تجمع الشب�ی�ب�ة م�ح�اف�ظ�ة ال�م�وص�ل ف�ي زی�ارت�ھ ال�ي ال�ن�ج�ف 
االشرف، شھادة تقدیریة من اذاعة وق�ن�اة ال�غ�دی�ر ال�ف�ض�ائ�ی�ة، 
وھناك عدة شھادات تقدی�ری�ة ارس�ل�ت ل�ھ ع�ن ط�ری�ق م�واق�ع 
التواصل االجتماعي من منظمات ومؤسسات ع�رب�ی�ة ع�دی�دة ، 
وتوج مس�ی�رت�ھ االدب�ی�ة والش�ع�ری�ة وال�م�ھ�ن�ی�ة ب�درع االب�داع 

، وال ی�زال ٢٠١٩الشعري في محافظة النج�ف االش�رف ع�ام 
عطائھ مست�م�ر ك�ت�ب ع�ن�ھ االدی�ب ال�ح�ل�ي ال�م�ع�روف ص�ب�اح 
المرزوك في كتابھ (التحف من تراجم من اعالم وعلماء الكوفة 

 . ) وغیرھا من المصادر والكتب الكثیرة٢٢٦ص  ١والنجف ج
 

 ..ا  دبوا ل ار  

 االستاذ رزاق الدجیلي          
 

 كتبھ: محمد عباس الحلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 میثاق كریم الركابي/العراق
 
 

 .ستعتادین على غیابھ ویعتاد على ندمھ .. والشوق األخرس
  ستضیفینھ لقائمة خیباتك الكثیرة

 وتذبل حقول اللھفة من جدید .. وتفقدین حاسة الحب
 ستنشرین طیفھ على حبل األنین

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

 فال تفكري كثیراً بوجھھِ 
  وال تتسمري حنیناً أمام صورتھِ 

لت إلى نَُدبٍ    وال تغفري لھ حماقاتھ التي تحوَّ
 شوھت معالم روحك
  أصفعیھ بالكبریاء،

 وحذار أن تنسي أنِّك لھ الماء
 سیأتي معتذراً لعینیكِ 

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

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

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

 ستتعاملین ببرود مع كلِّ مشاعرك المنھوبة
 وتنامین مبكراً دون عناق رائحتھ

 وستعتاد حتى وسادتك على بتر االحالم
 .. ستعتادین على الخسارة

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

 ویتحول قلبك لمحض بندوٍل عتیق
 اضربي الذكریات عرض الحائط

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

 .. تشتاق بصمت
 ثم تطلق دمعھا بأول الفجر

  اجلسي على شرفة النسیان بشموخ
 .ولیكن عمراً ضاع بحسابات الحروب
 حذار أن تضطربي حین تنطقین اسمھُ 

 كوني الرابحة في حرب الغرام
 كوني الوردة في ھذا الغیاب

 وال تذبلي 
 . ألنك وحدك الماء والحیاة 

  ستعتادین على موج الحنین واألنین
 .وكّل أوراقك ستذوب بماء حسنھ

كُر وأنت تنظفین العالم من وجوه الرجال  سینتابك السُّ
 وتكتفین بذكرى وجھھِ 
 ستكفین عن مراقبتھ

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

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

  سیقفل أبواب الھوى
 ویبقى سجیناً بین شفتیك

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

 !وأنت المنتصرة بالكبریاء والجمال
 



25  

Wednesday 
AL iraqia No. 826 

 22 Jun 22 • Year 17 

  إبن األصول -1
   یكتبونھا على صفحاتھم... وعلى ظھر السیارات

  (ابن االصول یؤتمن حتى في عداوتھ
 قلیل االصل ال یؤتمن حتى في صداقتھ)

تستشعر جمال الكلمات و عظم حك�م�ت�ھ�ا.. ول�ك�ن تس�أل 
 .).نفسك ( كیف اعرف ابن األصول من ابن الحرام؟

فكالھم�ا واح�د ف�ي ال�ب�دای�ة.. ب�ن�ي آدم ب وش وی�دی�ن 
 ...ورجلین ویتكلم بطریقة رائعھ و محترم

ولن تكتشف حقیقة أنھ ابن اصول وال ابن حرام غیر لما 
"تلبس" معاه في موضوع حقیق�ي وغ�ال�ب�ا ال�م�وض�وع 

 .."ھیخسرك "الجلد والسقط
تتمني لو ان ھناك اخ�ت�راع ی�ك�ت�ب ع�ل�ي ال�وش�وش م�ا 
بداخل القلوب... ول�ك�ن�ك تس�ت�غ�ف�ر هللا ف�ي س�رك ف�ھ�و 
الوحید الذي یعرف القلوب.. ت�م�ت�م "ی�ا م�ث�ب�ت ال�ق�ل�وب 
ثبتنا"...تدرك مع الزمن ح�ك�م�ة ج�دك ال�ذي ك�ان یس�أل 
اصدقائك (انت منین یاض.. ال مش بسأل عن المحافظ�ة 

 بسأل عن بلدك... ابن مین في البلد)؟
األسئلة التي كنت تشعر انھا تحرجك أمام اصدقائك ألنھا 
غالبا ما تنتھي ب (احسن ناس)... تدرك اآلن أنھا كانت 
محاولة من جدك الذي (مرمغتھ نار التجارب ولف مصر 
من اسكندریة ل أسوان) بأن یعرف شخصیات اصدق�ائ�ك 
بمعرفة طبیعة المكان القادمین منھ... ین�ظ�ر إل�ی�ك ج�دك 
ق�ائ�ال:. ال�واد ده اص�ی�ل.. "ی�اس�الم ی�ا ج�دي.. ع�رف��ت 
منین" فیخبرك:( بعیدا عن أن بلدھم ن�اس�ھ�ا ط�ی�ب�ی�ن... 
زمیلك حافظ تاریخھ وتاریخ عائ�ل�ت�ھ.. و ح�اف�ظ أس�م�اء 

 ِعمام جده.. محدش یابني بیحفظ عیلتھ غیر األصیل).
تتعلم الدرس منھ الدرس و تمضي بك الحیاه و لم یفش�ل 

 ...جدك وال مره
 
  انا مدیون -2

في النھایـة..ل�ن ی�ب�ق�ى م�ع�ك إال م�ن رأى ال�ج�م�ال ف�ي 
 روحك...

 ... أما المنبھرون بالظاھر، فیرحلون تباعـاً 
 ...لیبقي فقط من احبك في وقت ضعفك وعجزك 

 ...و الذین بقوا.. أصبحت أنت مدین لھم بحیاتك
  ..فَدیون األصدقاء أمٌر ال یُمكن نسیانھ

 مھما حاولت و أحیاناً.. ال یمكن َسداده
 
  انا طیب -3
یا صدیقي. لو فاكر ان ان الناس ستعاملك بلطف الن�ك  -

انسان طیب، یبقي بالظبط م�ث�ل اع�ت�ق�ادك أن األس�د ل�ن 
 .یأكلك ألنك شخص نباتي

 .. إذا لن أكون طیبا.. سأكون شریرا قاسي القلب -
 ال تستطیع. كما لم أستطع أنا.. .-
 ..فنحن طیبون بالرغم من قساوة العالم 

 ..!والحل؟  -

ال حل.. سنبقى طیبون و سیبقى العالم شریرا.. فن�ح�ن  -
و هللا لم یطلب منا سوى أن ن�ك�ون ب�خ�ورا …  لسنا منھ

 ...طیبھ في عالم قاسي
فتخبر ال�ج�م�ی�ع ع�ن وج�ود أش�خ�اص …  بخورا تحترق

  طیبون في ھذا العالم القاسي
 
  أین الخطأ -4

احیانا انظر الى الوراء...و اتسائل اي خطأ قد ارتكب�ت�ھ.. 
 أي طریق خاطئ قد سلكتھ حتي اصل الي حیاتي اآلن..؟

اتمنى لو كانت حیاتي ف�ی�ل�م�ا س�ی�ن�م�ائ�ی�ا س�ی�ظ�ھ�ر ف�ی�ھ 
الساحر العارف باألمور... الذي سیخب�رن�ي ع�ن ال�خ�ط�أ 
الذي غی�ر مس�ار ح�ی�ات�ي...ل�ی�خ�رج عص�ات�ھ الس�ح�ری�ة 

 .ویصحح الطریق
علمونا انھ " لو علمتم المستقبل الخترتم ال�ح�اض�ر"... 
فالمستقبل في نظرھم سئ جدا... و لكن المستقبل مب�ن�ي 
على الحاضر.. فإذ كان ال�م�س�ت�ق�ب�ل س�ی�ئ، اذا ان�ت ق�د 

 .أخطأت في الحاضر
لیظل السؤال متكررا ف�ي ن�ف�س ك�ل م�ن َش�اب ش�ع�ره.. 

 الغلطھ كانت فین؟
 

اتمنى احیانا لو أن هللا قد اعطى لالنسان فرصة تصحیح 
استیكھ لمسح الكلمات الخاطئة الت�ي ق�ال�ھ�ا .. …  الخطأ

 … للتراجع عما فعل  ctrl +z أو
تخیل لو أن آدم استطاع أن یت�راج�ع ع�ن أك�ل ال�ت�ف�اح�ھ 

او ان قایین استطاع أن ی�ح�ی�ي ھ�اب�ی�ل م�رة … المحرمھ
أخرى .. تخیل لو استطعت ان تعید الثانویھ لتدخل ك�ل�ی�ة 
الطب مثال او تتزوج زوجة أخري تكون ھی�ف�اء ش�ق�راء 

  .. .كما تحب
  ..قیل أن التوبة تغفر خطایا الماضي.. تمحوھا

و لكنھا لألسف ال تغیر ال�ح�اض�ر.. و ی�ك�ون ع�ل�ی�ك أن 
تتقبل الواقع أمال ان المستقبل قد یتغیر... تصبر ن�ف�س�ك 

 ....بأن (كلھ مكتوب علي الجبین ،، و التالقي نصیب)
و لكن ھذا ال یمنع السؤال الذي یمنعك من النوم فى ك�ل 

 مساء. .( اٍه لو أنني فقط عرفت قبلھا؟ )
 
  الثمن -5

 : ھناك جملة انجلیزیة جمیلة تقول
توقف عن السؤال ماذا كان�ت تس�ت�ط�ی�ع ال�ط�ب�خ أم ال... 

تش�ب�ھ ف�ي " طالما انت ال تستطیع أن تدفع ثمن ال�ب�ق�ال�ھ
 " معناھا "اطبخى یاجاریھ، ادفع یاسیدي

 ..ولكن الجملة االنجلیزیة وخداھا في حتھ تانیھ
ف�ال�ن�اس دائ�م�ا م�ا ت�ب��ح�ث ع��ن الص�ف�ات األفض�ل ف��ي  

فالعریس مثال یطلب أن ت�ك�ون رائ�ع�ھ" ف�ي  .. األخریین
كل الصفات "(مدبرة ب�ی�ت ش�اط�رة.. م�ت�دی�ن�ة وج�م�ی�ل�ھ 

 ومثقفھ). 
وال یوجد شخص یسأل نفسھ (انت عندك استعداد ت�دف�ع 

 ثمن استمرار ھذه الصفات بعد الجواز؟)
ھل لدیك استعداد أن تدفع ث�م�ن ال�ك�ت�ب ل�ك�ي ت�ظ�ل ھ�ي 
مثقفة؟ ... ثمن المكیاج و الكوافیر و الجیم لكى تس�ت�م�ر 

 ..... ھي جمیلھ؟
بنفس المبدأ... كلنا في تعامالتنا مع الناس نط�ال�ب�ھ�م ان 

  ..یكونوا (رائعین) بالرغم من انھ لیس معنا الثمن
اه.. بالمناسبة... فیھ ثمن بیندفع في م�ق�اب�ل ك�ل ح�اج�ھ  

 ..جمیلھ في الدنیا لكي تستمر جمیلة كما ھي
محتاج صاحب جدع.. ستدفع انت ثمن الجدع�ن�ھ م�ق�دم�ا 

 وستكون انت الجدع... ..
محتاج ست ب�ی�ت اذا ع�ل�ی�ك ان ت�ك�ون ان�ت ع�ل�ى ق�در 

 … المسؤولیة
كل شئ في الدنیا لھ ثمن.. سواء انت دف�ع�ت ال�ث�م�ن أو 

  غیرك دفعھ.
 لذا قبل أن تشتري.  

 وإال....  ... فكر في كیف ستستمر في دفع الثمن؟
فتوقف عن طلب المثالیة في اآلخرین وتقب�ل ان�ك أیض�ا 

 غیر مثالي.

 ا   
 
 
 
 
   
 
 

  نبیل أدیب/ مصر صموئیل

  ا 
اوا ا ا 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أ. سیرین الزوش/تونس
  

الشعر دیوان العرب، بدأ منذ أیام الج�اھ�ل�ی�ة م�ع  
ظھور المعلقات الطوال ثم شھد نقلة ن�وع�ی�ة م�ع 

من حیث سھول�ة األل�ف�اظ وق�درة   ظھور اإلسالم
القارئ البسیط على فھمھا واستیعاب جزء ك�ب�ی�ر 
منھا دون م�ع�ج�م وظ�ھ�رت ب�وض�وح أغ�راض�ھ 
المتنوع�ة ك�ال�م�دح وال�ھ�ج�اء وال�غ�زل وال�رث�اء 
وارتبط ھنا الشعر ارتباطا وثیقا بالوزن والقاف�ی�ة 
حیث كانوا یق�دس�ون ال�ب�ح�ور الص�اف�ی�ة وك�ان�ت 
الصور الشعریة تتشابھ عند الشعراء مثل صفات 
جمال المرأة ومعاییر الشجاعة في البیئة العربی�ة 
وخصال أصحاب الجود والكرم، لكن ما نراه ب�ع�د 
ظھور الشعر النثري مخالف لكل ھذه األساسی�ات 
المتفق عل�ی�ھ�ا م�ن�ذ نش�أة ال�ع�رب ف�ي ال�ت�اری�خ 
ولمیلھم للقول ال�ف�ص�ی�ح ال�م�ط�رب.. ف�ال�ق�ص�ی�دة 
النثریة ال تأخذ بعین االعتب�ار مس�أل�ة اإلی�ق�اع و 
وجوب توفرھا في النظم بل إن عملیة الن�ظ�م ف�ي 
حد ذاتھا مختلفة تماما عن الشعر العمودي وم�ع 
ذلك فھي تسمى قصیدة ألنھا ت�ح�م�ل ال�ع�دی�د م�ن 
الصور الشعریة و الع�ب�ارات ال�ف�ن�ی�ة ال�م�ت�س�م�ة 
بالغرابة فاللغة تضیع عن�د ك�ات�ب قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
وتتحول إلى معاني مستطرفة وتراكیب مستحدث�ة 
یصعب التعرف علیھا أو الوقوف ع�ن�دھ�ا ل�ح�ف�ظ 
قاعدة لغویة، في أغلب األوقات قصی�دة ال�ن�ث�ر ال 
تعكس الواقعیة في مضمونھا كما أنھا ال ت�ع�ك�س 
التقید بشروط اللغة أو االنقیاد خ�ل�ف م�ا ت�م�ل�ی�ھ 

 المعاني السائدة
وھذا یؤكد الفكرة التي تقول أن اإلبداع الش�ع�ري 
ال یقتصر على الزاد اللغوي فقط ب�ل ح�ت�ى ع�ل�ى 
ملكة الخیال واإلتیان بغی�ر ال�م�ت�وق�ع وال�غ�ام�ض 
وھذا ما رأیناه في قصائد محمود درویش النثریة 
فقضیتھ لیست اللغة بقدر م�ا ھ�ي ال�خ�روج ع�ن 
حدود القواعد الموض�وع�ة وال�غ�وص ف�ي ع�ال�م 
العجائبیة واألسئلة ال�وج�ودی�ة م�ن خ�الل م�ل�ك�ة 
الخیال المدھشة وھنا نتیقن ب�أن الش�ع�ر أص�ب�ح 
یضیع بین قداسة ال�ل�غ�ة وغ�راب�ة ال�ك�الم ب�ل ق�د 
تكون مھمة شاعر الیوم في اإلب�داع أص�ع�ب م�ن 
مھمة شعراء التاریخ نظرا ل�ح�دة ال�ت�ن�اف�س ف�ي 
تقدیم قص�ائ�د ف�ری�دة ت�زخ�ر بص�ور وم�واض�ی�ع 
وتعابیر ممیزة تكسر إحتمالیة التشابھ وال�ت�ك�رار 

 .وتؤسس لمدارس أدبیة جدیدة
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من كان یظن أن قصة فرخ البط ال�دم�ی�م ال�ت�ي    
شاھدناھا وقتما كنا أطفال ھي انعكاس ل�خ�ی�ب�ات 

 !حیاة شخصیة ؟
إلى أي حد یمكن للكاتب أن یكون انع�ك�اس ل�م�ا  

  !یكتب ؟
في علم األخالق سوال مازال ق�ائ�م�ا قدم ارسطو 

  كیف ینبغي أن یعیش الكائن البشري حیاتھ؟
لعلھ جانب المعاناة الیومي و النضال ال�م�س�ت�م�ر 

   . یوضح ذلك
 

تتداخل أغلب االنتاجات األدبیة التي نقدمھا یومیا 
والتي تعتبر ض�م�ن م�ف�ھ�وم ال�ح�رك�ة ال�واق�ع�ی�ة 
وممارستھا مع فنون الیومیات و السیر ال�ذات�ی�ة 
وبال شك أنھا عملیة انحیازیة لتاریخ او ال�ح�ی�اة 

 الشخصیة للكاتب لكنھ لیس توثیق لتاریخ عین�ھ
.  

في رائعتھ الذكیة عب�د   وھذا ما قام بھ من تداخل
الفتاح كلیطو التي تحمل عن�وان "وهللا إن ھ�ذه 

  " الحكایة لحكایتي
 

 قال كافكا:
((ینتزع الحدیث القیمة، والجدیّة، والحقیق�ة م�ن 
كل شيء أفكر فیھ)) لربما أغلب الكتّاب یرتاب�ون 
من الحدیث، یرتابون مما یقال ف�ي اس�ت�خ�دام�ات 

  . اللغة الیومیة
 . لذا أعده ممارسة لتخفي في تمارینھم األدبیة

وسع الباحث أولن�ي م�ن ھ�ذا ال�ت�ن�اول ل�ل�س�ی�رة 
الذاتیة للعنصر اإلب�داع�ي ال�ذي ت�ن�ط�وي ع�ل�ی�ھ 
السیرة بتطور السیرة الذاتیة نظریة نرى أن ك�ل 
الكتابة، وخاصة الكتاب�ة الس�ردی�ة ع�ن ال�ح�ی�اة، 

ب�ال�ن�س�ب�ة إل�ى   تخلق "استعارات ع�ن ال�ذات".
أولني ، تعت�ب�ر الس�ی�رة ال�ذات�ی�ة أس�ل�وبً�ا ف�ری�ًدا 
للكتاب�ة، ألن�ھ�ا ت�م�ت�ل�ك ال�ق�درة ع�ل�ى إدراك أن 
االنعكاس الذاتي ھو عملی�ة مس�ت�م�رة، ول�ی�س�ت 
جوھًرا ثابتًا، على الرغم م�ن االزدواج�ی�ة ال�ت�ي 

م�م�ا ال   تنطوي علیھا عملیة المراقب�ة ال�ذات�ی�ة.
شك فیھ ، یعتقد الكتاب العظماء أن ھذه العم�ل�ی�ة 
تتضمن إنشاء ھیكل للتأمل الذاتي حی�ث ی�ت�داخ�ل 

 . في المقابل  "أنا" المرويُّ مع "أنا" الراوي.
بأن "عدم   كذلك یوضح بریت ھارت نقطة مھمة

الموث�وق�ی�ة" ش�رط ال غ�ن�ى ع�ن�ھ ف�ي الس�ی�رة 
الذاتیة، ألن الرواة ال یستطیعون ن�ق�ل ال�ح�ق�ی�ق�ة 
بشكل غیر متحیز ، فباألخیر ھي تجربة شخصیة 
ویعید تعریف قصة الحیاة على أنھا "دراما" من 

وبالتالي ھناك ثالث�ة   النوایا التي تتداخل وتتغیر.
أغراض تتعلق بالسیرة الذاتیة في األدب األجنبي 
م��ت��ض��م��ن��ة االع��ت��راف، االع��ت��ذار، وال��م��ذك��رة 

 التقریریة.

ك�ل ھ�ذه   وبوضوح عكس أندرسون في قص�ت�ھ
  . العناصر

في مقاب�ل�ة س�أل�ھ أح�د ال�ن�ق�اد ال�م�دع�و ج�ورج 
براندس عن ما إذا أراد ھانز أندرسن أن ی�ك�ت�ب 
سیرتھ الشخصیة في كتاب، كان جواب أن�درس�ن 

  أنھ بالفعل كتبھا وأنھا قصھ فرخ البط الدمیم
لو تمعنا لوجدنا الذكاء ال�م�ن�ع�ك�س ف�ي ع�ذاب�ات 
الكاتب كونھ أختار سیرت�ھ ف�ي قص�ص األط�ف�ال 
ولو اطلعنا أكثر على حیاتھ في طفولتھ لح�ص�ل�ن�ا 
على مختصر لمونولوج الكاتب بغض النظر ع�ن 
األب��ع��اد ال��ت��ي ی��م��ك��ن ب��ب��س��اط��ة أن ت��ق��دم��ھ��ا 
األنثروبولوجیا في ھذا الع�م�ل م�ن ح�ی�ث ت�أث�ی�ر 
المجتمع على الفرد والعكس، حیث دخل لق�ص�ت�ھ 
من ثیمة اإلختالف بدل فكرة ال�ق�ب�ح ال�م�ع�ك�وس�ة 
والسیما أنھ عانى مع حبیبتھ أیضا، حیث لم یك�ن 
صاحب وجھ وسیم على حد النقل فأخذتھ الع�زل�ة 

  والكتابة كخلیل.
فمدخل السیرة من بوابة الطفولة اث�ب�ات واق�ع�ي 
على العذابات اإلنس�ان�ی�ة ال�م�رك�ون�ة ف�ي ذاك�رة 
الطفولة كون ھذه المرحلة ھي األك�ث�ر واألط�ول 

وكذلك م�وق�ف وال�دت�ھ   استمرار في حیاة المرء
من حیاتھ خصوصا ف�ي مش�ھ�د ال�ذي ك�ان�ت ب�ھ 
البطة األم وھي تقدم ألفراخھا درس أخالقي ل�م�ا 

المرحلة ضرورة توجیھیة بل�ف�ظ�ة "ك�واك   لھذه
" في ال�ن�ص ت�ع�ن�ي (ن�ع�م أوح�اض�ر) ل�ی�ك�ون�وا 

  . مھذبین
وھذا لیس ال�ع�م�ل ال�ف�ری�د م�ن ن�وع�ھ ف�ق�د ق�دم 

جانب م�ن   في سلسلة قصائد لوسي  وردزورث
س��ی��رت��ھ ب��ال��رغ��م ك��ان م��ن ش��ع��راء ال��ح��رك��ة 

، ك��ذل��ك الش��اع��ر ال��ك��ب��ی��ر  ال��روم��انس��ی��ة أن��ذاك
 إلیوت في أرض الیباب أو أرض الخراب  ت.س

" The waste land " وال�����ذي ل�����م ،
فیھا فقط سیرتھ فحسب بل سیرة الحق�ب�ة   یعكس

  . كلھا
أیضا الكاتب طھ حسن لم یكن األول لدینا بتق�دی�م 
السیر حیث یقال أنھ تم اكتش�اف أرب�ع�ی�ن س�ی�رة 

  قبلھ أبان ما كانت تسمى السیرة ترجمة النفس.
وأنا شخصیا أربت على ال�ط�ری�ق�ة ال�ت�ي ق�دم�ھ�ا 
الش��اع��ر ال��ع��راق��ي ع��ل��ي م��ح��م��ود خض��ی��ر ف��ي 
مجموعتھ الم�ع�ن�ون�ة ب�ب�اذب�ی�ن وال�ت�ي ُع�رض�ت 

  . بطریقة شعریة ممیزة
حیث ال ننكر الفرق الجوھري بین اللغة الشعریة 

فالشع�ر ی�ف�ك�ر   في طرح السیر  واللغة السردیة
بالكلمات دائما، وھو یل�ت�ق�ط ال�ك�ل�م�ات ال�م�ف�ردة 

بینما السرد   حسب توضیح الكاتب سعید الغانمي
یركز على األفعال ال بالكلمات المفردة المستقلة، 
أي بمعنى یروي سلسل�ة م�ن األخ�ب�ار وھ�ذا م�ا 

  .  یتقاطع مع السرد التاریخي
 

 بالختام
السیرة ال�ذات�ی�ة أق�رب إل�ى ال�ع�م�ل الس�ی�ن�م�ائ�ي 
مجسدة على الحروف حیث یست�ن�د ك�ات�ب�ھ ع�ل�ى 

ف��الص�ور ت�ن�ق�ل ال�واق��ع   الس�رد ال�ف�وت�وغ�راف�ي
بطریقة مختلفة وتخلق خزین معلوم�ات�ي م�غ�ای�ر 

  . في أدراك المشھد
فھي تعمل على محك الزمن أرى أن أخطر وأھ�م 

تركز على عامل الزمن في األدب   العروض التي
  . بالخصوص و الفن بالعموم

كما ترك األدب في السینما ترك�ت الس�ی�ن�م�ا ف�ي  
األدب وأضافت لھ. حیث قدم بعض الك�ت�اب م�ث�ل 

ت�أث�ی�را   غابریل ماركیز، میالن كوندیرا وغیرھم
ف�األدب ال�ح�دی�ث ی�م�اث�ل ت�أث�ر الس�ی�ن�م�ا   مھما،

  باألدب.
إذا أثرت الروایة والمسرح بالسینما في بدایاتھا، 
فإن القصة القصیرة والمسرح في ال�ع�ال�م ت�أث�را 
بالفن السینمائي كثیرا في أواسط ونھای�ة ال�ق�رن 

  .العشرین
المحاكاة ھذه ال تكمن باالعادة او بالشھرة ال�ت�ي 

ب�ل ب�ال�ك�ی�ف�ی�ة وت�رك�ی�ب ال�درام�ا   یأخذھا العمل
  .بصورة تترك تأثیرا عمیقا على المشاھد

بتجربتي ف�ي مش�اھ�دة ب�ع�ض ع�روض قص�ص 
داعش و أو الت�ي ن�ق�ل�ت ال�ح�روب وج�دت ع�دم 
القدرة في نجاحھا جمیع�ا م�ن ح�ی�ث ال�غ�ل�ب�ة او 
التركیز على ثیمة االفراط بالواقعیة بال�ح�ك�ب�ة او 
اعداد السیناریو لھ دور كبیر بمقبوی�ل�ة ال�ع�رض 
مثال الفیلم السوري المعنون بـ (الرجل الذي ب�اع 

كوثر بن ھنی�ة ق�دم   ظھره) من اخراج التونسیة
معاناة السوریین والوطن العربي و ج�ان�ب م�م�ا 
تركھ داعش بطریقة سینمائیة ھائلة تنصر ال�ف�ن 
العربي، العروض المباشرة السیما ال�ت�ي ت�م�ت�از 
بالواقعیة نحن مجب�ول�ی�ن م�ع�ھ�ا ی�وم�ی�ا وك�ذل�ك 
باإلمكان أن نشاھدھا بمشھد حي على الیوتی�وب 
ببساطة، العمل حینما یتحول إلى عرض تتصدره 
حاسة البصر علیھ أن یراعي أن ال یقف الع�رض 

الواقعي فقط وإنما بحثیثات الحبكة ولسنا   بالنقل
بحاجة أن ننتظر الخاتمة حتى نستقبل الم�ع�ال�ج�ة 

 . معھا بطریقة موضوعیة كأنھا حكایات الجدات
فالعمل األدبي من ھذا النوع ھو األك�ث�ر ح�م�ی�م�ة 
للكاتب بالرغم من النظرة المغلوطة ع�ن�ھ ك�ون�ھ 
مشاع على أنھ فن یدعم التاریخ العام ال ال�ذات�ی�ة 

  . ویمتاز بجفاف ویتجنبھ الكثیر
والمھم ھل حصل ھانز في ختام حیات�ھ ع�ل�ى م�ا 
حصل علی�ھ ال�ب�ط ال�ج�م�ی�ل، أم أن�ھ�ا ج�زء م�ن 

  !رغباتھ المكتومة ؟

"ا خ ا   جم" 

 
   

  رسل ق الموسوي/ العراق                                     
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 التقدیم :
ماكان یوما اعتیادیا في ذاكرة العراقیین 
وخاصة البغدادیین منھم ذلك الیوم الذي 
قضى فیھ ال�ف�ن�ان ال�ك�ب�ی�ر م�ح�م�د ع�ب�د 
المحسن نحبھ فیھ شھیدا نتیجة انفج�ار 
سیارة ملغم�ة ف�ي ب�اب م�ب�ن�ى اإلذاع�ة 

 1983والتلفزیون عام 
.حیث لم ت�ك�ن م�ث�ل ھ�ذه ال�ت�ف�ج�ی�رات  

معتادة في یومیاتنا وحیاتنا . وأذكر بأن 
الناس قدذ ھرعوا مسرعین ال�ى م�ك�ان 
ال���ح���ادث وك���ن���ت م���ن ب���ی���ن ھ���ؤالء 
الستكشاف ماحدث فورد الى أس�م�اع�ن�ا 

ال�ذی�ن   حینھا ب�أن م�ن ب�ی�ن ال�ج�رح�ى
نقلتھم سیارات اإلسعاف ال�ى ال�م�ش�ف�ى 
الفنان محمد عبد المحس�ن ال�ذي ف�ارق 

  الحیاة بعد حین .
في الوقت الذي كان بھ في أوج عط�ائ�ھ 
حیث إنّھ قد رفد المكتبة الفنیّة بالغ�زی�ر 
من انتاجھ الفن�ي ال�ذي م�ازال ح�اض�را 
الى یومنا ھذا رغم مرور أعوام طویل�ة 

 علیھ.
ل�ذا ق��ررت ف��ي ھ��ذه ال��ح��ل��ق��ة أن أق��دم 
للقاريء عن ھ�ذا ال�ف�ن�ان ال�ك�ب�ی�ر أھ�م 
ماكتب وما قیل عنھ وعن سیرتھ الفنیّة 

 النسیان .  الرائدة علّني أسبق إلیھ
 

 والدتھ :
ولد الفنان الكبیر محمدعبدالمحسن ف�ي 

وعاش وترعرع ف�ي  1928  بغداد عام
الكرخ محلة الش�ری�ع�ة وم�ح�ل�ة الش�ی�خ 
عبدال�ق�ادر ال�ك�ی�الن�ي وھ�و م�ن أص�ول 
جنوبیة وت�ح�دی�دا قض�اء ال�رف�اع�ي ف�ي 
الناصریّة. مارس الغناء بعمر ال�ث�م�ان�ي 
سنوات وكان محطاً لالنظار حینما غنى 
انشودة من ألحان الرائد ال�ف�ن�ان س�ع�ی�د 
شابو عنوانھ�ا ل�ل�م�س�ی�ر أی�ھ�ا ال�ج�ی�ش 

 الصغیر.
 

 بدایاتھ ودراستھ :
عش�ق ال�م�ق�ام م�ن�ذ ص�غ�رة وب�االخ�ص 
بطریقة الرائد المق�ام�ي ال�ك�ب�ی�ر رش�ی�د 
أفندي القندرجي وطریقة ال�راح�ل ع�ب�د 

  األمیر الطویرجاوي في الغناء الریفي .
تعرف على االصوات الكبیرة عن طریق 
ال��ك��رام��اف��ون وعش��ق غ��ن��اء ص��دی��ق��ة 
المالیة وتعرف على الغناء العربي فرید 
ومحمد عب�د ال�وھ�اب وف�ی�روز وعش�ق 

  الحان الرحبانیة و غناء فیروز.
درس ع��ل��ى ی��د ال��م��وس��ی��ق��ار ال��ك��ب��ی��ر 
الشریف محي الدین حیدر والشیخ علي 
ال��دروی��ش وب��ع��دھ��ا االس��ت��اذ روح��ي 
الخماش ودرس العود و الص�ول�ف�ی�ج و 
تعلم بالطبع قراءة النوت�ة و عش�ق ف�ن 

 الموشحات .
 

 الفنان في فلسطین :
انضم إل�ى رف�اق ال�ف�ن  1948في سنة 

في فلسطین لإلسھام ف�ي ال�ت�رف�ی�ھ ع�ن 
الجی�ش ال�ع�راق�ي ال�م�وج�ود ھ�ن�اك م�ع 
الفنان الراحل یحیى حمدي واحمد خلیل 
ومحمد كریم وحمدان الس�اح�ر وس�ع�ی�د 
الحجالوي وحضیري أبو عزیز وناص�ر 
ح�ك��ی��م وداخ��ل حس�ن وخ��زع�ل م��ھ��دي 

ومجموعة كبیرة أخ�رى م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 
العراقیین. ھن�اك غ�ن�ى ع�ب�د ال�م�ح�س�ن 
أولى ألحانھ وكان ب�ع�ن�وان {ف�ل�س�ط�ی�ن 

 فداك كلنا} .
 

 دخولھ اإلذاعة :
كان أول دخولھ االذاعة محترف�اً بص�ف�ة 
(ك��ورس) ك��زم��الئ��ھ خ��زع��ل م��ھ��دي 
وعدنان محمد صالح وحم�دان الس�اح�ر 
وج��م��ی��ل ج��رج��ی��س وج��م��ی��ل قش��ط��ة 
ومحمود عبد ال�ح�م�ی�د وم�ح�م�د ن�وش�ي 
وج�م�ال ج�الل وك��ن�ع�ان م�ح�م��د ص�ال��ح 
وداود ال�ع�ان�ي وم�ح�م�د رم�زي واح�م�د 
الخلیل وصالح وجدي وم�ح�م�د ك�ری�م.. 
وكان الحال عندما یتقدم اح�دھ�م ی�غ�ن�ي 
انفرادیاً اغ�ان�ی�ھ ال�خ�اص�ة ب�ھ یص�ط�ف 
اآلخرون وراءه (ك�ورس�ات)ً ودام ھ�ذا 

حیث تأل�ف ألول  1968الحال إلى سنة 
مرة (كورس) خاص ب�االذاع�ة، وب�ھ�ذا 
التشكیل الجدید أتیح للمطربین ال�ت�ف�رغ 
ألغانی�ھ�م وأل�ح�ان�ھ�م وادارة ش�ؤون�ھ�م 

 الشخصیة .
 یروي عن سّر حبھ للفن :

كنت وما أزال مولعاً بكل ف�ن�ان أص�ی�ل، 
وكان قد ذاع ص�ی�ت (ال�م�ون�ول�وجس�ت) 
األول عزیز علي خاصة رائعتھ المسماة

(شوباش.. شوباش.. كل�ف�ت�ن�ھ ال�م�دی�ن�ة 
بالش.. شوباش.. شوباش.. ) ف�وق�ف�ت 
أمام احد الدكاكین الذي كان ینطلق من�ھ 
صوت ال�م�ب�دع ع�زی�ز ع�ل�ي م�ن خ�الل 
المذیاع بقیت واقفاً استمع ب�ك�ل ش�غ�ف 
ح��ت��ى خ��رج ص��اح��ب ال��دك��ان ص��ائ��ح��اً 

 بوجھي:
{اشكدك واترید تصیر حرامي} ودفعني 
بعیداً، وما درى أني أكتفي بالسماع ل�و 

 تركني مع ولعي.. سامحھ هللا.
 وعن حكایتھ مع جھاز التلفاز یقول:

بینما كنت أس�ی�ر، وص�ل�ت إل�ى م�ق�ھ�ى 
حسن عجمي في شارع الرشید، وك�ن�ت 
بعمر صغیر، عب�رت الش�ارع، ودخ�ل�ت 
المقھى رأسا دون سالم وال كالم، وكان 
المقھى یعج بكبار ال�ق�وم م�ن الش�ع�راء 
واألدباء وكبار الس�ن، ورح�ت اس�ت�م�ع 
لصوت المطربة سلیمة مراد، غیر مبال 
لنظرات جالس المقھى وأع�ج�ب�ھ�م م�ن 
ھذا الطفل الذي اقتحم علی�ھ�م خ�ل�وت�ھ�م 
وانسجام�ھ�م م�ع ص�وت س�ل�ی�م�ة م�راد 
ج�رأت��ھ وج��ل��وس��ھ ب�ی��ن��ھ��م. رأى رج��ال 
یجلس بمھابة على منصة عالیة وأمامھ 
جھاز ال�ك�رام�ف�ون م�ع ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن 
االسطوانات السود والتي كان�ت تس�م�ى 
(أم الجلب) یقول: اقترب�ت م�ن ال�رج�ل، 
وسألتھ بحرارة كیف تغني ھذه المطربة 
داخل ھذا الصندوق الصغ�ی�ر؟! فض�ح�ك 
مني وقال: روح بابھ روح.. أم�ك أدور 

 علیك.
 

وخ��رج��ت م��ن ال��م��ق��ھ��ى ح��زی��ن��اً، وق��د 

صممت ع�ل�ى ش�راء ھ�ذا ال�ج�ھ�از م�ن 
یومیاتي (الخرجیة)، وبعد مدة ت�م�ك�ن�ت 
من ش�رائ�ھ، وك�ان ج�ھ�از ال�ك�رام�ف�ون 
كنزي الذي اطلعني على كبار المطربین 
والمطربات، حتى تمكنت من ت�ق�ل�ی�دھ�م 
وفي نفس الوقت كان التقلید مف�ی�داً ل�ي 
ك��ون��ھ یش��ك��ل أھ��م ت��م��اری��ن الص��وت 

 واإللقاء السلیمین .
 

 محمد عبد المحسن 
 في المسلسالت التلفزیونیّة :

ظھر الفنان محم�د ع�ب�د ال�م�ح�س�ن ف�ي 
العدید م�ن ال�م�س�ل�س�الت ال�ت�ل�ف�زی�ون�ی�ة 
بادوار غنائیة تراثیة وحدیثة وكذلك في 
الحلقات التي رافقت اول تشكیل ل�ف�رق�ة 
الموشحات العراقیة في فترة الستینیات 
م�ن ال��ق�رن ال�م�اض��ي، وال��ت�ي اس��س�ھ��ا 
الفنان الراحل روحي الخماش، وضم�ت 
الفرق�ة ك�ب�ار ال�م�ط�رب�ی�ن وال�م�ل�ح�ن�ی�ن 
والموسیقیین أمثال احمد الخلیل ومحمد 
عبد المحسن ورضا علي واحمد سلمان 
وبقیة المطربین المعروفی�ن ك�م�ا ظ�ھ�ر 
في العدید من البرامج التلفزیونیة م�ث�ل 
برنامج سیرة فنان. وب�رن�ام�ج أص�وات 
وانغام وبرنامج من ط�رف�ن�ا م�ن اع�داد 
الفنان الكبیر خلیل ال�رف�اع�ي وب�رن�ام�ج 
ألوان من اعداد روحي الخم�اش وف�ؤاد 
فتح�ي وب�رن�ام�ج ب�ط�اق�ات م�ل�ون�ة م�ن 
اخراج عماد بھجت ومن تقدی�م ال�ف�ن�ان 

 عباس جمیل .
 

 أوبریت بغداد :
ومن اسھامات ال�ف�ن�ان ع�ب�د ال�م�ح�س�ن 
الم�ھ�م�ة اش�ت�راك�ھ ب�ت�ل�ح�ی�ن {اوب�ری�ت 

وس�اف�ر م�ع م�الك  1977بغداد} سن�ة 
الفنانین إلى مناطق شفاثة (عین التمر) 
وأھوار الحویزة والحمار وھور رج�ب، 
وام��اك��ن م��ن��ت��خ��ب��ة م��ن الس��ل��ی��م��ان��ی��ة 
والم�وص�ل وارب�ی�ل ودھ�وك ومص�ای�ف 
ص��الح ال��دی��ن وس��رج��ن��ار وس��رس��ن��ك 
وشقالوة وآشاوه وعین ترمة وال�ب�ادي 
وعقرة والعمادیة، حیث س�ج�ل وص�ور 
ھذا (االوبریت) الك�ب�ی�ر ب�اش�ت�راك�ھ م�ع 
جمھرة كبیرة من الفنانین منھم الدكتور 
خالد ابراھیم وح�م�ی�د ال�ب�ص�ري ورض�ا 
علي ویاسین الراوي وروحي الخماش، 
ومجامی�ع م�ن ال�راقص�ی�ن وال�م�م�ث�ل�ی�ن 

 العراقیین .
 

 من أشھر ما غنّى :
یا بو ال�م�ش�ح�وف ت�ان�ی�ن�ي ن�ار الش�وك 

أحاول   تجویني / وسلم بعیونك الحلوة/
انسھ حبك / اشكان الدالل/اللیلھ لیلتن�ھ/ 

سلمیل�ي ی�انس�م�ھ/   گمره وتوالى اللیل/
كلي وین مسافرین/ ویھ یمھ للھوى دك 
بابي/. حامل الھوا تعبوه / امل الحبایب/ 
خایف ل�ت�روح وت�ن�س�ان�ى/ وك�ث�ی�ر م�ن 

 االغاني یطول تعدادھا .

 لحن محمد عبد المحسن :
اما عن الحانھ فقد لحن اج�م�ل االغ�ان�ي 
العراقیة التي ستبقى في ال�ذاك�رة وم�ن 
اروع االل�ح��ان ف��ي االغ��ن�ی�ة ال�ع��راق�ی��ة 
الحدیثة. نذكر منھ�ا. اغ�ن�ی�ة. دوری�ت�ك/ 
یاحس�اف�ھ/ ض�ی�ع�ون�ي/ خص�ل�ت ص�دگ 
وی��اك / ل��ل��ف��ن��ان ی��اس خض��ر. ول��ح��ن 

  یادلیلي / مسافات السفر/ لداخل حسن
 

 غنّى من ألحانھ :
وقد غ�ن�ى ل�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ط�رب�ی�ن 

وم�ن�ھ�م .س�ع�دي ال�ح�ل�ي/   والمطرب�ات
ومائده نزھت/ ھ�ن�اء الض�ری�رة/ وام�ل 
خض��ی��ر/ ون��رج��س ش��وق��ي/ وادی��ب��ھ/ 
وعفیفة اسكندر/.وعبدالجبار الدراجي/. 
ونس�ی�م ع�وده/. وع�ب�ادي ال�ع�م�اري /. 

  وفرج وھاب /. واخرون.
وق���د ق���دم اع���م���ال وط���ن���ی���ة ع���دی���دة 

اغنیة ان�ا ام�ك گ�ال�ت ال�گ�اع   اشھرھا.
   وانا ولدي.

 
 الحان لفنانین عرب :

وقد غنى لھ فنانیون عرب م�ن�ھ�م .م�ھ�ا 
ص��ب��ري./ وط��روب./ ھ��ی��ام ی��ون��س. /

وم��وف��ق ب��ھ��ج��ت. /وس��م��ی��رة ت��وف��ی��ق. 
ورن��دة/ .وس��ح��ر/ .وم��ن ال��م��ط��رب��ی��ن 
مص��ط��ف��ى ك��ری��دی��ة/ ونص��ري ش��م��س 

 الدین / وغیرھما .
 

 قال عنھ فاروق ھالل :
وصفھ الفنان ال�ك�ب�ی�ر ف�اروق ھ�الل ان 
محمد عبدالمحسن من اھ�م ال�م�ل�ح�ن�ی�ن 
الذین اضافوا التجدید لالغنی�ة ال�ری�ف�ی�ة 
لك�ون ال�ح�ان�ھ ك�ان�ت تص�ف ب�ال�ح�داث�ة 

 والسھل الممتنع .
 

 وفاتھ :
في صبیحة الثالث والعشرین من ش�ھ�ر 

إنطفأت شمعة ھذا الفنان  1983نیسان 
المعطاء إذ كان یتناول فطوره في ش�ق�ة 
الفنان الراحل كنعان وصفي، وكان یل�ح 
على وصف�ي ویس�ت�ع�ج�ل�ھ ال�ذھ�اب إل�ى 
اإلذاعة، وكان كنعان یستمھلھ حتى یتم 
ح��الق��ة وج��ھ��ھ، ل��ك��ن (م��ح��م��د ع��ب��د 
المحسن) ترك الشقة على ع�ج�ل ش�دی�د 
وكأنھ على م�وع�د م�ع ال�ق�در، ف�م�ا أن 
دخ��ل اإلذاع��ة ح��ت��ى ان��ف��ج��رت س��ی��ارة 
مفخخة وأُصیب فناننا إصابة بلیغة، نقل 
على أثرھا إلى ال�م�س�ت�ش�ف�ى وك�ان ف�ي 
غیبوبة عمیقة ألكثر من یوم حتى وافتھ 

 المنیة .

 من ن  دي

ا   بوا ن اا 

نابل-عالء األدیب/تونس  
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على أطراف قریة نَْحس التي تبدو كقریة األطیاف م�غ�روس�ة   
في المستنقعات اآلسنة تحت مظلة ھائلة من الغ�ی�وم الس�وداء، 
كان ھناك بیت قدیم مھجور منذ زم�ن مض�ى. ل�م ی�ج�رؤ أح�داً 
على العیش فیھ أو التقرب منھ حتى كانت االشاعات واالق�اوی�ل 
أعظم تأثیرا من الحدث نفسھ، حیث اعتقد ال�ن�اس ان ال�م�ن�زل 
كان َمْسكوناً وتفوح منھ روائح ك�ری�ھ�ة، وتص�در م�ن ج�وف�ھ 
أصوات كسر الصحون یتردد صداھا في المطب�خ وأن�ی�ن ی�ط�ن 
من الجدران. وفي جنح اللیل یختلف الجن الى ال�م�ن�زل ل�ت�أدی�ة 
طقوسِھ الماكرة بعد ان یطوف في النھار غیر مرئي في القریة 

 ویشیع الفرقة بین أھالیھا.
وقد ترددت شائعات في القریة أن الجن وجد رفیقة ج�ن�ی�ة م�ن 
نفس فصیلتھ لتعیش معھ، ولدیھما أطف�ال ی�ع�ی�ش�ون م�ع�اً ف�ي 

یقال إن ھذه المنطق�ة ك�ان�ت م�أھ�ول�ة ب�ال�ن�اس،   نفس المنزل.
لكنھا خلت من سكانھا وانت�ق�ل�وا ال�ى م�ا یس�م�ى ال�ی�وم ق�ری�ة 
نَحْس، بعد ان علموا أن المنزل مسك�ون وی�ج�ل�ب م�ع�ھ الش�ر. 
كان ملكیتھ تعود ألحد رجال األعمال والذي تقریبا صار ال�ب�ی�ت 

 بالنسبة لھ في عداد النسیان.
صارم شاب وسیم، نافذ ال�ب�ص�ی�رة، ن�زی�ھ وص�ادق، م�الم�ح�ھ 
حزینة. كان یتمیز بذھن حصیف. یكتشف المرء للوھلة األول�ى 
أنھ یتمتع بنضج فكري ومالحظة ذكیة. لقد فرَّ من دار االی�ت�ام 
عندما كان یبلغ من العمر ثالث عشرة عاماً آنذاك وع�اش م�ن�ذ 

 ذلك الیوم مشرداً یجوب الشوارع، بحثا عن المأوى والخبز.
في یوم مشمس عذب والسماء صافیة وبی�ن�م�ا ص�ارم ی�م�ش�ي 
على ارصفة المیناء ھائم�ا ع�ل�ى ب�ح�ر م�ن االح�زان، ی�ج�وب 
مرافئ السفن باحثاً عن عمل، وإذا بھ یقف قبالة رج�ل ج�ال�س 
على كرسي ھزاز ی�ح�دق ف�ي االب�ع�اد ویس�ت�ری�ح ال�ى ال�ری�ح 
المنعشة، حاملةً إلی�ھ ع�ب�ق م�اء ال�ب�ح�ر وی�ن�ظ�ر ال�ى ح�رك�ة 
المراكب ویمسك بیده غلیون، وتغ�ط�ي رأس�ھ ق�ب�ع�ة ب�ی�ض�اء. 
وفجأة لمح الرجل خلف دخان غلیونھ المتصاعد شابا من�ت�ص�ب 

 ا الھیأة، نحیل الجسم، طویل القامة. بادره صارم بالتحیة:
 نھارك سعید یا سیدي. -

 اجابھ بإیماءة من رأسھ وبصوت خفیض جداً.
 ونھارك ایضا -

 سكت صارم قلیال بعد سماعھ رد التحیة بنوع من الالمباالة.
 الحظ الرجل ان صارم ظل جامداً في مكانھ. قال لھ بتودد:

 بماذا یمكنني مساعدتك؟ -
 انني ابحث عن عمل. -
 ما نوع العمل الذي تبحث عنھ؟ -
 ماذا لدیك من أعمال؟ -

 ابتسم الرجل وقال بنوع من الذھول:
 ألیس أنت الذي یبحث عن العمل؟ -
 نعم. -
طالما تقدمت بطلب للحصول على وظیفة، یف�ت�رض م�ن�ك أن  -

 تعرف نوع المھنة التي أمارسھا.
 انك على حق یا سیدي. -

وھنا أفرغ الرجل غلیونھ من بقایا التبغ على األرض، وب�ع�دھ�ا 
ضرب مرتین على معصم یده الیسرى بالغلیون لیتأكد كلی�ا م�ن 

 نَْفض التبغ منھ.
 أردف صارم قائال:

 األعمال الیدویة، حمل األشیاء ونقلھا الى المخزن. -
 قاطعھ الرجل:

لدینا رافعات ألداء ھذه الوظیفة. كم عمرك وما ھو تحص�ی�ل�ك  -
 الدراسي؟

انا عمري تسعة عشر سنة ولدي ش�ھ�ادة االع�دادی�ة. ول�ك�ن  -
 ضلیع في الحسابات والتدقیق، اضافة الى كوني رساماً.

 ماذا تعني رساماً. -
 ارسم لوحات زیتیة. -
 جید سأعطیك وظیفة تجریبیة وستحصل على أجر یومي.. -
 شكرا لك یا سیدي. ومتى اباشر بالعمل. -
غدا تأتي في الساعة الثامنة صباحاً لمأل االستمارة وتزویدن�ا  -

 بالمعلومات عنك.
 ثم أردف قائال:

 بالمناسبة أین تسكن. -
 قال لھ وامارات الخجل ارتسمت على وجھھ.

 انا اسكن في معمل مھجور. لیس لدي سكن خاص بّي. -
 ال بأس، تعال غداً وسنتحدث أكثر عن التفاصیل.-

وفي یوم الثاني جاء صارم مبكراً ینتظر قدوم الرج�ل. ان�ت�اب�ت�ھ 
 مشاعر مختلطة بین القلق واألمل.

كانت المقابلة جدیة تخللتھا أسئ�ل�ة م�ت�ع�ددة. وف�ي ك�ل ج�واب 
 تظھر بوادر االرتیاح على امارات الرجل.

 ثم سأل الرجل صارم:
* انت قلت انك تفتقر ال�ى الس�ك�ن وان�ك ت�ع�ی�ش ف�ي مص�ن�ع 

 مھجور. كیف انھیت دراستك االعدادیة؟
* كنت اعمل بالنھار أعمال متفرقة وكما قلت لك بأنن�ي رس�ام. 
كنت اقضي بعض الوقت في رسم اللوحات وبیعھا بثمن ب�خ�س 

وأحیانا اخرى أقف في الساحات العامة وارسم المارة واحص�ل 
على بعض النقود، وفي ال�م�س�اء ك�ن�ت ادرس. وألن�ن�ي ك�ن�ت 
متفوقا في الدراسة سمحوا لي بإجراء امتحان ل�ل�دروس ال�ت�ي 

 لم نزل نخوض غمارھا. فتم تقدیمي الى الصف النھائي.
 عبر الرجل عن إعجابھ بقدراتھ األكادیمیة. فقال لھ:

* لقد مررت بصعوبات كبیرة في حیاتك وكافحت بجد رغم ان�ك 
 ال زلت یافعا.
 أردف الرجل:

 * سأكلفك باألعمال اإلداریة المتعلقة بالحسابات.
فجأة شعر صارم ان رواسب األحزان المتراكمة ق�د نض�ت م�ن 

 مسامات الزمن العصیب. وھكذا بدأت حیاتھ تتدفق.
بعد ان سمح رب العمل لصارم بالع�ی�ش م�ؤق�ت�اً ف�ي مس�ت�ودع 
صغیر لشركتھ حتى یجد مأوى مناسب وأك�ث�ر راح�ةً ب�دالً م�ن 
مكانھ المھجور والعیش في عزلة. لم ی�ع�د ل�ل�ب�ی�ت ال�ق�دی�م اي 

 اھمیة في تفكیره بعد اآلن.
لقد ُشحذ فكره وأُرھفت مواھب�ھ وأُض�ی�ئ�ت بص�ی�رت�ھ م�ن�ذ ان 
انطلق الى ع�ال�م�ھ ال�ج�دی�د ف�ي فض�اء م�ت�ج�دد والس�ع�ي ال�ى 
االستقرار النسبي ورؤیة األمل في األفق یتألأل وومیض مش�ع 

 ینیر االحالم.
وھكذا مضت على الشاب الدؤوب في وظ�ی�ف�ت�ھ ال�ج�دی�دة ل�دى 
الرجل أكثر من سنة بقلیل. كان مثاالً للطاعة والمواظبة. تم�ی�ز 
بالتواضع واإلخالص تجاه التزام�ات�ھ ورب ال�ع�م�ل. وت�ك�ری�م�ا 
لمجھوداتھ وانجازاتھ وحبھ لصارم أھدى الرجل بیتھ المسكون 
لھ، وبذلك امتلك ألول مرة ارضاً یستوطن علیھا. وھ�و ب�دوره 
قام تباعاً بإدخال إصالحات على المنزل. بدأ بتغ�ی�ی�ر أرض�ی�ت�ھ 

وتكشیط الحائط وترمیمھ من جدید وبعدھا قام بصبغ الح�ی�ط�ان 
باللون األبیض، حیث انبثقت منھا روائح ن�ت�ن�ة ان�ت�ش�رت ف�ي 
أروقة البیت بسبب الرطوبة. أما ال�ن�واف�ذ ف�ك�ان�ت ف�ي ان�ھ�ی�ار 
وتصدع وھي على وشك ان یلتھمھا الصدأ. أما حدیقة ال�م�ن�زل 
فقد اولى بھا اھتماما عظیما. بعد ان كانت أرض جرداء مل�ی�ئ�ة 
بالعشب الضارة. قام بحفر األرض وت�ق�ل�ی�ب ال�ت�رب�ة، وب�ع�دھ�ا 
اشترى بذرات الحشیش ون�ث�رھ�ا ع�ل�ى ط�ول ال�ح�دی�ق�ة. ك�م�ا 
خصص جزء صغی�ر م�ن ال�ح�دی�ق�ة ف�ي زراع�ة ال�خ�ض�روات 
والفواكھ. كان یمتلك دراجة ھوائیة قدیمة بع�د إص�الح�ھ�ا راح 

 یستخدمھا كوسیلة نقل من مكان إقامتھ إلى العمل.
 

وذات یوم اجتاحت صارم رغبة تدفعھ الى زی�ارة ق�ری�ة نَ�ْح�س 
التي تبعد ثالث كیلومترات عن ب�ی�ت�ھ ال�ج�دی�د. ك�ان�ت ال�ق�ری�ة 
یستوطنھا الفالحون، حیث كانوا یعیشون في ظروف اجتماعیة 
بائسة، تكتنفھم التقالید البالیة والعقول المتحجرة. لم�ح ص�ارم 

 عن بُعد جمھرة من الناس. دنا منھم بعد ان راوده الفضول.
تفّرق الناس وغادروا مكان التجمع، وقف صارم مشدوھا ام�ام 
ذلك المشھد الالإنساني، وھو یتمعن في ال�ج�ث�ة ال�راق�دة ع�ل�ى 
األرض والملطخة بالدماء، وال شك أنھ رأى شقاً حول رق�ب�ت�ھ�ا 
والذي أدرك بوضوح انھ أث�ار ال�ذب�ح. وب�ال�ق�رب م�ن�ھ�ا وق�ف 

 شابان، على ما یبدو لیسا من أھل القریة یتحدثان.
قال الشاب ذو القمیص األزرق الغامق لصدی�ق�ھ ال�ذي ظ�ھ�رت 

على وجھھ عالمات األسى، ألنھ ظل یراقبھا بعینین ح�زی�ن�ت�ی�ن 
 طوال الوقت وھو یستمع الى تفاصیل الجریمة:

كانت تعمل في المیناء وت�ب�ی�ع …  * كانت ضحیة للفقر والجھل
ما تنتجھ الع�ائ�ل�ة م�ن ال�زراع�ة ك�ال�ب�ط�اط�ا وال�ج�زر وب�ع�ض 
الخضار، وذات یوم عندما وصلت الباخرة ال�ى ال�م�ی�ن�اء. ن�زل 
رجل وھو من أفراد الطاقم من الباخرة وتوجھ الى المكان الذي 
كانت تعتاد ان تقف فیھ، وطلب منھا شراء جمیع الم�واد ودف�ع 

 لھا أیضا مبلغا مغریاً.
وصاحبھ یتألم بصمت وھو یصغي السمع الى ك�ل�م�ات�ھ وأردف 

 قائال:
 رددت الفتاة الشابة:

 * ولكن ھذا المبلغ كبیر.
 أجابھا الرجل:

* ال علیك فأنت ستساعدینني في حم�ل�ھ�ا ال�ى داخ�ل ال�ب�اخ�رة 
وسیتم أخذ المبلغ المتبقي في االعتبار مقابل عملك. عندم�ا ت�م 
احضار االشیاء الى الباخرة، سار الرجل أمامھا وتابعت ال�ف�ت�اة 
دربھ حتى وصلوا عبر بعض المنافذ الضیقة وبعدھا الى داخ�ل 

 الغرفة.
التفت صدیقھ إلیھ وعیناه احمرت�ا م�ن األل�م، وك�ادت ال�دم�وع 

 تنھمر من مقلتیھا.
 ثم واصل الشاب حدیثھ:

* كانت نیة الرجل دنیئة، ھي است�دراج�ھ�ا ال�ى س�ری�ره ب�ھ�ذه 
الطریقة الخادعة. وھبَّ یستمتع بجسدھا الجمیل الذي ی�م�ك�ن�ك 
رؤیتھ بأم عینیك. شعر اسود طویل، نھداھا كأن�ھ�م�ا ت�ف�اح�ت�ان 
من حدائق الجنة. كان فمھ النت�ن ی�ل�ت�ھ�م ش�ف�ت�ی�ھ�ا ال�ن�دی�ت�ی�ن 
كحیوان مفترس حتى تمكن من خلع سروالھا الداخل�ي وول�وج 
قضیبھ بین فخذیھا وقض�ى ع�ل�ى ع�ذری�ت�ھ�ا وادم�اھ�ا بس�ب�ب 

 النزیف
 رد صدیقھ:

 * وماذا جرى للمجرم، السافل..
* نعم أثناء نقل الفتاة إلى المستشفى. كانت الش�رط�ة ح�اض�رة 
وقد دونوا أقوالھا واعتقلوا الجاني، الذي لم یعترف بخ�ط�ی�ئ�ت�ھ 
وادعى بأن الفتاة أتت إلیھ طواعیة، ولكن بع�د ان أغ�وت�ھ ول�م 
یعتقد انھا ال ترغب في ذلك، ب�ل اع�زى تص�رف�ھ�ا ال�ى ع�ام�ل 

 الخجل.
 * وماذا فعل أھل الفتاة؟

 * ماذا تعتقد. تجاھلوا كالم ابنتھم وقاموا بذبحھا صونا للعار.
َغَسقَِت السماُء وراحت تزیل الدماء عن جسدھا حتى استع�ادت 

 الفتاة انوثتھا، وتضوعت األرض بعبقھا..
شعر صارم بدوار في رأسھ واأللم یعتصر قلب�ھ وھ�و یس�ت�م�ع 
لقصة ھذه الفتاة البریئة من الش�اب�ی�ن وھ�ي ت�ف�ت�رش األرض 
وتبكي علیھا السماء. شعر بالشفقة علیھا، كان�ت ج�م�ی�ل�ة ال�ى 
درجة یصاب االنسان بحرج ان ی�ل�م�س�ھ�ا ك�ي ال ی�ف�س�د ن�دى 

 نعومتھا وتناسق قوامھا.
مرت األیام واللیالي وبدأ عالمھ الذي كان راك�دا ف�ي خ�ط�وات�ھ 
في االزدھار، وأثمرت األرض الخصبة ف�ي خض�م اإلی�ق�اع�ات 
الحیاة الرتیبة وفي متاھات ذل�ك ال�ح�ی�ز م�ن ال�خ�واء ال�ع�ق�ی�م 
واألحالم التي تنتج عنھا كوابیس مرھقة. بدت حی�ات�ھ ت�ن�ع�ت�ق 
وتتفتح، ورأى شعاعاً م�ن ال�ت�ف�اؤل واألم�ل ی�دخ�ل م�ن ن�اف�ذة 

 المستقبل فیلتقط بعینیھ بریقھ لیلقي بالعزلة الى الضوء.
بمجرد ان ارتدى اللیل ثوبھ األسود، بدأت الجراثیم الراكدة ف�ي 
اجساد العقول الھزیلة تستیقظ بش�راس�ة، ح�ام�ل�ة ف�ای�روس�ات 
المتراكمة في مستنقع الظنون في عالم مندحر ومھزوم، ع�ال�م 
یرى فیھ االنسان نفسھ خارج الزمن. وھ�ك�ذا ت�ج�م�ع�ت أھ�ال�ي 
قریة نَحْس بعد ان جاء رسول من القطیع لیخ�ب�رھ�م أن ال�ج�ن 
عاد الى المنزل وأنھ من النافذة رأى بأم عی�ن�ی�ھ ظ�ل�ھ ی�ت�ح�رك 
على جدران الغرفة وسمع ایضا ص�وت ال�م�وس�ی�ق�ى وال�غ�ن�اء 
وأنھم كانوا ینظمون حفلة، احتفاًء بزواج ج�ن�ی�ة، ام�ام م�ن�زل 
صارم حاملین المعاول والمناجل. جمح القوم الى ثورة ال�ج�ھ�ل 

 كإعصار أھوج مصممین على انتزاع الجن وحرق المنزل.
 

خرج صارم من الحمام مباشرة ب�ع�د االس�ت�ح�م�ام ب�ال�م�ن�ش�ف�ة 
الحمراء على رأسھ وقد بلغ الى سمعھ ضجیج أص�وات ی�ن�داح 
صداه خارج المنزل. وحال ھبوطھ امام باب الدار، خیم الصمت 
على أجواء التجمع، ذلك الصمت المنذر بالشؤم كلح�ظ�ة ھ�دوء 
قبل ان تعوي العاصفة لمعرفة ما یجري خارج المنزل. تق�ھ�ق�ر 
الفالحون البسطاء قلیال ال�ى ال�خ�ل�ف ون�ار الش�ر والض�غ�ی�ن�ة 
تعكس دخانا كالفحم في عیونھم، عندما سقطت ن�ظ�رات�ھ�م ف�ي 
العتمة على مخلوق غریب من�ت�ص�ب، َم�ِدی�د ال�قَ�اَم�ة، ن�ح�ی�ف. 
أصیبوا بالذعر. فجأة دون سابق إنذار اشتدت ال�ع�اص�ف�ة ح�ت�ى 
انفجر مكنون الالوعي كالبركان منتفضاً. لم یجد صارم س�ب�ی�ال 
الى الھرب فوقع لقمة سائغة ف�ي ف�م ال�وھ�م. ان�ق�ض�وا ع�ل�ی�ھ 
ومزقوه اربا اربا واحرقوا البیت الذي تراءى كجنائن الم�ع�ل�ق�ة 
بحدیقتھ الجمیلة الباعثة على الحیویة واالن�ب�ھ�ار وب�أزھ�ارھ�ا 

 المتفتحة بألوانھا المبھجة وروائحھا المنعشة.

ا ور 
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إن ك�ت�اب�اً م�ن أم�ث�ال دی�ك�ن�ز وك�اف�ك�ا    
وبروست ھم الذین یبس�ط�ون ع�ال�م�ھ�م 
ال��م��ط��ب��وع ب��ط��اب��ع��ھ��م ع��ل��ى م��ج��االت 
تجاربنا، ذلك أن ال�روائ�ي ی�ق�دم ع�ال�م�اً 
أكثر م�م�ا ی�ق�دم قض�ی�ة، أو ح�ادث�اً، أو 
شخصیة، فالروائیون الكب�ار ج�م�ی�ع�ھ�م 
یملكون مثل ھذا العالم، ویمكن الت�ع�رف 
إلیھ بأعتباره یفیض ویتداخل مع الع�ال�م 
التجریبي، وأن كل متمیزاً بكونھ ق�ائ�م�اً 

 بذاتھ ومفھوماً بذاتھ .
ذل��ك أن األدب ع��ال��م م��غ��ای��ر، أال أن 
الروایة حالة خاصة ضمن ھ�ذا ال�ع�ال�م، 
حالة مرتبطة بالتاریخ، فھذا العالم ل�ك�ي 
یكون عالماً یجب أن ی�وج�د ف�ي زم�ان 
ومكان، وأن تجري فیھ أحداث ب�ح�س�ب 
قانون مرسوم ومعلوم، وب�ذل�ك الت�ن�ق�ل 
الروایة عالماً م�ن ال�ح�ی�اة، ب�ل ع�ال�م�اً 

في أحداث�ھ وم�ج�ری�ات�ھ،   شبیھاً بالحیاة
ف��ال��ن��اس ف��ي ال��ح��ی��اة ی��ت��زاوج��ون 
ویتحارب�ون وی�ت�خ�اون�ون وی�ت�الوم�ون 
وكذلك في الروایة، إال أن الروایة تخل�و 
من ھذا التسرب ال�ب�ط�يء ف�ي ال�زم�ان 
مثلما تخلو من األحساس بإنفالت العالم 

 وسیرهُ البطيء .
أن الھدف األم�ث�ل ل�ل�روائ�ي أن ی�خ�ل�ق 
ع��ال��م��اً م��ح��دداً، وك��ل ت��ح��دی��د ع��زل 
وأستقالل وأنفصال وتخصیص، والعزل 
الذي نعنیھ لیس إنعزاالً عن الع�ال�م، ب�ل 
ھو عزل لحالة معینة من حاالت الح�ی�اة 
عما عداھا من شؤون الف�ك�ر وال�ح�ی�اة، 
فأوسع الروایات شموالً كالحرب والسلم 
أو أعم�ق�ھ�ا ف�ك�راً وأنش�ط�ھ�ا ت�ج�س�ی�داً 
كاألخوة كرامازوف ھي _ ف�ي واق�ع�ھ�ا 
الفني _ حالة معزولة عم�ا س�واھ�ا م�ن 
شؤون الحی�اة األخ�رى وب�ق�ی�ة ال�ب�ش�ر 
اآلخرین، ومع ذلك فھذا ال�ع�زل ب�ال�ذات 
ھو الذي یؤسس عالقة الروایة بالواق�ع 
وشبھھا بالحیاة، فحین ین�ج�ح ال�روائ�ي 
في إنشاء عالم خاص یكون قد نجح ف�ي 
إنشاء صلة لروایتھ ب�ال�ح�ی�اة، ذل�ك أن 
األدب تخییل أي أن ال�ف�ن�ان أو األدی�ب 
یَُخیل لنا، یُ�وق�ع ف�ي روع�ن�ا، وی�ج�ع�ل 
األمور تتراءى ل�ن�ا، أن م�انس�ج�ھُ م�ن 
بنات أفك�اره وخ�ی�ال�ھ ھ�و ص�ورة ع�ن 
الواقع، حدثت أو قابلة للحدوث، فالمھ�م 

أن تدخل الحادث�ة ف�ي ح�ی�ز األح�ت�م�ال، 
وھذا ما أتفق علیھ الباحثون ف�ي ش�رح 
كلمة أرسطو عن أن الشعر أكثر نزوع�اً 
فلسفیاً من الت�اری�خ، ف�ال�ت�اری�خ ی�ع�ال�ج 
ماكان ھو محدود في الواقع وماكان من 
أم��ور، ف��ي ح��ی��ن أن األدب م��ح��دود 
بالتخییل أي بكل مایجوز أن ی�ق�ع األدب 
تخییلي، أي أنھ محاكاة للواقع وللحی�اة، 
غیر أنھا محاكاة م�ن�ت�ق�اة، ف�ال�ف�ن�ان أو 
األدیب ال یحاكي أحدھما كل ماتقع علی�ھ 
عینھ من شؤون الحیاة بل یقت�ص�ر م�ن 
ذلك على مایخدم ھدفھ في وحدة التأثی�ر 
وفي العرض الذي یشبھ البرھ�ان ع�ل�ى 
رأي غیر منطوق، ھو موقفھ من الحیاة 
أو نظرتھ الشاملة إل�ی�ھ�ا، وف�ي م�ق�درة 
الفنان عل�ى االن�ت�ق�اء وت�ن�ظ�ی�م ال�م�واد 
یُكمن مفعول التخییل، تأثیر األدی�ب ف�ي 
النفس ومكان�ت�ھ م�ن م�ج�م�ل ال�ت�ج�رب�ة 
األنسانیة، وأعتقد أن ت�أث�ی�ر األدب ف�ي 
النفس _ بأعتب�اره ن�ات�ج�اً ع�ن أن�ت�ق�اء 
المواد وتنظیمھا وتكثی�ف�ھ�ا _ ھ�و م�ن 
جملة األسباب ال�ت�ي دف�ع�ت ب�أف�الط�ون 
وكل من یتخوفون من األثر الضار للف�ن 
إلى رفضھ، فإذا أخذنا الروایة مث�الً ل�ن�ا 
وجدنا أن الروائي وھ�و ی�ع�رض ح�ال�ة 
معینة یسوق األشخاص ویحلل الدواف�ع 
ویجند الظروف والصدف كل�ھ�ا ب�إت�ج�اه 
واحد، مما ھو مقنع ولكن المثیل لھ ف�ي 
الحیاة الواقعیة، المثیل ل�ھ ف�ي ك�ث�اف�ت�ھ 
وتساوقھ وإنسجامھ وتوارده، إن تأث�ی�ر 
الروایة _ وكل األدب _ مق�ن�ع وخ�ط�ر، 
وخطره في إقناعھ بأم�ك�ان إی�ج�اد م�ث�ل 
ھذه المشاعر واألحداث، علماً ب�أن م�ن 
الصعب أن تجود ال�ح�ی�اة ع�ل�ى ال�م�رء 

 بمثل تلك الكثافة والتنظیم .
ولكي الیكون الم�ق�ال م�ط�ول س�أك�ت�ف�ي 
بنقل أقتباس للناقد البریطاني ریتشاردز 
ذكره في كتابھ "مبادئ ال�ن�ق�د األدب�ي" 
یقول فیھ : "أنن�ي ل�و ق�ل�ت أن م�ع�ظ�م 
الشباب من الطبقات الع�ل�ی�ا وال�وس�ط�ى 
یتلقون تعلیمھم الخل�ق�ي م�ن ال�روای�ات 
التي یقرؤونھا ألتُھمت بأنني أب�ال�غ ف�ي 
تأكید سلطان ال�روائ�ی�ی�ن، إذ س�ت�ت�ذك�ر 
األمھات بال شك ما یقدمن�ھ م�ن دروس 
عذبھ، وسیتذكر اآلباء تلك األمثلة الت�ي 
یق�دم�ون�ھ�ا ألب�ن�ائ�ھ�م ل�ك�ي ی�ح�ت�ذوھ�ا، 
وس��ی��ت��ذك��ر ال��م��درس��ون م��ا ی��ع��ط��ون��ھ 
لتالمیذھم من نصائح وإرشادات رائعة، 
أن البلد الذي ی�ك�ون ف�ی�ھ م�ث�ل ھ�ؤالء 
األمھات واآلباء والمدرس�ی�ن إن�م�ا ھ�و 
بلد سعید جداً، ول�ك�ن ال�روائ�ي ی�زح�ف 
بخفة صوب الشبان حتي یص�ب�ح أق�رب 
إلیھم من آبائھ�م وم�درس�ھ�م ب�ل أق�رب 
إلیھم من أمھاتھم، انھ المرشد المختار، 
المعلم الذي تصطفیھ الشاب�ة ل�ن�ف�س�ھ�ا، 
فھي تخلو بھ وتجلس إلیھ دون أن تظن 
أن�ھ ی�ل�ق�ن�ھ�ا درس�اً، وإذا ب�ھ ف�ي ھ��ذه 
الخلوة یعلمھا كیف تحب وكیف تستقب�ل 

حبیبھا حینما یأتي إلیھا، وإل�ى أي ح�د 
یجب أن ترضیھ ولماذا ینبغي لھا أن أال 
تصارحھ وتن�غ�م�س م�ب�اش�رة ف�ي ھ�ذه 
النشوة الجدیدة "، وأنا مع ھذا الروائي 
في الرأي، خاصة في أم�ة ف�ق�دت س�ل�م 
القیم في حیاتھا التربویة، وص�ار ع�ل�ى 
الناشئة أن یلتقطوا قیمھم ویرتبوھا من 
الس�ی��ن��م��ا وم��ن وس��ائ��ل األع��الم وم��ن 

 الكتب، شرھا وخیرھا على السواء.
أما كلمة "تخییل" فلھا قص�ة ط�ری�ف�ة، 
ذلك أنني حین كنت أٌقرأ كتاب "ن�ظ�ری�ة 
األدب" للناقدین األمریكیین "أوس�ت�ی�ن 
ارین ورینی�ھ وی�ل�ی�ك" أص�ط�دم�ت ف�ي 
الص���ف���ح���ات األول���ى ب���م���ص���ط���ل���ح 

"Fiction ولم أجد لھ في قوام�ی�س�ن�ا "

وال آثارھا النقدیة المعاصرة ع�دی�الً وال 
كفوءاً بین المصطلحات المستعمل�ة م�ن 
"إی��ھ��ام"، "أخ��ت��الق"، "ت��وھ���م"، 
"خی�ال" ... أل�خ، وف�ي ق�راءة أخ�رى 
لكتاب " تاریخ النقد األدبي عند ال�ع�رب 
"ل�أل��س��ت��اذ ال��دك�ت��ور إحس��ان ع��ب��اس، 
وجدتھ یستعم�ل مص�ط�ل�ح "ت�خ�ی�ی�ل"، 
وحین أوغ�ل�ت ف�ي ال�ك�ت�اب وج�دت أن 
الفارابي ی�ن�ق�ل ع�ن أرس�ط�و أن األدب 
ت�خ�ی��ی�ل ف�ق��ارن�ت ال�ن��ص ال��ع�رب��ي م��ع 
ال��ت��رج��م��ة األن��ك��ل��ی��زی��ة ف��ت��ط��اب���ق 
المصطلحان، وتبین لي أن كلمة تخ�ی�ی�ل 
دارجة في النقد العربي ال�ق�دی�م وأن ل�م 
یبقَّ منھا اآلن إال قولنا " خیلَّ ل�ي أن�ك 

 فعلت كذا وكذا ".

واا  ا ا 

 في مساٍء صاْف..ساحر األطیافْ  سالم التمیمي/العراق
 جدَّ بالتذكاْر ..موجةُ األفكارْ 
 أیقظْت قلبي..شدَِّت األوتارْ 

 قلُت للمحبوب..
 في ھًوى مسكوبْ 
 قلبَي المشبوْب..

 حّرقتھُ الناْر..َمن یطیُق النار ؟
 ھل لنا أعذاْر ؟

 قالِت األنظاْر..قلُت لن نحتاْر..
 في ِحمى األشجاْر..

 ُعُشنا المختار..
 فاتبعي خطوي..

 واحذري األخطارْ 
 فانبرت تھمْس :

اْر..!  أیھا المكَّ
       ** 

 قالت األشجاْن..
 قلت لیس اآلن
 كلُّ شيٍء فانْ 

 فاحرقي األحزانْ 
 في اللظى النشوانْ 
 واغمري الوجدانْ 

 بالھوى الریَّانْ 
 فاستدارت لي :
 یاسلیَل الجاْن..

 مقنٌع كم ذا..
 منطُق الشیطاْن..!

          ** 

 صاَح باألفناْن..
 شاعٌر فنَّانْ 

 یرسُل األلحاْن..
 روحھ ُ الھیمانْ 
 قلُت أّما اآلن ..
 دوُرنا قد حانْ 

 فاستوت : مھًال 
 أیھا الثرثارْ 

 إّن لي فنّي .. فاحتِرْس منِّي
 إّن في ردني..
 تكمن ُ األخطارْ 
 إن تكن حقاً..

 فارسي المغوارْ 
 فاحتمل حتى..
 آخِر المشوارْ 

 أم ستھوي إْن..
  مّسَك التیّارْ 

 : یاللعار  قلتُ 
  قلبَي المزروعْ 
 في حقوِل النارْ 

 لیَس َمن یخشى
 صعقةَ التیَّارْ 

 واستبَدَّت بي..
 ثورةُ اإلعصارْ 

 ِصحُت باألقماْر..
  أطفئوا األنوارْ 

 ثمَّ ذبنا في..
 نسمِة األسحاْر..!

 

 ار ..
  ار

 
 

 د. نصر عبد القادر/ مصر
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 أمي یا َزھرةُ ْعمري 

 وَمعِك أَْحلى أَیاُم سنْیني 

 أَنِْت فْي ُدنیاي قَْصةٌ  

غیر    بَدأَْت فْي قَلبّي الصَّ

  وتَّرْعرَع فْي ُعْھدِة ُحبِّك فَریَضة 

 فَّسواِك فْي شَّرعِ الُحّب الُمقَدسِ نَوافْل

حائُف َعشقُِك َكتَّبتُھا َودَونتُھا  صَّ

  َوتیِرةُ تَّنِْھیدة ُصوفْیة 

  تَّغدو وتَُّروح بأَودیة ٍ

بیعي أَدٌب وَشعر   أَزھَرْت فْي رَّ

یالِ   تَّتَجلى منُْذ طفُولَتي فَي بُْحوِر الخَّ

وِد ُدَرراً   واْطِري تَّفیُض َعلَى الوجُّ    َوخَّ

  ُكَل َصباح ٍ وَمساء 

 فأَْستَقبلي فَّیُض شَّوقاً ھَاتِف

  آسَمى آیاُت الُحّب والسَّالم  

  لتَّملَئي ُروحي ِمْن نَبْعِ 

ماویاً  نانِك حبًا سَّ  حَّ

یاكِ   َونفَْحةٌ تَّتھاوى ِمْن ُمحَّ

ور الْجنَان     َرونَقھُ ِمسُك حُّ

 َوَكیْف یَّنَضُب وأَنِت َمنْبَعھُ 

ْحمنِ  یِن فَّیضِ الرَّ      فْي عَّ

بیعُ    إستَّفاقَْت ْغیوُم الرَّ

ماال  ِمْن نَّظَرِة ُمقلَتَیِك جَّ

وَضتُكِ    َذرأَِت نَبضاً یُنِعشنِي فْي رَّ

   أَْجمُل أَْسراِري الُروح والعَصا والَصولَجان

ماء ِ  و بِحاُر العَشِق ِمْن قَّطَراِت طَِّل السَّ

 َكالؤلؤ المَّكنُون تَّطفُو فَّوقَ 

ود ِفَھََّب نَِّسیمُ    َراَحتیَِك َعلَى الوجُّ

  األَلطَاِف فْیِھا نَّجاتِي َوُمناَجاتِي 

  یَّمُر بِنَّھِر الَكوثَِر َعذب 

 ِسُر ُمبتَغاهُ القَّداَسةَ إْعتََّصمتُ 

  بِِھ َعْن العَالمِ  

  یأَْخُذنِي إلى لُقیّاِك ْعنَد بُزوغِ الفَّجر 

 نُّور َوْجھُِك قَمٌر ُمنِیٌر یَّْغمُرنِي 

حٌي إلھّي        َك وَّ

  لَما تََّجلى حْسنُِك فْي َمنازلِ 

یاءِ    الْعفَِّة َو الحَّ

  أَبَحرُت فْي بَحِر الَكالِم ألَقْتَفِي 

 لَِك ِمْن َمملََكِة الھَّواِشمِ 

یَحانِ  وح ِ والرَّ    أَكالیُل الرَّ

 وزھُور الفْرَدوس ِمْن أَْحلَى

   وأَْجمِل الَكالم 

 أمي یا ْجسُر الُحّب الُمقََّدس

نة ِ اْعد بِي إلى الجَّ  الصَّ

امتَة الُمقَّدَسة لواتُِك الصَّ   صَّ

جِ الْحكَمة ِ  تُھِدینْي إلى لُجَّ

ماوات  وَملَكوُت السَّ

مِت لِي ُخطواْت َسعاَدتي    َرسَّ

   قَبَل أَن تَرى َعینْي النُور

  َزرعِت الفَّرَح وروداً و نَثَرتِي

  َعبیُر رائِحتُھا فْي أَرضي الطَیبةِ 

 قْطٌَع متَجاوراْت َوَجنات ِمْن أَعناب ٍ 

  َوزروع ٍ ونَخیل ْصنوان َوَغیُر ْصنوان

  َوَجعلتي ِمْن ُروِحَك الُمقََّدَسةِ  

 وشاٌح یَحمینْي َودقاُت قَلبُّكِ 

ِكینةً و إْطمئنَان      النَّقُي تَّنِھیدةَ سَّ

 لقَلبّي بأَْجمِل األَلحانِ 

  أَْحالم تَّرنیِمةٌ  ُعزفَّْت ِمْن َعالِم الغَیِب  

 طََربْت لَھا ُروحي العاِشقَة الُمتَّعلقَة

   بعَینَیِك َوْحَدھُما نُور األَمل 

 وبقایا األَحالم یَشُع بَریقٌ  

  وثَقةٌ بِوّعدِك لِغَد ٍأَجَمل 

 یَزیُن أَیاُم َحیاتِي أَحفَظیني

  أَیامي بَاقي  فْي رّضاِك  

 بِعبِق الذكَریات ِ

  أَھواهُ  أمي یا ُحباً خالداً  

ماء    یا جسراً سماویاً َجبین السَّ

 یَھدیني إلى َروضِ الھُدى 

 .  و ُسلَِم ُحبِّ هللا 

الع�م�ل ال�ف�ن�ي ب�ریش�ة ال�ف�ن�ان إی�اد ال�م�وس�وي/ 
  العراق

 

 أُْ   اّ اَس
 
 
 
   دنیا الحسني/ العراق 

كنّا صغاًرا في أزقة الكراد، نقتني نحاًسا، وال نب�ی�ع�ھ ألب�ي ال�ع�ت�ی�ق، ألنّ�ھ     
غالبًا مایشتریھ منّا بثمن بخس الیساوي معاناة بحثنا ال�م�ض�ن�ي ع�ن�ھ ت�ح�ت 
أشعة تموز الحارقة. فضًال عن ذلك استغراقنا لفترات زمن�یّ�ة ب�ع�ی�دة ل�ل�ظ�ف�ر 
بتلك الكنوز التي كنّا نحسبھا ھكذا في أعیننا، إال أنّھا في حقیقتھا ال تس�اوي 

 .سوى دّسھا في حاویات القمامة
مدى جسامتھا في وج�دان�ن�ا،   ھذه الكنوز التي ال تعبأ نساء الحي بھا وال إلى

  .ولو أن واحدة منھّن التفتْت لذلك لما ألقتھا في صنادیق القمامة
وبالفعل فبعض أولئك النسوة المعدمات أصبحن یترق�ب�ن خ�ط�وات�ن�ا ال�وئ�ی�دة، 
ویتحّسسن ھسیسنا الطفولي كم�ا ت�ت�ح�ّس�س م�ق�ای�ی�س ال�ت�رم�وم�ت�ر درج�ات 
الحرارة.. فیقودھّن جشعھّن إلى انتھاز ف�رص�ة ن�وم�ن�ا ف�ی�ق�ت�ح�م�ن ح�اوی�ات 

   .القمامة عند خیوط الفجر األُولى
ت�ق�ّص�ي أم�اك�ن أخ�رى أك�ث�ر ب�ع�ًدا   لذلك تتغیّر لدینا ستراتیجیة ال�ب�ح�ث ف�ي

  وأكتناًزا بمخلّفات العتیق. وأجود تلك المواقع ھي حاویات قصور األغنیاء
في حي بابل والخسرویة، حیث ال أحد ھناك یعیر أیّما أھّمی�ة ل�ب�ح�ث�ن�ا، ب�ل    

غالبّا ما كانوا یرمقوننا من خلف ن�ظ�ارات�ھ�م الش�م�س�ی�ة وب�دالت�ھ�م ال�ف�ارھ�ة 
نظرھم ألّي كلب سائب اعتاد أن یدّس رأسھ صباًحا ومساًء في ثنایا مزابلھ�م 

  ..المكتنزة بمقنیات لم تبلغ بعد منتصف عمرھا
لذا تمضي األیام وقد اقتنى كّل منّا أكواًما من نحاس، فافون، أسالك، أوان�ي، 

نحملھا في كیس بن�ّي ك�ب�ی�ر، م�ھ�رول�ی�ن، ف�رح�ی�ن. ص�دى   قضبان، قدور...
ال�ك�راد وال�ت�ع�ی�س   أصواتنا الملعلع�ة ت�م�ّر ب�م�ح�اذاة ج�در وش�ن�اش�ی�ل أزق�ة

والمھدیة. لكن ما إن نضع بضاعتنا في سوق الحل�ة ال�ك�ب�ی�ر ح�ت�ى ت�ت�ق�ھ�ق�ر 
أصوات حناجرنا الواھنة في زق�اق س�وق الص�فّ�اری�ن ت�ح�ت وط�أة ط�رق�ات 

  .متعاقبة، صاخبة، منبعثة من مطارقھم الرنّانة
نلوذ ھناك صامتین، وجلین. محّدقین إلى ما یدور من حولن�ا ب�رھ�ب�ة وك�أنّ�ن�ا 

 :نشھد حربًا حقیقیة تدور رحاھا بین أناس متماثلین في كّل شي
مطارقھم، سنادینھم، أكوار النار، قدورھم، زناجیلھم، سیوفھم، مساح�ی�ھ�م،  

فؤوسھم، مناجلھم، سكاكینھم، أوانیھم، أباریق ش�اي وف�وان�ی�س م�زخ�رف�ة، 
 .ومالعق نحاسیة

في خضّم حرب ضروس. نساومھم بدھاء واحًدا واحًدا ثّم نستذكر ذاك ال�ذي  
دفع لنا أكثر من غیره. وبعد أن نظفر بمن یبتاع منّا بسعر أعلى. ن�ع�دو ب�ك�ّل 

 .ما أوتینا من قوة كحمیر ألقت أثقالھا وآبت تتقافز بخفة وحیویة
اجتزنا محلة المھدیة، ومن تحت أغصان سدرة مت�ھ�ّدل�ة ع�ل�ى أس�ی�ج�ة دور 

 :ِضئال، متالصقات، أخذنا نشدو أشعاًرا دارجة
 أرید أنصب عزه الروحي وقیمھ"

 عدھم وقیمة   على الماظل بخت
 كلھ تغمس بعنبر وقیمة

 ".وآنھ راس البصل حسرة علیھ
وبینما كنّا نلھو، نتمازح، نحتفل ببیع بضاع�ة م�زج�اة، وإذا بص�دی�ق�ن�ا ال�ذي 
قبض اموالنا نیابة عنّا یفّر بھا فرار ظبي قافز، فلحقتھ سیقاننا كالری�ح ع�ب�ر 
أزقة المھدیة، ثم تعقبناه عبر متنزه الش�ع�ب م�روًرا ب�م�درس�ة ال�وث�ب�ة ح�ت�ى 

  .بلغت أحذیتنا المھترئة محلة التعیس وقد أستولى اإلعیاء على أنفاسنا
غیر أنّنا لم نستیأس من الظف�ر ب�ھ واس�ت�ع�ادة أم�وال�ن�ا ال�م�ن�ھ�وب�ة، ف�م�ا إن 
استقرت أقدامنا في محلة الكراد حتى أمسكناه ھناك من یاقة قمیصھ الطویل�ة 

 .عند مقام الخضر
أحسسُت بقلبي وكأنّھ یوشك أن ینسّل من صدري بفعل لھاثي الخانق.. إال أن 

 :ذلك الفتى قد أمطَرنا في الحال بوابل من قھقھات سمجة، مردًدا
 .كنت أمزح معكم -

في زقاق الھیتاویین، اقتسمنا أموالنا فیما بیننا بالسویة.. وبدأ كّل منّا یقت�رح 
یتجھ  ما سیشتریھ بأموالھ الخاصة.. لكنّنا في نھایة المطاف أرتأینا جمیّعا أن

مؤشر بوصلتنا ھذه المرة صوب سوق المغازة لشراء أردیة عص�ری�ة ل�ع�ی�د 
الفطر القادم كي نردع بھا عیونًا ال .تتحّسس على الدوام حقیقة وجودنا بی�ن 

 ظَْھرانیِھا
 
 

أ       
 
 
 

     جلیل كریم/ العراق



كل ما ھو مطبوخ ینتمي إلى (الثقافة)، بینما ی�ن�ت�م�ي  
 .كل ما ھو نيء إلى (الطبیعة)

لكي نفھم مكونات وآلیات الطبخ التي نقوم بھا الی�وم، 
ال بد أن نطلع على المطبخ ما قبل أرب�ع�ة آالف ع�ام 
وما ھي مكوناتھ وآلیة طبخھ والطبخات التي افرزھ�ا 

 من خالل حضارات خالدة.
فحضارة بالد الرافدین امتدت أراضیھا لتشمل أجزاء 
من تركیا وإی�ران والش�ام واتس�ع�ت ل�ت�ض�م م�زی�ًج�ا 
مختلفًا من المجموعات ال�ع�رق�ی�ة م�ث�ل الس�وم�ری�ی�ن 
واألكدیین واآلشوریین والبابلیین، وتمیزت الحضارة 
العراقیة القدیمة بعناصر معینة واعتماھم بشكل كبی�ر 
على الحنطة والشعیر والتمور، ومن الفواك�ھ ال�ت�ف�اح 
والتین والعنب وفواكھ أخرى تستعمل ب�ك�م�ی�ات أق�ل 
مثل المشمش والكرز والتوت واإلجاص، وب�ال�ن�س�ب�ة 
إلى الخضار اعتمدوا ع�ل�ى ال�ب�ص�ل وال�ث�وم وع�ل�ى 
األشكال القدیمة للخس والشمندر وال�ب�ازالء وال�ل�ف�ت 

 والعدس والخیار. 
ویعتبر المطبخ أحد الحجرات األساسیة الموجودة في 
كل أنواع المنازل، وقد تطور المطبخ عبر ال�ع�ص�ور 

ما بین الماض�ي ال�ذي ی�ح�م�ل م�ع�ھ ، تطوراً ملحوظا
عبق التاریخ الكثیر من العصور الماضیة، والحاضر 
والمستقبل، والتي تحمل التاریخ على كتفیھا والكث�ی�ر 
من األیام الحالیة، وتؤثر الع�ص�ور ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 األمور ومنھا المطبخ.
یعتبر المطبخ النواة في كل بیت، حتى إن اسمھ ب�ات 
في بعض اللغات مرادفاً للعائلة، وھو ح�ك�ای�ة ت�ط�ور 
بدأت فصولھا قبل مئات آالف الس�ن�ی�ن، وتس�ارع�ت 
بشكل مدھش في العصر الحدی�ث، ف�ي ال�ب�دای�ة ك�ان 
الموقد ھو نواة مطبخ الیوم، كما كان من�ط�ل�ق نش�أت�ھ 
ومحور تطوره، وظھر عندما اكتشف اإلنسان الن�ار، 
والطعام المطبوخ على النار ھو ألّذ طعماً، وی�ح�ت�م�ل 
أن یكون ذلك قد حصل قبل أكث�ر م�ن م�ل�ی�ون س�ن�ة، 
حسبما استخلص بعض العلماء، من اك�ت�ش�اف ب�ق�ای�ا 
موقد في كھف "ون�دروی�رك" ف�ي ج�ن�وب إف�ری�ق�ی�ا، 
ولكن إجماع العلماء یقتصر عل�ى أن اإلنس�ان ع�رف 

سن�ة، وت�أك�د  400.000طھي الطعام على النار قبل 
ذلك بفعل اكتشاف كثیر من الح�ف�ر ال�م�ح�ت�وی�ة ع�ل�ى 
بقایا الحطب المحروق المختلط بع�ظ�ام ال�ح�ی�وان�ات، 

 في أماكن عدیدة من الدول.
كان الموقد األول عبارة عن حفرة في األرض، وم�ن 
ر ل�ی�ص�ب�ح ف�وق األرض، ول�ت�الف�ي ت�ط�ای�ر  ثم تطوَّ
الشرر في الھواء، تعلَّم اإلنسان إحاطة النار ب�ب�ع�ض 
الحجارة، ومن ثم بناء سور صغیر من الطین حولھا، 
وھذا الموقد البسیط ظھر قبل أكثر م�ن عش�رة آالف 
سنة، ال یزال حتى الی�وم ی�خ�ت�زل ب�م�ف�رده ال�م�ط�ب�خ 
بأسره في أریاف بعض الدول، حیث یقتصر المطب�خ 
على ھذا ال�م�وق�د ال�ُم�ق�ام خ�ارج�اً ف�ي ف�ن�اء ال�ب�ی�ت. 
فالمطبخ بجمیع مكوناتھ وجمیع جوانبھ، یخ�ت�ل�ف م�ن 
حضارة إلى أخ�رى، وم�ن عص�ر إل�ى آخ�ر، وك�ل 
عصر یضع بصمتھ الخاصة بھ ویُخل�د ت�اری�خ�ھ ع�ن 

 طریق تأثیره في الكثیر من األمور.
كان المطبخ أثناء ال�ح�ض�ارة ال�ی�ون�ان�ی�ة ع�ب�ارة ع�ن 
فسحة واسعة مفتوح�ة م�ن األع�ل�ى، وھ�ذه ال�ف�س�ح�ة 
تكون في منتصف البیت، وكانت ال�م�رأة أث�ن�اء ت�ل�ك 
الحضارة تطھي الط�ع�ام ف�ي ھ�ذا ال�م�ك�ان، وب�ق�دوم 
الحضارة الرومانیة، أصبحت المط�اب�خ ت�ت�واج�د ف�ي 
المناطق العامة، بھذه الطریقة تذھب ج�م�ی�ع ال�ن�س�اء 
إلى تلك الم�ط�اب�خ ال�ع�ام�ة ح�ت�ى ت�ح�ض�رن ال�ط�ع�ام 
لمنازلھن، ویُذكر أن�ھ ف�ي ھ�ذا ال�ع�ص�ر ك�ان ھ�ن�اك 
مطابخ خاصة أیضاً، ولكن كان یمتلك�ھ�ا األش�خ�اص 
األغنیاء، فھذه المطابخ تتواج�د ب�ال�ق�رب م�ن ب�ی�وت 

األغنیاء أو بداخلھا، فال یذھب ھؤالء األشخاص إلى 
المطابخ العامة، وعلى الرغم من قلة المعلوم�ات ع�ن 
وصف المطبخ في الحضارة اإلسالمی�ة، ف�إن األدب 
الشعبي یشیر بوضوح، إل�ى أن ب�ی�وت ال�ع�ام�ة ف�ي 
العصر الوسیط في كل من بغداد ودمشق وال�ق�اھ�رة، 
كانت تخلو من المطابخ وتعتمد على المطابخ العامة، 
إذ كان الناس یحتف�ظ�ون ف�ي ب�ی�وت�ھ�م ب�ال�م�ؤن ال�ت�ي 
یحتاجونھا، ویرسلون یومیاً مستلزمات الط�ب�خ�ة م�ن 
حبوب ولحوم وخضار إلى مطبخ عام، حی�ث ت�ط�ب�خ 
د. غی�ر أن  ویعاد إرسالھا إلى بیوتھم في الوقت المحدَّ

 الحال كان مختلفاً في قصور األغنیاء والحّكام.
یقال إن السلطان قانصوه الغوري وھو من س�الط�ی�ن 
الممالیك، مد في السماط أربعم�ائ�ة ص�ح�ن ص�ی�ن�ي، 
وطلب بأن تعمل المأمون�ی�ة ال�ح�م�وی�ة، وك�ل ق�ط�ع�ة 
نصف رطل، وكان من اإلوز والدجاج والغن�م م�ا ال 
ینحصر، ومن اللحم أل�ف وخ�م�س�م�ائ�ة رط�ل، وم�ن 
الدجاج ألف طیر، ومن اإلوز خمسمائة ط�ی�ر، وم�ن 
الغنم المع�ل�وف خ�م�س�ون م�ع�ل�وفً�ا، وم�ن ال�رمس�ان 
الرضع أربعون رمسیا حتى قیل: صرف ع�ل�ى ذل�ك 
السماط فوق األلف دینار، بما فیھ من حلوى وف�اك�ھ�ة 
وسكر وغیر ذلك، وك�ان�ت ل�ی�ل�ة مش�ھ�ودة، وك�ان�ت 
األطباق تقاس باألمت�ار، ف�م�ن ال�ط�ب�ی�ع�ي أن ت�ق�اس 

 المطابخ بعشراتھا.
وخالل العصور الوسطى في أوروبا، ع�ن�دم�ا ك�ان�ت 
بیوت العامة تتألَّف من غرفة طویلة، والم�ط�ب�خ ی�ق�ع 
في منتصف المسافة ما بی�ن ب�اب ال�م�دخ�ل وال�م�دف�أة 
التي تستخدم نارھا للطبخ والتدفئة واإلنارة، أم�ا ف�ي 
قصور النبالء، فقد كان في معظم�ھ�ا غ�رف�ة خ�اص�ة 
تكون مطبخاً، ولكن مع بدایات عصر النھضة ص�ار 
ھؤالء یبنون مطاب�خ م�ن�ف�ص�ل�ة ع�ن م�ب�ن�ى ال�ق�ص�ر 
الرئیسي، لحمایتھ من الدخان وروائح األطعمة ال�ت�ي 
قد تعكر علیھم استقباالت�ھ�م ال�رس�م�ی�ة، وف�ي أواخ�ر 
العصر الوسیط، تم ابتك�ار م�واق�د ال�ت�دف�ئ�ة ال�م�ب�ن�ی�ة 
بالحجارة بمدخنة تشفط الدخان إلى ما فوق الس�ط�ح، 
ففقد موقد المطبخ وظیفتـھ ف�ي ال�ت�دف�ئ�ة، ف�ان�ف�ص�ل�ت 

 غرفــة الجلوس عن المطبخ، 
رة من الدخان. وال�ت�ط�ور ال�ث�ان�ي ال�ذي ش�ھ�ده  متحرَّ
عص��ر ال��ن��ھ��ض��ة األوروب��ی��ة، اب��ت��ك��ار م��زی��د م��ن 
مستلزمات المطبخ، التي لم تعد تقتصر على ال�م�وق�د 
الحجري وبعض القدور، بل تظھر بعض الرسومات 
العائدة إلى تلك الفترة، وجود م�واق�د م�ع�دن�ی�ة ت�ع�م�ل 
على الحطب أو الفحم، ویُنفخ فیھا الھواء میكان�ی�ك�ی�اً، 
ومزودة بذراع میكانیكیة لتقلی�ب ال�م�ش�اوي، یُ�ن�س�ب 

 اختراعھ إلى لیوناردو دا فنشي.
بعیًدا عن صورة المستقبل، وعودة للماضي للت�ع�رف 
على مطابخ العالم القدیم، یعرض لنا ك�ت�اب "ال�ط�ب�خ 

في الحضارات القدیمة" من تألی�ف ك�اث�ي ك�وف�م�ان، 
شرًحا مفصًال عن ثقافة الغذاء لدى الشعوب الق�دی�م�ة 
مثل مصر والعراق والرومان والیون�ان، ب�االع�ت�م�اد 
على النصوص المكتوبة قدیًما بشأن األدب المطبخ�ي 
الذي كان حكًرا على ال�ن�خ�ب�ة ال�م�ث�ق�ف�ة م�ن األط�ب�اء 
واألدباء والفالسفة، كما یوضح لن�ا اخ�ت�الف ق�ی�م�ت�ھ 

 وفقًا لكل شعب.
فعلى سبیل المثال قدس اإلنكشاریین ف�ن ال�ط�ب�خ، إذ 
وصفھم ال�م�ؤرخ وع�ال�م االج�ت�م�اع ال�ع�راق�ي ع�ل�ي 
الوردي بأنھم "یعطون أھمیة كبی�رة ل�ل�ط�ب�خ وت�ق�دی�م 
الطعام، فھم مثًال یقدسون قدور الطبخ وال یفارقون�ھ�ا 
حت�ى ف�ي أوق�ات ال�ح�رب وی�داف�ع�ون ع�ن�ھ�ا دف�اًع�ا 
مستمیتًا"، ھذا باإلضاف�ة إل�ى أرق�ام ال�م�ؤن ال�ھ�ائ�ل�ة 
ومواد المطبخ التي كانت ترافق الجیش اإلنك�ش�اري، 

وحین قضى الممالیك على الجیش اإلنكشاري قض�ى 
على ثقافتھ المطبخیة أیًضا، وبالتزامن مع االح�ت�الل 
اإلنكلیزي تراجعت نظرة االحترام والتقدیر للعامل�ی�ن 
في المطبخ، وبالتالي ت�خ�ل�ى األدب�اء واألط�ب�اء ع�ن 

 الكتابة عنھ.
اختلفت الوجبات الغذائیة ومكونات الطعام باخ�ت�الف 
الظروف المناخیة والعوامل الجغرافیة، فبالنسب�ة إل�ى 
ال�م�ش��روب�ات، اع�ت��م�د أغ��ل�ب س�ك��ان مص��ر وب��الد 
الرافدین على شرب الجع�ة ی�وم�یً�ا واألغ�ن�ی�اء م�ن�ھ�م 
كانوا یفضلون الخمر، ھ�ذا ب�ال�ج�ان�ب إل�ى ال�روم�ان 
واإلغریق الذین فضلوا الخمرة عن الجعة، باست�ث�ن�اء 
الرومان الفقراء الذین عاشوا في مناطق لم تسمح لھم 

 الظروف المناخیة بزراعة الكروم.
أما التوابل، فمن المتعارف أنھا كانت باھظة ال�ث�م�ن، 
وكانت تستورد منھا بكمیات قلیلة جًدا، الست�خ�دام�ھ�ا 
في العطور واألدویة، مثل الزنجبیل والقرفة وج�وزة 
الطیب والقرن�ف�ل، ب�اس�ت�ث�ن�اء ال�ف�ل�ف�ل األس�ود ال�ذي 
استخدمھ اإلغریق بكمیات قلیلة، والرومان ب�ك�ی�م�ات 
كبیرة، وفتحوا طرق التجارة إلى الھند وم�ا ورائ�ھ�ا، 
وحظي زیت الزیتون بمكانة مھمة، فكان ین�ظ�ر إل�ی�ھ 
بترف ویصدر إلى مصر وب�الد ال�راف�دی�ن، ب�ع�د أن 
اعتادوا ألزمنة طوی�ل�ة ع�ل�ى زی�ت�ي الس�م�س�م وب�ذر 
الكتان، بینما كان�ا یس�ت�خ�دم�ا ب�ك�ث�رة ف�ي ال�ح�ض�ارة 
اإلغریقیة والرومانیة، أما السكر فلم یعرف سوى في 
القرن الرابع قبل المیالد، واس�ت�ع�م�ل ك�دواء لس�ن�ی�ن 
طویلة، لذلك استخ�دم�ت الش�ع�وب ال�ق�دی�م�ة ال�ع�س�ل 
والتین والعنب والتمر لتحلی�ة األط�ع�م�ة، وم�ن أوج�ھ 
االختالف اإلضافیة بین الماضي والحاضر، لم توجد 
البطاطا والقھوة وال�ف�ان�ی�ال والش�ك�والت�ة وال�ط�م�اط�م 
والفلفل الحلو والفاصولیاء والیقطین في ت�ل�ك األی�ام، 

 لذلك تفتقر أطباقھم لھذه المكونات.
والمثیر للدھشة، أن بعض األغذیة ال�ت�ي نس�ت�خ�دم�ھ�ا 
في یومنا الحالّي لم تكن بنفس الھی�ئ�ة، ف�ق�دی�ًم�ا، ك�ان 
البطیخ أقل بدانة، وكان ال�خ�س م�ن ال�ن�وع ال�ط�وی�ل 

المھلھل ولھ مذاق مر نوًعا م�ا، أم�ا ال�خ�س ال�م�دور 
الحدیث فھو لم یوجد في تلك الفترة، ھذا إل�ى ج�ان�ب 
الجزر الحلو البرتقالي الذي كانت ألوانھ أشبھ بأل�وان 
قوس قزح من البنفسجي إلى األحمر إلى األصفر إلى 
األبیض، وبھذا نستنتج أن أطعمة المطبخ القدیم كانت 
أكثر مرارة من األغذیة الحدیثة. أما ع�ادات ال�م�ائ�دة 
في الحضارات القدیمة، كان�ت األط�ع�م�ة ت�ق�دم ع�ل�ى 
شكل قطع صغیرة أو طریة ح�ت�ى یس�ھ�ل ت�ق�ط�ی�ع�ھ�ا 
وتناولھا ع�ل�ى ال�م�ائ�دة ب�األی�دي، وك�ان ی�ت�م ت�ن�اول 
األطعمة في أثناء وضعیة االتك�اء ول�ی�س ال�ج�ل�وس، 
لكن ھذه الطریقة اختلف�ت ت�دری�ج�یً�ا، ف�ل�ط�ال�م�ا ك�ان 
الجلوس بانتصاب الطریق�ة األك�ث�ر ت�ھ�ذی�بً�ا ل�ألك�ل، 
ولكن بحلول القرن السابع قبل المیالد، ب�دأ األث�ری�اء 
یتمددون على أرائك ف�ي ال�وج�ب�ات غ�ی�ر ال�رس�م�ی�ة، 
واستبعدت النساء من حفالت األكل في الیونان، وفي 
حال حضورھن ف�ي أي حض�ارة ك�ن ی�ج�ل�س�ن وال 
یتمددن على األرائك، وفیما بعد أصبح األكل بطریقة 
الجلوس في الحضارة الرومان�ی�ة واإلغ�ری�ق�ی�ة دل�ی�ل 

 على الدونیة.
وقدم مطبخ حضارة ب�الد ال�راف�دی�ن ل�م�وائ�د ال�ع�ال�م 

اعتبرت األفران ال�ح�ج�ری�ة واح�دة م�ن   حیثالقدیم، 
ب�ال�ن�س�ب�ة وأھم اإلنجازات التي طورھا السومریون، 

إلى اللحوم، فلقد استھلكوا أكثر من خمسین نوًعا م�ن 
السمك وبرعوا في تقن�ی�ات ح�ف�ظ�ھ س�واء م�م�ل�ح أو 
مخلل أو مجفف أو مشوي، م�ع ال�ع�ل�م أن�ھ ك�ان م�ن 
المحرمات على ال�ك�ھ�ن�ة، واش�ت�ھ�روا ب�ح�ب�ھ�م ل�ل�ح�م 
األغنام والماعز، رغم اعتق�ادھ�م أن ال�ح�ل�ی�ب غ�ذاء 
للطبقة الدنیا، أما لحوم األبقار فلقد ك�ان�ت ت�خ�ص�ص 
للمعابد والق�ص�ور واالح�ت�ف�االت ال�ع�ام�ة، وب�م�رور 
الزمن أصبحت لحوم ال�خ�ن�ازی�ر ت�ق�ت�رن ب�ال�ط�ب�ق�ات 
الوسطى والمعدمة، ودلیًال على ذلك المثل السوم�ري 
الذي یقول: "اللحم بالدھن جید جًدا! اللحم مع الش�ح�م 
جید جًدا! ماذا سنعطي لألََمِة ل�ت�أك�ل�ھ؟ ف�ل�ت�أك�ل ف�خ�ذ 
الخنزیر"، ونھایة اع�ت�ب�روا ال�ج�راد وج�ب�ھ�ة ش�ھ�ی�ة 
وغنیة. كما لم یعرف العسل في بالد الرافدین إال ف�ي 
األلفیة األولى قبل المیالد، لكنھ كان یستورد ل�ل�ن�خ�ب�ة 

التحلیة األكثر شیوًع�ا  االجتماعیة، وكان دبس التمور
خدمت ثقافة المطبخ في ذاك الحین، وبحسب الكتاب 

تن�اول�ت   طبقات المجتمع المختلفة في بالد الرافدین،
النخب ال�ح�ض�ری�ة أرب�ع وج�ب�ات ی�وم�یً�ا، وج�ب�ت�ی�ن 
رئیسی�ت�ی�ن، إح�داھ�م�ا ف�ي الص�ب�اح، واألخ�رى م�ع 
الغروب، مع وجبتین خفیفتین، أما العمال أو بخاص�ة 
الفالحین فال ی�ت�ن�اول�ون س�وى وج�ب�ت�ی�ن ف�ي ال�ی�وم، 
واشتھرت تلك الحقبة بموائد الع�ش�اء ال�ل�ی�ل�ی�ة، ال�ت�ي 
كانت تزین بالمصابیح الزیتیة واألض�واء ال�ب�اھ�ظ�ة، 
وكانت تمتلئ الموائ�د ب�األك�واب وال�ك�ؤوس األن�ی�ق�ة 
المصنعة من بیض النعام واألح�ج�ار ش�ب�ھ ال�ك�ری�م�ة 
والفضة، وكان یدھن الضی�وف ب�ال�زی�وت ال�م�ع�ط�رة 
ویشعل البخور لھم، واعتاد ھؤالء الضیوف الجلوس 
في أماكن مخصصة لھم بحسب ترتیبھم الوظیفي، أو 
مكانتھم في القصر أو أصلھم العرق�ي، واع�ت�ب�ر م�ن 
المھین أن یأكل أح�د أف�راد ال�ن�خ�ب�ة م�ع ال�ف�ق�راء أو 

 الخدم، أو رفض الحضور إلى العزائم الرسمیة.
 وللحدیث تكملة 

المرجع: الطبخ في الحضارات القدیمة تأل�ی�ف ك�اث�ي 
 كوفمان
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 إعداد: بدري نوئیلیوسف
 السوید

ً ا 
  56أیام زمان الجزء 
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 ما الذي یجعلنا نرقص على أنغام الموسیقى ؟ 
 .أسأل أمي المنھمكة في أعمال المنزل .تصمت

 . ال تجیبني . وال تبّدد حیرة في نفسي
تبدو دائما شاردة الذھن وكأنھا تسكن عالما آخر. 
تنھي الطبخ و تمّر إلى الكنس .تتّم الكنس وتنتقل 
إلى غسل الثیاب وھكذا ھ�ي ح�ال�ھ�ا م�ن ال�ت�ع�ب 

 .الصامت .ال تتوقف إال للصالة
ثم تع�ود إل�ى ن�ف�س ال�دّوام�ة م�رة أخ�رى ت�دور 
بداخلھا حتى تستنفذ ك�ل ط�اق�ت�ھ�ا و ت�ل�ت�ھ�م م�ن 

 . جسدھا النحیل أجزاء و أجزاء
  مؤخرا صارت أمي تصلي جالسة على كرسي

 . ظھرھا یؤلمھا .ال تشتكي أبدا
أدركت ألمھا ألن أختي الكبیرة ح�دث�ت�ن�ي م�رة أن 

 . . جدتي كانت تؤدي صالتھا جالسة على كرسي
 إذا أمي تتألم ! مما تتألم أیضا یا ربي ؟

 .. أمام صمتھا أتركھا و أبتعد
 ...أدخل قاعة الجلوس ...أقف فوق السّجاد

 . أجیل بصري في المكان
ال أجد ما ألھو بھ ..جھاز التلف�از ی�ع�رض ص�ورا 

 . متحّركة تشغّلھا أختي دائما
 ..ال یسمح لنا سوى بمشاھدة الصور المتحركة

أمسك بجھاز التحكم و أبدأ بالضغط ع�ل�ى أزراره 
الملّونة واحدا تلو اآلخ�ر ك�ل�ع�ب�ة ال�ھ�ات�ف ال�ت�ي 

 . تملكھا ابنة عمتي
م��ّرت أص��وات ال��ق��ن��وات بس��رع��ة كس��م��ف��ون��ی��ة 
متقطّعة .توقفت ضاحكة .كانت القناة التي حططت 
الّرحال فیھا تبّث أغنیة شعبی�ة راقص�ة . ال�ف�ن�ان 

 . یغني و الفتیات یتمایلن كعرائس البحر
بدأت ب�ت�ح�ری�ك خص�ري وص�رت أھ�ّزه بس�رع�ة 
ضاحكة . لم أستطع مقاومة سحر األغنیة . رفعت 

 . الصوت أكثر. صفقت بكفي مسایرة اإلیقاع
 : قدمت أختي راكضة نحوي

 ! مالذي تفعلینھ ؟سیعاقبنا أبي و تستاء أمي-
حاولت أن تفتك جھاز التحكم مني و لكني أبعدت�ھ 

 : قائلة متوّسلة
 ! أرجوك ! أرجوك ! فقط قلیال ! ارقصي معي

تحت إلحاحي .رقصت أختي و كان رقصھا أق�رب 
إلى رقص فتیات األغنیة من رقص�ي أن�ا الش�ب�ی�ھ 

 . بقفز األرانب
 ھّزي ! ھّزي ! ھیا ! ھھھھھ-

 . رّددت أختي كلمات األغنیة التي لم أفھمھا
 . كانت بارعة في الرقص تھّز خصرھا بإتقان

 : اقتربت منھا و قلت بتنفّس متسارع
 كیف تتقنین الرقص ھكذا ؟-
إنھ جنّي االھتزاز . م�ا أن ت�ل�ت�ق�ط أذن�ي ص�وت -

اإلیقاع حتى یتلبّسني و یسیّر خص�ري حس�ب م�ا 
 ..یرید

 ھّزي ھیّا ! ھھھھ
رقصت معھا .و في ك�ل ح�رك�ة أح�اول أن أھ�ت�ّز 

 ! أكثر. أنا أیضا یتلبّسني جنّي االھتزاز . یا سالم
 !. أحبك یا جنّي االھتزاز

 رعشات و خفقان وعالم من السعادة والحریّة.
جنّي بجناحین م�ث�ل ح�م�ام�ة خ�ال�ي س�الّم ت�ن�ش�د 

 .. الحریة دائما
كان خالي مولعا بتربیة الحمام .یعتني بھ .یحادثھ 
عن كل ما یفكر فیھ .تراه لساعات طوی�ل�ة م�اك�ث�ا 

 . بجانب الحمام و ھو یطعمھ
وما أن یبدأ بتعلیمھ إیصال الرسائل حت�ى ی�ع�ی�ش 

 . االنتكاسة تلو األخرى
 . یربط الرسالة في رجل الحمامة و یطیّرھا

تطیر ھذه األخیرة و ال تعود أبدا و ھكذا خسرھ�ّن 
 . جمیعا لكنھ لم یتوقف

دعك مما تحاول الوصول إلیھ ! ھدفك ال مع�ن�ى  -
 ! لھ

 . یؤنّبھ جدي داعیا لھ بالھدایة
ظّل خالي یطیّر الحمام و لم یفقد األمل من ع�ودة 

 . إحداھّن یوما ما
و أنا في قّمة السع�ادة أح�ل�ق م�ع ال�ح�م�ام�ات اذ 
بشبح ضخم الجثة یسد منافذ النور ویبسط العتمة 
على الغرفة . یسحب كامل األكسجین و ی�خ�ن�ق�ن�ي 
ممسكا إیاي م�ن ش�ع�ري و رق�ب�ت�ي ف�ي ق�ب�ض�ة 

 واحدة.
 

صرخت بأعلى صوتي متألّمة من ال�ق�ب�ض�ة ال�ت�ي 
 . تمّزق شعري

كانت أختي قد تنبّھت لقدومھ فتیبّست في مكان�ھ�ا 
أما أنا فقد اعتقدتھ سیتأخ�ر ف�ي ال�ع�م�ل ك�ال�ع�ادة 

 . فتماھیت مع الرقص و نسیت نفسي
 : أرعد والدي

علیكما اللعنة ! أال یكفي أني اب�ت�ل�ی�ت ب�ال�ب�ن�ات  -
 وترقصن أیضا ؟

دفعني أمامھ مردفا ذل�ك بض�رب�ة ق�وی�ة ك�ل�س�ع�ة 
 . سوط على مؤخرتي

 
 . صرخت من األلم و انكفأت على وجھي

التفت نحو أختي المتجّمدة كصنم تن�ت�ظ�ر ق�درھ�ا. 
رفع یده و صفعھا صفعة مدویة. ترنّحت و وقعت 

 . أرضا دون أن تصرخ أو تبكي
الصراخ والبكاء یعن�ي ھ�ل�ع ال�ج�ی�ران وف�زع�ھ�م 

 . وقدومھم الستطالع األمر
وھذا أمر مرفوض . ال�ب�ی�وت أس�رار وال ی�ج�وز 
للجیران االطالع علیھ�ا . إذا ی�ج�وز ل�وال�دي ان 

 . یرعبنا دون أن نستنجد بأحد
 ولكنھ لم یستطع منع ھلع أمي التي ارتمت بیني

وبینھ متوّسلة بقلب مرتجف خافق یكاد یقفز من  
 : صدرھا

 ! أرجوك ! یكفي -
 أین كنت ؟ -
 ! في السطح ، أنشر الثیاب -
  كیف لم تتفطني لما یفعلنھ بناتك ؟ -

 ! عدت إلى فجورك مرة أخرى ؟ علیك اللعنة
 .... ال ! ال ! أبدا -

وق��ب��ل أن ت��ك��م��ل أم��ي ك��الم��ھ��ا ت��وّج��ھ ن��ح��و 
 المطبخ .فتّشھ جیّدا . قلب جمیع محتویاتھ.

ثم غرف النوم وبعد ذل�ك ك�ام�ل ال�م�ن�زل. أح�دث 
 . فوضى عارمة كاإلعصار

 . لم یترك شیئا في مكانھ .خّرب المنزل
ع�ن م�اذا ی�ب��ح�ث ی�ا ت�رى؟ تس�اءل�ت ب�ھ�م��س  -

 .مرتجف
  شع شعر كراسة ...تلعثمت أختي فلم أفھم شیئا -
 

 " سمعت أبي یصرخ " أین الدفتر یا فاجرة ؟
 لقد مّزقتھ في المرة الفارطة . كّف عن إرعابنا. -
 . دفترك المشؤوم یتناسخ و یتوالد . سأجده -
 

 . في ھذه المرة سأمّزقك أنت بدال عنھ
قلب المنزل رأسا على عقب و عندما لم یجد شیئا 
كسر صحونا علی�ھ�ا ن�ق�وش ذھ�ب�ی�ة ك�ان�ت أم�ي 

 . تحبھا كثیرا ألنھا ھدیة من جدتي المتوفّاة
ضرب الباب بقوة و خرج ھائجا كثور ف�ي ح�ل�ب�ة 

 . الصراع
بكت أمي طویال كلیل عذابھا الذي ال ینتھ�ي. ل�ق�د 

 . أتلف بابا ذكرى عزیزة تحتفظ بھا من أمھا
في كل مرة یفتعل المشاكل و یكسر شی�ئ�ا ع�زی�زا 

 . على قلب أمي
 . حتى انكسرت أمي

 . ظللنا واجمتین ننظر بأسى لحالة أمي
یظّن أبي أن أمي مازالت تكتب الشعر و ت�خ�ف�ي -

 ... األمر عنھ
 . تكلّمت أختي بحزن

ساءت حالة أمي . أودعھا أبي الم�س�ت�ش�ف�ى ول�م 
 . یسمح لنا بزیارتنا

 
في صباح من تلك الصباح�ات ال�غ�امض�ة، ت�ع�طّ�ر 

 . وارتدى ثیابا جدیدة
 . تطلّعنا نحوه أنا و أختي دون أن ننطق

 : ابتسم . و قال لنا
ھیا افرحن یا بنات س�آت�ي ب�أّم�ك�م�ا ال�ی�وم إل�ى  -

 ! المنزل
  . عّمنا الحبور. زیّنّا المنزل. و رتّبنا كل شيء

حّل ركب أبي مھلّ�ال ت�ت�ب�ع�ھ ام�رأة ت�رت�دي ث�وب�ا 
  أبیض

 . و محاطة بنساء یزغردن
شغّل غناء شعبي راق�ص ف�ي ال�م�ن�زل. ال�ج�م�ی�ع 

  سعداء
 . و یرقصون

 . وأنا وأختي نبحث عن أّمنا وسط الثوب األبیض
ام��رأة ال��ث��وب األب��ی��ض س��ع��ی��دة وی��ب��دوع��ل��ی��ھ��ا 

  االنتصار.
  ھي أیضا لدیھا جنّیھا و لكنّھا ال تھّز خصرھا

ألنھ تلبّس أبي الذي رأیتھ یرقص فرحا ب�ع�روس�ھ 
 ... الجدیدة

 قصة قصیرة

) ّ ر( 
 

 
 

 خیرة الساكت/ تونس
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تعتمد العنونة القصصیة في المجم�وع�ة    
القصصیة الموسومة بــ(بال ترّدد) لل�ق�اص 
بدیع اآللوسي على ع�ن�ون�ة م�ن�ف�ی�ة ت�ری�د 
إث��ب��ات ح��ال��ة اإلق��دام وت��ح��ق��ی��ق ال��ھ��دف، 
فالجملة المن�ف�ی�ة ال�ع�ن�وان�ی�ة ت�ن�ف�ي ح�ال�ة 
التردد من أج�ل إث�ب�ات ح�ال�ة ال�ت�ق�دم إل�ى 
األمام، وھذا العنوان مأخوذ من أول قص�ة 
م�ن قص�ص ال�م�ج�م��وع�ة ال�ت�ي ت�ج��اوزت 
الثالثین قصة قصیرة وھي على ال�ت�وال�ي: 
(بال تردد/ روح الحص�ى/ ت�ب�ارح الش�وق/ 
حكایة المتشرد المنسي/ حیرة ال�غ�ران�ی�ق/ 
رب��م��ا، م��ن ی��دري/ آخ��ر الص��وف��ی��ی��ن 
الدھریین/ الدوامة/ حكایة ال�خ�ن�ج�ر/ ن�ص 
في السیرة.. أغواء األھ�واء/ ب�ی�ن ال�ح�ل�م 
والواقع ش�ع�رة/ ال�م�ن�ح�وت�ة ال�م�ن�ح�وس�ة/ 
موعد اإلمبراطور م�ع ال�ذب�اب/ ن�ح�ن م�ن 
قتلنا الرفاعي/ رسائل اللیب�رال�ي ال�ج�م�ی�ل/ 
الروزنامة الملعونة/ سیدة الدوائر/ عاشقة 
الفالمن�ك�و/ م�ن یص�م�ت ی�ح�ص�د/ نس�ی�رة 
راجلة/ یوم ل�ی�س ك�ب�اق�ي األی�ام/ م�ا ع�اد 
كما...!/ بینما/ ال�م�ث�ال/ ل�م�اذا؟/ غ�ری�ب�ان/ 
الحائط الممتل�ئ/ إرث/ ح�ری�ة/ وج�ھ�ت�ان/ 
اح��ذروا ال��ح��ب/ ح��ی��اة ب��ی��ن ق��وس��ی��ن/ 
المنعطف/ تداعیات البشر)، إذ تتنوع ھ�ذه 
ال��ع��ن��اوی��ن ف��ي أش��ك��ال��ھ��ا وص��ی��اغ��ات��ھ��ا 
وتركیباتھا وموضوعاتھا تنوعا كبیرا ی�دل 
على غزارة األحداث السردیة ال�ت�ي ت�ع�م�ل 
ع��ل��ی��ھ��ا، ك��م��ا ی��دل ع��ل��ى وع��ي ال��ق��اص 
بضرورة تنوع أشكال عناوین قصصھ ب�م�ا 
ی��ن��اس��ب ت��ج��رب��ة ك��ل قص��ة م��ن قص��ص 
ال�م�ج�م�وع�ة وع�الق�ت�ھ�ا ل�ع�ن�اص�ر ال�ب�ن�اء 

 القصصي األخرى.
سنتن�اول قص�ة (ب�ال ت�رّدد) ب�وص�ف�ھ�ا ق�د 
احتلّت العنونة الكلیة الكبرى ل�ل�م�ج�م�وع�ة 
ال�ق��ص��ص��ی��ة ن��ظ��راً ألھ�م��ی��ت��ھ��ا ب��ی��ن ھ��ذه 
القصص، فال�ع�ن�وان ھ�ن�ا (ب�ال ت�ردد) ھ�و 
عنوان المجموعة وعنوان القص�ة األول�ى 
بما یجعل منھا قصة مرك�زی�ة وم�ح�وری�ة، 
لذا سنحاول الكشف عن العالق�ة ب�ی�ن ھ�ذا 
العنوان ومتن القصة ب�م�ا ی�ح�ق�ق ان�ف�ت�اح 
الس��رد داخ��ل ال��ق��ص��ة ع��ل��ى ن��ح��و ك��ب��ی��ر 
وواض��ح، ف��ال��ق��ص��ة ت��ق��وم ع��ل��ى إط��الق 
مجموعة كب�ی�رة م�ن ال�ب�رق�ی�ات الس�ردی�ة 
الموجزة م�ن م�رك�ز م�ح�وري واح�د (ب�ال 
تردد)، بمعنى أن عنوان القصة ال�ذي ھ�و 
عنوان المجموع�ة ال�ق�ص�ص�ی�ة أیض�اً ھ�و 

المركز الذي تنطلق منھ ال�ج�م�ل الس�ردی�ة 
 على جمیھ االتجاھات بال حدود.

قصة "بال ترّدد" التي انتقلت عنونتھا كي 
تكون عنواناً كبیراً للمجموعة ال�ق�ص�ص�ی�ة 
ت�ع�ت�م�د ف�ي ب�ن�ائ�ھ�ا الس�ردي ع�ل�ى ف�ك��رة 
ال�ت��ش�ظّ��ي واالن��ف�ت��اح، ف��ھ�ي م�ك��ّون�ة م��ن 
مجموعة من البرقیات والرسائل الس�ردی�ة 
التي قد تتفق وقد تتعارض فیھا بینھ�ا م�ن 
حیث المقاصد واألھداف، وھو ما ی�ن�س�ج�م 
مع طبیعة الفضاء الع�ن�وان�ي ال�ق�ائ�م ع�ل�ى 
االندفاع وعدم التردد، ویمكننا أن ن�ع�رض 
ھذه الب�رق�ی�ات وال�رس�ائ�ل الس�ردی�ة ال�ت�ي 
یحتوي علیھا متن القصة لمعرفة ال�ح�ری�ة 
ال��ت��ي أخ��ذھ��ا ال��راوي م��ن ع��دم ال��ت��ردد، 
فالجملة العنوان�ی�ة (ب�ال ت�ردد) ت�ع�بّ�ر ع�ن 
الرغبة في الحصول على حریة ال�ت�ص�رف 
ب�ع�ی��داً ع�ن ال�ت��ردد وال�خ��وف وال�ت��ح�س��ب 
والریبة، ب�م�ا ی�ج�ع�ل ال�راوي ق�ادراً ع�ل�ى 
القول بح�ری�ة ال ح�دود ل�ھ�ا ف�ي ص�ی�اغ�ة 
الجمل السردیة داخ�ل ال�ف�ض�اء ال�ع�ن�وان�ي 

 العام للقصة.
تبدأ الجمل�ة األول�ى م�ن ال�ق�ص�ة ب�وص�ف 
جزء میت من الطبیعة وم�ح�اول�ة أنس�ن�ت�ھ 
م�ن خ��الل اس��ت��ع�ارة واض��ح�ة (الص��خ��ور 
الصلدة التي تعّمدت بضوء سمیك وعمی�ق 
لم تستفق من غف�وت�ھ�ا)، ف�ي ح�ی�ن ت�أت�ي 
الجملة الثانیة لتصف شخصیة عابرة لمھ�ا 
مواصفات خاصة ووض�ع خ�اص (ال�رج�ل 
ذو السحنة ال�خ�ض�راء ب�ق�ي م�م�دداً ع�ل�ى 
الحصى)، بی�ن�م�ا ت�أت�ي ال�ج�م�ل�ة الس�ردی�ة 
الثالثة محتشدة بحیرة مقیّدة تخص مظھ�ر 
من مظاھر الط�ب�ی�ع�ة أیض�اً (ال�م�ی�اه ال�ت�ي 
تترك األجواف تتدفّق نحو ب�ح�ی�رة (ال�ل�ّذة) 

 بسخاء ال تعكس غیر صفحة السماء).
تتحول الجمل السردیة المنطلقة في أجواء 
القصة ب�ال ت�ردد ل�ت�ص�ف م�ج�م�وع�ة م�ن 
الشخصیات العامة وال�خ�اص�ة ف�ي ن�م�اذج 
مختلفة، تبدأ بصورة الرجل القلق ال�وح�ی�د 
الباحث عن أمل (الرجل الذي ركبھ ال�ق�ل�ق 
كان وحیداً في رصد ھذا العالم م�ن زاوی�ة 
مغایرة)، تعقبھ شخصیة ج�م�اع�ی�ة ت�ب�ح�ث 
في الطب�ی�ع�ة ال�م�ائ�ی�ة ع�ن م�الذ ل�ل�ع�ی�ش 
الرغید (ال�ب�ش�ر ال�ب�اح�ث�ون ع�ن الس�ع�ادة 
والرخاء ی�ن�ت�ش�رون ع�ل�ى ح�اف�ات ال�م�ی�اه 
الب�اردة)، م�ا ی�ل�ب�ث ال�راوي أن ی�ن�ع�ط�ف 
باتجاه تصویر شخصی�ة رج�ل ال�ق�ل�ق م�ن 
زاویة نظر أخرى وفعل آخر (رج�ل ال�ق�ل�ق 
بدأ یرمي البحیرة بالحصى)، ثم ینتھي ف�ي 
ھذا المفصل إلى تصویر شخص�ی�ة ال�م�رأة 
بدرجة توصیفیة عالیة وكام�ل�ة مش�ح�ون�ة 
بالحدث الخاص (المرأة الجمیل�ة ب�ع�ص�اب�ة 
رأسھا التركوازي ل�م ت�ت�وقّ�ف ع�ن ش�ح�ن 

 المكان بالغنج).
ینتقل ال�راوي إل�ى مس�اح�ة س�ردی�ة أك�ث�ر 
انفتاحاً مستف�ی�داً م�ن ع�دم ال�ت�ردد ل�ی�ق�دم 
بعض الشخصیات مع األح�داث ال�م�ت�ع�ل�ق�ة 
بالعاطفة والشعور، فیبدأ بم�ا یش�ب�ھ قص�ة 
قصیرة جداً: (ھواج�س ك�ث�ی�رة ج�ال�ت ف�ي 

م��خ��یّ��ل��ت��ھ ق��ال: ھ��ل س��ت��ح��زن (ش��ق��رائ��ي 
الصغیرة) حین تعلم ما أنوي الق�ی�ام ب�ھ؟)، 
ثم یقدم شخصیة فتاة داخل لوحة تشكیلیة: 
(الفتاة التي عّرت صدرھا النافر كان�ت ف�ي 
البحیرة ك�ح�وری�ة األرق الش�اردة)، ی�ع�ود 
بعدھا كي یقدم قص�ة قص�ی�رة ج�دا أخ�رى 
مزدانة بالحكمة: (قال لصدیقتھ قبل ث�الث�ة 
أیام: عجبي على ب�ن�ي ال�ب�ش�ر ی�ت�ش�بّ�ث�ون 
بالحیاة مع علمھم المسبق أنّھم سیموت�ون 
ال محالة)، في صیاغة قصص�ی�ة مش�ت�رك�ة 

 من نواحٍ كثیرة.
یعرض ال�راوي ص�ورة ث�ان�وی�ة ع�رض�ی�ة 
وكأنھ یرید تصویر كل شيء ف�ي ط�ری�ق�ھ: 
(الكالب التي راحت تتبّول عل�ى ك�ّل ش�يء 
قد أخ�ذھ�ا الض�ج�ر)، وم�ن ث�م ی�ع�ود إل�ى 
الشخصیة المحوریة ف�ي ال�ق�ص�ة ل�ی�رص�د 
ج�ان�ب�ا آخ�ر م�ن ج�وان�ب�ھ�ا: (م�ن�ذ س�ن�ی�ن 
والھاجس الغریب یحّز في أعماقھ/ أزعجھ 
الذباب اللجوج)، ثم یصف شخصیة الم�رأة 
وھي مشغولة بذاتھا الطفول�ی�ة ف�ي ج�ان�ب 
معین من جوانب مسرح الحدث القص�ص�ي 
(المرأة التي تجاوزھا الخریف راحت تلھ�و 
بالطین، صانعة لعباً مدھشة)، ویصعد ف�ي 
وصفھ نحو الشمس الكریمة لیصف ج�ان�ب�ا 
منھا (الشمس تعطي من روحھا بكّل ك�رم)
، من أجل مزید من التفاصیل الت�ي ت�ع�م�ق 

 صورة العنوان في المحتوى القصصي.
ینتقل الراوي بعد ذلك إلى بؤرة الماء وم�ا 
یحی�ط ب�ھ�ا م�ن أح�داث وش�خ�ص�ی�ات ك�ي 
یص��ف ج��وان��ب م��ن��ھ��ا م��ن خ��الل وج��ود 

 الشخصیات (الرجل/الكل/الطفل):
(رجل القلق ق�ف�ز إل�ى ال�م�اء/ ال�ع�وم ب�ك�ّل 
االتجاھات داللة على الف�وض�ى ال�داخ�ل�ی�ة/ 
الكّل یلھو ھا ھنا/ برودة ال�م�اء أوح�ت ل�ھ 
بأّن الحی�اة رغ�م س�خ�اف�ات�ھ�ا تس�ت�ح�ّق أن 
تُعاش/ طفل الماء بقي وح�ی�داً ھ�ائ�م�اً م�ع 

 السمكات الذھبیات)
تعمل كل ھذه الصور التي یقدم�ھ�ا ال�راوي 
على تقریب الصورة العنوانیة م�ن ص�ورة 
ال��م��ح��ت��وى ال��ق��ص��ص��ي ل��ت��وك��ی��د ال��ح��ال��ة 
العنوانیة في المتن، فیبرز السؤال وتلحق�ھ 
مجموعة من اإلجابات على ش�ك�ل ل�ق�ط�ات 
متنوعة ت�ح�اول ج�م�ع األض�داد ف�ي س�لّ�ة 

 واحدة:
(ھ��ل س��ی��ت��ف��اج��أ أص��دق��ائ��ي ال��م��ق��ّرب��ون؟/ 
سیرّددون حتماً إنّھ كان أح�م�ق/ ل�ع�ب م�ع 
صدیقت�ھ الش�ط�رن�ج ق�ب�ل س�اع�ات، ك�ان�ت 
الخسارة من حظّھ/ األطفال ال�ذی�ن ی�ل�ھ�ون 
بص��ی��د الض��ف��ادع ی��ت��راش��ق��ون ب��ال��ح��ص��ى 

 والكالم)
تتفاعل مجموعة من الجمل الس�ردی�ة م�ع 
بعضھا البعض لتعطي صورة م�ع�ی�ن�ة ع�ن 
الشخصیة القصصیة التي یفترض ال�ق�ارئ 
أنھا تعمل (بال تردد)، ان�ط�الق�ا م�ن ع�ت�ب�ة 
العنوان الذي یقدم ھذه الرؤیة ویحیل على 

 ھذه الفكرة:
(ط�ل�ب م�ن ص��دی�ق�ت�ھ أن تص��ط�ح�ب�ھ إل��ى 

 البحیرة قالت:

أنت غریب األطوار.. م�ن ی�خ�رج ف�ي ھ�ذا 
الجّو الخان�ق! ال�وح�دة الش�ام�ل�ة ب�ع�ق�م�ھ�ا 
تدفعھ إلى إنجاز ما ھو م�ؤّج�ل/ ل�م ی�ت�رّدد 
في القول: إني أشعر ب�ال�م�ل�ل واالخ�ت�ن�اق/ 
ضحكة البلید كانت لكسر ھاج�س ال�خ�وف/ 
اندھش الحاض�رون/ تس�لّ�ل ب�ی�ن األح�راج 
والش��ج��ی��رات/ ك��ان غ��ارق��اً ف��ي رص��د 

 التفاصیل) 
یحاول الراوي ھنا التق�اط ص�ف�ات س�ردی�ة 
محددة لتصویر الشخص�ی�ة ك�م�ا ی�ج�ب أن 
توصف في ظّل حضور العنوان ال�دائ�م ف�ي 
متن ال�ق�ص�ة وم�ح�ت�واھ�ا، ف�الص�ف�ة ال�ت�ي 
أطلقتھ صدیقت�ھ ع�ل�ی�ھ (غ�ری�ب األط�وار) 
ووصف حالھ بلسانھ (إن�ي اش�ع�ر ب�ال�م�ل�ل 
واالخ��ت��ن��اق) ووص��ف ال��راوي ل��ھ (ك��ان 
غارقا في التف�اص�ی�ل)، ت�ع�م�ل ك�ل�ھ�ا ع�ل�ى 
حصر ھذه الشخ�ص�ی�ة ف�ي زاوی�ة ض�ی�ق�ة 
تجعلھ أقرب إلى التمرد بح�ی�ث ی�م�ك�ن�ھ أن 
یتجاوز وضعھ ھذا بال ت�ردد، ك�ي ی�ت�ح�ول 
إلى مسار جدید یمكنھ فیھ أن ی�م�ض�ي ف�ي 
مس��ی��رة ال��ح��دث ال��ق��ص��ص��ي ب��وج��ھ آخ��ر 

 وفعالیة أخرى.
یحمل المق�ط�ع األخ�ی�ر م�ن ال�ق�ص�ة ال�ذي 
یحتوي على شب�ك�ة م�ن ال�ج�م�ل الس�ردی�ة 
المتالحقة ضمن نسق سردي واحد جوھ�ر 
الفكرة التي یطرحھا الع�ن�وان ال�ق�ص�ص�ي، 
وكأن ھذا المقطع ھو القصة بأكم�ل�ھ�ا وم�ا 
س�ب�ق م��ن ج�م��ل س�ردی�ة ل�م ت��ك�ن س��وى 
تمھیدات سردیة للدخول ھنا إل�ى األج�واء 
الفعلیة للشخص�ی�ة م�ن خ�الل الش�خ�ص�ی�ة 

 التي یصفھا الراوي بھذا الشكل:
(قال: الحیاة ال تحمل في طیّاتھا أي ھ�دف/ 
الخوف األجوف ب�دأ ی�ث�ق�ل خ�ط�اه/ تس�لّ�ق 
بصعوبة القطع الص�خ�رّي ح�ت�ى األع�ال�ي/ 
قال: سحقاً ل�ل�ح�ی�اة إن�ھ�ا س�ت�ت�واص�ل م�ن 
بعدي/ تذّكر أّن ساعتھ توقّفت منذ یومی�ن/ 
ألقى نظرتھ األخیرة على الشمس الغارب�ة، 
لیرّدد: كم أنت ساحرة؟/ نظر إلى الھ�اوی�ة/ 
فراغ الروح أغرق قلبھ بالف�ج�ی�ع�ة/ ص�رخ 
مردداً: زمن سخیف إني لم أجد من یصغي 
إلّي/ غربت الشمس/ ك�ان�ت ك�ّل ال�ح�ق�ائ�ق 
والقوانین لی�س�ت ف�ي ص�ال�ح�ھ/ ب�ال ت�رّدد 
حس�م أم��ره ن��ح�و ال�ف��راغ/ ك��اس�راً رت�اب��ة 
وتناقضات الزمكاني لم یلحظھ حینھا غ�ی�ر 
الطفلة ذات العینین الرمادیتین التي فاجأت 

 أّمھا بالنبأ:
انظري، انظ�ري ی�ا م�ام�ا، ھ�ن�ال�ك رج�ل  -

 یطیر.) 
إن ھذه الجمل السردیة التي تتمحور ح�ول 
ھذه الشخصیة التي تن�ط�ل�ق إل�ى األح�داث 
بال تردد كما یفترض عنوان القصة ت�م�ث�ل 
مركز الحكایة وجوھرھا، وتتحرك ال�ج�م�ل 
ب��ی��ن ال��راوي ك��ل��ي ال��ع��ل��م والش��خ��ص��ی��ة 
وشخصیة الطفلة وأمھا، بحیث إن الجمل�ة 
السردیة األخیرة التي انطلقت ع�ل�ى لس�ان 

(ان�ظ�ري، ان�ظ�ري ی�ا الطفلة باتجاه أمھا: 
ھي الجملة ال�ت�ي ماما، ھنالك رجل یطیر.) 

تجیب على فرض�ی�ة ع�ن�وان ال�ق�ص�ة (ب�ال 
ت��ردد)، ح��ی��ن ت��وف��رت أقص��ى ال��ح��ری��ة 
واستطاع الرجل أن یطیر في دارة ال�رؤی�ة 
التي ت�ت�ح�رك ف�ی�ھ�ا ع�ی�ن�ا ال�ط�ف�ل�ة وھ�م�ا 
یرصدان المشھد القص�ص�ي، وھ�ي ت�م�ث�ل 
طبیعة الفكرة الفلسفیة التي حاولت القص�ة 

 من عتبة عنوانھا اإلیحاء بھا.
………………………… 

بال ترّدد، بدیع اآللوسي، دار تموز، رند  *
، 1للطباعة والنشر والت�وزی�ع، دمش�ق، ط

2015 :9-10. 

 ام ا وامح اد:
 ا  "ّدد "   اءة 

 
 د. مولود مرعي الویس  
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صدر من (تحریر وتقدیم ومشاركة) ال�دك�ت�ور م�ح�ّم�د    
صابر عبید واألستاذ طالل زینل سع�ی�د ال�ك�ت�اب ال�ن�ق�دي 
الموسوم (الروایةُ الحدیثةُ وأسئلةُ التنویر/دراس�ات ف�ي 
روایة "الطوفان الثاني" لفاتح عبد السالم) م�ن�ش�ورات 
االتحاد ال�ع�ام ل�ألدب�اء وال�ك�ت�اب ال�ع�راق�ی�ی�ن ھ�ذا ال�ع�ام 

م، أسھم فیھ (نخبة من النقّاد والب�اح�ث�ی�ن) أّك�دوا 2022
جمیعاً على طل�ی�ع�ی�ة ھ�ذه ال�روای�ة وت�ن�وی�ری�ت�ھ�ا ع�ل�ى 
مستوى المقولة ال�ف�ن�ی�ة ال�ج�م�ال�ی�ة م�ن ج�ھ�ة، وع�ل�ى 
مستوى المقولة الموض�وع�ات�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة م�ن ج�ھ�ة 
أخرى، فضالً على تم�یّ�ز ب�ح�وث ال�ك�ت�اب ب�ال�ت�ن�ّوع ف�ي 
قضایا السرد الروائي وحداثتھا ضمن ال�ت�ن�اول ال�ن�ق�دي 
الخبیر، على النحو الذي جعل من الكتاب إضافة م�ھ�م�ة 

 للمكتبة النقدیة العربیة الحدیثة.
وك�ان ال��ب�ح�ث األول ب�ع��ن�وان (ش�ع�ری��ة الس�رد: ك�ت��اب 
الطوفان الثاني نموذجاً) للدكتورة بشرى البستاني ال�ت�ي 
حاولت أن تفّسر طبیعة الھوی�ة الس�ردی�ة ف�ي ال�روای�ة، 
وكشفت برؤیة نقدیة ح�اذق�ة ع�ن ش�ع�ری�ة ال�ل�غ�ة ال�ت�ي 
استخدمتھا الروایة على صعید ت�ف�اع�ل ع�ن�اص�ر الس�رد 

 وبخصوص األسلوب.
أما البحث الثاني فقد جاء بعنوان "الالم�ك�ان الس�ردّي" 
وإشكالیّة الھُویّة: روایة "ال�ط�وف�ان ال�ث�ان�ي" ن�م�وذج�اً 
للدكتور محّمد صابر ع�ب�ی�د، وس�ع�ى ف�ی�ھ ال�ب�اح�ث إل�ى 
مقاربة مصطلح "الال مكان السردي" وعالقتھ بالھوی�ة 
في ھذه الروایة، وال شك في أن أط�روح�ة (ال�ال م�ك�ان) 
في السرد الروائي ج�دی�دة وم�ث�ی�رة وت�ق�وم ع�ل�ى ج�ھ�د 

 تأویلي محنّك.
رمزیّة العن�وان وإس�ق�اط�ات�ھ جاء البحث الثالث بعنوان (

الداللیة: قراءة نق�دی�ة ف�ي روای�ة "ال�ط�وف�ان ال�ث�ان�ي" 
 محمد شیرین تشك�ارلفاتح عبد الّسالم) لألستاذ الدكتور 

(رئیس قسم اللغة العرب�یّ�ة وب�الغ�ت�ھ�ا/ك�ل�ی�ة اإلل�ھ�ی�ات/
جامعة یوزنجو ییل/تركیا) والدك�ت�ور م�راد ك�اف�ي، وق�د 
رّكز البحث في قراءة نقدیة مس�ت�ف�ی�ض�ة ع�ل�ى ف�ل�س�ف�ة 
العنونة وشحنات العنوان السیمیائی�ة، م�ن خ�الل رؤی�ة 

نقدیة ذات طبیعة فلسفی�ة ح�اول�ت أن ت�ق�ارب ال�ع�ن�وان 
 مقاربة ثقافیة تتجاوز الفضاء اللغوي العام.

عالج البحث ال�راب�ع م�وض�وع ال�ذاك�رة وج�اء ب�ع�ن�وان 
(الذاكرة والبحث عن الھویة الضائعة: اشتغاالت الذاكرة 
في روایة (الطوفان الثاني) لفاتح عبد السالم) ب�ق�ل�م أ.د 

، وقد رك�زت سوسن البیاتي/ جامعة تكریت/ كلیة اآلداب
الباحثة على فعالیة االستذكار بوصفھ�ا ف�ع�ال�ی�ة س�ردی�ة 
تعرف في النظریة السردی�ة بـ�(االس�ت�رج�اع)، وح�اول�ت 
من خاللھ�ا ض�ب�ط اإلی�ق�اع ال�روائ�ي ال�زم�ن�ي ف�ي ھ�ذه 
الروایة عبر الشخصیات التي تخ�ت�ل�ف ف�ي اع�ت�ق�ادات�ھ�ا 

 إلفراز مادة سردیة مناسبة للروایة.
الرؤیة المكانیة في روای�ة جاء البحث الخامس بعنوان (

أ.د. ن�ب�ھ�ان ) ب�ق�ل�م (الطوفان الثاني) لفاتح عب�د الس�الم
حسون السعدون، قسم اللغة ال�ع�رب�ی�ة / ك�ل�ی�ة ال�ت�رب�ی�ة 

كي یتناول الروایة من خالل االساسیة بجامعة الموصل، 
مجموعة من المفاھیم السردیة حول ال�رؤی�ة، وب�م�ا أن 
الرؤیة السردی�ة ت�ع�ّد أس�اس�ی�ة وج�وھ�ری�ة ف�ي ال�ع�م�ل 

 الروائي.
عنون أ. د. إبراھیم مصطفى الحمد/ كلیة التربیة للع�ل�وم 
اإلنسانیة بجامعة تكریت بحثھ في ھذا الكتاب بـ�(َم�ت�اھ�ة 
العالم في روایة الطوفان الثاني)، ف�ھ�و یش�ی�ر ف�ي ھ�ذا 
البحث إلى جملة من القضایا الفنیة الت�ي أج�اد ال�روائ�ي 
في االشتغال ع�ل�ی�ھ�ا، فض�الً ع�ن ج�م�ل�ة م�ن ال�ق�ض�ای�ا 
الفكریة ذات الط�اب�ع اإلنس�ان�ي وق�د اس�ت�ط�اع ال�روائ�ي 

 اإلحاطة بھا بذكاء سردي واضح.
وج�اء ب��ح�ث ط��الل زی�ن��ل س�ع��ی�د ب��ع�ن�وان (مس�ت�وی��ات 
الشخصیّة المحوریّة في روایة "الطوفان الثاني") وق�د 
قارب فیھا عنصر الشخصیة بم�س�ت�وی�ات�ھ�ا ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، 
وذلك على اعتبار أن عنصر الشخص�ی�ة ھ�و واح�د م�ن 
أبرز عناصر التشكیل الس�ردي ف�ي ال�روای�ة، وب�دأ م�ع 
الشخصیة المحوریة في الروایة من بدایة تش�ّك�ل�ھ�ا ف�ي 

 الحادثة السردیة الروائیة.
جاء البحث األخی�ر ف�ي ال�ك�ت�اب ب�ع�ن�وان (ال�ب�ح�ث ع�ن 

الذاكرة المغیَّبة/قراءة ف�ي روای�ة "ال�ط�وف�ان ال�ث�ان�ي" 
للعراق�ي ف�ات�ح ع�ب�د الس�الم) ل�ل�ب�اح�ث م�روان ی�اس�ی�ن 
الدلیمي، وقد عالج الباحث ھذه الروایة برؤی�ة ج�م�ال�ی�ة 
وموضوعاتیة حرة من خالل التركیز على الشخصی�ت�ی�ن 
المركزیتین في الروایة وھما شخصیة (كمال) وحبی�ب�ت�ھ 

 (سالي) وعالقتھما بالوطن.
إّن ھذا الكتاب بال أدنى شك ل�ھ أھ�م�ی�ة ت�ت�ج�اوز ح�دود 
االحتفاء بروائي ع�راق�ي تس�ت�ح�ق أع�م�ال�ھ االح�ت�ف�اء، 
وتنطوي على أھمیة متنوعة من ح�ی�ث ت�ع�دد ال�ب�ح�وث 
وتنوعھ�ا ض�م�ن مش�روع ب�ح�ث�ي ون�ق�دي ق�اده ال�ن�اق�د 
الدكتور محمد صابر عبید قبل سنوات، وكّون لھ ف�ری�ق�اً 
بحثیاً نق�دی�اً أن�ت�ج ف�ی�ھ عش�رات ال�ك�ت�ب وص�ارت ھ�ذه 
المنھجیة التي انتھجھا مسارا نقدیا سار فی�ھ ك�ث�ی�رون، 
ویأت�ي ھ�ذا ال�ك�ت�اب ال�ن�ق�دي ال�ذي ق�ارب وق�رأ روای�ة 
(الطوفان الثاني) لفاتح عبد السالم لیتّوج ھذه المسیرة؛ 
ولیكون لھ شأن في المكتبة النقدیة العربیة الحدیثة بك�ل 

 قوة.

ا وأ ا واا 
 دراسات في روایة "الطوفان الثاني" لفاتح عبد السالم

دقت عقارب الساعة تشیر إلى الع�اش�رة 
ال�رادی�و ك�ع�ادت�ھ ك�ل   صباحاً. ھو یتاب�ع

یوم, معھ فنجان القھوة السادة. لحظ�ات 
حتى دق جرس الباب, كان ساعي البرید 
قد سلمھ خطاب مسجل ب�ع�ل�م ال�وص�ول. 
فت�ح ال�خ�ط�اب و ش�رع ی�ق�رأ ال�خ�ط�اب 

 م)1980ابریل  21(القاھرة في 
كان الخط رقیقا و رائحتھ ذك�ی�ة, ت�ف�وح 
من داخلھ, كانت وردةً حمراء جاف�ة. لَ�م 
ْ  تس�اق�ط�ت أوراق�ھ�ا ع�ن�دم�ا  تحتمل ق�ط

 أمسك بھا.
 

 عزیزي ......
أكتب إلیك من بلد بعید و یعتصرني األل�م 
ألج��ل وح��دت��ٍي و ب��ع��دى ع��ن��ك م��ن��ذ 
اضطرتني الظروف للرحیل ب�ع�ی�داً ع�ن�ك 
حت�ى ص�ارت أی�ام�ي وح�ی�دة ط�وی�ل�ة ال 
تنقضي في ھذا المنف�ي ال�ب�ع�ی�د . ل�ع�ل�ك 
تندھش كیف؟ ھنا بلد النور و الجم�ال . 
أشعر كأنني داخ�ل س�ج�ن ب�دون أس�وار 
فھ�و ی�ح�ی�ط ب�ي م�ن ك�ل أت�ج�اه ی�خ�ن�ق 
أنفاسي وأحالمي حت�ى أبس�ط ح�ق�وق�ي. 
نعم فالبعد عنك ال معن�ى ل�ھ وال�ح�ی�اة ال 

 جمال فیھا.
لیل الشتاء الطویل شدید البرودة ال ی�م�ر 
ح��ت���ى ال���ن���ھ���ار ال���ق���ص���ی���ر ج���دا ھ���و 

أط�ول م�ن دھ�ر. ن�ور الش�م�س   عن�دي

ما ھو إال ضب�اب   المسكوب على جبیني
اسود یمحو الرؤیة ع�ن�ي ت�م�ام�ا. ح�ت�ى 

س�وی�ا أراه   القمر الزاھي الذى كنا نراه
الیوم كطیر غریق ف�ي ص�ف�ح�ة الس�م�اء 
الرمادیة والنجوم الساط�ع�ة ھ�ي ورود، 
ذابلة فوق سطح بحر راكد, ل�م ی�ع�د ل�ي 
رفیق أناج�ی�ھ ب�أح�الم�ي. س�وى ال�ی�أس 
والذل ھم�ا م�ن ی�ؤنس�ان وح�دت�ي ھ�ن�ا. 
أعرف أني قد اخطأت كثیرا یوم تن�ازل�ت 
عنك ألجل األوھام التي ال قیمة ل�ھ�ا ف�ي 

 زمن عمر الفرد.
أنت تعرف كم الضغ�وط والش�دائ�د ال�ت�ي 
ك��ان��ت ت��ح��ی��ط ب��ي وك��ان��ت أق��وى م��ن��ي 
وشعرت ح�ی�ن�ھ�ا أن�ك ج�ل�س�ت م�ك�ت�وف 
األیدي. نعم أعرف أني أن�ا م�ن أخ�ط�أت 
وال أحملك ما ال ذنب لك ف�ی�ھ . رس�م�ن�ا 

بعد تلك الوعود   صوراً جمیلة للمستقبل
 التي منحتني إیاھا, ولكن رحلت!

ك��ان ب��داخ��ل��ي ص��راع ع��ن��د ال��رح��ی��ل 
والھروب من قسوة قوانینك وكثرة حبك 

ال�ذي رح�ل   كنت كال�ط�ائ�ر  وعطائك لي
 إلى مكان بعید وال یعود.

أرجوك س�ام�ح�ن�ي .. ف�أن�ت وح�دك م�ن 
ی��درى إل��ى أی��ة درج��ة ب��ل��غ��ت آالم��ي 
وأحزاني. وھنا أنا ال أع�رف م�اذا أف�ع�ل 

 بھذا الوقت اللعین البشع؟
ولكن ھل ھ�و ع�ن�دك أیض�اً ب�م�ث�ل ھ�ذه 
البشاعة؟ آه لو ت�ع�رف ك�ی�ف أص�ب�ح�ت 
أنھ�ي أع�م�ال�ي ھ�ن�ا بص�ورة ال ت�ط�اق، 

حتى   أصبحت قلقة عنیفة أغلب األوقات
صارت شب�ح�ا ی�ط�اردن�ي أی�ن�م�ا ذھ�ب�ت. 
وك��ان الب��د أن أك��ت��ب إل��ی��ك ف��ك��م أن��ا 

إلیِك. فالبد أن أراك ثان�ی�ة، ك�ل   مشتاقة
جوارحي وجوانجي تھتف ت�ری�دك أن�ت. 
ذرفت دم�ع�ات�ي ح�زن�ا ع�ل�ى م�ا مض�ى. 
أش�ع��ر ب��ھ��ا ت��ت��رن��ح ع��ل��ى خ��دّيً ك��ذل��ك 
المصباح الذي یت�رن�ح بض�وئ�ھ ال�خ�اف�ت 
أعلى سقف حجرتي ظ�ن�ا م�ن�ي أن�ك ق�د 
تأتني خلسة اآلن ... نعم انتظرت ت�دخ�ل 

 اآلن.
كثیراً ما یأتیني شعوًر آخ�ر وی�ق�ول ل�ي 
أني لن أراك ثانیة تصیبني رعش�ةَ غ�ی�ر 

  مدركة مصدرھا.
الساخنة تدفئ ج�ب�ی�ن�ي   بأنفاسھ  شعرت

وراح��ة ی��دك ت��م��س��ح دم��ع��ات��ي. أراك 
تخاصرنى وتضع راحة یدك عل�ى ك�ف�ي. 
أسرح بین ع�ی�ون�ك وأدف�ن رأس�ي ع�ن�د 
صدرك الحاني فھو الزال مصدر طاق�ت�ي 
ھو مكمن الحنان المفقود ھنا على ھ�ذه 
األرض، وأن��ت دفء ال��ح��ی��اة ب��ج��م��ی��ع 

أكتب إلیك الیوم خ�ط�اب�ي ف�ی�ھ�ا  ألوانھا.
ق�ب�ل�ت�ھ�ا ش�ف�ت�اي   وردة بللتھا دم�وع�ي،

 ارسلھا الیك. 
إل��ى أن أع��ود إل��ی��ك م��ن ھ��ذه األرض 
البعیدة. أتشتاق إلّيً مثلما أشتاق إل�ی�ك؟ 
سوف أرسل لك خط�اب�ي ال�ت�ال�ي، خ�الل 

 أیام أحدد یوم عودتي و ساعة......
صوت المذیاع ی�ع�ل�ن الس�اع�ة ال�ح�ادی�ة 

 م2001عشر السبت أول أكتوبر لعام 

  قصة قصیرة

 ب 
 

 سامح أدور سعدهللا/مصر
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 أسمى ھدف لالدب ھو التعبیر عن الواقع.
ولألدیب وظیفةٌ اجتماعیة نحو قض�ای�ا م�ج�ت�م�ع�ھ  

دون أن تخرجھ عن إطار ومقومات العمل الف�ن�ی�ة 
ولو كان عادیاً لما تم�یّ�ز  .ألن ما یقولھ لیس عادیاً 

األدیب عن باقي أفراد الشعب وال یمكن ل�ألدب أن 
یؤدي وظیفتھ بعیداً عن مقوم�ات اإلب�داع ال�ف�ن�ی�ة 
من خیال ورؤیة وأسل�وب م�ن�اس�ب وتص�ور ل�م�ا 

  .یعبر عنھ، ویرسمھ بحریتھ بعیداً عن اإللزام
وكوني قارئة فھذا یعني أن�ي اب�ح�ث م�ث�ل أغ�ل�ب 
القراء عن روایات تتن�اول م�واض�ی�ع اج�ت�م�اع�ی�ة 
مغایرة للنمط الذي إعتدنا ع�ل�ی�ھ و روای�ة س�ج�ن 
القاصرات للكاتبة شیماء ع�ق�ی�ل ھ�ادي الص�ادرة 

ت��ت��ن��اول  (أول��د ب��وك ) ح�دی��ث��اً ع��ن دار وم��ك��ت��ب��ة
م��وض��وع��اً ف��ي غ��ای��ة األھ��م��ی��ة وھ��و قص��ص 
السجینات القاصرات ال�الت�ي وج�دن ف�ي الس�ج�ن 

  . مكاناً آمناً یحمیھن من اھوال الدنیا
كنُت أظن ان السجن ھو أقس�ى م�اق�د ی�م�ر ب�ھ  "

اإلنسان ، فمجرد تخیل فتاة صغیرة خلف القضبان 
أشبھ بكابوس مرعب، ولكن اع�ت�ق�ادات�ي ت�غ�ی�رت 
كلیاً واصبحُت أجد ط�اب�وق ح�ائ�ط الس�ج�ن أرح�م 
وأحن من قلوب البشر، صرت أجد السج�ن أش�ب�ھ 
ببیت دافئ وأسرة قد تكون على شيء من الب�رود 
والقسوة ، لكنھا على كل حال سور منیع یقي م�ن 

  .الشر الكامن في صدور الناس
 

نس��اء س��ن��اء واس��م��اء ورن��ا وام��ان��ي وازھ��ار 
صغیرات خلف القضبان تت�ش�اب�ھ ح�ك�ای�ات�ھ�م ف�ق�د 
ولدَن في نفس العناصر البیئیة واألس�ری�ة ذات�ھ�ا، 
الفقر ، والجھل ، واإلھم�ال ، ظ�روف ف�ي غ�ای�ة 
السوء دفعت ذویھم او من یتول�ى رع�ای�ت�ھ�م ال�ى 
تشغیلھم في احدى االعمال ال�ق�ذرة م�ث�ل الس�رق�ة 
والدعارة والدجل واألرھاب ، ضحایا دفع�وا ث�م�ن 
سوء بیئتھم التي نشأوا فیھا وسوء أخالق ذویھم 

  . وفقدانھم للسند
من یقرأ الصحف والكتب الیعلم شیئأً ع�ن ھ�ؤالء  

الفتیات وعالمھم المخیف ، ألن ھ�ؤالء ی�ق�ط�ن�ون 
في اسفل طبقات المجتم�ع ح�ی�ث ال�ج�وع وال�ف�ق�ر 

  . والذل
من ال�م�ؤك�د أن ال�ح�رم�ان م�ن أدن�ى ال�ح�ق�وق "

البشریة كاألكل والمأوى والتعلیم واألمان ی�ح�رف 
م�ع س�م�ا  . " التفكیر ویبعده عن ج�ادة الص�واب

الباحثة االجتماعیة في سجن ال�ق�اص�رات ن�ت�ع�رف 
على قصص ھؤالء الفتیات ، ملفات وارقام تحم�ل 
في طیاتھا معاناة ومشاكل وأھوال عانت منھا من 

ف�ك�ل ف�ت�اة ف�ي ص�غ�رھ�ا  . فقدت السند في حیاتھا
 تبحث عن اب یأخذ بیدھا الى بر األمان فكما یقال

ل�و ك�ان ھ�ذا   ولكن ماذا (األب حبیب ابنتھ األول)
الیملك الضمیر وال الشرف والیؤمن   األب ارھابي

، ھذا ماح�دث م�ن الس�ج�ی�ن�ة  ! بأي دین او معتقد
اسماء التي كان والدھا یجبرھا وأخیھا على صنع 
العبوات الالصقة وت�ف�خ�ی�خ الس�ی�ارات ال�ت�ي راح 

 . ضحیتھا العدید من األبریاء
اسماء وحتى وھي ف�ي الس�ج�ن ك�ان�ت تس�ت�ط�ی�ع 

فتاة في عمر الزھور  " اصالح اي جھاز كھربائي
تجبر على االشتراك في صنع عبوات ومتفجرات ، 
شيء مؤلم بالفعل، فتاة ماھرة للغایة ، رب�م�ا ل�و 
أتیحت لھا الفرصة وتوفرت لھا ظروف ط�ب�ی�ع�ی�ة 
لكانت اآلن طالبة م�ت�ف�وق�ة ف�ي م�درس�ت�ھ�ا وس�ط 
ع��ائ��ل��ة ت��ح��ب��ھ��ا وف��ي داخ��ل��ھ��ا آالف االح��الم 
والطموحات واآلمال ، ربما ستكون احالمھ�ا غ�داً 
أن تصب�ح م�ھ�ن�دس�ة أو م�ت�خ�ص�ص�ة ف�ي م�ج�ال 

  ."التقنیات
 

  "أمینة المكتبة " 
اما السجینة نھال ال�ت�ي ك�ان ح�ظ�ھ�ا م�ن ات�ع�س 
الحظوظ فقد باعھا عمھا بعد وفاة والدیھا ال�ى ام 
سمیر التي عملت تحت أمرتھ�ا س�ارق�ة م�ح�ت�رف�ة 

بعد ان كانت تتمنى ان   وِحرمت من التعلیم نھائیاً 
تتعلم القراء والكتابة اسوة بباقي الفتیات ، ت�خ�ی�ل 
عزیزي القارئ كان السجن احن ع�ل�ى ن�ھ�ال م�ن 
عمھا وام سمیر حیث استطاعت تحقی�ق ام�ن�ی�ت�ھ�ا 

فأبدت رغ�ب�ت�ھ�ا ف�ي ت�ع�ل�م  ! داخل قضبان السجن

القراءة والكتابة ، واحست ألول م�رة أن�ھ�ا بش�ر 
  یستحق الحیاة.

 
فتح التع�ل�م أم�ام�ھ�ا أب�واب�اً ل�م ت�ك�ن ت�درك�ھ�ا،  "

واصبحت تقضي معظم وقتھا في المكتبة، حتى ان 
الموظفین في السجن اصبح�وا ی�ن�ادون�ھ�ا (أم�ی�ن�ة 

  ." المكتبة)
وتكتب اسماء بعد ان اط�ل�ع�ت ع�ل�ى قص�ص ك�ل 

وأراني أق�ف أم�ام "  : الفتیات وتجاربھم المؤلمة
كل كتب علم النفس والفلسفة وعلم االجتماع وكل 
مامررت بھ من تجارب الجدھا في غ�ای�ة الض�آل�ة 
تكاد تكون مجرد قصص أطفال أمام أھوال الح�ی�اة 
الحقیقیة؛ حیاة الشوارع والمشردین وال�م�ع�دم�ی�ن 

  ."والمساكین
قصص سجن القاصرات محبوكة من حیث ال�ب�ن�اء 
والتركیب مادة اجتماعیة جیدة ت�ت�ن�اول م�وض�وع 

  . اعتقد إننا غفلنا عنھ ھذه الفترة
انحدار المجتمع مخیف یساعد على ظ�ھ�ور م�ث�ل  

ھذه النماذج المغلوبة على امرھا ، ال�م�رأة ك�ائ�ن 
قوي جداً بعد سن العشرین لكنھا ضعیفة ج�داً ف�ي 
ص��غ��رھ��ا ت��ح��ت��اج ال��رع��ای��ة ال��ج��ی��دة واألھ��ت��م��ام 
والمعاملة الَسویة لمن یكون على قدر مس�ؤول�ی�ة 

  . انجاب األطفال
فنحن لم نخلق جمیع�اً ل�ن�ت�ن�اس�ل ون�م�أل ال�دن�ی�ا  "

بأوالد الذنب لھم س�وى رغ�ب�ة ذوی�ھ�م أن ی�خ�ل�د 
أسمھم في الدن�ی�ا ، وك�أن�ھ�ا ال�وس�ی�ل�ة ال�وح�ی�دة 

 .. "للتمسك بحیاة بالطائل
خ�ری�ج�ة  ١٩٧٦شیماء عقیل ھادي من م�وال�ی�د 

قسم الترجمة تعمل في ترجمة البحوث واألطاری�ح 
حالیاً تعمل على ترجمة مجموعة قصصیة للكات�ب 

 .األمریكي مارك توین

  ذا ث   اات ؟  

  رند علي األسود/ بغداد
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