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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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ا ا ار اا  مإطق   
Assyrian Australian Medical Association (AAMA) 

Sydney- Australia 

     سیدني، خاص "العراقیة االسترالیة: 
 ھیفاء متي                                

 
واكبْت جریدة "العراقیة األس�ت�رال�ی�ة"،    

ممثّلةً في شخص رئیس الت�ح�ری�ر ون�ائ�ِب 
م�ن ال�ج�م�ع�ی�ِة، خ�اص�ة الرئیِس وب�دع�وٍة 

فعالیاِت انطالِق الجمعیِة الطبیِة اآلش�وری�ِة 
األسترالیِة ف�ي س�ی�دن�ي وذل�ك ی�وم األح�د 

 2022م��ن ح��زی��ران ع��ام  26ال��م��واف��ق 
 بسیدني.

 
فكرةُ تشكیِل ھذه الجمع�ی�ِة ال�ط�ب�ی�ِة نشأْت  

ل��دى ال��ج��ال��ی��ِة اآلش��وری��ِة م��ن��ذ أوائ��ِل 
التسعیناِت ولكّن ظروفا قاھرةً ح�ال�ْت دون 
تنفیذھا ولّما كان اإلغالُق الم�ح�ل�ي ول�زوُم 

(ال��ك��ورون��ا)  19ال��ح��ج��ِر بس��ب��ب ال��ك��وف��ی��د
خاصةً في فیرفیلد وجنوب غ�رب س�ی�دن�ي 

االطباء والمھن ال�ط�ب�ی�ة، ال�ق�ص�وَر  ،أدرك
الكبیَر في تبل�ی�ِغ ال�خ�دم�اِت ال�م�ع�ل�وم�ات�ی�ِة 
المتعلقِة بالصحِة العامِة ومتطلباتھا باللغ�ِة 
األمِّ للجالیِة فأضحى تشكیُل ھذه المؤسس�ِة 
أم��ًرا ع��اج��ال وم��ھ��ّم��ـً��ا ح��ت��ى ی��ت��مَّ ت��ل��ب��ی��ةُ 

 احتیاجاِت الجالیِة.
ولقد أق�ی�َم ح�ف�ُل "اإلط�الِق" ف�ي ال�ن�ادي 
اآلشوري الریاضي وال�ث�ق�اف�ي ب�م�ش�ارك�ِة 
ممثّلیَن عن الجمعیاِت ال�ط�ب�ی�ِة وال�ث�ق�اف�ی�ِة 
واإلع��الم��ی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ِة، آش��وری��ةً 

 وكلدانیةً وَمندائیةً وعراقیةً.

 تتمثّل أھداف الجمعیِة في:
 تحسیُن الخدماِت الصحیِة للجالیِة. -
مزیُد التوعی�ة وال�ت�ح�س�ی�ِس ب�ال�م�س�ائ�ِل  -

 الصحیِة.
مدُّ الجالیِة بالمستجّداِت وباللغِة األمِّ ف�ي  -

 مجال الصحِة.
تشجیُع ط�الِب ال�م�دارِس ال�ث�ان�وی�ِةع�ل�ى  -

اخ��ت��ی��اِرالش��ع��ِب ال��ط��ب��ی��ِة أو م��ال��ھ ص��ل��ةٌ 
 بالصحِة.

- .  تشجیُع الشباِب على دخوِل مجال الطبِّ
مس���اع���دةُ األط���ب���اِء ال���م���ھ���اج���ری���ن  -

على"معادل�ة ش�ھ�ادات�ھ�م" وال�ب�ح�ث ع�ن 
  عمٍل.

برمجةُ فعالیاٍت لتعزیِز الصح�ِة ال�ع�ق�ل�ی�ِة  -
 والجسدیِة لألطباء وعموم الجالیِة.

وبما أّن نسبةً كبی�رةً م�ن أط�ب�اء ال�ج�ال�ی�ِة 
ی��ح��س��ن��ون ث��الَث ل��غ��اٍت ف��أك��ث��ر ف��إّن ذل��ك 
سیساعدھم على ت�وس�ی�ِع ن�ط�اِق ع�م�ل�ھ�م 
وتقریِب الخدماِت ألك�ب�ر نس�ب�ٍة م�ن أب�ن�اء 

وتسعى الجمعیةُ الطبیةُ اآلشوری�ةُ  الجالیِة.
األسترالیةُ إلى العمِل مع كل أبناء الج�ال�ی�ِة 
ومختلِف الجمعیاِت بمخ�ت�ل�ِف ان�ت�م�اءات�ھ�م 
في جمیع والیات أسترالیا لتق�دی�ِم خ�دم�اٍت 

 جّمٍة ولتعمیِم الفائدِة.
أصدق التھاني لمجلس ادارة الجمعیة بھذا 
المشروع ون�رج�و ل�ھ�ا ال�ت�وف�ی�ق ف�ي ك�ل 

 إنجازاتھا.
 “العراقیة االسترالیة”جریدة         

  أء  إدارة

AAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. ألبرت یوسف ، ممارس عام،  -1
 رئیس فخري وقائم بأعمال الرئیس       

 د. فیدیل میتي، طبیب الجھاز التنفسي   -2
  والنوم، رئیًسا        

 د. توما میخائیل، طبیب عام،  -3
 نائب الرئیس ورئیس فرع فیكتوریا       

 الدكتورة مریم جوزیف، أخصائیة طب  -4
 الشیخوخة، رئیسة قسم اإلعالم واالتصال       

 د. میالد یوخنا، ممارس عام،  -5
  أمین الصندوق                  

 د. دانیال سادا، طبیب عام،  -6
 سكرتیرا                          

 د. بن توما ، طبیب عام،  -7
  لجنة المنح والرعایة            

 د. أرسالن ھرمز، طبیب اخصائي  -8
  الطوارئ، رئیس لجنة التعلیم         

 د. نسرین شماس، اخصائیة النسائیة  -9
 والتولید، الرئیسة المشاركة للجنة التعلیم      

 د. میالد شلیمون. طبیب طواري،  -10 
 مدیر التسویق، قسم تكنولوجیا             
  المعلومات ولجنة رفاھیة األعضاء           

 د. سرمد بھنام، أخصائي تقویم العظام/  -11
 لجنة األطباء والجمعیات الخیریة           

 االنسة ماریان القس، طالبة طب،  -12
 لجنة طالب الطب الجامعیین         
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ال تستطیع "الدولة" إستخراج ال�ن�ف�ط، وال   
تص���دی���ره، وال تص���ف���ی���ت���ِھ، وال ت���وزی���ع 
"ُمنتج�اتِ�ھ"، إذا ل�م ت�ك�ن "م�ت�واف�ق�ة" م�ع 
العشائر، التي تقع جمی�ع ھ�ذه "ال�ع�م�ل�ی�ات" 
ضمن "ن�ط�اق�ھ�ا" ال�ح�ی�وي، و "م�ج�ال�ھ�ا" 

 الجیوبولیتیكي.
إذا طرد م�دی�ر الش�رك�ة ال�ن�ف�ط�ی�ة ال�ك�وري   

الجنوبي عامالً محلیّا من "ألبو ھدلة" (ألنّ�ھُ 
عالة على الشركة)، فعلیھ أن یحض�ر ج�ل�س�ةً 
في "الم�ض�ی�ف"، وی�رك�ع أم�ام "الش�ی�خ"، 
وی�دف��ع "ال��دیّ��ة".. وإالّ ف��إّن ع��ل��ى الش��رك��ة 
الك�وریّ�ة ال�ج�ن�وب�ی�ة (غ�ی�ر ال�ُم�ج�اِھ�دة)، أن 
ر ع��ل��ى "غ��ی��ر  "تش��ی��ل اج��واالت��ھ��ا"، وت��دوِّ

 دیرة"، حتّى لو لم یكن فیھا نفط.
ال ینمو الناتج المحلّي اإلجمالي ب�ك�ف�اءة، وال 
یُوّزع الدخل ال�ق�وم�ي ب�ع�دال�ة، م�ال�م ت�واف�ق 

 العشائرعلى ذلك..
وكّل ما یقولھ صندوق النقد والبنك ال�دول�ی�ان 

 بصدد ذلك.. ھو مجّرد "ِخریط".
 

 العشایر تسّویك نائب بالبرلمان.
شیخ العشیرة یُق�بَ�ض"ال�م�ق�س�وم" م�ن "ف�د 
واحد" فاسد وأُّمي، ویدفع "أبناء" عشیرت�ھ 

 إلنتخابھ.. فینتخبوه..
أّما رئیس الجامعة في ذات المح�اف�ظ�ة، ف�ال   

یح�ص�ل إالّ ع�ل�ى ص�وٍت واح�د، ھ�و ص�وت�ِھ 
ھو ... حتّى زوجتھُ وأفراد عائلت�ھ ی�م�ت�ثِ�ل�ون 

 ألوامر شیخ العشیرة .... وال ینتخبوه.
العشایر تسّویك وزیر، لو وكی�ل وزی�ر، ل�و   

ُمحافِظ ، لو قائد شرطة، لو قائد عملیات، ل�و 
م��دی��ر ع��ام، ل��و س��ف��ی��ر، ل��و رئ��ی��س ھ��ی��ئ��ة 

.... وإذا م��ج�ل�س ال�وزراء ق��ّرر ""مس�ت�ق�لّ�ة
یعفیك من مھام منصبك ألي سبّب ك�ان، ف�إّن 
كالم العشیرة ھو الذي یُسَمع ویُ�ن�فّ�ذ، ول�ی�س 

  قرار مجلس الوزراء.
العشایر تنطّیك دكتوراه، وما بعد ال�دك�ت�وراه، 
وإن�َت ع�م��رك مش�ای��ف م�درس��ة، وال ن��اج��ح 
بَدِرس النشید، وال ب�ال�ت�رب�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة، وال 
بالثقافة القومیّة .... وحتّى ب�درس ال�دی�ن ل�م 

..... وأت�ح�ّدى أي  10من  3تحصل إالّ على 
واحد "أخو أخیتھ" یتجّرأ ویق�ول ھ�ذا ِج�ِذب 

 .مو دكتور .... ال  و"استاذ دكتور"ھّماتین
وإن�َت  15العشایر تزوَجْك "ِوحده" ُعم�رھ�ا 

وإن�َت ُع�م�رك  20.... أو عمرھ�ا  65ُعمرك 
  .فوق السبعین

، كالعشایر ع�دھ�ھ "ك�ورن�ی�ت" و"ت�وم�اھ�و
"، و "ستینجر" 110و"بیرقدار"، و"فاتح 

و"ج���اف���ل���ی���ن".. ب���ل وح���تّ���ى "ح���ام���الت 
كاتیوشات" تسرح وتُمَرح بدج�ل�ة وال�ف�رات، 
والھور و" الشطیّط "، و"ال�ُرب�ع ال�خ�ال�ي" 
في "الغربیة" الع�زی�زة .... ب�ی�ن�م�ا ال�ج�ی�ش 
خطیّھ ماعنده ح�تّ�ى"ش�خ�ت�ورة".. وال�ج�ی�ش 
م��اع��ن��ده غ��ی��ر ج��ّم ك��ال��ش��ی��ن��ك��وف، وج��م 
"فِْشَكة"...وإذا عنده ھمرات و"اب�رام�زات" 

، فھو ال یس�ت�ط�ی�ع اس�ت�خ�دام�ھ�ا، ألّن F18و 
أكثر (وأحیاناً جمیع) أفراد الجیش في منطقة 
معینة، ھم من أبن�اء عش�ائ�ر ت�ل�ك ال�م�ن�ط�ق�ة 
حص���راً، ل����ھ����ذا م����ن "تِ����ْع����لِ����ك" ب����ی����ن 

 مراح تعُرف حماھا من َرِجْلھا. "الطوایف"، 
إذا جاء ضابط كبیر، وتدّخل لفّض ن�زاعٍ ب�ی�ن 
العشائر، التُریُد العشائر فّضھ، قامت العشائر 
بقتل الضابط لت�دخ�لّ�ھ ف�ي ش�أٍن عش�ائ�رّي ال 

 یعنیھ.
وأذا تّم استدعاء ُمتّھٍم للمثوِل أمام ال�ق�ض�اء، 
فإّن ُمقاتلي العشائر سیقفون بباب المحك�م�ة، 
ف�إن خ�َرج ب�ری�ئ�اً ... ق�ت�ل�وه .... وإن خ�رَج 
ُمداناً ... أطلَقوا سراحھ ... وخطیّ�ھ ال�ق�اض�ي 
یبقى خاتل بالمحكمة ی�خ�اف یِ�ط�لَ�ع، إل�ى أن 
ینَسِحب ُمقاتلو العشائر إلى "مض�ای�ف�ھ�م" و 

 غانمین.  -"دواوینھم" سالمین 
وإذا طبیب إنطاك "ب�اراس�ی�ت�ول"، وم�ن�ط�اك 
"أس�ب�ج�ی�ك"، وراس�ك ظ�ل ی��وج�ع�ك.. ت�ج��ي 

 . عشیرتك و"تجتل" الطبیب
وإذا "ُحُرْمتَك" ج�ابَ�ْت إْب�نَ�یّ�ة، م�و ولَ�د، ی�م 
طبیبة النسائ�ی�ة وال�ت�ول�ی�د.. ال�ع�ش�ای�ر ت�اخ�ذ 
ال��ط��ب��ی��ب��ة "األخ��ت��ص��اص" أُّم ال��ن��س��ائ��ی��ة.. 
وتُزّوُجھا لھذا "الِخبِل" اللي یسّوي" َكَھَوة" 

 . بالمضیف
وأكو "عضو فاعل" بالبرلمان یَكول: شوفوا 

إذا  .. ال�م�دن�یّ�ی�ن -إنتو جماعة ال�ع�ل�م�ان�ی�ی�ن 
متسّوون قانون للعشایر، راح أخلّي العش�ای�ر 

 .تصیر"زومبي".. وتاُكلكم أِكل
الدولة" تخاف من العشائ�ر، وال�ع�ش�ائ�ر ال "

ال��دول��ة" ل��دی��ن��ا " ت��خ��ش��ى "ال��دول��ة".. ألنّ 
لذا ال  .."ھي"عشیرة" أیضاً، ولیست "دولة

ینبغي أن تخاف "عشیرة" م�ن "عش�ی�رة"، 

 ."المیدان" والفیصل ھو
وی�ج�ی�ك واح�د ب�ط�ران، وی�دوس بـ� ب�ط�ن��ك، 
ویَكول : العشائر ھي تنظیمات بدائیة، تندرج 
في إطار ترتیبات ماقبل الدولة.. وذات ھویات 

ولیس لدیھا "سردیّات"  ..فرعیة غیر جامعة
شفاھیة، وال "مرویّات" تفاعلیّة غیر"عنت�ر 

 .وعبلة ".. وكفیلكم هللا
 یعني الواحد وین یروح ؟؟

حتّى إذا تھاِجر لل�ح�ب�ش�ة، ھ�م أك�و عش�ای�ر.. 
وتذبح بالخیط .... وھذا "النجاشي" خ�ط�یّ�ة، 

 . ال یِحلُّ وال یَربُط
اف�ر" kواذا عبالك إنَت ع�ای�ش ب�ال�غ�رب "ال

 .الُمنفَلِت، وھناك ماكو عشایر، فأنَت غلطان
ألن "ألبو منفى" إذا ضاَجوا منّك، وم�َك�دَروا 
یسوولك شي ھناك..راح ی�دّزون "واتس�اب" 

عشیرتك بالعراق العزیز.. لو یس�ّوون  لشیخ 
 Best HD Video"ّك�����ع�����دة" م�����ال

Conferencing Systems  وخ��ط��یّ��ة ،
أّم��ك، راح ت��روح م��ن وراك ب��ال��ِرْج��ل��ی��ن، 
ویبَْیعوھا بیت أبوك، ویحرموك من حص�ت�ك، 
وینطوھا للشیخ ... وإنتھ َك�اع�د ب�اس�ت�رال�ی�ا، 
مدري بالدنمارك، مدري بنیوزیلن�دن، ت�ك�ت�ب 
شعر وإنطباعات عن ال�ع�زل�ة، وع�ای�ف اُّم�ك 
وحدھا بـ "الشطرة" السوفیتیة ال�م�ن�اض�ل�ة، 

 100وإنَت طول"منفاك" لم تُرِسل لھ�ا ول�و 
 .دوالر

 
 . عّمي شوفوا

الماعنده عشیرة، ومیرید یص�ی�ر"عش�ی�ر".. 
لو ی�روح یص�ی�ر ش�اع�ر (م�ال ذنّ�ي قص�ائ�د 
النثر) ... لو یروح یصیر روائ�ي (م�ال ذنّ�ي 

نس����خ����ة)..ل����و ی����روح یُض����ُرب  100الـ����
"كریستال" (وھذا ھم مال عشایر)، إل�ى أن 

 یموت.
وإذا ماعنده ھی�ج "م�وھ�ب�ة".. خ�لّ�ي ی�روح 

-لشارع المتنبي، وینتمي للتجمع اللی�ب�رال�ي 
 التناحري. -األستبدادي القشلوي

وإذا ذنّي ُكلھن ما ِحْصلَن بإیده.. خلّ�ي ی�روح 
لـ رضا علوان ویصیر"ال من�ت�م�ي" و ی�َك�وم 
یش��وف "رؤى"، م��ّح��ْد یش��وف��ھ��ن غ��ی��ره.. 
ل على كلشي وكالشي.. بدون عشایر،  ویحصِّ
 وال ھُم "َیعِشرون"، في ھذا البلد"العشیر"..

 .آمین

ا"-  وو "ا ،"وة" -اا 
 "َا" اقا  

 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
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من المجال الحركي إلى ال�م�ج�ال ال�م�ع�رف�ي    

تجلّت اھتمامات جیلي ممن أدركتھم الس�ی�اس�ة 

بش�ك�ل ع�ام   ودراساتھا والقانون الدس�ت�وري

التعّمق في ال�ت�ی�ارات ال�ف�ك�ری�ة ال�ك�ب�رى ذات 

السردیات الش�م�ول�ی�ة والش�ع�ارات الض�خ�م�ة، 

لكن األمر لم یستمر ك�ذل�ك، ف�ث�م�ة م�راج�ع�ات 

واستعادات نقدیة، أخذت طریقھا إل�ى ال�ح�وار 

والنقاش بفعل ھزائم وانكسارات دفع�ت قس�ًم�ا 

منا إلى إعادة القراءة وال�ت�ق�ی�ی�م بش�أن ف�ك�رة 

الدولة، سواًء برؤیتھا الغربیة ال�ل�ی�ب�رال�ی�ة أو 

"ال�ب�ن�اء   بنقیضھا الماركسي التقلیدي بش�أن

 الفوقي" و"البناء التحتي".

أثبُّت ھنا بجدارة وعرفان ب�ال�ف�ض�ل ل�ل�دك�ت�ور 

منذر الشاوي أستاذ الق�ان�ون ال�دس�ت�وري ف�ي 

جامعة بغداد حین أعاد تركی�ب ال�م�ع�ادل�ة ع�ن 

عالقة الدولة بالدستور في مبحثین مترابط�ی�ن 

ال انفصال بینھما، بل ح�اول م�ق�ارب�ة ال�ف�ك�رة 

عربیًا وبشكل خاص ع�راق�یً�ا، م�ت�اب�ًع�ا ت�ط�ّور 

الدولة العراقیة ودساتیرھا وحقوق الم�واط�ن�ة 

والحریات وفص�ل الس�ل�ط�ات وط�ب�ی�ع�ة ن�ظ�ام 

 الحكم.

وحین واصلت دراساتي العلیا في معھد الدولة 

والقانون (أكادیمیة العلوم التشیك�وس�ل�وف�اك�ی�ة 

ب��راغ)، اك��ت��ش��ف��ت ف��رًع��ا ج��دی��ًدا ع��ن��وان��ھ   –

"الدولة والقانون" ودرس�ت ف�ی�ھ ال�ن�ظ�ری�ات 

ال�م�خ��ت�ل��ف�ة وال��م�ت��ع�ارض��ة، ك�م��ا درس��ت ف��ي 

آخرین "فلسفة ال�دول�ة وال�ق�ان�ون"،   فرعین

و"ت��اری��خ ال��دول��ة وال��ق��ان��ون" ع��ل��ى ن��ح��و 

منھجي، األمر ال�ذي رف�ع م�ن�س�وب أس�ئ�ل�ت�ي 

 حول مستقبل دولنا وأي دولة نرید؟

الھدف من ھذا االستھ�الل ھ�و ال�ن�ق�اش ال�ذي 

انطلق حاًدا وصاخبًا حول ال�دول�ة وأن�واع�ھ�ا: 

مدنیة أم دینیة؟ وبضمنھا ماذا تعني ال�ع�ل�م�ن�ة 

أو العلمانیة؟ خصوًصا ب�ع�د م�وج�ة م�ا أط�ل�ق 

علیھ الربیع العربي، علًما بأن مفھ�وم ال�دول�ة 

األمة ما یزال غائبًا عن مجتمعاتنا، في حی�ن  -

تطّور الفكر الس�ی�اس�ي ال�غ�رب�ي وأخ�ذ ی�ط�رح 

أسئلة أكثر ت�خ�ص�ًص�ا، أي ب�ت�ف�ری�ع األس�ئ�ل�ة 

وتجزئتھا إلى أقسام وحقول ومناھج، وھو ما 

یحتاج إلى استیعابھ أوًال وم�ن ث�م االس�ت�ف�ادة 

من معناه ثانیًا بما یتناسب مع ظروف ب�ل�دان�ن�ا 

 وخصوصیاتھا.

وثمة سؤال كبیر مفاده: كیف یمكن أن ن�ف�ھ�م 

الدولة وإداراتھا وعالقتھا بمواط�ن�ی�ھ�ا؟ وھ�و 

السؤال الذي ظّل المفّكرون عل�ى م�دى ق�رون 

یتجادلون بشأنھ، ف�ك�ی�ف ی�م�ك�ن ف�ھ�م م�اھ�ی�ة 

ال��دول��ة ال��ح��دی��ث��ة؟ ارت��ب��اطً��ا ب��درج��ة ال��وع��ي 

السیاسي والتطّور ال�ن�ظ�ري ل�م�ف�ھ�وم ال�دول�ة 

والخلفیة األیدیولوجیة ال�ت�ي ح�ك�م�ت�ھ�ا، وھ�و 

موضوع مثیر لالختالف والجدل، ب�ت�داخ�ل م�ا 

ھ��و اج��ت��م��اع��ي ب��م��ا ھ��و ت��اری��خ��ي وم��ا ھ��و 

اقتصادي بما ھو سی�اس�ي وث�ق�اف�ي، وع�الق�ة 

ذلك بالعنف، والسیّما بعد حربین ع�ال�م�ی�ت�ی�ن، 

وحروب عاشتھا المن�ط�ق�ة ع�طّ�ل�ت ت�ن�م�ی�ت�ھ�ا 

وتقّدمھا وقّوضت إمكانات االصالح ال�ت�دّرج�ي 

والتراكم الطویل األمد، سواًء ك�ان ل�م�واج�ھ�ة 

الع�دوان ال�خ�ارج�ي وال�ت�ح�دی�ات ال�دول�ی�ة، أم 

حروب عبثیّة تحت عناوین طائف�ی�ة أو إث�ن�ی�ة 

إرض��اًء ل��ن��زوات ال��ح��ّك��ام وت��ح��ق��ی��قً��ا ل��م��آرب 

 سیاسیة أنانیة ضیّقة.

وإذا نشأت الدولة في أوروبا في فت�رة ال�ح�ك�م 

الملكي المطلق وتمركزت السل�ط�ة ال�ق�ان�ون�ی�ة 

واإلداریة بید الملوك، فإن الدولة ف�ي أم�ری�ك�ا 

تشّكلت وفقًا لصیغة ال مركزیة فیدرالیة بلح�اظ 

ول�م ت�ك�ن األی�دی�ول�وج�ی�ة ظ�اھ�رة   دیمقراطي

مھیمنة فیھا دون نسیان التوجھات اللیبرال�ی�ة 

المتطلّعة إلى الحریّة والحقوق الفردیة وحریّة 

األسواق. وھذه ال�ت�وج�ھ�ات اع�ت�ب�رت ال�دول�ة 

ظاھرة مصاحبة لل�م�ج�ت�م�ع ال�م�دن�ي و ت�م�ثّ�ل 

الدیمقراطیة الل�ی�ب�رال�ی�ة، وال�ب�ن�ی�ة األس�اس�ی�ة 

للتراكم الرأسمالي. وھي فكرة ما ت�زال ت�م�ثّ�ل 

رك��نً��ا م��ھ��ًم��ا م��ن أرك��ان ف��ك��رة ال��دول��ة ف��ي 

المجتمعات الغربیة، علًما بأن مارك�س ن�ف�س�ھ 

 اعتقد بذلك لكن من منظور معاكس.

فھل الدولة ھي شّر ال بّد منھ، أم ضرورة ف�ي 

اآلن ل��ت��أم��ی��ن مس��ت��ل��زم��ات ح��م��ای��ة أرواح 

وممتلكات الناس وضبط النظام واألمن ال�ع�ام؟ 

وھكذا أخ�ذ ی�ن�ش�أ ع�ل�م س�ی�اس�ة ج�دی�د ك�ع�ل�م 

مستقل وأصیل بعد أن ظلّت مب�ادئ�ھ م�ت�وّزع�ة 

ع�ل�ى ع�ل�وم أخ�رى اق�ت�ص�ادی��ة واج�ت�م�اع�ی��ة 

وق��ان��ون��ی��ة وأخ��الق��ی��ة وث��ق��اف��ی��ة، خص��وًص��ا 

بالتركیز على األفراد وجماعات المصالح ب�دًال 

م��ن اإلط��ار ال��ق��ان��ون��ي وال��م��ؤس��س��ي أي 

"الدولة"، التي كان ماركس یمیل إلى ذبولھ�ا 

بعد أن تستنفذ أغراضھا، وھي فرضیة تع�ان�ي 

 من برھان مشكوك فیھ.

وك�ان ی�ع�ت�ق�د ب�ع�ض ع�ل�م�اء الس�ی�اس�ة ب�ی��ن 

الحربین مثل ماكیف�ر و وودرو وی�ل�س�ون أن 

الدراسة العلمیة للسیاسة ینبغي أن ترّكز عل�ى 

المؤسسات الدست�وری�ة وال�ق�ان�ون�ی�ة ال ع�ل�ى 

الدولة، أي أن األفراد والمؤسسات واألح�زاب 

ھم الموضوع األساسي لعلم الس�ی�اس�ة، وذل�ك 

في نقد لمفھوم ال�دول�ة ل�دى م�ف�ك�ري ال�ق�رن 

التاسع عشر، خصوًصا ھیغل ومارك�س، ف�ق�د 

كان ھیغل یعتبر الدولة ممثلة لمبادئ متع�ال�ی�ة 

م�ع�یّ�ن�ة أو م�ج�ّس�دة ل��م�ث�ل روح�ی�ة وت�م�ت�ل��ك 

 "شخصیة علیا" خاصة بھا.

ولفھم طبی�ع�ة ال�دول�ة ال ب�ّد م�ن ال�ع�ودة إل�ى 

التاریخ واألنماط المبّكرة لنشوء ال�دول، ف�ف�ي 

حین رّكز الفكر اللیبرالي على ال�دور ال�ف�ردي 

والجماعي فإن ماركس رّك�ز ع�ل�ى ال�ط�ب�ق�ات 

وھي ال�ت�ي تش�ّك�ل األس�اس االج�ت�م�اع�ي ألي 

تشّكل من تش�ّك�الت ال�دول�ة، وھ�و م�ا ی�ط�رح 

سؤاًال محوریً�ا، أی�ن ت�ك�م�ن ش�رع�ی�ة ال�دول�ة 

باألیدیولوجیا أم برضا الناس وبالمن�ج�ز ال�ذي 

تقّدمھ؟ ثّم كیف تكتسب الدولة مش�روع�یّ�ت�ھ�ا؟ 

أل���ی���س م���ن ح���ك���م ال���ق���ان���ون ال���م���وازي 

علًما أن الدولة ك�ی�ان س�ی�ادي أي   للشرعیة؟

تمتل�ك س�ل�ط�ة اح�ت�ك�ار االس�ت�خ�دام الش�رع�ي 

للعنف حسب ماكس فیبر، وھكذا یتشّكل ن�ظ�ام 

عقالني قانوني نطلق علیھ "ال�دول�ة"، وھ�ي 

أعظم منج�ز بش�ري ال ی�م�ك�ن ب�أي ح�ال م�ن 

 األحوال العیش دونھا.

وا  

 عبد الحسین شعبان



08  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 827 

29 Jun 22 • Year 17 

بعد مرور سبعة وعشرین ع�ام�ا ع�ل�ى     
في وانتفاضة اذار المجیدة في السلیمانیة 

السابع من اذار، یكون قد انصرمت سبع�ة 
وعش��رون ع��ام��ا ع��ل��ى ان��ت��ف��اض��ة اذار 
المج�ی�دة وال�ت�ي ان�دل�ع�ت ش�رارات�ھ�ا ف�ي 
البصرة لتنتقل الى مدن الجنوب وال�ف�رات 

 االوسط وتعم جمیع المدن الكردستانیة.
فقد قیل الكثیر عن االنتف�اض�ة واس�ب�اب�ھ�ا 
والقوة ال�م�ح�رك�ة ل�ھ�ا، وفس�رھ�ا ب�ع�ض 
االح��زاب، م��ن وج��ھ��ة ن��ظ��ر ال��ح��زب��ی��ة 
الضیقة، واعتبر البع�ض ، ان�ھ�ا ان�دل�ع�ت 
بعد اندح�ار ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي ف�ي ح�رب 
الخلیج الثانیة، وان السلطة لم تكن ق�ادرة 
على التصدي للحركة العفویة لل�ج�م�اھ�ی�ر 

 ومنھم من یرى اخر.
والجدیر بالذكر ان ما حدث في ربیع ع�ام 

، ل�م ی�ك�ن ول�ی�د ع�وام�ل ط�ارئ�ة،  1991
وانما نتیجة لظروف وعوامل موضوعی�ة 
وذاتیة. فأن الحك�م الش�م�ول�ي وان�ت�ھ�اج�ھ 
سیاسة ارھابیة وما اتبع�ھ�ا م�ن اس�ال�ی�ب 
فاشیة لقمع قوى المعارضة، عّمق ت�الزم 
ازمات النظام ال�ت�ي ات�خ�ذت اب�ع�اد ج�دی�ة 
عشیة غزو الكویت، في شت�ى ال�م�ج�االت 
الس�ی�اس�ی�ة واالج�ت�م��اع�ی�ة واالق�ت�ص�ادی��ة 
والعسكریة وما ترتب من ن�ت�ائ�ج ال�ح�رب 
وتحول العامل العربي والدولي الى عام�ل 

  فاعل في تفجیر االنتفاضة.
وفیما یخص العامل الذات�ي، ف�ق�د رف�ع     

الحزب الشیوعي العراق�ي ش�ع�ار اس�ق�اط 
السلطة الدكتاتوری�ة ع�ن ط�ری�ق ال�ك�ف�اح 
المس�ل�ح ال�ى ج�ان�ب ال�ق�وى ال�م�ع�ارض�ة 
العراقیة والقوى واالحزاب الك�ردس�ت�ان�ی�ة 
وال�ت��ى ك��ان��ت ل��ھ��ا م��واق��ع مس��ل��ح��ة ف��ي 
كردستان، كما تجّمع عدد م�ن ال�رافض�ی�ن 
الداء الخدمة العسكریة، في ظروف ن�ف�وذ 
ال ب��أس ب��ھ ل��ل��م��ع��ارض��ة ال��ع��راق��ی��ة ف��ي 

 المناطق الریفیة في الجنوب والوسط.
وبالرغم من الضربات ال�م�وج�ع�ة ال�ت�ى    

وجھتھا االجھزة القم�ع�ی�ة ب�ن�ط�اق واس�ع 
ضد منظمات الحزب الش�ی�وع�ي ال�ع�راق�ي 

 1979منذ انسحابھ من الجبھة ف�ي ع�ام 
وتحولھ الى العمل السري، اال انھ لم ی�ح�د 
م�ن نش�اط��ھ وب�ق��ی�ت ص��ل�ت�ھ ال�ح�م��ی�م�ی��ة 
والمتینة بالج�م�اھ�ی�ر وك�ان ع�ل�ى ال�دوام 
یغوص في االبداع من اج�ل ای�ج�اد اح�دث 
االسالیب ف�ي س�ب�ی�ل ت�ق�وی�ة الص�ل�ة م�ع 

 الجماھیر.
وكان لي الشرف ان اك�ون واح�داً م�ن    

الكوادر الحزبیة الناشطة، الذي انیطت بھ 
قیادة العمل في محافظة السلیمانی�ة، م�ن�ذ 

ل�ح�ی�ن  1984كانون الثاني من ع�ام  27
 .1991تفجیرانتفاضة اذارالمجیدة عام

ل��ق��د تس��ن��ى ل��ي ان اك��ون ش��اھ��ًدا ع��ل��ى 
االح��داث ال��م��ث��ی��رة ف��ي ھ��ذه ال��م��دی��ن��ة 
الباسلة،وغني ع�ن ال�ق�ول ان�ھ ال ی�م�ك�ن 
ال��ن��ظ��ر ال��ى ھ��ذه االن��ت��ف��اض��ة ب��م��ع��زل 
ال�ت�ح��رك�ات ال�ث��وری�ة وال��ن�ش��اط�ات ال�ت��ى 
سبقتھا. حیث ان مدینة الس�ل�ی�م�ان�ی�ة ھ�ي 
واح�دة م��ن ال��م��دن ال��ك��ردس��ت��ان��ی��ة ال��ت��ي 
تص��دت ب��ب��س��ال��ة ل��ل��ح��ك��م ال��دك��ت��ات��وري 
ال�ف��اش�ي، رافض�ة ال�رض��وخ، ل��ھ ب��ك�اف��ة 
اس��ال��ی��ب ال��ن��ض��ال ب��م��ا ف��ی��ھ ال��م��ق��اوم��ة 

 العسكریة.
ل��ق��د خ��اض��ت ال��ج��م��اھ��ی��ر الش��ع��ب��ی��ة ف��ي 
كردستان انتفاضتین في بدایة ال�ث�م�ان�ی�ات 

وتجسدت المقاوم�ة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة  1982
الواسعة ع�ل�ى ن�ح�و ب�ط�ول�ي ف�ي م�دی�ن�ة 

 1984الس�ل�ی�م�ان�ی�ة ف�ي ان�ت�ف�اض�ة ای�ار 
المجیدة والتى لعبت فیھا من�ظ�م�ة ح�زب�ن�ا 
الشیوعي دورا ھاما وب�ارزا ف�ي ت�وج�ی�ھ 
االنتفاضة، و تمكنت الجماھ�ی�ر الش�ع�ب�ی�ة 
السیطرة على الشارع على م�دى ی�وم�ی�ن 
بعد ان اسكتت نیران العدو من خالل فرق 
عسكریة شّكلھا الحزب لحمایة الجماھ�ی�ر 
منھا؛ فرقة یقودھا ھوشی�ار ع�ل�ي دول�ت 
(فریدون)، واخرى ب�ق�ی�ادة دش�ت�ي اح�م�د 
سلطة، وفرقة م�ن ال�رف�ی�ق زی�ور ع�زی�ز 
وكنجة رؤوف زھ�دي وغ�ی�رھ�م وق�ام�ت 
فرقة مسل�ح�ة ب�ق�ی�ادة دل�ی�ر ج�الل وم�ع�ھ 
رحمن غریب و م�ری�وان حس�ن واخ�ری�ن 
تمكنوا من السیطرة عل�ى م�ع�ظ�م ج�وام�ع 
المدینة لبث بیان ونشر شع�ارات ال�ح�زب 
التى بثتھا اذاعــة صوت الشعب الع�راق�ي 
و وزعتھا منظمة حزبنا في الس�ل�ی�م�ان�ی�ة 
ف��ي عش��ی��ة ال��ت��ح��رك��ات ال��ط��الب��ی��ة ف��ي 
ال��م��دارس وال��م��ع��اھ��د وال��دورالس��ك��ن��ی��ة 
وال��دوائ��رو ال��م��ع��ام��ل، ت��ت��ض��م��ن دع��وة 

 الجماھیر الى المساھمة في االنتفاضة .
وبدأ طالب الجامعات العراقیة م�ن اھ�ال�ي 
السلیمان�ی�ة ب�ال�ت�ج�م�ع ام�ام الس�راي ف�ي 
وسط المدینة وانضمت ج�م�اھ�ی�ر واس�ع�ة 
الیھم بالتحرك تتقدمھم نساء السلی�م�ان�ی�ة 
ت��ردد ھ��ذه الش��ع��ارات وان��ت��ق��ل ل��ھ��ی��ب 
االنتفاضة الى بغداد، وب�ذا ت�راك�م�ت ل�دى 
منظمة حزبنا في السلیمانیة دروسا بلیغ�ة 
في قدرة الشعب الموحد غی�ر ھ�ی�اب�ة ف�ي 
ت�ح�ط��ی�م ال��ق�ی�ود، م�ھ�م��ا ك�ان��ت م�ح��ك�م��ة 

 الصنع .
ل��م ی��ن��ق��ط��ع نض��ال ونش��اط ح��زب��ن��ا ف��ي 
المج�االت االع�الم�ی�ة وت�وزی�ع ال�ب�ی�ان�ات 
التحریضیة في سبیل ت�ح�ری�ك ال�ج�م�اھ�ی�ر 
وخاصة في ال�م�دارس وال�م�ع�اھ�د و ف�ي 
وق�ت ت��وج�ی��ة ض��رب�ات عس�ك��ری�ة الزالم 
النظام من ق�ب�ل ف�رق ال�م�دن ال�ع�س�ك�ری�ة 
المشكلة داخل مدینة السلیمانیة م�ن ق�ب�ل 
منظمتنا لحین اندالع ان�ت�ف�اض�ة اذار ع�ام 

1991. 
فقد عقدت ق�ی�ادة ل�ج�ن�ة ال�داخ�ل ل�ل�ح�زب 
الشیوعي الع�راق�ي ال�ت�ى تض�م ع�دد م�ن 
رفاق اللجنة ال�م�رك�زی�ة واعض�اء ل�ج�ن�ة 
االقلیم والمناطق المتواج�دی�ن ف�ي ال�م�دن 
الكردستانیة وغیرھا من المدن ال�ع�راق�ی�ة 

) اج�ت�م�اًع�ا 1991في مدینة اربیل ع�ام (
خاًصا بعد غزو الكویت ت�ن�اول�ت ال�وض�ع 
السیاسي في العراق وال�م�ن�ط�ق�ة وال�ع�ال�م 
وم��ا ی���ت���رت���ب م���ن اح���داث ب���ع���د ھ���ذا 
الغزو،لمواجھة االحت�م�االت وال�ت�ط�ورات 
واالح��داث ال��خ��ط��ی��رة، وت��ھ��ی��ئ��ة اعض��اء 
الحزب وم�ؤازری�ھ ف�ي ح�ال�ة ح�دوث اي 

انفجار، ووضع الخطط الكفیلة لذلك، ك�م�ا 
اصدرت لجنة الداخل في بغداد بیانا تدع�و 
فیھ الجماھیر الشعبیة الى االنتفاضة ض�د 
السلطة الدكتاتوري واصدرت ت�وج�ی�ھ�ات 
ال��ى م��ن��ظ��م��ات ال��ح��زب ف��ي ك��ل ال��م��دن 
العراقیة تدعو الى وض�ع ب�رن�ام�ج ع�م�ل 

 وفق ظروف كل مدینة.
عقدت اللجنة العلیا في السلی�م�ان�ی�ة ع�ددا 
م�ن االج��ت�م��اع��ا ت ل��ھ�ذا ال��غ�رض، ف��ق��د 
وض�ع��ت ب��رن��ام��ج و خ��ط��ط ع��ل��ى ض��وء 
ال�ت��وج�ھ��ات الي اح��ت�م��ال م�رت��ق�ب، وق��د 
ت��م��ح��ورت ال��خ��ط��ة ع��ل��ى ث��الث��ة م��ح��اور 

  اساسیة :
تعزیز الفرق العسكریة والعمل م�ن اوال : 

 اجل الحصول على السالح.
ت��ن�ش��ی��ط ال��ع��م�ل االع��الم�ي ض��د ث�ان��ی��ا : 

 السلطة الدكتاتوریة.
تنظیم االتصال ب�ال�ع�ن�اص�رال�ع�ام�ل�ة ثالثا : 

 ضمن جھاز السلطة.
كما تضمنت الخطة كیفیة السی�ط�رة ع�ل�ى 
مق�رات م�ن�ظ�م�ات ح�زب ال�ب�ع�ث ودوائ�ر 
الدولة والحفاظ عل�ى ال�م�م�ت�ل�ك�ات وع�دم 
السماح للعبث بھ، والعمل للسیطرة ع�ل�ى 
ت���رس����ان���ات االس����ل���ح����ة والس����ی����ارات 
واس�ت�خ�دام�ھ�ا ل�غ�رض ت�وس�ی�ع ال�ق�اع�دة 

 الجماھیریة لالنتفاضة.
و قد نشطت منظمة حزبنا على ال�م�ح�اور 
الثالثة، حیث جرى االتصال ب�ال�ع�دی�د م�ن 
عناصر السلط�ة داخ�ل ال�ج�ی�ش الش�ع�ب�ي 
واالفواج الخفیفة وحصلنا على عدد قلی�ل 
من االسلحة قبل االنتفاض�ة، وم�ن ج�ان�ب 
اخر متابعة تحركات السلطة وخاصة ب�ع�د 
س��ی��ط��رة ال��ج��م��اھ��ی��ر ب��ق��ی��ادة االح��زاب 

اذار  5ال��ك��ردس��ت��ان��ی��ة ع��ل��ى ران��ی��ة ف��ي 
اذار انط�ل�ق�ت االن�ت�ف�اض�ة  6. وفي 1991

 في بازیان.
فقد تسربت الینا ب�ع�ض ال�م�ع�ل�وم�ات م�ن 
خالل مصادرنا الخاصة ق�ب�ل ی�وم�ی�ن م�ن 
االنتف�اض�ة م�ن داخ�ل اج�ت�م�اع ع�ق�د ف�ي 
م��ب��ن��ى ال��م��ح��اف��ظ��ة ب��اش��راف م��ح��اف��ظ 
السلیمانیة لغرض وضع الخطط ال�ك�ف�ی�ل�ة 
ل��م���ج��اب���ھ��ة اي م���د ج���م��اھ���ی��ري ف���ي 
السلیمانیة، وفي االجتماع طلب الم�ح�اف�ظ 
م�ن ال�ح�اض�ری��ن ال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى ح�م�ای��ة 
مدیریة االمن العامة في المحافظ�ة، وان�ھ 
في حالة وجود ضغط كبیر على ال�م�ق�رات 
ودوائر االجھزة القمعیة االخرى، ع�ل�ی�ھ�م 

 انسحاب الجمیع الى المدیریة.
بعد ان ع�رف�ن�ا ن�ق�اط ض�ع�ف�ھ�م وت�خ�وف 
السلطة من قوة الجماھیر، عدلنا خ�ط�ط�ن�ا 
وفق المعطیات، ف�ي ظ�رف ح�اول�ت ف�ی�ھ 
الس��ل��ط��ة نش��ر ال��ذع��ر وال��خ��وف ب��ی��ن 
الجماھی�ر م�ن خ�الل ب�ث ال�دع�ای�ات ب�ان 

السلطة لن ترحم ایة حركة جم�اھ�ی�ری�ة و 
سوف تضربھا بما فیھ اس�ت�خ�دام الس�الح 
الكیمیائ�ي، م�م�ا اث�ار م�خ�اوف ع�دد م�ن 
وجھاء المدینة طالبین من حزبنا ال�ت�دخ�ل 
لوقف اي تحرك جماھیري، حرصا م�ن�ھ�م 
للمحافظة على المدینة وعدم تدمیرھا م�ن 
قبل السلطة. اال ان قیادة المنظمة صمم�ت 
على السیر عل خ�ط�ط�ھ�ا ب�ع�د ان ع�رف�ن�ا 

  نقاط ضعف السلطة.
وفي مس�اء الس�ادس م�ن اذار اي ل�ی�ل�ة 
االنتفاضة قمت بج�ول�ة ف�ى داخ�ل م�دی�ن�ة 
السلیمانیة مع الرفیق دلیر جالل (دلش�اد) 
بسیارة لمعرفة تحركات وخ�ط�ط الس�ل�ط�ة 
وقوتھا ، و توصلنا الى قناع�ة ب�ان ازالم 
االجھزة القمعیة تعیش في حالة ذعر، ل�م 
یسبق لھ مثیل وھم ف�ي ح�ال�ة دف�اع ع�ن 
النفس داخل مقراتھ�م ... ك�ان�ت ال�م�دی�ن�ة 
خالی�ة م�ن م�ف�ارز الس�ل�ط�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
الكمائن في ال�ع�ادة. وب�ع�د وص�ول�ن�ا ال�ى 
الحامیة العسكریة في السلیمان�ی�ة وج�دن�ا 
جندي یقفز من ف�وق الس�ی�اج ھ�ارب�ا م�ن 
الحامیة، اوقفنا سی�ارت�ن�ا وط�ل�ب م�ن�ا ان 
ن��وص��ل��ھ وط��ل��ب��ن��ا م��ن��ھ م��ع��ل��وم��ات ع��ن 
الحامیة، افادنا بعدد المتواج�دی�ن واش�ارة 
ال��ى ان��خ��ف��اض ال��روح ال��م��ع��ن��وی��ة ل��دى 
الجمیع بما فیھ�م الض�ب�اط، وان ال�ج�م�ی�ع 
اقسموا ان یس�ل�م�وا ان�ف�س�ھ�م ف�ي ح�ال�ة 
وجود م�ج�اب�ھ�ة. ك�م�ا س�ل�م م�ع�اون آم�ر 
الجیش الشعبي في محافظة السل�ی�م�ان�ی�ة، 
برتبة مقدم من اھال�ي ب�غ�داد م�ع س�الح�ھ 
وس�ی��ارت��ھ الش��خ��ص��ی��ة ع��ن ط��ری��ق اح��د 
م�ع��ارف�ھ وھ�و عض�و ح��زب�ن��ا ف��ي ن��ف��س 

 اللیلة.
في اللحظات االولى م�ن الص�ب�اح ال�ب�اك�ر 

، ب��ع��د ان 1991اذار م��ن ع��ام  7ل��ی��وم
احّست اجھزة السلطة القمع�ی�ة ب�ال�ت�ح�رك 
الجماھیري وانضمام اكثریة ال�رب�ای�ا م�ن 
االفواج الخفیفة الى االنتف�اض�ة ل�م ی�ب�ق�ى 
ام��ام اف��راد االج��ھ��زة ال��ق��م��ع��ی��ة اال اخ��ذ 

 المواقع الدفاعیة والبقاء داخل مقراتھم.
ھبت الجماھیر الشعبیة ل�ل�ث�أر ل�ك�رام�ت�ھ�ا 
ال��ج��ری��ح��ة، وخ��اص��ة الش��ب��ی��ب��ة م��ن��ھ��م 
واالمھات الثكلى، مع اول تباشیر التح�رك 
ال��ج��م��اھ��ی��ري، ت��وج��ھ ك��وادر ال��ح��زب 
واعض��ائ��ھ وف��ق ت��وج��ی��ھ��ات مس��ب��ق��ة 
وباالمكانیات البسیطة لیحتلوا م�واق�ع�ھ�م، 
لتوجیھ الضربات ال�م�وج�ع�ة ال�ى اج�ھ�زة 
السلطة ال�ق�م�ع�ی�ة، دون ان یس�أل�وا ع�ن 
الھویة السیاسیة (الحزبیة) للمھاج�م�ی�ن، 
ول��ل��ع��م��ل م��ن اج��ل ت��وج��ی��ھ ال��ح��رك��ة 
الجماھیریة الواس�ع�ة ال�ت�ي نش�أت اث�ن�اء 
ال��ی��وم االول م��ن االن��ت��ف��اض��ة وای��ج��اد 
االسالیب المالئ�م�ة ل�ل�ت�ع�اون م�ع ق�واع�د 

 احزاب الجبھة الكردستانیة .
شھدت ال�م�دی�ن�ة ف�ي ھ�ذا ال�ی�وم ح�م�اس 
عالي من جانب الجماھیر الشع�ب�ی�ة، ف�اق 
ت�وق��ع��ات��ن�ا، ب��ح��ی�ث اص��ب��ح م��ن الص��ع��ب 
السی�ط�رةع�ل�ى ھ�ذا الس�ی�ل ال�ج�م�اھ�ی�ري 
الھائل.وك�ان ال�ب�ارزف�ي ھ�ذه ال�م�واج�ھ�ة 
مشارك�ة ال�ف�ئ�ات ال�ك�ادح�ة م�ن م�خ�ت�ل�ف 
االع��م��ارم��ن ال��ن��س��اء وال��رج��ال وح��ت��ى 
االط�ف��ال،وم��ن��ھ��م ال��ھ��ارب��ی��ن م��ن ج��ح��ی��م 
الخدم�ة ال�ع�س�ك�ری�ة ال�ت�ى ت�ح�م�ل ال�ح�ق�د 
الدفـــین تجــاه السلطـــة الدكتات�وریـ�ـ�ـ�ـ�ة 
 واجھزتھا القمعیة. ....البقیة ص التالیة:

ل ام  ت 
 ما  

 
 سھیل الزھاوي

 



09  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 827 

29 Jun 22 • Year 17 

لق�د اس�ت�ط�اع�ت ال�ج�م�اھ�ی�ر ال�م�س�ل�ح�ة   
السیطرة على معسكرات الجیش ومق�رات 
الحزب الحاكم ومدیریة و مراكز الشرط�ة 
ومبنى المحافظة وجمیع الدوائ�ر األخ�رى 
في غضون ساعات قلیلة باستثناء م�ب�ن�ى 

 مدیریة أمن المحافظة.
فى الساعة السابعة والنصف م�ن ص�ب�اح 

انطلقت مظاھرة من اھ�ال�ي  1991آذار  7
محلة بختیاري راف�ع�ة ش�ع�ارات م�ع�ادی�ة 
للس�ل�ط�ة، وق�د ح�اول ب�ع�ض االش�خ�اص 
ف��رض ش��ع��ارات ح��زب م��ع��ی��ن ع��ل��ى 
المظاھرة اال ان رفاق�ن�ا ت�دخ�ل�وا وط�ل�ب�وا 
منھم ان ت�ك�ون الش�ع�ارات م�وح�د ت�ح�ت 
مظلة الجبھھ الكردستان�ی�ة ... وت�وج�ھ�ت 
نحو المعھد في بختی�اري وان�زل�وا ص�ور 
صدام واحرقوھا ومن ث�م ت�وج�ھ�وا ن�ح�و 
مقرحزب البعث ما یسمى (م�ق�ر االن�ف�ال) 
وح���اص���روه ف���أط���ل���ق���وا ال���ن���ارع���ل���ى 
ال��م��ت��ظ��اھ��ری��ن، وق��د ط��ل��ب ع��دد م��ن 
المتظاھرین من البیوت ال�ق�ری�ب�ة ال�ع�ائ�دة 
الى االفواج ال�خ�ف�ی�ف�ة الس�الح وق�د ل�ب�ّوا 
الطلب باسلحة خفیفة ... وبدأت الجماھی�ر 
باطالق النار على المقر ول�ك�ن اس�ت�م�رت 
مقاومة المتواجدین في المقر بسب�ب ق�ل�ة 

 السالح و العتاد لدى الجماھیر.
تجمعت مجموعة من رف�اق�ن�ا واص�دق�ائ�ن�ا 
من النساء والرجال في م�ح�ل�ة زرك�ھ ت�ھ 
في الساعة الثامنة على رأسھ�م ال�رف�ی�ق�ة 
خرمان محمد واخیھا ع�م�ر م�ح�م�د، وق�د 
حصل االخیر عل�ى س�الح ال�ك�ال�ش�ن�ك�وف 
وكنت متواجدا ھناك ... اش�ع�ل�وا ال�ن�ی�ران 
في اطارات السیارات على الشارع ال�ع�ام 
ح��ی��ث ت��ج��م��ع��ت م��ج��م��وع��ة ك��ب��ی��رة م��ن 
الجماھیر بضمنھم ب�ع�ض ال�ن�ش�ط�اء م�ن 
الیسار وت�وج�ھ�وا ب�م�ظ�اھ�رة ن�ح�و ب�رج 
رعایة الشباب، اال ان مسلحین في ربی�ئ�ة 
ھناك اطلق�وا ال�ن�ار ع�ل�ى ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن، 
فتراجعت المظاھرة نحو ال�خ�ل�ف ب�ع�د ان 
ج��رح ع��دد م��ن��ھ��م م��م��ا زاد م��ن ح��ق��د 
الجماھیر... فھاجمت م�ج�م�وع�ة مس�ل�ح�ة 
الربیئة و سیط�رت ع�ل�ی�ھ�ا ب�ع�د ان س�لّ�م 
مسلحیھا اسلحتھم الى القـوة المھاجمة و 
كان ضمن االسلحة (دوشكھ)، وت�وج�ھ�ت 
تلك القوة بعد ان وضع افرادھا ال�دوش�ك�ة 
على سیارة بیكاب الى مقر االنفال لتعزی�ز 
القوة الموجودة ھناك،وب�دأت ال�ج�م�اھ�ی�ر 
باطالق النار بكثافة على مقر االنفال، بم�ا 
فیھا اطالق قذائف االرب�ي ج�ي ... وب�ع�د 
مقاومة اقتحمھا الشباب بضمنھم رف�ی�ق�ن�ا 
سوران جمال بعد القى قنبلة یدوی�ة ع�ل�ى 
المقر تمكن من الت�س�ل�ل ال�ى ال�داخ�ل م�ع 
عدد اخر من رفاقنا والجماھیر الم�س�ل�ح�ة 
بعد وقع عدد من المسل�ح�ی�ن ج�رح�ى ف�ي 

 معركة غیر متكافئة وبسبب قلة الخبرة.
لم ت�ت�وق�ف ال�ج�م�اھ�ی�ر ال�م�ن�ت�ف�ض�ة ع�ن�د 
انتصار واحد، كلما یحص�ل ال�م�ن�ت�ف�ض�ون 
على قطع اسلحة ج�دی�دة ی�ت�وج�ھ�ون ال�ى 
مرك�ز اخ�ر م�ن اوك�ار االج�رام، ف�ت�وج�ھ 
الجمع الغفیر بانواع االسلحة التى ُغن�م�ت 
خالل ال�م�ع�رك�ت�ی�ن الس�اب�ق�ت�ی�ن ال�ى م�ق�ر 
الجیش الشعبي في حي البكر سابقا، و لم 
تتمكن القوة المرابطة ھناك من المق�اوم�ة 
وفي اقل من نصف س�اع�ة س�لّ�م اف�رادھ�ا 
ان��ف��س��ھ��م ... وب��ذا حص��ل��ت ال��ج��م��اھ��ی��ر 
المنتفضة على كمیة كبیرة من االس�ل�ح�ة. 
اما مقر ما یسمى بالمنظمات الدیمقراطی�ة 

العفلقیة في حي المھندسین، فق�د س�ل�م�ت 
  المقر بدون اطالق ایة رصاصة.

في الساعة ال�ث�ان�ی�ة عش�ر ب�ع�د ال�ظ�ھ�ر، 
سمعت من خالل جھاز(اف ام) الذي ك�ن�ت 
احملھ ، طلب المحافظ من جمیع الم�ق�رات 
التي لم تسیطر علیھا الجماھیر، و خاصة 
ت��ل��ك ال��ق��ری��ب��ة م��ن "حس��ی��ب ص��ال��ح" 
االل��ت��ح��اق ب��م��دی��ری��ة االم��ن ال��ع��ام��ة ف��ي 
السلیمانیة. في ھذه اللحظات تحركت م�ن 
بختیاري وتوجھ�ت ن�ح�و حس�ی�ب ص�ال�ح 

 فوجدت جمیع المقرات فارغة .
بعد ذلك وردتني معلومات من ت�وي م�ل�ك 
ان رف��اق��ن��ا ب��ق��ی��ادة ال��رف��ی��ق دل��ی��ر ج��الل 
(دلشاد) ساھموا مع الجماھیر ال�م�س�ل�ح�ة 
وسیطرواعلى مقرقیادة الجی�ش الش�ع�ب�ى 
في السلیمانیة ما یسمى (مقرعثمان) كم�ا 
ساھم رفاقنا في اماكن اخرى في تص�ف�ی�ة 
المقرات ایضا. والجدیر بالذك�ر ان خ�ل�ی�ة 
من الحزب الدیقراطي الكردستاني ط�ل�ب�وا 

 من الرفیق دلشاد النتنسیق معھم.
 

وفي الیوم االول من االنتفاضة تم تصفی�ة 
كافة اوكار السلطة داخل المدینة وحولھ�ا 
بما فیھا المعسكرات، ماعدا مدیریة االمن 
العامة التى تجم�ع�ت ف�ی�ھ�ا ك�اف�ة رؤوس 
االجھزة القمعیة، وقد ط�ل�ب م�دی�ر االم�ن 
من منتسبیھ ان یجلبوا عوائلھم الى داخل 
المبنى حتى یضمن مقاومتھم حتى الرمق 
االخیر وفعال تم حجز العوائل مع اطفالھ�م 
فى سرداب المدیریة. ویقع مبنى م�دی�ری�ة 
أمن السلیمانیة الذي یطل�ق ع�ل�ی�ھ س�ك�ان 
ال�م�ح�اف�ظ��ة "أم�ن�ھ س��ورك�ھ" أي األم��ن 
األحمر في حي شورش، وھو من األحیاء 
الذي تسكنھ الطبقة المتوسط�ة، و ت�ح�ی�ط 
بھ منازل المواطنین، وقد ُشیّد المقر على 

 1985ألف م�ت�ر م�رب�ع ع�ام  16مساحة 
ل��ی��ص��ب��ح أك��ب��ر ال��م��ق��رات ال��ق��م��ع��ی��ة ف��ي 
المحافظة. كما تمكن الرفاق: ئاالن ممت�از 
وشورش امین مع اخرین السیط�رة ع�ل�ى 
متحف السلیمانیة و اصبح تحت حمایتھ�م 
وحافظوا على مم�ت�ل�ك�ات�ھ ل�ح�ی�ن تش�ك�ی�ل 

  سلطة الجبھة الكردستانیة.
 

اذار  7والجدیر ب�ال�ذك�ران�ھ، ف�ي ص�ب�اح 
شاھدُت ھبوط طائرة ھلیكوبترفي اط�راف 
المدینة في المنطقة القری�ب�ة م�ن ب�ك�رج�و 
وبعد دقائق ح�ل�ق�ت ال�ھ�ل�ك�وب�ت�ر وت�رك�ت 
س��م��اء الس��ل��ی��م��ان��ی��ة وت��وج��ھ��ت ب��ات��ج��اه 
كركوك، وفیما بعد علمنا ب�ھ�روب ج�ع�ف�ر 
البرزنجي رئیس المجلس التنفیدي للحك�م 

 الذاتي حیث كان متواجدا في السلیمانیة
اذار، طُ�ل�ب م�ن اھ�ال�ي ال�م�ن�ط�ق�ة  8یوم 

الساك�ن�ی�ن ح�ول ب�ن�ای�ة االم�ن م�ن خ�الل 
ال�م��ای��ك�روف��ون، ان ی�ت��ج��ھ��وا ال��ى داخ��ل 
ال�ب�ن�ای��ة الن ف�ي ن�ی�ت�ھ��م رش ال�م��ن�ط�ق��ة 
ب�الس�الح ال�ك��ی�م��ی�اوي ك��م�ا ع�بّ��روا، ف��ي 
م�ح��اول��ة ل�ت��روی��ع ال��م�ن��ت��ف��ض�ی��ن و ك��ان 

غرضھم االس�اس�ي ھ�و اب�ق�ائ�ھ�م اس�رى 
ل��دی��ھ��م ل��م��ن��ع ال��ھ��ج��وم... اال ان ھ��ذه 
المحاولة ب�اءت ب�ال�ف�ش�ل ب�ف�ض�ل ی�ق�ض�ة 

  جماھیر المنطقة.
، ت��ج��م��ع ال��وف 1991اذار 8ف��ي ی��وم 

المناضلین من جماھی�رالس�ل�ی�م�ان�ی�ة وھ�م 
من اتجاھات سیاسیة مختلفة وب�ح�وزت�ھ�م 
كل ما امتلكوه من االسلحة التي غن�م�وھ�ا 
في الیوم االول من االنت�ف�اض�ة، ت�ج�م�ع�وا 
حول مدیریة االمن بعد تطوی�ق�ھ�ا م�ن ك�ل 
االطراف وب�دأوا بض�رب�ھ�ا ب�ك�اف�ة ان�واع 
االسلحة، حیث تجمع فیھا عدد ك�ب�ی�ر م�ن 
المسؤولین الح�ك�وم�ی�ی�ن وال�ح�زب�ی�ن م�ن 
ب�ی�ن��ھ�م (ال�م�ح��اف�ظ، م�دی�ر األم�ن، م�دی��ر 
الشرطة، أمین سر فرع السلیمانیة لحزب 

  البعث) ...
أبدى الموجودون في ال�ب�ن�ای�ة ال�م�ذك�ورة 

ساعة  15مقاومة عنیفة استمرت حوالي 
تقریباً، اعتقادا من�ھ�م ب�أن ال�ح�ك�وم�ة ل�ن 
تتركھ�م وس�وف ت�ن�ج�دھ�م، إال أن�ھ�م ف�ي 
نھایة المطاف خابت آمالھم و استس�ل�م�وا 
لقدرھم ال�م�ح�ت�وم، رغ�م ال�ن�داءات ال�ت�ي 
أرسل�ھ�ا ال�م�ح�اص�رون ف�ي ال�ب�ن�ای�ة إل�ى 
السلطات الحكومی�ة ف�ي ك�رك�وك وب�غ�داد 
عبر أجھزة الالسلكي المتوفرة ف�ي داخ�ل 
البنایة، وقبل ان ین�ت�ھ�ي ال�ن�ھ�ار س�لّ�م�وا 
انفسھم الى الجماھیر المس�ل�ح�ة، ب�ع�د ان 
قتل المحافظ ومدیر االمن وأمین سر فرع 
السلیمانیة للحزب، وبعض المنتسبین من 

وقبل ان  اجھزة القمع الحزبي واالمنى ...
یسلموا انفسھم اق�ت�ح�م ع�دد م�ن رف�اق�ن�ا 
ال��ب��ن��ای��ة وغ��ن��م��وا االس��ل��ح��ة و ح��اول��وا 
الحصول على م�ف�ات�ی�ح الس�ج�ن، الط�الق 
س�راح ال��م�س��ج��ون��ی�ن الس��ی��اس�ی��ن. وم��ن 
الرفاق الذین ساھموا في االقتحام الرفی�ق 
م�ام�وس��ت�ا ق�ادر والش��ھ�ی��د رع�د وع�م��اد 
نوري وجمال والي ودلیر ج�الل و اح�م�د 
فقیھ وغیرھم، كما ت�م�ك�ن ال�رف�ی�ق ح�م�ھ 
شوان مع مجموعة اخرى اقتحام مدی�ری�ة 
امن مركز السلی�م�ان�ی�ة والس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
كمیة كبیرة من الوث�ائ�ق ال�ت�ي ف�ي اث�ن�اء 
نقلھا بس�ی�ارة الش�ھ�ی�د ع�ل�ي ب�وس�ك�ان�ي 
اصطدم�وا م�ع م�ج�م�وع�ة مس�ل�ح�ة غ�ی�ر 
معروفة و اشتبكوا معھم و ق�د ج�رح ف�ي 
االشتباك الرفیق ئاس�و ش�ی�خ ع�ل�ي. ك�م�ا 
حصل الرفیق دلیر مع مجموعتھ الث�ائ�رة، 

  على كمیة من الوثائق تخص حزبنا.
 

اذار ایضا، توجھت ال�ى  8في صباح یوم 
بی�ت ال�رف�ی�ق دل�ی�ر ح�ی�ث ك�ان ال�دك�ت�ور 
عزالدین مصطفى رسول مختف�ي ع�ن�دھ�م 
ألن افراد اج�ھ�زة االم�ن ك�ان�وا ی�راق�ب�ون 
داره. كان مریضا وطریح ال�ف�راش وك�ان 
معھ االخ ف�اروق م�ال مص�ط�ف�ى والس�ی�د 
شیخ ساالر وكنا م�ق�ت�ن�ع�ی�ن ان�ھ ف�ي ھ�ذا 
الیوم سوف تُقتحم اخر قالع جھاز ال�ق�م�ع 
الصدامي في السلیمانیة، ل�ذا ط�ل�ب�ت م�ن 

الدكتور ان یتصل بقیادة اح�زاب ال�ج�ب�ھ�ھ 
الكردستانیة و یبشرھم بھذه النھای�ة ع�ن 
طریق احد االحزاب الكردستانیة االیرانی�ة 
المعارضة المتواجدة علناً في المحاف�ظ�ة، 
و ان یطلب ارسال ممثلین منھم ل�ت�ش�ك�ی�ل 
الحكومة المحلیة، وقد اك�د ال�دك�ت�ور ف�ي 
مقال لھ في كردستان نوي انھ ارسل مث�ل 

  ھذه البرقیة.
اذار، ك��ان ح��زب��ن��ا  8ف��ي ذل��ك ال��ی��وم 

الشیوعي العراقي ھو اول حزب سی�اس�ي 
یفتتح مقرات لھ في االماكن الت�ال�ی�ة: ف�ي 
مقر قیادة الجیش الشعبي الم�ن�ح�ل، وف�ي 
الدار المقابل لمقر ما یس�م�ى االن�ف�ال الن 
المقر لم یعد صالحاً لل�س�ك�ن. وك�ذل�ك ف�ي 
نادي الضباط في العقاري. وع�ل�ق ق�ط�ع�ة 
على كل مقر وت�م ت�ن�ظ�ی�م ب�ع�ض ال�رف�اق 

  البیشمركة لحراسة المقرات.
لقد لعبت النساء دورا كبی�را ف�ي تش�ج�ی�ع 
الش�ب��اب ع��ل��ى ال��ھ��ج�وم ع�ل��ى ال�م��ق��رات 
واقتالع صور صدام. وعلما انھ في االی�ام 
االول��ي م��ن ان��ت��ص��ار االن��ت��ف��اض��ة وك��ان 
اآلالف من اھالي السلیمانیة مس�ل�ح�ی�ن... 
لم تسجل ای�ة ح�ادث�ة ت�ذك�ر وك�ان م�رور 
السیارات اكثر تنظیما رغ�م وج�ود ف�راغ 

  اداري في المدینة.
 

كانت حصیلة الشھداء الذى قدم�ھ ح�زب�ن�ا 
الشیوعي في انتفاضة اذار ال�م�ج�ی�دة ف�ي 
محافظة السلیمانیة وھم رعد نوري ال�ذي 
اس��ت��ش��ھ��د ف��ي الش��ارع الس��ت��ی��ن��ي ق��رب 
االلبسة الجاھزة والشھیدان زان�ا ع�ث�م�ان 
وئاكو ابراھیم في جبل ازمر والب�ش�م�رك�ة 
سربازحیدر محمد (ھورامان) في اط�راف 
حلبجة والش�ھ�داء االخ�وة ال�ث�الث�ة زاھ�ر 
حمھ صالح ابو بكر وجم�ال ح�م�ھ ص�ال�ح 
ابوبكر ورزكار حمھ صالح اب�و ب�ك�ر ف�ي 
ت�ح�ری��ر م��دی�ن��ة دوك�ان، ك�م��ا ج��رح اح��د 
الرفاق في طاسلوجة وجرح رفی�ق�ی�ن ف�ي 
ازم��ر اث��ن���اء دف���اع���ھ��م ع��ن م��دی����ن���ة 

  السلیمانیة.
لقد اكد انتصاراالنتفاضة وتشكیل السلط�ة 
ال��م��ح��ل��ی��ة م��ن ق��ب��ل اح��زاب ال��ج��ب��ھ��ة 
الكردستانیة بعد ایام قلی�ل�ة، ع�ل�ى وج�ود 
ن��وع واض��ح م��ن ال��ت��ن��ظ��ی��م ف��ي ق��ی��ادة 
االنتفاضة، حیث ساھ�م�ت ك�اف�ة االح�زاب 
بما فیھا التیارات الیساریة بقسط یتناس�ب 
وحجم تواجده في داخل المدینة بض�م�ن�ھ�ا 
حزبنا الشیوعي الذي ارس�ل ال�ع�دی�د م�ن 
كوادره الى داخل المدینة قبیل االنت�ف�اض�ة 
لل�ت�ح�ض�ی�ر ل�ھ�ا، ك�م�ا اث�ب�ت ان ت�ح�ق�ی�ق 
االن�ت�ص��ار ال ی�ت��م ب�دون ال�دور ال�ن��ش�ی��ط 

 للجماھیر داخل المدن.
و ف�ي م�ق�دم�ة الس�ل�ب�ی�ات ال�ت�ى واج�ھ�ت 
االنتفاضة ھي ع�دم وج�ود ت�ن�س�ی�ق ب�ی�ن 
احزاب الجبھة الكردستانیة داخل المدی�ن�ة 
رغم وجود بعض الصالت بی�ن ال�ق�واع�د، 
ولو جرى مثل ھذا الت�ن�س�ی�ق وف�ق خ�ط�ة 
مدروسة مسب�ق�ا، ف�ان�ھ ك�ان ی�ح�ول دون 
وقوع العدید من السلبیات، كان باالم�ك�ان 
المحافظة على ممتلكات الدولة ال�ت�ي ھ�ي 

 ممتلكات الشعب، التي راحت سدى . 
كما كان بامكاننا تنظیم الجنود لتح�ری�ك�ھ�م 

 ضد السلطة الدكتاتوریة في بغداد.
واخیرا اعتذر م�ن ج�م�ی�ع ال�رف�اق ال�ذی�ن 
ساھموا في ھذه الملحمة ال�ب�ط�ول�ی�ة ول�م 

 اذكر اسمھم.

ل ام  ت 
 ما  

 سھیل الزھاوي
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ض��ج��ة وس��ائ��ل اإلع��الم ح��ول ال��ح��رب ف��ي    
أوكرانیا منذ بدایتھا، كان قد وضع خط�وط�ھ�ا 
مؤسسات متمرسة في كیفیة تموضع اإلع�الم 
أثناء الط�وارئ ال�م�س�ت�ج�دة، م�ك�ان�ا وزم�ان�ا. 
ومعروف أن اإلدارات الم�رك�زی�ة ل�ل�ح�ك�م ف�ي 
الوالیات المتح�دة وأوروب�ا ھ�ي م�ن ت�دی�رھ�ا 
تحت یافط�ة: إن م�وس�ك�و ت�ن�ت�ھ�ك ب�وحش�ی�ة 
المبادئ األساسیة للقانون الدولي وال�ت�ع�ددی�ة 
بشكل غیر مسبوق. ل�ذا ك�ان�ت اس�ت�رات�ی�ج�ی�ة 
الغ�رب ت�ھ�دف إل�ى ع�زل ال�رئ�ی�س ال�روس�ي 
فالدیمیر بوتین دولی�ا، ف�ي ض�وء م�ا ت�ف�ع�ل�ھ 
روسیا في أوكرانیا ـ على أن یكون ھ�ذا أم�را 
طبیعیا ـ ل�ك�ن ذل�ك ل�م ی�ن�ج�ح: ب�وت�ی�ن ل�ی�س 
وحده.. الغریب أن الغرب "الوالیات الم�ت�ح�دة 
والدول األوروبیة" ووسائل إعالمھا، ط�ال�م�ا 
تغض النظر عن حاالت عسكریة مشابھ قامت 
بھا في دول عدة من ب�ق�اع ال�ع�ال�م كـ� (غ�زو 
العراق) وال�ق�ی�ام أو ال�م�ش�ارك�ة ف�ي ح�روب 
مشابھ في (سوریا ولیبیا والیمن)، أیض�ا ف�ي 
آسیا وأفریقیا وأمریكا الالتینیة. ی�ك�ش�ف ذل�ك 
من جدید: كیف للغرب أن ی�ت�ع�ام�ل بـ�"ال�ك�ی�ل 

  بمكیالین" في العالقات الدولیة.!
بالنسبة للع�ال�م ال�ح�ر، ف�ي ت�ج�رب�ة أوك�ران�ی�ا 
المثیرة. من یقف بحزم إلى جانب األوروبیین 
والوالیات المتح�دة وی�دع�م ال�ع�ق�وب�ات، ك�ن�دا 
وال��ی��اب��ان وك��وری��ا ال��ج��ن��وب��ی��ة ون��ی��وزی��ل��ن��دا 
وأسترالیا، ھذا كل شيء.؟ في الجانب اآلخر، 
فإن الصین والبرازیل والھند وجنوب إفریقیا، 
تدعم موسكو. أربع دول تنتج مع روسیا ثل�ث 
الناتج االقتصادي العالمي. أكثر من أي وق�ت 
مضى، ھذه الدول ت�ح�ص�ل ع�ل�ى األس�م�دة أو 

 الطاقة أو األسلحة من روسیا. 
المملكة العربیة السعودیة واإلمارات الع�رب�ی�ة 
المتحدة ال�ح�ل�ی�ف�ت�ان األق�رب ل�واش�ن�ط�ن ف�ي 
الشرق األوسط، محایدتان إلى حد ك�ب�ی�ر ول�م 
تفع�ال ال�ك�ث�ی�ر ح�ت�ى اآلن ل�زی�ادة إن�ت�اج�ھ�م�ا 
النفطي وبالتالي كب�ح ال�زی�ادات ف�ي األس�ع�ار 
العالمیة لمنتجات الطاقة غیر متوفر. من ھنا، 
یتب�ی�ن ح�ت�ى اآلن أن ال�ع�ق�وب�ات األم�ری�ك�ی�ة 

األوروبیة على االقتصاد ال�روس�ي أض�ع�ف   ـ
 بكثیر مما كان مأموالً؟.

 مؤیدون أكثر مما یخشى
یحظى فالدیمیر بوتین بمؤیدین في ھذا العالم 
أكثر مما یعتقد الغرب، وھذا أیض�ا درس م�ن 
ھذه الحرب. وبینما یتجھ األمری�ك�ی�ون بش�ك�ل 
متزاید إلى استقطاب آسیا ضد روسیا، یفض�ل 
األوروبیون النقاش بھدوء في ال�ل�ج�ان ع�ل�ى 
المسرح العالمي بدال من العمل ب�ح�دة ش�دی�دة 
تكون عواقبھا خطیرة ع�ل�ى ال�ج�م�ی�ع. إال أن 

بوتین االستراتیجي أنش�أ ش�ب�ك�ات وم�ج�االت 
نفوذ جدیدة. ست�ج�ع�ل ح�رب أوك�ران�ی�ا درام�ا 
طویلة األجل، ومن غی�ر ال�م�رج�ح أن ی�ك�ون 

 المنتصر ھو العالم الحر في النھایة.
ف�إل��ى أي ح��د س��ی��ت��واص��ل ال��ن��اس ف��ع��ال م��ع 
"الدعایة الكاملة" التي یروج لھا الغرب ب�ع�د 
حجبھ عالمی�ا ك�ل وس�ائ�ل اإلع�الم ال�روس�ی�ة 

 واستمرار حملة التضلیل، بعد بدء الحرب؟
ف��ي رأی��ي، ال ی��زال م��ن الس��اب��ق ألوان��ھ 

 استخالص أي استنتاجات بعیدة المدى. 
بدأت الحرب قبل أربعة أشھر فقط. وال�ح�م�ل�ة 
الدعائیة التي أطلقھا الغرب غیر مسبوقة ف�ي 
حجمھا وأسالیبھا، مقابل عدم الحصول ع�ل�ى 
المعل�وم�ات ال�ت�ي تص�در ع�ن وس�ائ�ل إع�الم 
الطرف اآلخر "روسیا". بید أن سیاسة ع�دم 
تسامح الغرب في ھذا الشأن. أدى إلى ف�ق�دان 
الجرأة لدى الكثیر من األشخاص ذوي اآلراء 
المختلفة على التع�ب�ی�ر ع�ن أف�ك�ارھ�م بس�ب�ب 
فرض استراتیجیة األمر الواقع ل�ل�ت�ك�ی�ف م�ع 
الموقف الرسمي السائد والذي ی�ت�ع�ارض م�ع 
م��ف��اھ��ی��م ح��ری��ة ال��رأي وال��ت��ع��ب��ی��ر وم��ب��دأ 
الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان التي یتشدق بھا 
الغرب في المحافل الدولیة دائما، إن�م�ا ال�ك�ی�ل 

 بمكیالین في الحقیقة الزال ھو السائد.
ھذا المن�اخ ال ی�م�ك�ن ت�ف�س�ی�ره بس�ھ�ول�ة، إذ 
أصبح األمر الدارج وال�م�ف�روض بش�ك�ل ع�ام 

 على الناس تقبلھ كأھم القضایا األساسیة.
فھل یعني ذلك أن الدعایة الغ�رب�ی�ة الض�خ�م�ة 

 فعالة؟
على قدر ما نمت�ل�ك�ھ م�ن وق�ائ�ع وم�ع�ل�وم�ات 
مرتبطة بما أفرزت الحرب من نتائج عك�س�ی�ة 
في الغرب "ارتفاع نسبة التض�خ�م واألس�ع�ار 
وافتقار السلع"، وأثر ذلك على الحیاة العامة 
والمعیشیة للمواطنین. على ما ی�ب�دو إن ھ�ذا 

اإلجراء غ�ی�ر ف�ع�ال ف�ي خ�ل�ق وھ�م ال�ق�ب�ول 
الشامل، على الرغم م�ن إع�ت�م�اده رك�ی�زت�ی�ن 
ھامتین من الناحیة التاریخیة والموضوعی�ة: 
األول��ى، م��ع��اداة أم��ری��ك��ا وال��غ��رب ل��روس��ی��ا. 
والثانی�ة ال�دع�ای�ة ك�أس�اس ل�ت�ش�وی�ھ ال�واق�ع 
بالكامل. الھدف: جلب الجماھیر إلى حالة م�ن 
الطاعة، أیضا ت�ب�ری�ر أك�ث�ر ال�ت�ع�ھ�دات ال�ت�ي 
قطعھا الغرب على نفسھ إزاء روسیا مش�ك�ك�ا 

 فیھا مرة واحدة. 
لذلك أصبح استخدام ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا ال�ح�دی�ث�ة 
ضم�ن ال�ح�م�ل�ة اإلع�الم�ی�ة ض�د روس�ی�ا م�ن 
المحفزات الرئیسیة التي یستجیب لھا الجمیع 

 في الغرب، على األقل خطابیا.
إنھ أمر مؤلم دائ�م�ا وج�ود ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع�ات 
ال�غ�رب�ی�ة، ع��ل�ى ال�رغ�م م�ن ت�ط�ور ال�ت�ع�ل�ی��م 
والتقدم. من ینجرون وراء مثل ھذه ال�دع�ای�ة 
دون طرح تساؤالت م�ن�ط�ق�ی�ة ح�ول ح�ق�ی�ق�ة 
األحداث، سیما تلك التي تعرض السلم واألمن 
الدول�ي إل�ى ال�خ�ط�ر. ف�ي ال�وق�ت ن�ف�س�ھ، ال 
ی��ج��رءون ع��ل��ى ت��ق��دی��م آراء م��وض��وع��ی��ة 
معارضة لقرارات السلطة ف�ي ھ�ذا ال�م�ن�ح�ى، 
خ�اص�ة وأن م��ظ�اھ��ر االح��ت�ج��اج ض��د ت��ردي 
األوضاع االقتصادیة والمع�ی�ش�ی�ة ف�ي م�ع�ظ�م 
الدول األوروبیة بسبب استمرار الحرب ع�ل�ى 
أشدھا. ھناك مواطنون ع�ادی�ون ف�ي أوروب�ا 
وحتى أمریكا، ال یملكون ال�ف�رص�ة ل�ی�ش�ع�روا 
ب��اح��ت��رام ك��رام��ت��ھ��م اإلنس��ان��ی��ة ف��ي ال��ح��ی��اة 
الیومیة. إنھم ضعفاء، وع�اج�زون، وف�ق�راء، 
ومضطھدون. ألنھم یضَجرون بال رحمة على 

 كل محاولة للمقاومة.
وھناك الكثیر من األوروبیین خاصة العاملی�ن 
في حق�ول اإلع�الم م�ن ی�ن�ادي دون ج�دوى، 
لتطبق مبدأ حق الحصول على مصادر أخ�رى 
ل�ل�م��ع�ل�وم��ات، ف�ی��م�ا ی��ت�ع�ل��ق األم�ر ب�ال�ح��رب 
الروسیة في أوكرانیا، للوصول إلى الحقی�ق�ة. 
ال��ح��ق��ی��ق��ة ب��ال��م��ق��اب��ل ھ��ي: إن ال��ع��دی��د م��ن 
األوروبیین لم یقرءوا ال�ت�اری�خ ج�ی�دا وظ�ل�وا 
سلبیین لم ی�درك�وا ال�م�س�ؤول�ی�ة ال�ج�م�اع�ی�ة، 
ببساطة ھم من یتحملون مسؤولیة السیاسات 
الیمینیة والقومیة التي تنتھجھا ح�ك�وم�ات�ھ�م. 
ألنھم قبلوا التضلیل بجمیع أنواع الطرق على 
م��دار س��ب��ع��ة ع��ق��ود ال��م��اض��ی��ة. ل��ذا، ف��إن 
استراتیجی�ة ال�غ�رب ال�خ�اط�ئ�ة ل�ع�زل ب�وت�ی�ن 
دولیاً، ھي الھروب لتجنب المسؤولیة، بمعنى 
نقل المسؤولیة من الحكومة إلى الشعب ككل. 
األمر ھنا مختلفا وخطیرا، إذ إن ال�م�س�ؤول�ی�ة 
ال تنبع من كونك م�واط�ن�ا، إن�م�ا ألج�ل إب�ع�اد 
المسؤولیة ع�ن أي زم�رة مش�ت�ب�ھ ب�ھ�ا م�ن 

 أصحاب القرار في المستقبل.

  ل م با اإ-     

 عصام الیاسري/المانیا
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 لماذا قتل أوریستیس أمھ؟ -
من خالل قراءة متأنیة لألسطورة ی�م�ك�ن�ن�ا ال�وق�وف 
على الدوافع التي تقف وراء قتل أوریستی�س ألم�ھ.. 

 وھذه الدوافع ھي:
قیام األم بإبعاده "نفیھ" وھذا یعني افتقاده ل�ع�اط�ف�ة 

 األمومة.
قیامھا بقتل أبیھ.. ویشكل ھذا العمل جریمة (ال مثی�ل 

ول�ھ�ذا ف�إن  358لھا في تاریخ الخبث النس�وي) ص
"أبولو" یدعي (ب�أن�ھ ل�م�ا ك�ان ق�ت�ل أغ�ا م�م�ن�ون 

 380جریمة، فإن إعدام القاتل لم یكن جریمة). ص
لما كان أوریستیس وحید أبیھ فإن ذل�ك ی�ع�ن�ي أن�ھ  

سیرث العرش بعد موت والده، لكن األم ب�ع�د ق�ت�ل�ھ�ا 
 ألبیھ "زوجھا" سلبت منھ ھذا الحق.

إنھا قد قتلت أبیھ باالشتراك مع عشیقھا. م�ن خ�الل  
ھ�ذه ال�دواف��ع نص��ل إل�ى ن�ت��ی�ج��ة م�ف��ادھ�ا أن ق��ت��ل 
أوریستیس ألمھ كان ق�ت�الً م�ب�رراً ق�ان�ون�ی�اً ودی�ن�ی�اً 

 وأخالقیاً واجتماعیاً وقتذاك ألن قتلھا جاء:
تلبیة لنصوص القانون السائد وقتذاك، كما كان أوالً: 

 قتلھا لزوجھا حسب اعتقادھا تلبیة للقانون أیضاً.
 (إن القانون ال یزال باقیاً، مادام زیوس حاكماً). •
 349إنھ أمر). ص–(اآلثم یجب أن یعاقب  •

تلبیة لألمر الصری�ح م�ن "أب�ول�و" ب�أن ی�ث�أر ثانیاً: 
ألبیھ.. وقد ھدده بأقسى العقوبات إن لم ی�ف�ع�ل ذل�ك. 

 ولیس لھ من خیار غیر ذلك.
إن قتلھما "األم وعشیقھا" ھو تطھیر لألس�رة ثالثاً: 

م�ن اإلث��م، ل��ھ�ذا ف�أنص�ار أوریس�ت��ی�س ی�ع�ت��ب�رون��ھ 
وعلی�ھ، (….)  ((مطھراً أو منقذاً ُعیّن بصورة إلھیة 

ب�ت�ط�ھ�ی�ره األس�رة، أن ی�ت�ول�ى مس�ؤول�ی�ة ت�ل�وث�ھ�ا 
 352بنفسھ)). ص

 (آه ھل یرى بعد أوریستیس نور الحیاة). •
 (فلعلھ یعود بمؤاتاة الحظ إلى بیتھ). •
(ویبرھن عل�ى أن�ھ ال�م�ل�ك ال�م�ن�ف�ذ ح�ك�م اإلع�دام  • 

 350بكلیھما؟). ص
إن العودة إلى أسطورة جودر ترینا أن القتل لم ی�ت�م   

في الواق�ع، ال�ع�ال�م ال�ع�ل�وي، وإن�م�ا ت�م ف�ي ال�ع�ال�م 
السفلي، العالم اآلخر، عالم الالشعور، وكذلك تم ضد 

 شبح األم، ال األم كما ھي، وما یؤكد ذلك:
 أن القتل وقع على الشبح/ الوھم.أ /  
أن القتل قد تم في الالواقع، في العالم الس�ف�ل�ي، ب/  

وھو عالم قریب من عالم الحلم، حیث كل شيء ف�ی�ھ 
 عبارة عن شبح ووھم.

من كل ھذا نصل إل�ى ن�ت�ی�ج�ة م�ف�ادھ�ا، أن ع�ق�دة   
"أوریستیس" ھي عقدة قاصرة في التحلیل النف�س�ي 

-إلعطاء األجوبة الشافیة لمجمل األسئلة ال�ن�ف�س�ی�ة 
االجتماعیة التي تكونھا ح�وادث ق�ت�ل األم، إن ك�ان 

 ذلك في الواقع أو في عالم اإلبداع األدبي.
لھذا تأتي أرجحیة أسطورة ج�ودر ع�ل�ى أس�ط�ورة   

"أوریستیس" في حل ج�م�ی�ع اإلش�ك�االت ال�ن�ف�س�ی�ة 
واالجتماعیة التي تكونھا حادثة قتل، أوالشروع بقتل 
األم.. وإن مایؤكد ھذه األرجحیة، ھ�و إخ�ف�اق ج�ودر 
في قتل شبح األم في الم�رة األول�ى، وم�اع�ق�ب�ھ م�ن 
إجراء عقابي، وإعادة المحاولة مرة أخرى.. كل ذلك 
في محاولة للخروج من سلطة األم نھائیاً، وم�ن ث�م 
إكماالً لحدود رجولتھ، دون أن یفقد األم نھائیاً، ك�م�ا 

 فقدھا "أوریستیس"بالقتل.
إن قتل األم، حقیقة، یعاقب علیھا العرف وال�ق�ان�ون  

والدین أیضاً، مھما كانت الدوافع واألسباب، خ�اص�ة 
وإن اإلسالم، كفكر وتشریع، والذي یقف وراء منت�ج 
ھذه األسطورة، ینص دستوره القرآن، وھ�و مص�در 
من مصادر ثقافة التفكیر الشعبي ع�ل�ى ال�ن�ھ�ي ع�ن 
التأفف أمام الوالدین (وال ت�ق�ل ل�ھ�م�ا أف) (اآلی�ة)، 

 فكیف بالقتل الحقیقي؟
*** 

 التطبیق:
بعد أن تعرفنا عل�ى ع�ق�دة ق�ت�ل األم ك�م�ا ط�رح�ھ�ا   

التفكیر الشعبي العربي "األس�ط�وري" ف�ي ال�ل�ی�ال�ي 
وقد أطلقنا علیھا تسمیة عقدة جودر كان على البحث 

أن یختار نموذجاً من األدب العرب�ي ال�ح�دی�ث ل�ی�ق�رأه 
قراءة تحلیلیة اعتماداً على ماتقدمھ ھذه الع�ق�دة م�ن 
كشوفات نفسیة/ اجتماعیة لشخصیات العمل األدبي، 

سوى روایة الكاتب الع�رب�ي  -كبدایة أولیة  -فلم یجد 
نجیب محف�وظ "الس�راب" رغ�م م�اق�دم ع�ن�ھ�ا م�ن 
دراسات تحلیلیة( ) وفق م�ن�ھ�ج ال�ت�ح�ل�ی�ل ال�ن�ف�س�ي 
ال��ف��روی��دي اع��ت��م��اداً ع��ل��ى ع��ق��دت��ي "أودی��ب" 

تطرح م�ج�م�وع�ة  -أي الروایة  -و"أوریست" فإنھا 
من األسئلة التي في مقدور التحلی�ل ال�م�ع�ت�م�د ع�ل�ى 
عقدة جودر وضع األجوبة المقنعة لتل�ك ال�ت�س�اؤالت 
ومن ثم مد ید العون لمعرفة سلوك بطلھا "یة رؤب�ة 

 الظ".
والجدیر بالتنویھ ونحن نتحدث عن ھذه الروایة، أن  

نتذكر أن الدكتور عز الدین اسماعیل، قد قدم دراس�ة 
تحلیلیة نفسیة لھا اعتماداً على عق�دة "أوریس�ت"، 

قد ش�ك�ك ف�ي دراس�ت�ھ ت�ل�ك  -في الوقت نفسھ -لكنھ 
بإمكانیة ھذه العقدة م�ن إع�ط�اء األج�وب�ة الش�اف�ی�ة 
لمجموعة التساؤالت المثارة حول سلوك بطلھا كامل 
فیقول: (وحین نستعرض أحداث ھذه القصة یبدو لن�ا 
أنھا ال تتفق في ظاھرھا مع قصة بطلنا كامل، فكام�ل 
كان یحب أمھ، وقد عاش معھا طوال ح�ی�ات�ھ�ا، ل�ك�ن 
القصتین تنتھیان نفس النھایة، فكما أن "أورس�ت" 
قتل أمھ فكذلك كان كامل السبب في وفاة أمھ، إنھ ل�م 
یقتلھا بیده كما صنع "أورست" لكنھ یعرف وی�ق�رر 
أنھ كان السبب المباش�ر ف�ي وف�ات�ھ�ا)( ). إن إدراك 
ھذه الحقیقة من قبل الدكتور الفاضل، جعلھ یقرر في 

) أن شخصیة كامل كانت ت�ح�م�ل 269مكان آخر (ص
في دواخلھا تناقضات بین "األودیبیة واألورس�ت�ی�ة" 

): (إن ش�خ�ص�ی�ة 259فیما یقول في مكان آخر (ص
كامل بطل ھ�ذه ال�ق�ص�ة م�زی�ج م�ن "دی�م�ت�ري" و 
"ھملت" ومن نفسھ)، لیبري نفسھ أخیراً م�م�ا ی�ق�ع 
فیھ من سوء فھم أو تقدیر في الت�ح�ل�ی�ل. ول�و ت�ن�ب�ھ 
الدكتور الفاضل، وغیره من دارس�ي األدب، إل�ى أن 

یزخر  -لو تخلصنا من عقدة الخواجة  –أدبنا الشعبي 
بین ثنایاه بما یعینن�ا ع�ل�ى ت�ف�ھ�م أك�ث�ر ال�م�ش�ك�الت 
النفسیة واالجتماعیة تع�ق�ی�داً، ل�م�ا وق�ع ب�م�ث�ل ھ�ذا 

على ال�وص�ول  -حقاً  -الشك. إن عقدة جودر ستعیننا 
إلى تفسی�ر م�ق�ن�ع لس�ل�وك ب�ط�ل "الس�راب"، دون 

 االعتماد على عقدتي أودیب وأورست.
*** 

)1( 
 روایة "السراب" وعقدة جودر

 ملخص الروایة: 
تبدأ روایة السراب بالسطور التالیة: (إن�ي أع�ج�ب   

لما یدعوني للقلم، فالكتابة فن لم أعرفھ ال بالھ�وای�ة 
وال بالمھنة.. الخ)( ). نفھم من ھذه البدایة، أن بط�ل 
السراب ھو الذي یتحدث إلینا من خالل تسجیل�ھ ل�م�ا 
مر من حیاتھ، بضمیر المتكلم، حیث ی�ع�ود ب�ن�ا إل�ى 
الوراء، إلى أیام الطفولة، أیام كان یع�ی�ش ف�ي ب�ی�ت 
جده مع والدتھ.. وكانت أم�ھ ق�د ت�زوج�ت م�ن أب�ی�ھ 
الرجل الذي كان یعیش "عالة" على وال�ده ال�ث�ري، 
وما ورثھ من إرث عن عمھ.. وقد أنجبت م�ن�ھ ول�داً 
وبنت.. وكان األب ذاك سكیراً شریراً م�م�ا ن�ت�ج ع�ن 
سلوكھ ھذا الكثیر من المشاكل بینھ وبی�ن أم ك�ام�ل، 
فكانت أمھ بین الحین واآلخ�ر، ت�ت�رك ب�ی�ت زوج�ھ�ا 
لتعود إلى بیت والدھا.. وفي مرة أعادھا والدھ�ا إل�ى 
بیت زوجھا وطفلیھا، فكان أن حمل�ت ب�ھ، وول�دت�ھ.. 
لكن ال�م�ش�اك�ل ع�ادت م�رة أخ�رى، ف�ت�م االن�ف�ص�ال 
النھائي بین الزوجین، فعاش كامل مع أمھ ف�ي ب�ی�ت 
جده مدلالً، وقد زاد اھتمام أمھ ب�ھ ل�ل�ت�ع�وی�ض ع�ن 
الزوج واألطفال.. حیث نشأ نشأة غیر ص�ح�ی�ح�ة، إذ 
كان ینام مع أمھ في سریر واحد حتى سن م�ت�أخ�رة، 
وكان یدخل الحمام معھا.. فنشأ خجوالً، خائفاً، غ�ی�ر 
قادر على عمل شيء بنفسھ.. وكان لسلوك أمھ ھذا، 
وتربیتھ�ا الس�ی�ئ�ة األث�ر ال�ك�ب�ی�ر ف�ي زرع ال�خ�وف 
والعجز داخل نفسھ، كما فشل ف�ي ح�ی�ات�ھ ال�زوج�ی�ة. 

 -من طرف واح�د–عندما كان طالباً في الثانوي أحب 
فتاة كان قد رآھا وھي ذاھبة إلى الم�درس�ة. ب�ع�د أن 
توظف أخبر أمھ عن عزمھ في الزواج فانتبھ�ت األم 
لما حصل لھ من تغیر وخوفاً منھا من انفصالھ عنھا 

) 112بالزواج راحت تذكره بزواج�ھ�ا ال�ف�اش�ل (ص
وما آل إلیھ من وضع سیئ ی�ع�ی�ش�ان�ھ س�وی�ة. ل�ك�ن 
ریاح االبن تجري بما ال تشتھي سف�ن األم إذ ی�خ�ط�ب 

بنفسھ الفتاة التي یحبھ�ا رب�اب م�ن أب�ی�ھ�ا وی�ت�زوج 
منھا واألم كارھة لذلك. وفي لیلة العرس األول�ى ل�م 
یستطع كامل من عمل ش�يء م�ع زوج�ت�ھ وت�م�ض�ي 
األیام بھما دونما تقدم. وبمشورة من أم رباب یوافق 
كامل على قیام صباح الخ�ادم�ة ب�ف�ض ب�ك�ارة رب�اب 
عندھا یقول في نفسھ: (ولس�ت أخ�ف�ي أن�ي ش�ع�رت 
بارتیاح إلى اقتراح األم. فھو یزیل عقبة من س�ب�ی�ل�ي 
ویخلیني من بعض المسؤولیة ویعفیني من م�راق�ب�ة 

 ).234األم) (ص
حتى ھذا العمل الذي قام�ت ب�ھ ص�ب�اح ل�م یس�اع�ده  

على ممارسة حقوقھ الزوجیة والقیام بواجباتھ تج�اه 
زوجتھ. وتمر األیام وفي ی�وم م�ا ی�رت�اب ك�ام�ل ف�ي 
س��ل��وك زوج��ت��ھ بس��ب��ب خ��ط��اب رآھ��ا ت��ق��رأ ف��ی��ھ 

).. ویأخذ ب�م�راق�ب�ت�ھ�ا أث�ن�اء ذھ�اب�ھ�ا إل�ى 267(ص
دائرتھا وأثناء ذلك یتعرف على امرأة ب�دی�ن�ة ت�ك�ب�ره 
بالسن تدعى عنایات: (كانت فوق األربعین إن صدق 

وك�ان�ت  -وقل أن یصدق في تقدی�ر األع�م�ار -نظري 
على رغم تألقھا وتزینھا أقرب للدمامة منھا للحسن، 
ذات وجھ مستدیر غلیظ، وعینین بارزتین ث�ق�ی�ل�ت�ی�ن 
الجفنین، وأنف قصیر أفطس، وشفتی�ن م�م�ت�ل�ئ�ت�ی�ن، 

 .284ووجنتین متكورتین منتفختین.. الخ) ص
وتتوطد العالقة بینھما.. حیث تستطی�ع ھ�ذه ال�م�رأة   

من "حل" عقدت�ھ، ف�ی�م�ارس ال�ج�ن�س م�ع�ھ�ا ب�ك�ل 
حریة.. وفي یوم ما، تذھب رباب إل�ى ب�ی�ت وال�دھ�ا، 
ولم تعد.. فیذھب ل�ل�س�ؤال ع�ن�ھ�ا ف�ی�ج�دھ�ا ط�ری�ح�ة 
الفراش.. وذات یوم یزورھا، فیفاجأ بموتھا، وی�ع�ل�م 
من أھلھا أن الدكتور أم�ی�ن ق�ری�ب�ھ�ا ق�د أج�رى ل�ھ�ا 
عملیة جراحیة، فیرتاب في أمر العملیة، فیقدم بالغاً 
للنیابة حول ذلك.. حیث یكشف التحقیق أن ال�ع�م�ل�ی�ة 
قد أجریت إلجھاض رباب لجنین "س�ف�اح".. ول�ك�ي 
یبعد الدكتور عن نفسھ فشل الع�م�ل�ی�ة، ی�ح�دث ث�ق�ب�اً 

 بغشاء "البریتون" یؤدي إلى وفاتھا.
یعود كامل إلى أمھ فیجدھا م�ریض�ة ل�ك�ن�ھ ی�خ�ب�رھ�ا 
بوفاة زوجتھ، ویجري بینھ�م�ا ح�وار ی�ت�ھ�م�ھ�ا ف�ی�ھ 
بالتشفي م�ن م�وت رب�اب وی�غ�ل�ظ م�ع�ھ�ا ال�ح�دی�ث، 
ویخرج من البیت مھموماً بعد أن یقول لھا: (اشمتي 
ما شاءت لك الشماتة، ولكن إیاك أن تت�ص�وري أن�ن�ا 
سنعیش معاً، انتھى ال�م�اض�ي ب�خ�ی�ره وبش�ره ول�ن 
أعود إلیھ ماحییت، سأنفرد بنفسي انفراداً أبدیاً، ل�ن 

 ).354أعیش معك تحت سقف واحد) (ص
یفاجأ في الیوم التالي ب�م�وت�ھ�ا، ح�ی�ث ی�ق�ع ط�ری�ح  

 فراش المرض، وإذ یبقى وحیداً، تزوره عنایات.
مثل ھذا الملخص ال�ب�س�ی�ط ألح�داث ال�روای�ة، رغ�م  

قربھ من الخطوط العامة لألحداث سوف لن یساعدن�ا 
عل�ى ت�ل�م�س م�ا ف�ي ال�روای�ة م�ن دالالت ن�ف�س�ی�ة 
واجتماعیة حاول الكاتب الوصول إلیھا، مالم نتعرف 
على الشخصیة الرئیسیة فیھا، وھي شخصیة ك�ام�ل 
رؤبة الظ وسلوكھ مع ش�خ�ص�ی�ات ال�روای�ة األخ�رى 

 التي كانت السبب في مأساتھ.
*** 

 العالقات:-
إن القراءة الفاحصة للروایة وأحداثھا، س�ت�ق�دم ل�ن�ا  

مجمالً ل�ل�ع�الق�ات ال�ت�ي ت�رب�ط ك�ام�ل ب�الش�خ�ص�ی�ات 
 -النسائیة الثالث، وتأكیداً لھذه العالقات، یرى الكاتب

ل�م  -أو كامل نفسھ وھو یكتب م�امض�ى م�ن ح�ی�ات�ھ
ینضج لنا أیة عالقة ماب�ی�ن نس�ائ�ھ ورج�ال�ھ، ح�ی�ث 

 جاءت مثل تلك العالقات رغم محدودیتھا باھتة.
 أ/ عالقة كامل مع أمھ:-3

تبدأ ھذه ال�ع�الق�ة م�ن الس�ط�ور األول�ى، وت�ن�ت�ھ�ي  
بانتھاء الروایة.. وتتسم بالسیطرة من قبل األم ع�ل�ى 

 االبن، فیما یكون ھو شخصاً منقاداً.
كان كامل یحب أمھ ویحترمھا، وھي تبادلھ الشع�ور  

نفسھ، یعیش معھا في بیت واح�د، وغ�رف�ة واح�دة، 
وینامان في سریر واحد، حتى بلوغھ سن الس�ادس�ة 
والعشرین من عمره، ع�ن�دم�ا أن�ب�ھ ج�ده ع�ل�ى ذل�ك 
التصرف السيء.. وكان یدخل معھا الحمام، وع�الوة 
على ذلك، فقد كان یشبھھا بمالم�ح ال�وج�ھ.. وك�ان�ت 
ھي ال تسمح لھ باللعب مع أقرانھ، وال ال�خ�روج م�ن 
دونھا.. وقد أثرت تلك السیطرة من قب�ل األم، وك�ذل�ك 
التربی�ة الس�ی�ئ�ة ع�ل�ى ن�ف�س�ی�ة "ال�ط�ف�ل/ الش�اب" 

 فجعلتھ:
 ).68) وعذریاً (ص45خجوالً (صأوالً: 
 ).22ال یجرؤ على اللعب مع أقرانھ (صثانیاً: 

 ).68ال یجرؤ على الحدیث مع اآلخرین (صثالثاً: 
غیر قادر على عمل شيء اعتماداً على نف�س�ھ رابعاً: 

 ).60(ص
لیست لـھ القدرة على التكیف مع زمالئھ في خامساً: 

 ).30المدرسة والدائرة (ص
ھدفاً لعبث زمالئھ الطالب، وإھانة م�درس�ی�ھ سادساً: 

 ).77-38-32(ص
كل ذلك جلب التعاسة لھ، واالنكف�اء داخ�ل ال�ب�ی�ت،   

ومن ثم أحضان أمھ، فنفسھ.. لكنھ ك�ث�ی�راً م�ا ح�اول 
الخروج عن تلك السیطرة، وذلك االنكف�اء.. ف�ھ�ا ھ�و 
یقول: (إنني ال أستطیع أن أقول أنن�ي اس�ت�ك�ن�ت إل�ى 
تلك الحیاة بال تململ، ولعلي ضقت فیھا في أح�ای�ی�ن 
كثیرة، وتطلعت إلى الحریة واالنطالق، ولعل ضی�ق�ي 
ذلك مضى یزداد بتدرجي في مدارج النمو، وأي ذل�ك 
أنھا أقبلت تخوفني أشیاء ال حصر لھا ل�ت�ردن�ي ع�م�ا 
أتطلع إلیھ من حریة وان�ط�الق، ول�ت�ح�ت�ف�ظ ب�ي ف�ي 
حضنھا على الدوام. مألت أذني بق�ص�ص ال�ع�ف�اری�ت 
واألشباح واألرواح وال�ج�ان وال�ق�ت�ل�ة وال�ل�ص�وص، 
حتى خلتني أسكن عالماً حافالً بالشیاطین واإلرھاب، 

 ). 19كل مابھ من كائنات خلیق بالحذر والخوف)(ص
أما أمھ، فقد كانت تعیده إلى سیطرت�ھ�ا، ب�أس�ال�ی�ب�ھ�ا 

خ�روج�ھ م�ن   –الخاصة، لكن مثل تل�ك ال�م�ح�اوالت 
البیت خلسة واللعب مع أقرانھ، وكذلك ح�ب�ھ ل�ل�ف�ت�اة 

كانت ت�ق�م�ع م�ن  -أثناء دراستھ في الثانویة وغیرھا
قبلھا، وبنفس ال�وق�ت ل�م ی�ك�ن ی�ن�س�اھ�ا بس�ھ�ول�ة، 
وإنما.. كان ال شعوره یحتفظ بھ�ا.. ف�ھ�ا ھ�و ی�ق�ول: 
((طالما رفت على خاطري الرغبة ف�ي ھ�ج�رھ�ا ف�ي 
صورة أحالم غامض�ة، ول�ك�ن ھ�ل یس�ع�ن�ي ح�ق�اً أن 
أھجرھا؟)). إن رغبتھ ف�ي ال�ت�ح�رر م�ن س�ل�ط�ة األم 
أخذت تزداد عنده شیئاً فشیئاً ح�ت�ى وص�ل�ت ذروت�ھ�ا 
عندما طلب ید محبوبتھ بنفسھ ومن ثم الزواج من�ھ�ا 
((بمشورة من مجلة استشارھا)). رغم ھذه السلب�ی�ة 

ف�ي  -البادیة علیھ أمام األم، كان تفكیره وال شع�وره 
ی�ع�م�ل ض�د ھ�ذه الس�ی�ط�رة، م�ح�اوالً  -الوقت نفس�ھ

االنعتاق منھا، أي كانت ھناك قوتان تصطرع�ان ف�ي 
داخل ال شعوره، ھما: قوة البقاء تحت تلك السیطرة، 
وقوة التحرر منھا. إن ھذا الصراع یبقى ج�ی�اش�اً ف�ي 
ال شعوره حتى لحظة المواجھة الح�اس�م�ة م�ع أم�ھ، 
بعد وفاة زوجتھ، إذ عندھا ینتھي ذل�ك الص�راع إل�ى 
جانب قوة التحرر من تل�ك الس�ی�ط�رة، ح�ی�ث ب�م�وت 
الزوجة تموت كل القیم األخالقیة التي كانت ت�م�ث�ل�ھ�ا 
األم وتجسدھا الزوجة كص�ورة م�ن ص�ور األم. ھ�ن�ا 
یتماھى كامل بـجودر واألم بأم جودر، ولكن، ب�ی�ن�م�ا 
كان قتل جودر لشبح// وھم األم نھایة لذلك الصراع، 
ومن ثم تحقیق ل�وج�وده ك�إنس�ان ح�ر، رج�ل ك�ام�ل 
الرجولة. كان جوھر صراع كامل ومن ثم انتھاء ذلك 
الصراع بقتل األم رغم كونھ ق�د ج�اء بص�ورة غ�ی�ر 
مباشرة لكنھ من جھة أخرى كان قت�الً م�ب�اش�راً ع�ن�د 
موت الزوجة، وسنت�ع�رف ع�ل�ى ذل�ك ف�ي الس�ط�ور 

ھي األخ�رى–القادمة. وإذا كانت أم جودر قد أحكمت 
سیطرتھا على ابنھا جودر بسبب ماعانتھ من ف�ق�د  -

الزوج والسلوك المؤذي ألبنائھا، ف�إن أم ك�ام�ل ق�د 
لقیت ھي األخرى الكثیر م�ن ال�ع�ذاب بس�ب�ب س�ل�وك 
زوجھا ومن ثم ھجره لھا.. كل ذل�ك دف�ع ب�ھ�م�ا إل�ى 
تعویض مافقدتاه بالتسلط على األب�ن�اء واالس�ت�ح�واذ 
علیھما، إن كان ذل�ك ال ش�ع�وری�اً، بس�ب�ب ال�خ�وف 
علیھما، أو من خالل ما كانا یقدمانھ ل�ھ�ن م�ن ح�ب 
واحترام زائ�د.. وك�ان�ت ق�وة ال�ج�ذب ب�ی�ن ال�ت�س�ل�ط 
والرضوخ قد أخذت مداھا ال�واس�ع بص�ورة ط�ردی�ة. 
لقد وجد جودر طریقھ إل�ى ال�ت�ح�رر واالن�ط�الق ب�ع�د 
قتلھ لشبح// وھم األم، وھو قت�ل م�ع�ن�وي ح�دث ف�ي 
العالم السفلي "=الالشعور" وقد فعل كامل مثل فعلھ 

 في قتل األم معنویاً، من خالل:
 * ممارسة الجنس مع الخادمة الدمیمة.

وما كانت تمثلھ م�ن * ممارسة الجنس مع عنایات، 
صورة التطابق لألم "ف�ي الس�ن خ�اص�ة" وص�ورة 
 التناقض "القبح مقابل الجمال الروحي والجسدي".

وھ�ذا م�ن�اق�ض ل�ل�ق�ی�م * ممارسة ال�ع�ادة الس�ری�ة، 
واألخالق الحمیدة التي زرعتھا األم في داخل نف�س�ھ، 

 خاصة إقامتھ للصالة في أوقاتھا.
 * شربھ للخمرة.

مثل ھذه األعمال السلوكیة، وھي أعم�ال ج�ن�س�ی�ة    
محرمة، عدا احتسائھ للخمرة، ھي النقیض لما كانت 
تمثلھ األم من قیم وأخالق حمیدة، وھ�ذا ی�ع�ن�ي ق�ت�ل 
لتلك القیم واألخالق في نفسیة كامل.. أي أن�ھ�ا ق�ت�ل 
األم في الوقت نفسھ في ال شعوره، على أقل ت�ق�دی�ر. 
وھكذا تأتي األسطورة الت�ي أنش�ئ�ت ف�ي زم�ن غ�ی�ر 
زماننا، وفي واقع حضاري غیر واق�ع�ن�ا ال�ح�ض�اري 

–في القرن العشرین، ل�ت�ح�ل ل�ن�ا قض�ی�ة حض�اری�ة 
اجتماعیة، إنھا قضی�ة ال�ت�ح�رر م�ن ھ�ی�م�ن�ة  -نفسیة

اإلرادة الخارجیة والتي ت�ج�س�دت ف�ي ھ�ی�م�ن�ة إرادة 
 األم.
*** 

 

 ا   ردر" وا" ة) :ب-  
 درا    أرة اد "در"  ادب) 
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لفت انتباھي ن�ص غ�ری�ب ف�ي ش�ك�ل�ھ 
صعب تجن�ی�س�ھ.. ع�م�ی�ق مض�م�ون�ھ.. 

وال أخفیكم سرا لقد  .. خطیرة إیحاءاتھ
أرعبني اك�ث�ر م�م�ا أم�ت�ع�ن�ي رغ�م ك�ل 
مبررات االمتاع الت�ي تض�م�ن�ھ�ا.. ل�ق�د 
تق�م�ص الش�اع�ر ش�خ�ص�ی�ة ال�ب�ھ�ل�ول 
التأریخیة والتي تقمصت بدورھا روح 
المجنون العبقري الذي ال یبالي بش�ت�م 
االم�ی�ر ف�ي م�ج��ل�س��ھ.... ل��ك�ن االم�ی��ر 
الحدیث وقد وسعت الدیمقراطیة بالطھ 
حتى شمل الرعیة.. ف�ال ب�د ان یش�م�ل 
البھلول تلك الرعی�ة ب�ب�ع�ض ض�رب�ات 
عصاه.. فالرعیة خراف عمي ت�ح�رس 
الراعي.. والغجریة الثملة الموم�س ال 
ترى بأسا م�ن م�راودة ال�رق�ص ف�وق 

 المئذنة المقدسة
والمئذنة ت�ت�ق�ب�ل ذل�ك راض�ی�ة.. وك�ان 
علیھا ان تلقي ب�ال�غ�ج�ری�ة.. ك�م�ا ك�ان 
على الحصان ان یلقي من على ظھ�ره 

 ..بالحمار الناھق بالمنكر
ومبررات رعب�ي م�ا آل�ت ال�ی�ھ ب�ك�ارة 
الفتیات.. حتى تذك�رت ب�ك�ارة ع�روس 
عروبتنا المظفری�ة.. وت�ذك�رت ش�ت�ائ�م 
النواب یقذفھا فتصفق الشبیبة وی�زداد 
الخلیفة دمویة.. وال�ق�ط�ع�ان م�ا ف�ت�أت 

 ..تلتھم الجوري وتعاف البرسیم
وال��ج��وري ی��وش��ك ان ی��ن��ف��د... وك��ل 
الشخوص المقدامة كما الورد ت�أك�ل�ھ�ا 
قطعان الخراف العمي الغبیة.. وسیأتي 
الیوم ورب�م�ا أت�ى ال�ذي س�ت�خ�ل�و ف�ی�ھ 

 ..الساحة من الورد
ام��ا ال��م��خ��ب��ر الس��ري... ذو ال��م��ن��ب��ت 
الوضیع.. واالم التي تتسول.. والذھ�ب 

وذاك الذي یحضر لل�ن�ووی�ة.. ..االسود 
 ..لكنھ ال یعرف كیف یحمي عفة شعبھ

اما النساء ال�ت�ي ال ت�ن�ج�ب اال (ب�أم�ر 
 ..)الوالي العاھر

مرعبة تلك الصور.. كتبتھا انامل أدیب 
محت�رف.. ب�ح�روف ذئ�ب�ی�ة الص�راخ.. 
انسان�ی�ة ال�م�ط�ل�ب.. ث�وری�ة ت�ج�اوزت 
ثوریة مظفر النواب.. تدعوك ان تع�ی�د 
ال��ق��راءة م��رات وم��رات ل��ك��ي ت��ف��ھ��م 

 البلوى.. وأسھا وجذرھا التكعیبي
 

 ُمَشاَھَداُت َمْجنُوٍن فِي َعْصِر الَعْولََمةِ 
((1)) 

 أَنَا َشاِھٌد َعلَْیَھا
ْفَراءِ   تَْحَت ِظَالِل ِرَماحِ القََصِب الصَّ
 َضفَاِدٌع لََھا فَِحْیٌح، تَْزَدِرُد اْألَفَاِعي

 أَنَا َشاِھٌد َعلَْیَھا
 ِخَراٌف َعْمیَاُء تَْحُرُس الَراِعي

************ 
((2)) 

 ِحَماٌر یَْمتَِطي ِحَصاناً َعَربِیّاً 
 یَُعلُِّق َشَجَرةَ نََسبِھِ 

َرتِِھ وَ   ..قَِالَدةً فَْوَق ُمَؤخِّ
 ((یَُجرُّ َخْلفَھُ طَائَِرةَ ((اْلبَْویِْنغ

*********** 
((3)) 

 یَْقلَُع طَْقَم أَْسنَانِھِ 
 لِیَْكِسَر بِِھ َحبَّاِت اْلَجْوزِ 

 َویُقَلُِّم أَظَافَِرهُ 
 بِِمْعَوِل َحفَّاِرْي اْلقُبُورِ 

********* 
((4)) 

 َغَجِریَّةٌ ثَْملَى
 ))تُْنِشُد لَْحَن((الَھَجع

 ِمْن فَْوِق ِمْئَذنَِة اْلَحيِّ 
 اْلُمَزیَّنَِة بالّدوَالَراِت النَْفِطیَّةِ 

********* 
((5)) 

 قُْطَعاُن َمِدینَتِنَا
 تََعاُف اْلبِْرِسیمَ 

 َوتَْلتَِھُم أْوَراَق َوْرِد اْلُجوِري
 َحِمْیُر قَْریَتِنَا

ُس َساَستَنَا ِعْلَم الَمْنِطقِ   تَُدرِّ
َوأََدَواِت النَّ�ْص�ِب َواْل�َج�رِّ َوُدُروس�اً فِ�ي 

 اإلْمَالءِ 
************ 

 
((6)) 

 تَتََزیَُّن ُصُدوَرھُنَّ 
َعٍة بُِكَراتٍ   بِقََالئٍِد ُمَرصَّ

ْلطَانِ   ِمْن بََراِز السُّ
 نَِساءٌ 

 َال تُْنِجُب إالَّ بِأْمٍر ِمَن( قَِضْیِب)) اْلَوالِي
********** 

((7)) 
 فِي قَاَعاِت الدَّْرسِ 

 یَُعلُِّمنَا فَنَّ اْلَخطَابَِة أْخَرسٌ 
ٌل أْعَمى  َوُمتََسوِّ

َخاِر اْلفَْلسِ   یَُعلُِّمنَا فَنَّ إدِّ
 َوَشْیُخ اْلَحيِّ 

ْجسِ   یَُعلُِّمنَا فُنُوَن اْلُمْنَكِر َوالرِّ
********** 

((8)) 
 ِمْن ُسوِق اْلُخْضَرةِ 

 یَْمَألُ ِكْیَسھُ بِِعظَاِم َمْوتَاهُ 

 یَْطَحنَُھا
 َویَْعَمُل ِمْنَھا ُخْبزاً 

 !!!َغنِیّاً بَِكالِْسیَوِم ِعظَاِم اْلفُقََراءِ 
********* 

((9)) 
 فِْي َمْدَرَسِة اْلَكتَاتِیبِ 
 یَْدُرُس فَنَّ الطَّیََرانِ 

یَةِ  ُر النَُّووِّ ْعفََراِن یَُحضِّ  بِاْلبَُخوِر َوالزَّ
 َویَتََعلَُم فَنَّ نَُكاحِ الِغْلَمانِ 

********* 
((10)) 

 أُْنظُْر فِْي نَقّالِكَ 
 لِتَْقَرأَ ((َمِسَجاِت)) اْلقَْھرِ 
 َوتََرى ((فِْدیََواِت)) اْلعُْھرِ 

ُل فِ�ي طُ�ُرق�اٍت تَ�نُ�زُّ َذَھ�ب�اً  َك تَتَ�َس�وَّ َواُمُّ
 أَْسَوداً 

********** 
((11)) 

يُّ َال یَْعلَُم فِي أَيِّ ُحْضنٍ   اْلُمْخبُِر السِّرِّ
ھُ؟؟  تَْرقُُد اُمُّ

 َولِكنَّھُ یَْعلَُم أْیَن یُْخفِي اْلُمثَقَُّف قَلََمھُ 
ْقِص َواْلَمصِّ َوالّلَْحسِ   تََعلََّم فَنَّ الرَّ

 لِكنَّھُ َال یَْعِرُف ِكتَابَةَ إِْسَمھُ 
******* 

 
(12) 

 نَْحُن َمْن َعلََّم اْلبََشَر فَنَّ اْلبَْیعِ 
 بِِغَشاِء بَّكاَرِة فَتَیَاتِنَا
 نَْصنَُع طُبُوَل اْلفََرحِ 

 إِْستَْبَدْلنَاَھا بِأْغِشیٍَة ِصْینِیَّةٍ 
 َغطَّْت طَْبلَةُ ((بَّكاَرتِنَا)) ُكلَّ اْألَْرضِ 

 َرقََص اْلَعالَُم َعلَى لَْحِن طُبُوِل 
 (اْلَعْرِض)

ْنعِ  ْنیَا طَْبٌل َعَربِيُّ الصُّ  َمْفَخَرةُ َمَالِھي الدُّ
******* 

ْقُم اْلَمْنُحوسُ (  )الرَّ
 اْلَعالَُم َمْشغُوٌل بِِسرِّ َعْولََمتِنَا
ْأسُ   تَُمثِّلُنَا ((الدِّْي)) فَِھَي الرَّ

 أْل((ُمْقَراِطیَّةُ)) َذْیٌل ،
تَنَا َال نَْقبَلُھُ   یَْجَرُح ِعزَّ

 نَْحُن َعلّْمنَا النَّاَس ِسرَّ اْلَحْرفِ 
((اْلَكْرفِ   ))َوِسرَّ النَّْھِب َوِسرَّ

ھَ ُكلُّ اْلَعالَِم َصْوَب قِْبلَتِنَا  فَْلیَتََوجَّ
 فَاْلَعالَُم َمْشغُوٌف بِِسْحِر َعْولََمتِنَا

............................. 
المقالة كتبھا االدیب سالم كاظم ف�رج *

ملفتا النظر ال�ى ال�ن�ص ال�ذي نش�رت�ھ 
الول مرة في موقع المثقف، وھو اول 

 نص شعري منشور لي قبل سنوات

 نص (مشاهدات جمنون يف عصر العوملة)*

 للشاعر حمید الحریزي

   حروف ذئبية الصراخ ... انسانية  املطلب  

 
 بقلم االدیب سالم كاظم فرج

 ِب)(

  في ُكلِّ یَومٍ 
 یَْخِدُش نافَِذةَ قَلْبي

 َشْوٌق َخرَّ على ُرْكبَتَیھِ 
  َعیٌْن أَْرَسلَْت َشْكواھا

  لُِكلِّ بَیْتٍ 
 ِمْن أَْرجاِء الْمدینة

 قَلَمٌ 
 بَیَْن فَتَْرٍة و أُْخرى

  یَصیُح بِقَصیَدةٍ 
 أَیا لَیْلى

 أَما آَن اْآلواُن لِتَْستَبینَ 
ني َعلَيَّ أَْمري  یا َشْمُس ھَوِّ

 ال تُنْھي اْآلَن َسھَري
 فَبَیُْت الْقَصیَدةِ 
  لَیُْل الْغاِرقینَ 
  ِألَبیاِت ِعتابِكِ 
 قَلْبي لَْوَحةٌ 
 على َعْرِشھِ 

 َستَْخلُدیَن َسْرمداً 
 َسیَِّدةً و أَمیَرة

  ِعتابٌ 
 بَٰیَن یََدیِْھ ُدُموُع ُحبٍّ 

ةُ ِعْشقٍ   َو قِصَّ
  َستَكوُن أَْطَولَ 

 ِمْن ُعْمِر الْعالَمینَ 
 عاتبیني

 أَْرجوِك عاتبیني
 َكْي أَفِرَّ إِلَیْكِ 
 فَأَزداَد ِمنْكِ 
 قُْرباً و یَقینا

20/05/3021 

 اسماعیل خوشناو
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تکت�س�ب ال�ق�ص�ی�دة ال�ح�دی�ث�ة    

خصوصی�ت�ھ�ا ، وت�ف�ردھ�ا ع�ن�د 
الشاعر المب�دع وال�رائ�ع (أدی�ب 
ك���م���ال ال���دی���ن) ال���ذي ت���ف���رد 
بخصوصیة ش�اع�ری�ة ال�ح�رف، 
وال��ن��ق��ط��ة وال ت��ک��ون قص��ائ��ده 
مجرد ت�ک�رار ل�م�ا س�ب�ق ق�ول�ھ 
مئات الم�رات ب�ط�ری�ق�ة أخ�ری، 
ویمكنن�ا ال�ق�ول ان ل�ك�ل ش�اع�ر 
ط�ری�ق��ت�ھ ال��خ�اص�ة ف�ي ال��ت�ف��رد 
والخصوصیة الت�ي ت�ت�م�ی�ز ب�ھ�ا 
القص�ی�دة الش�ع�ری�ة ال�ح�دی�ث�ة ، 
لتكون مؤثرة في المتل�ق�ي، وق�د 
عبّر شاع�رن�ا ع�ن ھ�ذه الس�م�ة 
الممیزة في قصائده، بل اتج�ھ�ت 
القصیدة عنده ضمن مشروع�ھ�ا 
في استئ�ص�ال ك�ل م�ا ھ�و زائ�د 
وخ�ارج��ي، وغ��ی��ر ش��ع��ري ال��ى 
قلب الش�ع�ر م�ب�اش�رة م�ن دون 
وس��ائ��ط أو م��ح��ط��ات، وب��ذل��ك 
تخلصت من الكثیر من األس�ب�اب 
التي تزیح ث�الث�ة أرب�اع الش�ع�ر 
خارج دائ�رة الش�ع�ر، وال ت�ع�ده 
ش��ع��را، وت��وّج��ھ��ت ال��ى ن��ب��ض 
الش��ع��ر، وج��وھ��ره، وفض��ائ��ھ 

وعلى مس�ت�وى إف�ادت�ھ  الحقیقي
من تقانات الق�ص وم�خ�رج�ات�ھ�ا 
السردیة ، فانھ یعمل بمعطی�ات�ھ، 
ویتجاوزھ�ا إل�ى م�ج�ال أرح�ب، 
وأكثر حیویة ھو ما بعد ال�ق�ص، 
حیث تغ�ی�ب الس�ردی�ة ال�ظ�اھ�رة 
لصال�ح س�ردی�ة ب�اط�ن�ی�ة ت�ع�م�ل 

 فنراه یقول : بإمرة  الشعریة،
 كانوا یحذرونني في كّل یوم ،

 بل في كّل ساعة :
 ال تخرْج على النّص !

ق�ل�ُت : وأی�ن ھ�و ال�ن�ّص ح�تّ��ى 
 أخرج علیھ؟

ل��م ی��ك��ْن ھ��ن��اك ن��ّص ع��ل���ى 
 اإلطالق !

وك��ان��ت ت��ح��ذی��رات��ھ��م م��ج��رد 
 ھلوسات،

 ھلوسات من العیاِر الثقیل !
فھي، أعني القصی�دة ال�ح�دی�ث�ة، 
عند شاعرنا تتقدم مب�اش�رة إل�ى 
تشغیل الفعل ، وإطالق كیمیائ�ھ، 
والى بؤرة الحركة في المش�ھ�د، 
وتفعیل طاقتھا اإلنتاجیة ك�ام�ل�ة، 
وتقتصد كثیرا في ال�ت�ش�ك�ی�ل إال 
بالقدر الف�اع�ل ال�م�ش�ت�رك ال�ذي 
یسھم ف�ي حس�م ج�وھ�ر ال�ع�م�ل 
لصالح شعری�ت�ھ، إذ الش�ع�ر ف�ي 
نش��اط��ات ال��ح��رك��ة الش��ع��ری��ة، 

وفعالیاتھا ھا ھو ال�م�ع�ن�ي أك�ث�ر 
 من أي شيء آخر.

ان ال��ق��ص�ی��دة ال��ح�دی��ث��ة ت�ت��ك��ل��م 
ان�ط�الق�ا م�ن م�رك��زھ�ا ال�ب��ؤري 
المشع وال تق�ول م�ن ال�م�ح�ی�ط، 
واالطراف، والطبق�ات ال�ب�ع�ی�دة، 
ب�ط��ری��ق��ة ت��وح��ي، وت��وھ��م ب��أن 
الك�الم ق�ادم م�ن لس�ان ال�م�رك�ز 
الشعري المنت�ج، وھ�ك�ذا ت�دخ�ل 
قصائد أدیب كمال ال�دی�ن فض�اء 
القصیدة الحدیثة، وھ�ي ت�ح�اول 
ال��ت��خ��ل��ص م��ن االرث ال��ث��ق��ی��ل 
ل���ھ���ی���م���ن���ة، األن���ا الش���اع���رة، 
وتراكماتھا، وازماتھا ، وت�ت�ق�دم 
على نحو اك�ث�ر ع�م�ق�ا وص�ف�اء 
وص��ی��رورة، وخص��ب��ا، ب��ع��د أن 
بددت الكثیر من مم�ك�ن�ات�ھ�ا م�ن 
خ�الل ظ�ھ�ورھ�ا ال�م�س�ت�ل�ب ف��ي 
الحقل الشع�ري، األن�ا الش�اع�رة 
بأنموذجھا التقلیدي ال�م�ھ�ی�م�ن، 

 فنراه یقول :
 في حلمي

 لمستني كفَّك یا جّدي
 فبكیُت رأیُت الكّف تشیُر إلى

ح��اَء ال��رأسِ ال��م��رف��وع ع��ل��ى 
 الرمح ،

ل��ك��نّ��ي ب��ع��َد م��ع��اش��رة األف��ع��ى 
 ومجالسِة الذئب،

 وجدُت الحاَء ھنا حاء الرمح
 ال حاء الماء 

فاإلبداع في قصیدة الحرف ع�ن�د 
ش�اع��رن��ا ال�ك��ب��ی��ر (أدی��ب ك��م��ال 
الدین) ھو الق�درة ع�ل�ى اب�ت�ك�ار 
شيء لم یوجد س�اب�ق�ا، وی�ع�ت�م�د 
على مواھب شاعرنا ال�م�ب�ت�ك�ر، 
ومعلومات�ھ، وخ�ب�رات�ھ دون أن 
نھمل م�ح�ی�ط�ھ ال�خ�ارج�ي ال�ذي 
یخلق ال�م�ن�ب�ھ�ات، واالی�ح�اءات 
التي تربط بین قدراتھ ال�داخ�ل�ی�ة 
الذاتیة، والبیئة المنشطة لتنمی�ة 
ما فك�ر ب�ھ أو م�ا ح�اول خ�ل�ق�ھ 
،عند ذاك یخلق ال�ن�ص ان ك�ان 
المبدع ش�اع�را، ف�إن ن�ظ�ر ال�ى 
ماحولھ كان خیالھ وھما ش�ّد ب�ھ 
ذاتھ الشاعرة، وم�ا ی�ح�ی�ط ھ�ذه 
الذات، وقد یبلغ القمة من خ�الل 
الربط او الت�ش�ب�ی�ھ ألن االش�ی�اء 
یختلف بعضھا عن بعض ویشبھ 
ب�ع��ض��ھ�اع��ن ب��ع�ض، والش��اع��ر 
یربط بینھما، فإن اشتد الشبھ او 
ال�ع�الق�ة ان��ع�دم�ت ال��ث�ن�ای�ة واذا 
اس��ت��ش��رى ال��خ��الف ان��ع��دم��ت 
الرابطة، اداتھ التي تبرر صنیعھ 
ھو منطل�ق�ھ ال�ذي یس�م�و ع�ل�ى 
منطق ال�ع�ق�ل، م�ن�ط�ق ال�م�ع�ن�ى 
القائم على بن�ی�ة رم�زی�ة واح�دة 
باعتبار ان المعنى نشاط انساني 

رمزي اداتھ اللغة الموصلة بی�ن 
 االنا،  واآلخر ، فنراه یقول :

 ھا أنذا أعوُد إلى الشِّعر
 مثل كّل مّرة
 بسببِك أنِت.

 أعوُد ألشاھد حروفي
 یضربھا الزمُن بسوطِھ العظیم.

أعود ألرى نقطتي الكبرى ال�ت�ي 
 تشبھُ مدینةً كبرى

 تضیُع وسطَ البحر 
إن شاعرنا یھدف إلی أن تک�ون 
قصیدتھ إبداعاً ب�ک�راً، وم�ن ث�م 
ف�ھ�و ش�دی��د ال�ح��رص ع��ل�ی أن 
ینظر إلی الوجود م�ن زاوی�ة ل�م 
یسبق ألحٍد قبلھ أن ی�ن�ظ�ر إل�ی�ھ 
منھا، وأن ی�ع�ال�ج ھ�ذه ال�رؤی�ة 
الخاصة بطریقة فن�ی�ة م�ت�ف�ردة، 
ل��ت��ن��وع األداوت ال��ف��ن��ی��ة ال��ت��ي 
یستخ�دم�ھ�ا الش�اع�ر، وط�ری�ق�ة 
استخدامھ لھا، ولمیل ال�ق�ص�ی�دة 
الح�دی�ث�ة إل�ی أن ت�ک�ون ک�ی�ان�اً 
متفرداً خاصاً، أصبح ب�ن�اء ھ�ذه 
القصیدة علی قدر من الترک�ی�ب، 
والتعق�ی�د ی�ق�ت�ض�ي م�ن ق�ارئ�ھ�ا 
نوعاً من الثقافة األدبیة، والفنیة 
الواسعة، والشاعر (أدیب ك�م�ال 
الدین) مثقف  ثقافة عرب�ی�ة م�ن 
خ��الل اط��الع��ھ ال��واس��ع ع��ل��ى 
الدواوی�ن الش�ع�ری�ة ل�ل�ش�ع�راء، 
واطالعھ الواس�ع ع�ل�ى ال�ق�رآن 
ال��ك��ری��م، والس��ی��رة ال��ن��ب��وی��ة 
الم�ب�ارك�ة، فض�ال ع�ن اط�الع�ھ 
الواسع على الثقافة الغربیة ع�ن 
ط��ری��ق ال��ت��رج��م��ة او ال��ل��ق��اء 
المباشر بكبار الش�ع�راء، ف�ن�راه 

 یقول:
 لیَس من حقّك،

 یا صدیقي العظیم تولستوي،
 أن تلقي بآنا كارینینا
 تحَت عجالِت القطار!

 كیَف سمحَت لعجالِت القطار
 أن تقطّع أصابع آنا المترفة

ووج�ھ��ھ�ا ال�م��ض�يء ب�ال��ع�ذوب��ِة 
 والرقِّة والجمال
 وشعرھا الفاتن 

 
وی��ع��د ال��ت��ك��رار ف��ي ال��ق��ص��ی��دة 
الحدیثة من بین االس�ال�ی�ب ذات 
الطبیعة الخادعة عند ش�اع�رن�ا، 
وذلك انھ ظاھریا یبتدئ ل�ل�ع�ی�ان 
م����داخ����ل س����ھ����ل����ة ال����ول����وج 
واالس��ت��ث��م��ار، ل��ك��ن ب��ال��م��ق��اب��ل 
بحاجة الى ان یجيء في م�ك�ان�ھ 
من ال�ق�ص�ی�دة وان ت�ل�م�س�ھ ی�د 
الشاعرتل�ك ال�ل�م�س�ة الس�ح�ری�ة 
التي تبعث الحیاة في الكلمات، ال 
ان ت��ت��وال��ى م��ن دون وع��ي، 

فتصبح مجرد ثق�ل ی�ن�وء ت�ح�ت�ھ 
ال��ن��ص الش��ع��ري. وك��ان ل��ھ��ذا 
الملمح التعب�ی�ري ب�روز واض�ح 
ف��ي ن��ص ش��اع��رن��ا مص��ح��وب 
بأحایین كثیرة بل�م�س�ة س�ح�ری�ة 
م��ن ی��د الش��اع��ر، وان ت��ردی��د، 
وترجیع الفاظ بعینھا مثل ك�ل�م�ة 
(إلھي) عند الش�اع�ر، م�ن دون 
سواھ�ا س�ی�ك�ش�ف ل�ن�ا ال�م�وج�ھ 
ال��رئ��ی��س االك��ث��ر ف��ع��ال��ی��ة ف��ي 
التجربة الشعریة عن�د الش�اع�ر، 
والتكرار من االدوات الفنیة التي 
استخدامھا الشاعر (أدیب ك�م�ال 
الدی�ن) ف�ي قص�ائ�ده الش�ع�ری�ة، 

 فنراه یقول :
 إلھي،

 كلّما كتبُت قصیدةً جدیدة
تمنیُت أن تمسَح القصیدة الغب�اَر 

 الثقیل
 عن مرآِة حیاتي

 
 ألرى وجھي،

 لكّن القصائد كثرْت وتكاثرت
 والغبار الثقیل

 لم یزْل فوق المرآة
 كما ھو 

ویع�د االس�ت�ف�ھ�ام اح�دى ال�ب�ن�ى 
ال��رئ��ی��س��ة ال��ت��ي ی��ق��وم ع��ل��ی��ھ��ا 
شعرشاعرنا، بل تشك�ل االس�اس 
في كثیر من النصوص الشعری�ة 
ال��ت��ي اع��ت��م��دھ��ا ف��ي قص��ائ��ده 
الشعری�ة ال�ح�دی�ث�ة، وت�ع�د ھ�ذه 
الس��م��ة م��ن اھ��م الس��م��ات ف��ي 
تركیب القصیدة عنده، ولم ی�ك�ن 
حض��ور ال���ن��ص اآلخ��ر ع��ن���د 
ش��اع��رن��ا مص��ادف��ة او ن��ت��ی��ج��ة 
عرضیة ل�ق�راءات م�ت�ن�وع�ة او 
م�ع�ارف م�ت�ع�ددة اس�ت�ق�اھ�ا م�ن 
خالل حی�ات�ھ، ب�ل ك�ان ج�زءا ال 
ی��ت��ج��زأ م��ن ع��ال��م��ھ الش��ع��ري، 
والش��خ��ص��ي م��ع��ا، ل��ھ��ذا ك��ان 
استدع�اؤه ل�ن�ص اآلخ�ر م�ب�ن�ی�ا 
لیس ع�ل�ى ح�ب االس�ت�دع�اء او 
االستیحاء، ب�ق�در م�ا ك�ان ی�ج�د 
ع��ل��ى ال��دوام ب��ی��ن��ھ وب��ی��ن م��ن 

یستدعي نصھ اھتم�ام�ات ادب�ی�ة 
او سیاسیة او دی�ن�ی�ة مش�ت�رك�ة 
،مع وعیھ للفروقات الج�وھ�ری�ة 
بین زمنھ من جھة وبی�ن اآلخ�ر 
من جھة ثانیة، ب�ل ان الش�اع�ر
(أدیب ك�م�ال ال�دی�ن) ك�ان ع�ل�ى 
وعي ان القصیدة الحالیة معنی�ة 
بربط اختیارات الشاعر ال�ف�ردي 
الخاص بت�راث ت�اری�خ�ي، ف�ك�ان 
م��ن ال��م��ن��اس��ب ان ی��ك��ون ھ��ذا 
ال��ت��ع��ب��ی��ر ع��ن ھ��ذا االخ��ت��ی��ار، 
مرتبطا بتراث ادبي، قد اجاد في 

 -ھذا الموضوع فنراه یقول :
 أوقفي في موقِف المصطفى
 وقال : أرأیَت إلى َمن رأى

 من آیاِت ربّھ الكبرى
أرأیَت إلى َم�ن أرس�ل�ت�ھُ رح�م�ةً 

 للعالمین،
وخ��ت��م��ُت ب��ھ األن��ب��ی��اَء ك��لّ��ھ��م 

 والمرسلین،
وج��ع��ل��ُت ل��ھ األرَض ط��ھ��وراً 

 ومسجدا
عل�ی ال�رغ�م م�ن أن ال�ق�ص�ی�دة 
الحدیثة تترکب من مجموعة من 
العناصر، والمکونات المتنوعة، 
المتنافرة في بعض األحیان، فإن 
ثمة وحدة عمیقة تؤلف بین ھذه 
العناصر، وتن�ح�ص�ر ف�ی�ھ�ا ھ�ذه 
المکونات المتن�اث�رة ال�م�ت�ن�اف�رة 
لتصبح کیاناً واحداً متج�انس�اً، ال 
تفكك فی�ھ، والت�ن�اف�ر، اس�ت�ط�اع 
شاعرنا من ادخال فنی�ة ال�وح�دة 
 في قصائده الحدیثة وبوعي تام.

......................... 
اإلعمال الشعریة الكاملة: أدیب 1

ك����م����ال ال����دی����ن:ال����م����ج����ل����د 
  1950الخامس :

اإلع��م�ال الش�ع��ری�ة ال�ك��ام�ل��ة,  2
  157المجلد األول :

 22من, المجلد الثاني : 3
االع��م��ال الش��ع��ری��ة ال��ك��ام��ل��ة: 4

  214المجلد الثالث : 
 252من: المجلد الرابع : 5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 *ناقد وقاص عراقي

(ل ا أد) ا ا   ّد واّا 
 
 

 أ. د. مصطفى لطیف عارف*
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/ یاس الشمخاوي
 العراق

 
 
 
 

 لْن ینفَعَك ترتیُل التوراِة، وال اإلنجیِل،

  وال القرآِن،

 وال َكيُّ الِجباِه، وال الطّواُف بمكَّةَ،

 وال صكُّ ُغْفرانِ 

 إْن لم تلْج َحضیَرةَ اإلنساِن.

 یا حاج، ھّال أْخبَْرتَني!؟

 بأيِّ َذْنٍب َرَمْت جمراتَُك الشیطاِن!؟

 فما تخلَّف ُسَوْیَعةً َعْن َھواك

 وال َعبْدَت َربّا سواهُ في َسماك

  طْعتَھُ فطاَعك، َوَدْدتَھُ فاِْصطفاك

 فما َدھاك!؟

 أَرِغْبَت َعْنھُ، أْم أنَّك على َمَضٍض قََذْفتَھُ؟

 بِمنى، اِرِم ما ِشْئَت ِمن الَحصى

 واِْرِجْم ذنوبََك باِدئا، ھي األَْولى

 ال زْمَزَم تَجَعُل َموِرَدَك َعْذبا،

  وال بَْیتا یَبِكُّ لََك َذْنبا،

 ما لم تُك َحقا تائبا.

  یا ھذا!

 َمألَت الكعبةَ َھَذیانا، َوُعْدَت كما أنَت ثَْعلبا!

 بِدماِء تشریَن تَوَضأْت، بثیاِب المساكیَن أحَرْمْت.

 َسَعْیَت َوِشْطَت َولَبَّْیَت، إذ لبَّْیت:

 لبَّْیك اللَُّھمَّ لبَّْیك..

 نََھْبُت الشعَب َوِجْئُت إلْیك.

 ا ان   
 

 احمد دیاب/ مصر      
 
 

 أعرف أن الشعر یطیر مع الحمام  
 ھذا الذي كان یرقد على نصوصي
 فتفقس أغنیات ال تصلح للنشر
 والذي فر من قفصك الصدري

 ذات مساء
 أعرف مكان خبیئة الموسیقى   
 التي تبعد مسافة             

 سنتیمتران فقط من أذني                                           
 وال أعرف الرغبة كیف نشأت                                  

 وأي شھقة عابرة                                        
 في وجھ وردة وحیدة                                                    

 ال یعنیني إن كان قلبك
 طیر أغنیاتي من عشھ                                                          
 ما یعنیني صوتي                                                           

 صوتي الذي ما زال یرن وحده 
 .وال تسمعیھ

 
 صرت ال أكتب عن الحب
 وال عن البرتقال الرمادي

 وال عن دموع تنتھز فرصة لحالة حزن عابرة
 وال عن المسكوت عنھ في لحظات الوداع

 وال عن ھندسة الفوضى
 والتاریخ السري للشغف
 صرت ال أكتب شعرا متبال

 بخلطة سریة للدھشة
 وال عن المرأة المرأة

 وال عن توثیق وجع الرقص في آخر اللیل لجارتي األجنبیة
 وال عن دفن الموسیقى في جسد جیتاره صاحبھا سافر وترك أوتارھا للعناكب

 وال عن مثلثات الغیاب في "ترتة" العتمة الدائریة
 صرت ال أھتم بالحروف والتشكیل األمثل للكلمات وأي منھا ستقعد على

 مقاعد البدالء ربما تأخذ فرصة للكتابة بھا في نص آخر
 وال عن العطر حین یتساقط على أوراق صدرك المھمش دون مناسبة

 وال عن البالد التي
 والبالد التي
 والبالد البالد

 صرت أعجن فطائر السعادة
 لفقراء الفرح ربما الوقت یفعلھا

 ولو مرة واحدة
 .صرت ال أكتب عني

 
 ال أرید أن تلعبي دورا رئیسیا في حیاتي

 إلى مجرة عاطفیة  وال ترقصي لتظھر لیونة أفكارك وتكتبین عناوین الروایات التي أخذتك
 ال تھتمي بوضع البارفان

 على رقبتك
 یثبت أیة فاعلیة حتى اآلن  ھذا العطر لم

 وحین تجیئین بالقھوة لن أكترث عما إذا كانت بوجھ أو بدونھ
 كنت تذوقت طعم مرار العالم

  من قبل
 سأدخن وعلیك فقط أن تستثمري ھذا الدخان أن تجمعیھ كسحابة صیف ھاربة اصنعي دوائر بأصابعك

 .وانفخي لیصعد إلى فوق على شكل قلب
 

 أنا اآلن أتذكر فقط أنني أنسى
 قلت من أسبوع مضى
 بحاجة إلى سكرتیرة

 تأتي معي البیت
 تشعل البخور لطرد شیاطین الشعر

 تدون ما تركتھ من مسودات
 على الحوائط/ زجاج الشبابیك/ فناجین القھوة/ المرایا/ المالءات

 تھندس الفوضى
  تغني

 تكنس أفكاري السیئة
 آخذھا معي المقھى

 تذكرني ما سأنساه الحقاً 
 وتضحك بدال مني

 .على نكات أصدقائي القدیمة
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تمتلُك الفنّانة الیونانیّة إیری�ن پ�اپ�اس ص�وتً�ا م�ن�س�ابً�ا     
كرحیِق الفرحِ المنبعِث من أعماِق تجلِّی�اِت ال�ّروحِ، ی�وق�ظُ 
صوتُھا ف�ي أع�م�اق�ي ح�ن�ی�َن ال�ح�بِّ وال�دِّفِء إل�ى رب�وعِ 
باِب، ویُنسیني ضجَر اللَّ�ی�ِل وأوج�اَع  با والشَّ الطُّفولِة والصِّ
ُد حناُن صوتِھا المآسي الّ�ت�ي راف�ق�ت�ن�ي ط�وی�ًال  النَّھاِر. یبدِّ
عبر محطّاِت انكساراتي المتتالیة، أنا ال�م�ع�روف ب�ت�ح�دِّي 
انكساراتي وتحویلھا إلى توھّجاٍت إب�داع�یّ�ة، وأن�ظ�ُر إل�ى 
فشلي بكلِّ تفّرعاتھ كینبوعِ فرحي وإبداعي. فیروز أغدقَْت 
عليَّ عبر أغانیھا بھجةً وسروًرا في كلِّ م�راح�ل ع�م�ري، 
وخفَّفَْت عنِّي الكثیر من ض�ج�ِر ال�ح�ی�اِة، وإی�ری�ن پ�اپ�اس 
منحتني غبطةَ الغبطاِت، وجعلتني أت�غ�لَّ�ُب ع�ل�ى ھ�زائ�م�ي 
وأتطھَُّر من شوائِب ھذا الّزمان، رافعً�ا رأس�ي ن�ح�َو ق�م�ِم 
الجبال، غیر آبٍھ بمیزانیّة أغل�ى ج�واھ�ِر ال�ك�ون. ال�ك�ل�م�ةُ 
ن�ی�ا، ال�ك�ت�اب�ةُ ھ�ي حض�ارةُ  الّصادقةُ أغلى جوھرة في ال�دُّ
الحضاراِت الَّتي نبني علیھا آفاَق ال�ح�ل�ِم ال�ق�ادِم واألح�الِم 
الّتي لم تأِت والّتي ستأتي بعد أج�ی�اٍل وق�روٍن وب�ع�َد آالف 
الّسنین. الكتابةُ رصیدي األبقى الّذي ال یس�ت�ط�ی�ع أح�ٌد أْن 
یزعزَعھ قیَد أُنملٍة، لھذا ممكن أْن أزیَح من طریقي أعت�ى 
الجبابرة بجّرِة قلٍم. نعم، الكلمة ھي األب�ق�ى واألك�ث�ر ع�دًال 
وصفاًء وبھاًء فوق خارطِة العمِر، وكّل ما ع�داھ�ا ع�ب�ارة 
عن سراٍب في الھشیِم، أو استھالِك تّرھاِت الح�ی�اِة، وإل�ى 
زوال! وحَدھا الموسیقى والغناء والّرقص واألدب وال�ف�ن 
واإلبداع، صقلت روحي وأبھجت كین�ون�ت�ي، وان�ت�ش�ل�ت�ن�ي 
ھافات اإلبداعیّة وال�ف�نّ�یّ�ة م�ن س�قْ�ِم ال�ك�ث�ی�ر م�ن  ھذه الرَّ
منغّصاِت الحیاِة ووضعتني في برِّ األمان. وحَده قلمي یعیُد 
إلّي توازني م�َع ن�ف�س�ي ووج�ودي وح�ل�م�ي وط�م�وح�ي، 
بات فشلي من أوجاعِ االنكساِر ویم�نَ�ُح�نِ�ي  ویمحُق كل ترسُّ
فرًحا وابتھاًال وأنا أستلھُم بكلِّ شغٍف أزھى التّج�لِّ�ی�ات م�ن 

 عوالِم فضاءاِت المبدعین والمبدعات.
أتساءُل: ماذا كاَن سیحلُّ بي لوال الموسیقى والغناِء والفنِّ 

 واألدِب والكتابِة تحدیًدا؟! 
إنِّي َمدین للكتابِة حتّى آخر رمق في حیاتي، ولوال الكت�اب�ة 
لما وجدتني قائًما على قدمي اآلن؛ ألّن تتالي االن�ك�س�ارات 
والخیانات وحاالِت النّصِب واالحتیاِل الّتي حلَّ�ْت ب�ي ع�ل�ى 
مساحاِت عمري، كافیة أن تخلخَل صدوَر جباب�رِة ال�ك�وِن، 
مع أنّي ال أؤمن بلغِة الجبابرة وال أرى جبابرةً عل�ى وج�ِھ 
نیا، وكلُّ ما أراه إلى زوال، وإلى أعتى دھایِز ال�ھ�زائ�ِم.  الدُّ
من جھتي دّربُْت نفسي منُذ عقوٍد على تحویِل كل ھزائم�ي 
إلى حاالٍت إبداعیٍّة، منطلقًا من ح�رف�ي ول�ون�ي وفض�ائ�ي 
المنبعِث من رحیِق الّسماِء، وم�ن أن�غ�اِم ت�ج�لِّ�ی�اِت إی�ری�ن 
پاپاس ومن تُشبِھُھا ویُشبِھُھا من مبدعي وم�ب�دع�اِت ھ�ذا 
العالم. كم أشعُر بالّسعادِة لمجّرد أنّني أس�ت�ط�ی�ُع أْن أمس�َك 
قلمي وأسرَد ما في آفاِق ذھني وفكري وخیالي! وبدًال م�ن 
القلِم أصبَح لدّي مناغاة رھیفة لمف�ات�ی�ح ح�اس�وب�ي؛ ألنِّ�ي 
أكتُب نصوصي منُذ عقدی�ن م�ن ال�ّزم�ن ع�ل�ى ال�ح�اس�وِب 
مباشرةً، ال أستخدُم قلمي في الكتابِة إّال ببعضِ المالحظات 
العابرة أكتبُھا على ورقٍة جان�ب�یّ�ة، وق�د ك�ت�بْ�ُت أك�ث�َر م�ن 
س�تِّ��ی��ن ك��ت��ابً�ا م��ب�اش��رةً ع�ل��ى ص�ف��ح��اِت "ال��وورد" ف��ي 
ب�ت�ھ�ا  الحاسوب، ثمَّ عْدُت إلیھا ونقّ�ح�تُ�ھ�ا ودقَّ�ق�تُ�ھ�ا وص�وَّ

 وأعْدُت صیاغاتِھا عشرات عشرات المّرات. 
أین أنِت یا إیرین پاپاس كي أنقَش ح�رف�ي ف�وَق م�ت�اھ�اِت 
الحنیِن المتناثِر على مساحاِت خیالِِك الفسیحِ؟ لو تع�ل�م�ی�َن 
كم أبھَجني صوتُك لطالبْتِني بتعویضٍ ال یُستھاَن بِ�ِھ. ق�ل�ُت 
مراًرا في س�ی�اق�اِت ح�واري م�ع ال�ّذاِت وم�َع إع�الم�یّ�ی�ن 
وصحافیّین: إنّني مستعدٌّ أن أتبّرَع بدمي لفیروز، ألس�م�اء 
غریب، لفاطمة ناعوت، لھ�ب�ة ال�ق�ّواس، ل�ج�اھ�دة وھ�ب�ي 
إلیرین پاپاس، لمبدعین ومبدعات من ھذا الطِّراِز، عندما 
یحتاجوَن إلى دمي؛ سواء كان ھذا الّدم دمي الحق�ی�ق�ي أو 
ثروتي، مع أنّني ال أم�ل�ُك ث�روةً ك�ب�ی�رةً؛ ألّن ال�ظّ�ال�م�ی�ن 
نھبوھا على مدى مساحاِت عمري، ففي ك�لِّ م�رح�ل�ٍة م�ن 
مراحِل عمري أجُد َمْن ینھبُني كأنّني ُول�ْدُت ك�ي ی�ن�ھ�بَ�ن�ي 
اآلخرون، لكنّي في كلِّ م�ّرٍة أزداُد إص�راًرا وأرف�ُع ق�ل�م�ي 
ًزا على أقصى تجلّیاِت روح�ي وص�ف�اٍء ذھ�ن�ي  عالیًا ومركِّ
لتجسیِد كلمتي على وجنِة الحیاِة قبَل أْن أرحَل عالیً�ا. إنّ�ي 
أرى أنَّ حیاةَ اإلنساِن تافھ�ةٌ ل�ل�غ�ای�ِة ل�و ل�م ی�ق�دِّم ال�م�رُء 
َم�ْت إی�ری�ن  أعماًال عظیمةً ومواقَف رصینةً خالدة، كما ق�دَّ
پاپاس على مدى سنواِت عمرھا الثّالثة والتّسعی�ن ع�اًم�ا؛ 
فھي ماتزال حیّة بعَد كّل ھذه العطاءاِت. وقد شارك�ْت ھ�ذه 
المبدعة العمالقة في سبعین فیلًما سینمائیًّا وغ�نَّ�ْت م�ئ�ات 
األغاني. یا إلھي، كم تبھُجني عندما أسمُع أغانی�ھ�ا! إنّ�ھ�ا 
كنزي الثّمین؛ لھذا أراني أغنى أغنیاء ال�ك�ون م�ن خ�الِل 
ھذِه الكنوز غیر المرئیّة الّتي ال یراھا الكثیُر م�ن ع�م�ی�اِن 
ھذا الّزمان. ی�غ�م�رنُ�ي ف�رٌح م�ن�ع�ٌش ل�ل�روحِ وأن�ا أس�م�ُع 
أغانیھا الملفّحة بأھازیجِ البھاِء، وتزرُع أنغاُمھا المبھ�ج�ةُ 
في كینونتي أزاھیَر األمِل، كأنّ�ھ�ا ب�ل�س�ٌم یش�ف�ي أوج�اع�َي 
الخفیّة والظَّاھرة منُذ أن ترعرْعُت على وجِھ الحیاِة ح�تّ�ى 

 لحظاِت استماعي إلیھا اآلن. 
ما كنُت أعلُم أنَّ للصوِت، للموسیقى، لألنغاِم تأثیًرا منعًش�ا 

 للروحِ والقلِب إلى ھذه الدَّرجة من االنبھاِر! 
الموسیقى ھدیّة الّسماِء لألرضِ، للحیاِة ول�ك�لِّ ال�ك�ائ�ن�اِت، 
الموسیقى ھي لغةُ الكوِن األزلیّة، ھ�ي ت�وھُّ�ج�اٌت روح�یّ�ةٌ 
منبعثةٌ من أعماِق كینونِة اإلنساِن، ھي توازُن الم�رِء م�َع 
ذاتِِھ ومَع الحیاِة، ھي لغةُ الّروحِ وال�ع�ق�ِل وال�ج�س�ِد، ل�غ�ةُ 
األرضِ والبحاِر والجباِل، ولغةُ كّل ك�ائ�ن ح�ي ب�م�ا ف�ی�ھ�م 
م�ِت وال�ج�م�اِد وال�ح�ج�ِر وال�نِّ�س�ی�ِم  دبیُب األرضِ، لغةُ الصَّ
یحِ في أوجِ ھبوبِھا وصفائِھا وصفیرھ�ا، ال�م�وس�ی�ق�ى  والرِّ
دةٌ في أعماقِ�ن�ا، ت�ف�ت�ُح ل�ن�ا آف�اقً�ا رح�ب�ةً ف�ي  كینونةٌ متجدِّ
مساراِت الحیاِة، وتجعلُنا في أرقى حاالِت ح�ب�وِرن�ا ون�ح�ُن 

 نعبُر محطّاِت العمِر! 
ھیفة إی�ری�ن پ�اپ�اس م�ن�َذ  أسمُع ھذه المبدعة الیونانیّة الرَّ
أكثر من أربعی�َن ع�اًم�ا، وف�ي ك�لِّ م�ّرٍة أس�م�عُ�ھ�ا، أش�ع�ُر 
وكأنّني أكتشُف كائنةً ساحرةً سماویّةً روحیّةً مبدعةً غ�ی�ر 
عادیّة. تغنّي بطریقٍة ابتھالیٍّة خّالقٍة، وكأنّھا ف�ي م�ح�راِب 
یساِت، تغدُق ع�ل�ی�ن�ا أرق�ى األغ�ان�ي الّ�ت�ي  القدِّیسیَن والقدِّ
تبلسُم القلوَب الجریحةَ وتھدھُد أرواَحن�ا، وأج�م�ل م�ا ف�ي 
�ا  الحالِة الّتي أحلُِّق فیھا، ھو أنّني ال أفھُم كلمةً واح�دةً م�مَّ
تقوُل، مَع ھذا أشعُر وكأنّني أفھُم كلَّ كلمٍة تغنِّیھا؛ لم�ا ف�ي 
صوتِھا من ط�اق�اٍت راعش�ٍة وم�ن�ع�ش�ٍة ل�ل�ق�ل�ِب وال�ّروحِ، 
وكأنّھا تغنِّي لكلِّ واحٍد من مستمعیھا. یت�م�لَّ�ُك�ن�ي إحس�اٌس 
ِل والغوصِ ع�م�ی�قً�ا  غامٌر بالفرحِ والھدوِء والتّجلّي والتّأمُّ
ف��ي فض��اءاِت ال��غ��ن��اِء وال��م��وس��ی��ق��ى واألل��ح��اِن وك��أنّ��ي 
ٌص في تحلیِل إیقاعاِت وألحاِن أغ�ان�ی�ھ�ا وت�ج�لّ�ی�اِت  متخصِّ
صوتھا الّذي یناجي روحي وقلبي، وی�ج�ع�لُ�ن�ي أح�لِّ�ُق ف�ي 
سماواِت البھجِة وال�ف�رحِ واالب�ت�ھ�اِل ال�غ�ارِق ف�ي ص�ف�اِء 
الّروحِ. حالةٌ مبھجةٌ وغ�ری�ب�ةٌ تس�رب�لُ�ن�ي وأن�ا أس�م�عُ�ھ�ا، 
تستحوُذ على خیالي وآفاِق بوحي وتمنُحني طاق�ةً م�ورق�ةً 

 بأزاھیِر السُّروِر.  
نیا في ك�ورن�ث�ی�ا ف�ي  منُذ أن تبرعَمْت پاپاس على وجِھ الدُّ
الیونان، ُولَِدْت معھا موھبةٌ فنِّیةٌ نادرةٌ ف�ي ج�م�وِح�ھ�ا، ال 
یحیُدھا عن تحقیِق تطلُّعاتِ�ھ�ا ال�ف�نّ�یّ�ِة أيُّ ش�يٍء. ج�ن�َح�ْت 
رویًدا رویًدا نحَو عوالِم الفنِّ والتَّمث�ی�ِل واألدِب واإلب�داعِ، 
والتحقَْت بشغٍف كبیٍر في مدرسِة المواھِب، وس�رع�اَن م�ا 

برَعْت في كشِف مواھبِھا في التَّمثیِل والغناِء. شارَكْت ف�ي 
العدیِد من البرامجِ التّلفزیونیِّة م�ن�ُذ ص�غ�ِرھ�ا، واك�ت�ش�فَ�ْت 
َرْت أن ت�خ�وَض مس�اب�ق�ةً  بنفِسھا موھبتَھا في الغناِء وق�رَّ
خاّصةً في الغناِء وھي في باكورِة عمِرھا، مَع أنَّ أسرتَ�ھ�ا 
ھھا نحَو عوالِم ال�ف�نِّ وال�غ�ن�اِء وال�تَّ�م�ث�ی�ِل،  كانْت ضدَّ توجُّ
ْت أْن تشارَك في المسابقِة بعَد أْن غیَّرِت اِسَمھَا  لكنَّھا أصرَّ
من إیری�ن م�ارل�ی�ن پ�اپ�اس إل�ى إی�ری�ن پ�اپ�اس، وف�اَزْت 
بالمرتبِة األولى في المسابقِة، وانطلقَْت ف�ي ھ�ذا ال�ف�ض�اِء 
حِب وھي في الّسادسِة عشرة من عمِرھا، وقّدَمْت عّدةَ  الرَّ
حفالٍت في الیوناِن ب�ن�ج�احٍ ب�اھ�ٍر، وخ�الَل ف�ت�رٍة قص�ی�رٍة 
حقَّقَْت نجاًحا خارَج حدوِد الیوناِن وحقَّقَْت حضوًرا عالم�یًّ�ا 
ْت في رح�ل�ِة  وھي في الّسابعِة عشرة من عمِرھا، واستمرَّ
النّجاحِ عاًما بعد عاٍم وأصبَحْت سف�ی�رة ف�ي أم�ی�ری�ك�ا م�ن 
أجل النّوایا الحسنة دفاًعا ع�ن ح�ق�وِق ال�ف�ق�راِء وال�م�رأِة 

 والمغبونین. 
عملَِت الفنّانة المبدعة إیرین پاپ�اس م�َع أب�رِز ال�ق�ائ�م�ی�َن 
على المشھِد ال�ف�نّ�ي ال�ی�ون�ان�ي، أم�ث�ال: ری�ك�اردو ف�ری�دا 
ومارتن ریت، إیلیو بیت�ري، وك�وس�ت�ا غ�اف�راس. وق�اَم�ْت 
بدوِر األرملِة في فیلم زوربا الیوناني أماَم الممثّل العال�م�ي 
أنطوني كوین؛ ھذا الفیلم العالمي الّذي یُ�عَ�دُّ م�ن األع�م�اِل 
الكالسیكیّة الخالدة للمخرجِ ال�ق�ب�رص�ي ال�ی�ون�ان�ي م�ای�ك�ل 

)، واستوح�اهُ 1964كاكویانیس الّذي ظھَر إلى النُّوِر عام (
م��ن روای��ِة ال��ك��ات��ِب وال��ف��ی��ل��س��وِف ال��ی��ون��ان��ي ن��ی��ك��وس 
كازانت�زاك�ی�س. وق�د وج�َدْت پ�اپ�اس ن�ف�َس�ھ�ا ف�ي األدواِر 
التراجیدیّة، وحلَّقَْت في كلِّ أع�م�الِ�ھ�ا ف�ي أرق�ى س�م�اواِت 
�ی�ن�م�ا  �ا ف�ي ت�اری�خِ السِّ اإلبداعِ، تاركةً خلفَھا إرثًا فنِّیًّا ُمھّمً

�ی�ن�م�ا  إض�اف�ةً إل�ى -الكالسیكیّة، وتعتبُِر فنَّ المس�رح والسِّ
ترجمةً لمأساِة اإلنس�اِن أو ال  -اآلفاِق األدبیّة في عوالمھا

ینما والمس�رح ھ�و  یكون؛ إذ تعتبُر قّمة اإلبداع في فنِّ السِّ
�نَ�ْت م�ن ت�ج�رب�ت�ھ�ا  تقدیم البُعد المأس�اوي ل�ل�ب�ش�ر، وت�م�كَّ
العریقة م�ن إت�ق�ان ھ�ذه األدواِر ال�ح�زی�ن�ِة وال�م�أس�اویّ�ِة 
بطریقٍة مدھشٍة، فنراھا تتقّم�ُص األدواَر وك�أنّ�ھ�ا ت�ع�ی�ُش 
الواقَع بحذافیِرِه، حتّى یُخیَّل للمشاھِد أنّھا ال تمثُّل بقدِر م�ا 
تع�ی�ُش ل�ح�ظ�اِت واق�ع�ھ�ا ف�ي س�ی�اِق ت�م�ث�ی�لِ�ھ�ا ألدواِرھ�ا 
التّراجیدیِّة الموغلِة في المآسي، وقد عملَْت َعبَر مسیرتھا 
الفنّیّة إلى جانِب أب�رز ال�ق�ائ�م�ی�َن ع�ل�ى ال�م�ش�ھ�ِد ال�ف�نِّ�ي 
الیوناني مَع ریكاردو فریدا ومارتن ری�ت، إی�ل�ی�و ب�ی�ت�ري 
وكوستا غافراس، إلى أن أصبَح�ْت أس�ط�ورةَ ال�ت�راج�ی�دی�ا 
الیونانیّة، وما بیَن فیلم زوربا ال�ی�ون�ان�ي وف�ی�ل�م ال�ّرس�ال�ة 
وأس�د الّص�ح��راء، أل�ھ��َم�ْت پ��اپ�اس ج��ی�ًال م�ن ال��ف�نّ��ان��اِت 
والفنّانیَن والمبدعاِت والمبدعیَن؛ لغ�وِص�ھ�ا ال�ع�م�ی�ِق ف�ي 
تجلِّیاِت الفنِّ الكالسیكي في المسرح والّسینما وإش�ع�اِع�ھ�ا 
العال�م�يِّ ف�ي األدواِر ال�ت�راج�ی�دیّ�ِة ع�ل�ى م�دى مس�اح�اِت 
 تجربتِھا الفنّیِّة الّشامخِة في أرقى تجلِّیاِت اإلبداعِ الخّالِق!

.................................... 
 ).2019ستوكھولم: أیلول (سیبتمر) (

 تمتلُك الفنَّانة الیونانیَّة إیرین پاپاس صوتًا منسابًا
وحِت ا قأ  ِا حا  

 سوید  ال/صبري یوسف 
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  أنت! 

  أیّھا الُمتماِھي بقُبَِّة قمیِصك الُمنَّشاةُ 

  ُعْروةً ُعروة في حدبِة الَمرایا!

 یا َسلیَل حریٍر طیِّع المْلَمس بار بُِخیَالِء طْرفِك حرّي باختالجاتي.

 اِخلع غیمك خارجا وامِض إلى ما فاتك امِض رویدا رویدا في القشوع الھش

  كرٌّ وفرُّ في الالشوق في الالحنین 

 في الالدمع

 وامِض ُحقبا في التَكتیِك الُحّر الُمحیِّر

 بَُعید النور المنسكب في كأسي 

 قُبَیل سلسبیل أسمیتُھُ على اسمي.

 أو أَْقبِل ، تعال!

 ِسْر إلى َحْتفك المْحتوم

 الى ثورة مجازاتك! 

  ھي نظرة واحدة خاطفة بارقة تكفي 

 إلعادة تكوین ذبذبات الضوء في نََھاراتك وانا أشتاقُك!

 كافیة لَِرْصد أجواء الفتنة عن مالمحك وأنا أشتاقُك!

 كافیة ألن أَشَھد تََعاقُب الفصول األربعة في محیّاك وانا أشتاقُك.

 ھي نظرة خاطفة بارقة حارقة كافیة!

 لتُْغرقك في الغمام! كلّما سْخَسَخ الُكحل في الزمرِد الخام وتاه.... وانا أشتاقُك! 

 وكلما انَھمر الرمادّي من لجج المحاجر وَملَحت محابر

 أشتاقُك . 

 صریُع ھواَي اسیر براح سماواتي...

  كما للَحَمام مذاق الرفیع البدیع في انجذابھ لعطري!

 كما للفَراِش ُحبِّ االنتماء لتَْنتَنِة ستائري

 شَرْعُت ألتَفقّد طیفك في الوجوه العابرة َشرْعت وَھرْعت

 وآااٍه عليَّ أَْرأَفُ 

 آه ما أجملك!...

..أ وأم 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 میثاق كریم الركابي/العراق
 

 

 
  لكل امرأة تغار علیك مني

 لكل امرأة أحبتَك وما حصدت منَك اال...الصدود
  أھدیھا كلماتي التي تقتات على وجھكَ 

  ولي إبتسامتَك التي تساوي عندي كل أعیاد العالم
  أیھا العالق بین األنفاس واول األحالم وآخرھا

  أحبَك ألنك الوجھ اآلخر للطبیعة
  ألنك متعة الحیاة وكل أسباب القصیدة

  أحبك كلما تحطمت قلوب النساء على عتباتك
  كلما علت فوضى الغیرة بقلوبھن والتصقت الخیبة بأیامھن

  ال یھمني أن التقینا أو ابتعدنا
  إن تعانقنا حد اإلنصھار أو أكل الجفاء أعمارنا

  إن تكررت أخطاؤنا او حتى بردت أجسادنا
  ستبقى عندي الصباح الذي لن أرتضي سواه

  وستبقى رسائلي الجنوبیة عادة ال یتخلص منھا قلبي المشتاق
  یا أول الرجال وآخر أمواج الغرام
  تعاَل ألعتذر عن ذنوب غیابي قُبال

  تعاَل لنضحك من أعماقنا لعل جروح مدینتنا تنام
  تعاَل لنتورط بالعشق..بالشعر ویعم الكوكب الغفران والسالم

  وبرأس كل من تسعى إلیك أنفجر قصیدة
  وألنني من الجنوب تعلمُت أال أقبَل بنصِف األشیاء

  أن احبَك بكلي
  وأعلنھا أمام القبیلة

  أعلنھا أمام النساء اللواتي یتصنعن الحیاء وخلف الستار یغرقن بالرذیلة
  تعلمت أن ألتصق بروحك وال أعود الي
  فمھما كانت مواسمنا كئیبة..أنا أریدكَ 
  ألني الجسد الذي یشرق بلیل انتظاركَ 

  ألني الحبر الساخن الذي تكتب بھ رسائلكَ 
  فیا أیھا الرجل الذي یأسرني كلما دللني بكلماتھ

  أعشق قربي إلیكَ 
  أعشق الكتابة إلیكَ 

 أعشق حتى صمتَك الذي یفضحَك وانَت بین ذراعيَّ 
  ألني الجنوب الذي یسكن عروق جبینكَ 

  والتعویذة التي تنام بجیبكَ 
 ووحدي من لھا القدرة على أن ترتب أیامَك وأحزانَك وازرع ریحان البھجة 

  على ضفتیكَ 
  فالعشق.. أن أستقر بروحك وال أغادرھا
 أن اتعافى من الرجال وأبقى مریضة بكَ 

  أن أراقب خطوات قلبَك وأنا منغمسة بالخصام
   أن اكتَب الیَك كل برقیاتي الجنوبیة بكل ھذا الھذیان

 ان أتمرد على الممكن والال ممكن لنكون آخر أسطورة سومریة یتناقلھا 
 سكان االھوار .

   أنا التي أتَعبَتَك بشقاوتھا وغیابھا
  أحبَك بحجم عنادي یا أناي

 ویكفیني انَك ثمالة إبتسامتي.

 استرالیا -نسرین صایغ /مالبورن 
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ل�م�ن�ت�ج��ي ال�نّ�ص االب�داع�ي ف��ي 
عموم نتاجاتھم األدبیة أسلوب�ھ�م 
فیما ی�ك�ت�ب�ون  وإن ك�ث�ی�راً ل�ھ�م 
بصمٍة ممیزٍة وأسلوب خاص في 
إھداءاتھم  ولھم حق أص�ی�ل ف�ي 
اإلھداء یتجلى في صوٍر ومظاھٍر 
متنوعٍة یضفي علیھا ثراًء ب�ی�ن�اً 
ف�ي ت�ج��ل�ی�ات ال��نّ�ص اإلھ�دائ��ي، 
فاإلھداء أحد ال�ع�ت�ب�ات ال�نّ�ص�ی�ة 
المھمة التي تحیط بمتِن ال�ك�ت�اب 
إضافة إلى ال�ع�ن�اوی�ن ال�رئ�ی�س�ة 
والفرعیة والحواش والھ�وام�ش 
والفھارس وال�م�ق�دمـ�ات ویـ�ـ�ع�د 

 Gerardج��ی��ـ��ـ��رار ج��ن��ی��ت (
genette م�ن أھ�م ال�دارس�ی�ن (

الذین عمقوا شعریة العتبات ف�ي 
كثیر من مؤلفات�ھ، وخ�اص�ة ف�ي 

 Seuils. (1كتابھ (العتبات/ 
ل��ع��ب اإلھ��داء دوراً م��ھ��م��ا ف��ي 
توجیھ ال�ق�راءة وأف�ق ال�ت�ل�ق�ي، 
وانطالقا من وصفھ نّصا تداول�ي  
قائم على االتص�ال  وم�ن خ�الل 
أطرافھ، الكاتب/ النّص/ الق�ارئ/ 
ت��ت��ش��ك��ل ش��ب��ك��ة م��ن ال��ع��الق��ات  
النابعة م�ن خص�وص�ی�ة اإلھ�داء  
كونھ خطابا موازیا بصفٍة ع�ام�ٍة 
او خ��اص��ٍة، وھ��و أم��ر ی��م��ك��ن 
الوقوف علیھ بمطالع�ة إھ�داءات 
الشاعر مھند ع�ب�د ال�ج�ب�ار  ف�ي 
مجامیعھ الشع�ری�ة ب�م�ا ان�ط�وت 
على ثراٍء دالليٍّ اتسمت ب�ل�غ�ت�ھ�ا 
االن��زی��اح��ی��ة وخ��روج��ھ��ا ع��ن 
المألوف، وع�الق�ة ت�ل�ك ال�ع�ت�ب�ة  

 بنصوصھ الشعریة الُمؤِطرة لھ. 
ثم عالقتھ بذات ثالثة غ�ی�ر ذات�ي 
ال��ك��ات��ب وال��ق��ارئ وھ��ي ذات 

 المھدى إلیھ.
ت��م اخ��ت��ی��ار ب��ن��ی��ة اإلھ��داء ف��ي 
دواوین الشاعر مھند عبد الجبار  
الذي یمثل رافدا م�ھ�م�ا وم�ك�ون 
حیوي ومؤازر لبنیة ال�ن�ص�وص 
مما یجعلھا حیة جدیرة بال�ق�راءة 

 والتلقي.
 بنیتھ الشعریة:

اإلھداء تقلیدا أدبیا وخ�ل�ق�ی�ا ف�ي 
األعمال اإلبداعی�ة. وھ�و ت�ق�ل�ی�د 
ع��رف��ھ الش��ع��ر ال��ع��رب��ي ال��ق��دی��م 

 والحدیث.
اال أن الشعریة ال�ح�دی�ث�ة أع�ادت 
االعتبار لكل المصاحبات النصیة 
والعتبات المحیطة بال�نّ�ص ال�ت�ي 
تشكل ما یسمى بالنص الموازي. 

ح�ت�ى إن�ھ ص�ار م�ن الض�روري   
الوقوف عند ع�ت�ب�ات�ھ اس�ت�ق�راء 
دالالت�ھ��ا وأب��ع�ادھ��ا ال��وظ�ی��ف��ی��ة، 
سواء كان ع�ت�ب�ة أو ت�ع�ب�ی�را أو 

صیاغ�ة ی�ح�م�ل دالالت م�ع�ی�ن�ة، 
تؤخذ ھذه الدالالت الشكلیة بعی�ن 
االع��ت��ب��ار ف��ي ق��راءة ال��ن��ص 
اإلبداعي وتأویلھ قصدھا المب�دع 

 أو لم یقصدھا.
وإذا تأملنا اإلھداء ف�ي ال�خ�ط�اب 
الش��ع��ري ل��م��ج��م��وع��ت��ھ (ل��قّ��ن��وا 
الببغ�اء ص�م�ت�ي) الص�ادرة ع�ن 
منشورات اتحاد االدباء والك�ت�اب 

 2في میسان. 
 بعد الواقعة

 من خالل الصندوق االسود
 كالفایروس...

 تفشى سرنا الكوني
 معلناً الموت السریري

 للعالم بأسره
تضم�ن اإلھ�داء م�ن ال�م�ك�ون�ات 
التي تذكرن�ا ب�ال�خ�ط�اب الس�ردي 
كون الحكي ھو بالضرورة قص�ة 
محكیة  یفترض وج�ود ش�خ�ص 
یحكي وش�خ�ص م�ح�ك�ى ل�ھ اي 
وجود تواصل بین طرفین س�ارد 

(ال�ھ�اج�س الس�ردي)  3ومتل�ق�ي
وثمة شاعر وم�ت�ل�ق�ي وب�ی�ن�ھ�م�ا 
ن��ص؛ م��م��ا ی��ج��ع��ل م��ن��ھ نص��اً 
قصصیاً أو حكائی�اً ی�ح�دد س�ی�اق 
الدیوان أو النص ویدعم دالالت�ھ 
و یؤول عالماتھ ودوالھ اللغ�وی�ة 

 والبصریة.
زاوج الش�اع��ر ف�ي م�ج�م��وع�ت��ھ 
الشعریة (لقّنوا الببغاء ص�م�ت�ي) 
بین عتبتین أساسیتین: االقتباس 
واإلھداء لتوجیھ دفة مجموع�ت�ھ 
الشعریة (لقّنوا الببغاء ص�م�ت�ي) 
باشتغالھا الذاتي، والم�وض�وع�ي 
م�ن ح�ی��ث  ت��وظ�ی�ف االق�ت�ب��اس 
المعرفي أو المرجعي) في ب�ن�اءه  

 4الشعري.
 مدخل

 "كنت وحیداً مثل نفق
 تجنبتني العصافیر

واخ��ت��رق��ن��ي ال��ل��ی��ل ب��اج��ت��ی��اح��ھ 
 الطاغي"

 بابلو نیرودا
جاء اإلھداء في مجموعتھ (ح�ل�م 

، نص نثري یقترب 5خانھ االفق)
الى القصة الومضة الشعری�ة اذا 
ما كتبت على الس�ط�ر مش�ف�وع�ة 
بفاصلة منقوطة بما تتضمنھ من 
سبب ونتیجة. جاء اإلھداء بشكل 
ن��ص وج��ی��ز ب��ت��م��اھ��ي ال��ذات 
واالندماج مع االخر، "ف�ت�ن�دم�ج 
وتختلط لتتناغم وتتجان�س ف�ی�م�ا 
ب��ی��ن��ھ��ا ل��ت��ع��ط��ي ھ��ال��ة روح��ی��ة 
ووج�دان�ی�ة ش�ع�ری�ة م�ؤث�رة ف�ي 

، ت��ع��ط��ي ص��ورة 6ال��م��ت��ل��ق��ي"
شعریة مشحونة م�ع�ززة ب�ال�دق�ة 

 والتكثیف.
 الى/ من ناصفتني  األلم

 طازجة بما یكفي
 أحالمنا...

 مقطعة االوصال
 مثل قطعة رغیف

 یتصارع علیھا الفقراء
تعددت ص�ور اإلھ�داء ووج�ھ�ت�ھ 
فھو بمثابة الجسر یقیمھ الشاعر 

بین القارئ وال�م�ھ�دى ال�ی�ھ ف�ي 
عالقة وجدانیة قوامھ ال�ت�واص�ل 

 والھدف االنساني.
وقد یكون لإلھداء عالقة بالن�ص 
فیتعالق معھ بصورة وأخرى من 
ص��ور ال��ت��ع��ال��ق ال��ن��ص��ي ع��ل��ى 
الم�س�ت�وى ال�دالل�ي واالی�ح�ائ�ي، 
وال��ت��ض��م��ی��ن��ي ع��الق��ة نص��ی��ة 

 جوھریة.
نراه جلیا في االس�ت�ھ�الل  ال�ذي 
تصدر  مجموعتھ الشعریة (اللیل 

ف��إن ف��ع��ل  7یش��ب��ھ ال��ج��ن��وب)
اإلھ��داء ی��ك��ون ح��اض��راً خ��ل��ف 
البنیة النصیة لإلھداء وھو الذي 
�ك�ل  یحدد ھویة القصیدة، وقد یشَّ

بؤرة االستكش�اف واالس�ت�ق�ص�اء 
النصي، ونواة تمھی�دی�ة ل�ق�راءة 
ال��ق��ص��ی��دة الش��ع��ری��ة، ی��م��دھ��ا 
بالشحنات، والروحیة، والم�ع�ن�ى 

 النابض:
 إلى الذین دونّوا أحالمھم

 على قلوب األشجار
 باعثین رسائل مسكنة

 ألقرب عاصفة
 وظائف االھداء:

ف��ل��إلھ��داء وظ��ائ��ف س��ی��م��ی��ائ��ی��ة 
وداللیة وتداولیة عدة، كما یؤدي 
اإلھ��داء وظ���ی��ف��ة ال��ت��ل���م��ی���ح، 
واإلی��ح��اء، وال��ت��ك��ث��ی��ف، وخ��ل��ق 
المفارقة واالن�زی�اح، وذل�ك ع�ن 
طریق إرباك المتلقي، والوظی�ف�ة 
االستھاللیة أو االف�ت�ت�اح�ی�ة...ق�د 
یدرك القارئ تلك ال�وظ�ائ�ف ف�ي 
اإلھداء الذي استھل مج�م�وع�ت�ھ 
الش���ع���ری���ة (ص���رخ���ة ت���ع���ري 

 8الظالم) : 
 الى العمر الشره ...

 الذي ما زال یأكل بيَّ كالصدأ
 أقول:

 قد تغیّر لوني ...
 وطعم جسدي

 اال تشعر بالحرج؟
ففي ھذا اإلھداء نلمس أن ب�ن�ی�ة 
اإلھ��داء ال ت��خ��ل��و م��ن قص��دی��ة 
وعالقة وطیدة بالنص اإلب�داع�ي 
التخیلي، وخاصة الشعري م�ن�ھ، 
ح��ی��ث ی��ل��خ��ص��ھ، وی��وض��ح��ھ، 
ویش��رح ع��الم��ات��ھ، وی��وض��ح 
دالالت��ھ، وی��ل��م��ح إل��ى س��ی��اق��ھ 
ال�ن�ص�ي وال�ذھ�ن�ي وال�خ�ارج��ي، 
اضافة إلى وظی�ف�ت�ھ االغ�رائ�ی�ة، 

 التي تكمن في جذب المتلقي.
وإذا تأملنا اإلھداء ف�ي ال�خ�ط�اب 
الش��ع��ري ل��م��ج��م��وع��ت��ھ (ع��م��ر 

، فسنجد انت�ق�اال 9یتسابق نزیفا) 
 من األنا نحو اآلخر:

 إلى / من أقصده
 الحصاد لن یقترب

 سیبقى قلبي مثل فزاعٍة...
 في حقول المعرفةِ 

 یربك سیرة الصمت
اعتمد الشاعر تلك العتبة كمدخل 
لمجموعتھ حیث ورد اإلھداء في 
ش�ك�ل ن�ص أدب�ي ن�ث�ري قص�ی��ر 
تض��م���ن ع���ن���اص��ر ال���ت���واص���ل 
األساس�ی�ة م�ن م�رس�ل وم�رس�ل 
إلیھ وإرسالیة عن طریق اللقط�ة 

 الخاطفة بدقة وتكثیف.
 

 اإلھداء الخاص:
یعتبر اإلھداء سواء أك�ان ع�ام�ا 
أم خاصا عتبة نصیة ال ت�ن�ف�ص�ل 
داللتھا عن السیاق العام لطبی�ع�ة 
النص الشعري وأبعاده اإلیحائی�ة 
وال��م��رج��ع��ی��ة. ول��ھ��ذا ی��ت��ص��در 
اإلھداء النصوص باعتب�اره أح�د 

 المداخل األولیة لكل قراءة.
وظف الكات�ب ب�ع�ض االھ�داءات  
ال�خ��اص��ة ك��ع��ت��ب�ات اس��ت��ھ��الل��ی��ة 
خاصة باعتزاز وفخر بما یھ�دی�ھ 
ولعل  اختیار المھدى لھ ذاتھ م�ا 

 یوحي  بھذا االعتزاز .
"یكون القارئ خارج عن ج�ن�س 

.. ی��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى 10اإلھ��داء"
أشخاص معینین داخل مجموعتھ 
الشعریة (عمر یت�س�اب�ق ن�زی�ف�اً) 
یتجلى ذلك ف�ي ن�ص (ال�ف�اص�ل)  
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 قبل فوات االوان
 المشاھد الثقیلة

 تركتھا خلف ظھري
 حتى الحدائق الخجولة ...
 التي لم تنھض بالذكریات

 ال ارید أن احلق بلھفة
 في سمائك المعطلة

 بل ، أسیر بعذوبة...
ن��ل��م��س م��ن ال��ن��ص اع��اله أن 
الشاعر یوظف البنی�ة االھ�دائ�ی�ة 
كوسیط بین األنا والھو في إط�ار 
ت��واص��ل��ي ق��ائ��م ع��ل��ى ال��م��ح��ب��ة 
والصداقة وال�ع�الق�ة ال�وج�دان�ی�ة 

 المشتركة.
وقد یكون اإلھ�داء م�وج�ھ�ا إل�ى 
األرواح  التي فارقت الحیاة  فھو 
یجمع بین مخاطبة ھ�ذه األرواح 
ونبرة االعتزاز الجلیة كم�ا ن�رى 
في نصھ (للفراق جمرة) م�رث�ی�ة 

 12مھداة:
إلى / روح الشاعر مروان ع�ادل 

 حمزة
 االیام تلتھب بخفة...
 وبالعیون تذر الرماد

 اذن، قبل اقتراب العاصفة...
 كیف سقطت ورقتك؟!
 أفي رمضان یا مروان

 وبھذا التوقیت المناھض

 تطویك المسافات برداء أبیض
 وتترك قصائدك یتیمة؟!

ومرثیة أخرى في نص (ت�غ�ری�دةُ 
وما ف�ی�ھ�ا م�ن ق�ی�م�ٍة  13حزن) 

داللیٍة ك�ام�ن�ٍة وراء ھ�ذا ال�ف�ع�ل 
حیث یترجم لنا ھذا اإلھداء حال�ة 

 االعتزاز التي تعتري الكاتب:
 إلى أیقونة الشعر العراقي

 بنت میشا...
 (لمیعة عباس عمارة)

 لَِم الرحیل...؟
 أیتھا األسطورة السومریة

 من جذوِة قلوبنا اتخذِت  اعشاشاً 
 كي تتناسل الذكریات ...
 ویولد العشق من جدید.

 لَِم الرحیل سیدة المنافي...؟
یصیغ الشاعر م�رث�ی�ت�ھ ف�ي ھ�ذا 
اإلھداء بطریقة ش�ع�ری�ة ت�ع�ت�م�د 
ع�ل�ى ت�وال�ي األس�ط�ر الش�ع�ری�ة  

 واصفا تلك الفاجعة  :
إل���ى أرواح ش���ھ���داء مش���ف���ى 

 63ص 14الحسین التعلیمي
 العید ُمقبٌل على االبواب

وال�م�ص��ائ�ُب ف�ي ب�ل�ِد ال�ع��ج�ائ��ب 
 تتناسل

ال�ن�اص�ری�ة ت�ل�ت�ھ��ب م�واراً ھ��ذه 
 المرة

 َمن سمح للمساء الحزین...
 بإبرام ھذه الصفقة مع الموت؟!

ال��م��س��رح مش��ف��ى (ال��ح��س��ی��ن 
 التعلیمي)

 ) 19الشخوص مرضى (كوفید 
ل�ذا ب�ات  م�ن الض�روري، ق�ب��ل 
الدخول في النص، الوقوف ع�ن�د 
ع��ت��ب��ات��ھ، ألن��ھ  ی��ح��م��ل دالالت 
معینة، ی�ق�ص�دھ�ا ال�م�ب�دع أو ال 
یقصدھ�ا. وت�ؤخ�ذ ھ�ذه ال�دالالت 
الشكلیة بعین االعتبار في ق�راءة 

 النص اإلبداعي.
............................ 

 المصادر
مدخل الى عتبات النص: دراسة في مقدم�ات ال�ن�ق�د ال�ع�رب�ي، -1

 16،ص2000تقدیم: ادریس نقوري، طبع افریقیا الشرق،
، منشورات االت�ح�اد 1مھند عبد الجبار: لقِّنوا الببغاء صمتي،ط-2

 .2020االدباء والكتاب في میسان، 
المعموري، طالب عم�ران: ال�ھ�اج�س الس�ردي ف�ي قص�ی�دة -3

منشورات اتحاد االدب�اء وال�ك�ت�اب  1النثر..شعراء بابل انموذجاً،ط
 .2021في العراق، بغداد، 

 لقِّنوا الببغاء صمتي، نفس المصدر السابق-4
، م�ن�ش�ورات االت�ح�اد 1مھند عبد الجبار: حلم خان�ھ االف�ق،ط-5

 . 2020االدباء والكتاب في میسان ، 
ال�م��ع��م��وري، غ��ان�م ع�م��ران: ال��ذات وص��رخ��ة ال��وج��دان -6
 .2021،منشورات اتحاد االدباء والكتاب في العراق، بغداد ،1،ط
، من�ش�ورات االت�ح�اد 1مھند عبد الجبار: اللیل یشبھ الجنوب،ط-7

 . 2012االدباء والكتاب في میسان ، 
، م�ن�ش�ورات 1مھند عبد الجبار : صرخة ت�ع�ري ال�ظ�الم، ط-8

 . 2020االتحاد االدباء والكتاب في میسان ، 
، منش�ورات االت�ح�اد 1مھند عبد الجبار : عمر یتسابق نزیفا، ط-9

 . 2022االدباء والكتاب في میسان ،
اللغویات والثقافات المقارن�ة: م�ج�ل�ة ك�ل�ی�ة اآلداب ج�ام�ع�ة -10

 1349.ص 2022، ینایر،1،ع14الفیوم، مج 
 13عمر یتسابق نزیفا، المجموعة ، ص-11
 56نفس المصدر ص-12
 60نفس المصدر ص-13
 63نفس المصدر ص-14

ار آل اا     ا ا  اءا  

طالب عمران  بقلم:
 المعموري
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في غمرة العتمة وسكون اللیل وقفت وسط ال�زق�اق ال�م�ظ�ل�م،    
كان ھذا في احدى األمسیات الھادئة وال�الھ�ب�ة وان�ا ف�ي ط�ری�ق 
العودة من بیت صدیقي سیروان، الواقع عل�ى ال�ج�ان�ب ال�غ�رب�ي 
من منزلنا. لم أكن استوعب سبب ھذا ال�ظ�الم ال�دام�س ال�ط�اف�ي 
على ھذه البقعة الصغیرة في زقاقنا، وكأن المكان مخصص م�ن 
أجل تعذیب النفس البشریة. وفجأة ش�ع�رت ب�ح�اج�ة م�ل�ح�ة ال�ى 
التبول، وكطفل صغیر في التاسعة من عمره ال یزال عقلھ ط�ری�ا 
رغم المسافة إلى منزلنا التي ال یستغرق تجاوزھا على م�ا اظ�ن 

ثالثین مترا إال أنني اتخذت قراري وبدون وعي أخرجت عضوي الذكري الصغ�ی�ر وت�ب�ول�ت، ودون 
االخذ بنظر االعتبار في تلك اللحظة بأنني كنت في وضع غیر ط�ب�ی�ع�ي بس�ب�ب خ�ط�ورة الش�ی�اط�ی�ن 
وظھورھا. ھذه الشیاطین الذین یظھرون في كل مكان ویراقبون ملیارات الن�اس ع�ل�ى األرض، او 

  ربما یترصدون فقط اولئك الذین یعانون من عثرات الزمن في مسیرة حیاتھم.
ھیمن الصمت على أجواء اللیل الكالح عند ھذه المساحة المحددة م�ن س�اح�ة ح�رب م�ف�ت�ع�ل�ة ال    

تُرى. وفي اختناق السكون ال تسمع سوى خریر البول كلما ت�دف�ق�ت خ�ی�وط�ھ. ال�ب�ول ك�ان س�الح�ي 
األقوى في مواجھة ھذا الصخب األصم. كنت أعیش حالة طوارئ غیر معلن، وھ�ذا م�ا ج�ع�ل�ن�ي ان 
اكون في حالة تأھب قصوى في مواجھة الشیاطین حالما تبلغ رائحة بولي الى انوفھ�م، ف�ت�وق�ظ�ھ�م 
من مضاجعھم متأھبین للغزو، حیث یھبون مستفزین بإسراع الخطى نحوي ویحفون بيَّ كي ال أج�د 

 سبیال إلى الھرب.
كنت اجول بنظري لوھلة ھنا وھناك في ھذا المكان الُمعتم، ب�ل ع�ی�ن�ايَّ ت�ن�ظ�ران ی�م�ن�ة ویس�رة     

بتوجس، تحسبا ألحدھم ان یقفز على اكتافي وھذا یعني اصبحت قاب ق�وس�ی�ن او أدن�ى ب�ی�ن ف�ك�ي 
الشیطان، سوف یمسك بخناقي ویثقل انفاسي حتى ینال مني، واالفظع م�ن ال�م�وت ھ�و ان أص�ب�ح 
مقطع االوصال وھم ینھشون جسدي ویرم�ون�ن�ي اش�الء م�ث�ن�اث�رة وی�ل�ت�ھ�م�ون�ن�ي، ألن�ن�ي ازدری�ت 
بقدراتھم وتحدیت جبروتھم بینما انا لست سوى طفل صغیر من بني انس�ان. أل�ی�س ھ�و الش�ی�ط�ان 
الملعون الذي یقوم بإغوائنا وتحریضنا على ارتكاب الفواحش، ویلھینا عل�ى أداء وظ�ائ�ف�ن�ا بش�ك�ل 

  مستقیم؟
تلك لحظات قصار جعلتني ان اشعر وألول مرة بتردد االنفاس وخفقان القلب. وفي لحظة أخ�رى     

تنبھت ان الصمت ظل ھو السائد. لم أسمع أصداء القضقضة الشیطانیة التي كانت والدتي تلقنھا لي 
  وتدسھا في رأسي كلما واجھتھا الصعوبة في كبح جماح مشاجراتنا الیومیة.

كان ھذا التحدي بمثابة صرخة ضد التضلیل واالفتراء، ضد ھذه اللعبة الخرافیة الھدامة وخط�وة     
   نحو تحریر العقل من قیود االوھام وانسالخ عن الذات ورغبة ملتھبة نحو المعرفة وجلیَّةُ األَمِر.

كانت لحظات مصیریة لطفل وقع في الخطیئة یجب ان یعاقب علیھ�ا. ح�ی�ث ق�م�ت ب�ع�م�ل ی�ن�اف�ي     
العقیدة، حین لقنتني والدتي أن ال أتبول في سواد اللیل، ألن ذلك یؤدي إلى تجمع الشیاطین حول�ي، 
ورغم ذلك عصیت كالم أمي. بل ربما ھذا العصیان كان قد یجلب بسببھ على الح�ي مص�ائ�ب ال�دن�ی�ا 
وكوارثھا. فكل ما یصیبنا من سوء الحظ فھو من ِرْجِس الشیطان. ألنھ ھو االقوى واالعظم والقادر 
على كسر شوكة االنسان. ھذا االنسان الذي تمكن من الوصول الى القمر واكتشاف خبایا ال�ط�ب�ی�ع�ة 

  والغوص في بحر العلوم والتكنولوجیا.
عندما انتھیت من مھمتي الصعبة، أردت أن اھرب ولكن توقفت لوھلة وتذكرت تلك اللیلة عندما     

داھمني وبشكل مفاجئ كلب اسود في مدخل الزقاق وراح ینبح بشراسة وكأنھ التقى أخیرا بمنافسھ 
واعتراه الرغبة في االنتقام. حاولت الھرب ولكن مشاھدتي للكلب وھو یلم شتاتھ من أج�ل ال�ل�ح�اق 
بي، استبد بّي الھلع ووقفت مرتعدا، بینما الكلب وقف متشبث�اً ف�ي م�ك�ان�ھ م�ع ج�ل اس�ت�م�راره ف�ي 
النباح. كنت مذعورا حد اللعنة. حاورت نفسي وجمعت عصارة ذھني وفكرت ان أخ�ف�ض م�ن وق�ع 
اقدامي وانا اخطو خطواتي بتثاؤب. ففكرت ان ال أقع في فخ الشیاطین واھ�رب ب�ع�ی�داً وح�ی�ن�ھ�ا ق�د 

  یالحقونني حد الدار ویدخلون المنزل معي ویقضون على عائلتي ایضا.
انتھیت من التبول، ثم تحركت قلیال والتفتُّ حولي: لماذا یلوذ الشیاطین بالصمت؟ ای�ن ھ�م؟ ھ�ل     

یخشون طفال ال حولة وال قوة؟ شعرت بخ�ف�ة وان�ا اح�رك ق�دم�ي وك�أن األرض ف�ق�دت خ�اص�ی�ت�ھ�ا 
المغناطیسیة ورحت امشي في الھواء. غادرت المكان بحذر وأن�اة، ح�ت�ى وص�ل�ت ال�ى ب�اب ال�دار. 
ادرت رأسي وألقیت نظرة فاحصة من خلف كتفي تحققا من أن الشیاطین ال یمضون ف�ي أث�ري، ل�م 
أجد منھم احداً في األرجاء. صرت اشمخ ظفراً، وكأن ثقال كبیرا قد سقط عن عاتقي، حیث ت�ال�ش�ت 
تلك الفكرة عن منع التبول في الظالم وعن جمھور الشیاطین. وعندما دخلت ال�ب�ی�ت وروی�ت ألم�ي 
عن إنجازي العظیم في معركتي الوھمیة مع مخلوقات ال مرئیة. نعم كان ذلك من دواعي المعج�زات 
بالنسبة لي كطفل صغیر تحدى الشیطان. وشرحت بالتفصیل لھا حول ما ق�م�ت ب�ھ وأن الش�ی�اط�ی�ن 
فقدوا الجرأة على الظھور. ورغم ذلك اصرت والدتي على وجودھم ول�ك�ن ل�م ت�غ�ض�ب م�ن�ي ع�ل�ى 
فعلتي. ومنذ ذلك الوقت عرفت ان كل ما یدور الحدیث عن شيء اسمھ الشی�ط�ان م�ا ھ�و إال ھ�راء 

 مقیت.

 رن ون
 

 
 كفاح الزھاوي/ السوید    

  ملكي أنا
 وحدي..

 سھري حین یشتاق
  و بكاء روحي

 عند الفراق
 ضلعَك حین یضمني

 إكسیر وتریاق
  وقلبكَ 

 حین یھمس
 بأذني:  

 حبیبتي
 فرحي أنِت ..
  حلمي، قلقي

 الساكن في األعماق
 -أنتِ  -ملكي 

 أنا وحدي 
  تعالي الي..

 عند شاطئ الغیاب
 -نحُن اإلثنین -  ننتظرُ 

  الغسَق حین
  یشاكس البحر

 و یركُض وراَء األمواج
 بسرعة األفول

 بقلبھ المشروخ
 وذاكرتھ المثقوبة
 یموت بال صوت

  بتنھیدة
 وجع رحیم

  أتعبھا..
 الترحال بزفرات 

 ملؤھا الحنین
  وكل السنین

 ملكي أنا وحدي
 حتى مراسي العمر

 تسافر إلیكِ 

 برسائل
 تنتظر على ..

 رصیف العتاب
 تنتفض الذكریات

 تحتضُن ..
 أشرعة ممزقة
 ھالھا الفقد ..

 فظنتْ 
 أني بال قلب 
 كیف ؟ 

 و أنِت سكني
 و ساكنتي

 التي ..
 تملكني وحدي

  من رأسي حتى
 أخمص قدمي

 رأسي
 الذي غادرني 

 لینام..
 بنعش قصیدتكِ 
  وبین أحضانكِ 

 یتدللى عنقي غافیاً 
  بأعاصیر

 اللھفة و ھفیف الشوق
 ألنِك ..!
  ملكي أنا

 و وحدتي..
 حین تكون أنتِ  

  یكون..
 كل ما لیس یكون

 ملكي وحدي!
 و ما ال أملك سواه

 إال أنِت..
 فھال أتیتِ 
........... 

أم  
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الفراتي/ العراق
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ونقصد بالبوح التعبري : ھو وصف العالم وط�ل�ب    
الخالص بطرح رؤیة فردیة عمیقة لل�ح�ی�اة وال�ع�ال�م, 
وما ھو واجب ومفترض, فتكون معاني االشیاء غی�ر 
معانیھا. فالبّد لكل عمل أدبي على وج�ھ ال�خ�ص�وص 
من رسالة خاصة من خاللھا یطرح الش�اع�رم�ا ی�ری�د 
قولھ وایصالھ الى ال�م�ج�ت�م�ع ون�ق�ل ھ�ذه ال�ت�ج�رب�ة 
لآلخرین, كون الشاعر شخصا غیر عادي ویمتاز بما 
یمتلك من موھبة من خاللھا یستطیع تس�خ�ی�ر ال�ل�غ�ة 
واستنھاض الخیال والطواف بال�م�ت�ل�ق�ي ف�ي م�دی�ات 
بعیدة واحداث الدھشة القویة والمس�ت�م�رة وت�ح�ری�ك 
مشاعره عن طریق عذوبة اللغة واالیحاء والرم�زی�ة 
المحببة ونقل الشعور الع�م�ی�ق, ح�ی�ث ت�ك�ون ال�ل�غ�ة 
غّضة مطواعة تتفجر ینابیعھ�ا وط�اق�ات�ھ�ا ال�خ�ب�وءة 
عمیقا، وھذا ما تشتغل علیھ الیو القص�ی�دة الس�ردی�ة 
التعبیریة , فھي ال تعني السرد الح�ك�ائ�ي ال�ق�ص�ص�ي 
والمباشرة في اللغة, وھ�ي ت�ن�ح�و م�ن�ح�ى اخ�ر ع�ن 
طریق استخدام النثر الذي من خاللھ ی�ن�ب�ع�ث الش�ع�ر 
الكثیر, حیث تكتب على شكل فقرات مت�س�ل�س�ة ف�ی�م�ا 
بینھا , بدون تشطیر او وجود فقرات او ن�ق�اط زائ�دة 
كما في القصیدة الحّرة والتي تسمى خطأ ب�ال�ق�ص�ی�دة 
النثری�ة, ك�ون االخ�ی�ر م�ازال�ت ل�الن ت�ح�ت س�ل�ط�ة 
القصیدة العمودیة في شكلھا وبناءھ�ا ال�ھ�ی�ك�ل�ي. ان 
القصیدة السردیة التعبیریة ت�ط�ورت ك�ث�ی�را ن�ت�ی�ج�ة 
لوجود كتاب یختصون بھا ویحافظ�ون ع�ل�ى انض�اج 
مفھومھا لدى االخرین. ومن ھؤالء الشعراء سنتكل�م 
الیوم عن الشاعر السوري: عمر فھ�د ح�ی�در وال�ذي 
یعتبر بحق سفیرا للقصیدة السردیة التعبی�ری�ة, ف�ھ�و 
الذي یدافع عنھا دائما ویحاول ایصالھا الى االخ�ری�ن 
والحدیث عنھا في ك�ل م�ك�ان, وك�أن�ھ ی�ت�ح�دث ع�ن 
حبیبتھ التي اخلص لھا في حبّھ الكبی�ر, ف�ھ�و ی�ك�ت�ب 
ھذه القصیدة ویحاول ان یتلمس الطریق نحو ك�ت�اب�ة 
قصیدة تحمل ھموم االنسان وغربتھ في ھذا ال�ع�ال�م, 
لم یكتب االّ والوطن واالنسان یت�ق�اط�ر م�ن�ھ�م�ا األل�م 
والتشظّي والضیاع, ألم ال یشوبھ الیأس وال�ھ�زی�م�ة, 
فكتاباتھ تزخر بكل ھذا الوجع والوطن الممّزق, ف�ھ�و 
یكتب بضمیره الحّي المعبّ�ر ع�ن ض�م�ی�ر ال�ج�م�اع�ة 
ومحنتھم, وتعریة ھذا الواقع وفضحھ, فعباراتھ دائما 
مشحونة باأللم والقلق والخوف والترقب واالن�ت�ظ�ار, 
فشعره ینقل لنا الكثیر من ھذه ال�م�ف�ردات ف�ي ب�ی�ئ�ة 
انتشر فیھا الخراب والدمار نتیجة تعّرضھا لل�ن�ك�ب�ات 
واالزمات المس�ت�م�رة, وك�ی�ف ال وھ�و اب�ن ال�ح�رب 
الواقف دائما على حدود ملتھبة ویحمل عل�ى ك�اھ�ل�ھ 

 عذابات سحیقة مستمرة ..!.
وبالعودة الى قصیدت�ھ/ والدة..../ ف�ھ�ي ع�ب�ارة ع�ن 
مخاض طویل ومؤلم وصرخ�ة ت�ن�زل�ق ب�ع�د ان�ت�ظ�ار 
وصمت, ان في ھ�ذا ال�ع�ن�وان رم�زی�ة وای�ح�اء ك�ان 
یقصدھا الشاعر لیفتح لنا ابواب�ا ل�ل�ت�أم�ل وال�ق�راءة, 

فنحن حینما نقرأ ھذا ال�ع�ن�وان ی�ت�ب�ادر ال�ى أذھ�ان�ن�ا 
الكثیر من التأویل , فھل كان یقصد والدة / القصی�دة/ 

 الوطن/ االبداع/ الحّب/ االفكار...الخ. 
لقد تركنا الشاعر ان نقرأ العنوان ك�ل حس�ب رؤی�ت�ھ 
وثافتھ واحساسھ وذائقتھ, وھذا ما یحس�ب ل�ل�ش�اع�ر 
فلقد ترك بعد مفردة/ والدة / .../ ھ�ذه ال�ن�ق�اط أراد 
منھا ان یجعل من المتلقي ان یقرأه بطریقة تت�ن�اس�ب 

 مع ما یمتلكھ ھذا المتلقي مما ذكرناه سابقا. 
رض من أل ابتدا الشاعر قصیدتھ بھذا المقطع/ تلدني ا

صخر اللوعة من ھش�ی�م ال�ت�راب ال�م�ب�ل�ل ب�ال�دم�وع 
مھات ثكلن بأبنائ�ھ�ن وأزواج�ھ�ن ف�ي ال�ح�رب../.. أل 

المثیر والغریب والمستفّز في نفس الوقت م�ن خ�الل 
ھشی�م  -اللوعة -صخر  -مفرداتھ القاموسیة / تلدني 

 -االم�ھ�ات ال�ث�ك�ل�ى  -الدموع  -المستفّز  -الغریب  -
الحرب/, فلو تأملنھا جیدا لوجدنا قسوة ھ�ذه ال�والدة 
في زمن الحرب وما ینتج عنھا من كوت�رث ووی�الت 
وخراب, استطاع الشاعر تسخی�رھ�ا ب�ط�ری�ق�ة ذك�ی�ة 
لتجیش مشاعر المتلقي واصطف�اف�ھ ال�ى ج�ان�ب�ھ ف�ي 
محنتھ ومحن�ة ال�وط�ن. وت�خ�ف�ت ح�ّدة ال�وج�ع ل�دى 
الشاعر ویاخذنا الى عوال�م ع�ال�ی�ة م�رت�ف�ع�ة وك�أن�ھ 
یمتلك أجنحة كبیرة یرتفع بھا ع�ن ھ�ذا ال�واق�ع ف�ي 
محاولة للخالص منھ../ تصطف�ی�ن�ي ف�ي أع�ل�ى ق�م�ة 
لجبالھا تقرأ علي' طقوس الوالدات الھانئات، تل�ف�ن�ي 
بشال ری�اح�ھ�ا ال�ع�ات�ی�ات أت�ك�ور ج�وع�ا" م�ن أدی�م 
ھیجانھا تتھجاني بماء ین�اب�ی�ع�ھ�ا ال�رق�راق�ة ال�ن�ق�ی�ة 
المنسیة في بؤبؤ العی�ن ،ت�ھ�ب�ن�ي ل�ل�ش�م�س ل�ل�ق�م�ر 

م�وم�ة../.. أل للنجوم لسماء تحنو ك�أم ل�ھ�ا ان�ت�ش�اء ا
الشم�س -ریاحھا  -ونجد ذلك في مفرداتھ/ اعلى قمة

 السماء/.  -النجوم  -القمر  -
ان مفردات الشاعر تعكس لنا نظرتھ لل�ح�ی�اة وت�ن�ب�ع 
من ذات نقیّة , فھ�ي م�ف�ات�ی�ح ل�ل�دخ�ول ال�ى ع�ال�م�ھ 
الحّسي والنفسي وال�ف�ك�ري والش�ع�ري, ف�ن�ج�د ھ�ذه 
الذات الشاعرة تحاول الھروب مجددا من واق�ھ�ا ف�ي 
محاولة لتخفیف عذابات�ھ�ا ال�ى ع�ال�م ال�ح�ل�م ورس�م 
الحیاة بصورة بھیّة لت�ع�وی�ض م�ا ات�ل�ف�ت�ھ ال�ح�روب 
والنكبات../ وتلزم صمتھا في لیل الحیاة الذي ی�ط�ول 
بھامات وأحل�م أن�ي أح�ب�و ن�ح�وك أت�ھ�ج�ى ح�روف�ك 

مومة ل�ل�وع�ة ح�زن أل كالكلمات أعلن انتمائي لوھج ا
تمترس في خاطري؛ تطی�ر ال�ف�راش�ات ك�الش�اع�رات 
نحو حتفھن في حضن الربیع، یبتغین عشقا" وحبا" 
وصمت الكالم ك�أن�ھ�ن ص�رن م�وت�ا" ج�م�ی�ال" ف�ي 
روحھن وشایات بوح شف�ی�ف../.. وھ�ن�ا ی�ح�اول ان 
یزاوج ما بین الحرب والحضارة, وكان�ھ ی�ف�اض�ل م�ا 
بینھما ویحاول اثارة انت�ب�اھ�ن�ا ال�ی�ھ�م�ا../ م�ن أزی�ز 
رصاص من تجارة حرب من رقي حضارة ی�اخ�وف�ھ�ا 
المسكون في لغتي لقد كبرت ومازال خوفي أكبر م�ن 
خافقي .یرتدیني السكون القریب ی�واك�ب�ن�ي ال�ع�ط�ش 
ی��ت��ھ��ادى م��ن غ��ی��ر انس��ی��اب، أف��رغ الش��م��س م��ن 
عیني ..أتشكل برا" في رؤى براریك ح�زن�ا" وح�ب�ا. 
خوفاً یشدني إلیك یاوطني وأنت تتھجاني لغة انتصار 

./ ..فخوفھ ظّل یكبر في لغتھ وی�ت�ش�ّك�ل . وفخر وسالم
في صورة یمتزج فیھا الحزن والح�ّب, ال�ح�زن ع�ل�ى 

ھذا الوطن الذي طحنتھ ال�ح�روب, وال�ح�ّب ل�ھ رغ�م 
قسوة العیش وكثرة الخیبات فی�ھ, وھ�ن�ا ن�ج�د األم�ل 
ینبعث م�ن ال�ذات الش�اع�رة م�ن خ�الل ل�غ�ة ال�ح�ب 

سالم/ فھي تعتّز وتف�ت�خ�ر  -فخر  -وانتصاره/ انتصار
بھذا الوطن وتؤمن بقوة الحیاة والحّب ف�ي ت�ح�ق�ی�ق 

 االنتصار على لغة الحرب والدمار. 
لقد استطاع الشاع�ر: ع�م�ر ف�ھ�د ح�ی�در ان یس�ّخ�ر 
أقصى ما یستطیع من مالمح السردیة التعبی�ری�ة ف�ي 
رسالتھ ھذه, وان یرسم لنا بكلماتھ ك�ل ھ�ذه الص�ور 
الجمیلة و وان یعبّر عن رأیھ وھو رأي الجمیع ب�ك�ل 
ھذه االحداث وان یمنحنا ھذه ال�ف�س�ح�ة م�ن الض�وء 

 واألمل والعشق للوطن والحیاة .
 

 ....والدة
رض من صخر اللوعة م�ن ھش�ی�م ال�ت�راب أل تلدني ا

مھات ثكلن بأبنائھن وأزواجھن ف�ي أل المبلل بالدموع 
الحرب، تصطفیني في أعلى قمة لجبالھا تق�رأ ع�ل�ي' 
طقوس الوالدات الھ�ان�ئ�ات، ت�ل�ف�ن�ي بش�ال ری�اح�ھ�ا 
العاتیات أتكور جوعا" من أدیم ھیجان�ھ�ا ت�ت�ھ�ج�ان�ي 
بماء ینابیعھا الرقراقة ال�ن�ق�ی�ة ال�م�ن�س�ی�ة ف�ي ب�ؤب�ؤ 
العین، تھبني للشمس للقمر للنجوم لسماء تحنو ك�أم 

 . مومةأللھا انتشاء ا
وتلزم صمتھا في لیل ال�ح�ی�اة ال�ذي ی�ط�ول ب�ھ�ام�ات 
وأحلم أني أحبو نحوك أت�ھ�ج�ى ح�روف�ك ك�ال�ك�ل�م�ات 

مومة للوعة حزن تمترس ف�ي أل أعلن انتمائي لوھج ا
خاطري؛ تطیر الفراشات كالشاعرات نحو حتفھن في 
حضن الربیع، یبتغین عشقا" وحبا" وصمت ال�ك�الم 
كأنھن صرن موتا" جمی�ال" ف�ي روح�ھ�ن وش�ای�ات 

ن حرب تستقیم كأنھ�ا م�وج ش�ط أل بوح شفیف، ھو ا
ن�ا أل بعید ..التخافی�ن أن�ت ال�ح�ل�م خ�اف ع�ل�ي' م�ن ا

العالیة ..من أزیز رصاص من تجارة حرب م�ن رق�ي 
حضارة یاخوفھا ال�م�س�ك�ون ف�ي ل�غ�ت�ي ل�ق�د ك�ب�رت 
ومازال خوفي أكبر من خ�اف�ق�ي .ی�رت�دی�ن�ي الس�ك�ون 
القریب یواكبني العطش یتھادى م�ن غ�ی�ر انس�ی�اب، 
أفرغ الشمس م�ن ع�ی�ن�ي ..أتش�ك�ل ب�را" ف�ي رؤى 
براریك حزنا" وحبا. خ�وف�اً یش�دن�ي إل�ی�ك ی�اوط�ن�ي 

 .وأنت تتھجاني لغة انتصار وفخر وسالم
……………………... 

 27/3/2019عمرفھد حیدر/سوریة  *

 ا ّ اد اي
 البوح التعبیري في قصیدة الشاعر : عمر فھد حیدر/سوریا

 والدة ....
 4/4/2019العراق  -بقلم : كریم عبدهللا/بغداد 
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بعد غیاٍب طویل في وسائل اإلعالم، ی�ط�ّل ع�ل�ی�ن�ا    
القّاص العراقي األستاذ (محمد خضی�ر) ف�ي قّص�ت�ھ 
(الّصحفي) والتي ذیّ�ل�ھ�ا ب�ت�اری�خ (ك�ان�ون ال�ث�ان�ي 

) وال�م�ن�ش�ورة ف�ي ج�ری�دة (ال�م�دى) ال�ع�دد 2020
. ت�ن�درُج  2020ك�ان�ون ال�ث�ان�ي  26األحد  4596

القّصة ف�ي أدب ث�ورة اك�ت�وب�ر وال�ظ�رف ال�ع�راق�ي 
 .الراھن

 
 /الواقعیة في القّصة

 : الواقع المحلي -آ 
یتمثُل بال�زم�ن ال�م�رت�ب�ط ب�االح�ت�ج�اج�ات ال�ع�ام�ة،  

والفراغ الدس�ت�وري، واس�ت�ق�ال�ة رئ�ی�س ال�وزراء، 
تفكك مجلس النّواب، انتشار فرق االغتی�ال، س�اح�ة 
التحریر، مرآب السیارات الذي شغلھُ المتظ�اھ�رون، 
الج�س�ور ال�م�ق�ط�وع�ة، ح�واج�ز الش�رط�ة، اض�رام 

 .النیران في اطارات السیارات
 
 الواقع العالمي -ب
إشارات القاّص الى شخصی�ات ع�ال�م�ی�ة، اتّ�خ�ذھ�ا  

قناعاً بل أقنعة للكتابة والّسرد، وف�ي ھ�ذه اإلح�االت 
یرید (القاّص) أن یجعل المتلقي یت�ف�اع�ل م�ع ف�ك�رة 
القصة وفلسفتھ في كتابتھا وھندسة ب�ن�ائ�ھ�ا، وم�ن 
ھذه اإلحاالت استخدامھ ایق�ون�ات م�ن�ھ�ا ش�خ�ص�ی�ة 
(ولیم غولدنغ) ال�ك�ات�ب االن�ك�ل�ی�زي، ال�ح�ائ�ز ع�ل�ى 
جائزة نوبل، والمعروف ع�ل�ى اس�م اح�دى روای�ت�ھ
(أمیر الذباب، أو ملك الذباب، أو سیّد الّذباب)، وم�ا 
بھا ھذه الروای�ة م�ن ت�داع�ی�ات ف�ي ص�راع ف�ك�ري 
ثقافي، واالیقونة األخرى، الممثل األمریكي(خواكین 
فینیكس) الحائز على جائزة غ�ول�دن غ�ل�وب، وھ�و 

 .بطل الفیلم المثیر للجدل (الجوكر)
اس�ت��خ��دَم الّ��ق��اصُّ اس��ل��وب ال��ف��الش ب��اك ف�ي ھ��ذه 
االشارات من الواق�ع ال�م�ع�اش وھ�و ی�أخ�ذن�ا ن�ح�و 
صراع مع أقنعٍة، وشیاطین، وذباب، وف�ّزاع�ة ت�ظ�ّل 

 .ماثلةً للمتلقي من بدایة القّصة الى نھایتھا
أقنعة القصة/ یعت�ب�ر (الص�ح�ف�ي) ھ�و ال�راوي ف�ي 
القصة، وكأنھ أراَد بدًء أن یسرد س�ی�رت�ھ أو ی�ج�ع�ل 
النّص السردي في أدب السیرة، لكّن ھندسة الق�ص�ة 
وبنیتھا أخذتھ نحو مكاٍن آخر، فتتلبس القّصة أقنع�ةٌ 
مختلفة عّدةٌ، منھا اسم ال�ج�ری�دة(الض�ب�اب) ع�ك�س 
الوضوح، ینتحل(الصحفي) كنیة (ملك الذباب) وھو 
قناع آخر وإشارة الى قناع الكات�ب (ول�ی�م غ�ول�دن�غ 
وروایتھ)، وقناع المراسل التلفزیون�ي (أح�م�د ع�ب�د 
الصمد)، وقناع شاعر ساحة التحری�ر(س�دی�م). ھ�ذه 
األقن�ع�ة ت�رت�دی�ھ�ا ش�خ�وص ال�ق�ص�ة ل�ل�دخ�ول ف�ي 

 .مسرحھا والصعود على منصتھا
 تاریخ العراق الحدیث/

اجترح القاص تاریخ ال�ع�راق ال�ح�دی�ث ل�ل�ت�وری�ة،  
ولتأكید ثقافة العراقیین وفكرھم عل�ى م�ّر ال�ع�ھ�ود، 
فاتّخذ من (دار الم�س�نّ�ی�ن) ص�ورة مص�غّ�رة ل�وط�ن 
وشعب، ویقوُل (..م�ن عش�رات تس�ل�ل�وا م�ن ال�دار 
خالل الفوضى األمنیة) صورة لشعٍب مشّرد مھ�ّج�ر، 

وشخصیة السیدة الوحیدة في (دار المسنین) نبی�ھ�ة 
بنت حسن الكرخي، سیدة من ال�ح�اش�ی�ة ال�م�ل�ك�ی�ة، 
وھناك إشارات تاریخیة مھمة منھا قص�ر ال�رح�اب، 
سیارة الملك غازي (وما تعني في القضیة االشكالیة 
في سبب وفاتھ أو اغتیال�ھ)، م�ق�ت�ل ال�م�ل�ك ف�ی�ص�ل 

 .الثاني
 

مجرى النھر/ م�ج�رى ال�ق�ّص�ة/ س�اح ب�ن�ا ال�ق�اّص 
العراقي المبدع األستاذ (محمد خضیر) وفق اسلوبھ 
التنظیري في كتابة القّصة، وھو یل�ّون فض�اءات�ھ�ا، 
ویفتح المكان والزمان نحو دالالت معرفیة وفكری�ة، 
تعید المتلقي الى احض�ان م�اٍض ف�ی�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
التجني والمؤامرة، الى یوٍم مثقل بأق�ن�ع�ٍة وف�ّزاع�ٍة، 
في زمن طوارئ، في زمن اغ�ت�ی�ال ال�ك�ل�م�ة ال�ح�رة 
الشریفة في شخصیة (الصحفي) الذي أراد أن یقول 

الحقیقة، وینیر حیاةً كلھا دخان، وجسور مقطوعة، 
وفوضى، واختصَر الكاتُب المأساة كلھا في سطری�ن 
(بعد أیاٍم من نشر مقابلة المرأة المسنة، مع ص�ورٍة 
مختلسٍة لھ�ا، ع�ل�ى الص�ف�ح�ة األول�ى م�ن ج�ری�دة 
"الضباب"، ھوجم وكُر الصحفیین وأضرمِت ال�ن�اُر 

 !..فیھ..)
 

         !..اا رة أ أدب  ا 
ا ا اّوا (ا)   اءة 

 
 
 
 
 
 
 

 د. ولید جاسم الزبیدي/العراققراءة: 

 وقف ینسق وینظم أوراقھ ...
 وبدأ مرافعتھ

أیھا القاضي الذي: كان لك شرف الفصل في 
 ھذه القضیة.

  سیدي انظر حولك إلى ھؤالء.
إنھم المحرومون وقد أت�ی�ح ل�ھ�م ك�ل ش�يء 

 على ھذه األرض إال تلك.
یسمعون عنھا وال ی�م�ل�ك�ون�ھ�ا،  ھؤالء أناس

وإن كان البعض منھم قد نجح في الفوز بھ�ا 
على طول ھذه الدھ�ور. وھ�م ق�ل�ة وال�ب�اق�ي 

 یجھلون.
رب�م�ا  انحنت ظھورھم ولم یح�ق�ق�وا م�ن�اھ�م،

 بإرادتھم ھم.
 القاضي قال: وھل ھي حكر على أحد؟

 صمت....
 عاد یسأل أھي بمال تُشترى؟

 صمت....
 ثم قال : وأین ھي اآلن ؟ !

 قلت قد تمتلك جزءاً أنت منھا اآلن.
 أو ال تمتلك

 إن كنت تعي معنى الحكمة؛

 یا فیلسوف خبرنا و أعلمنا الیقین:
 قال : لكل سؤال جواب، ولكل داء دواء
 ولكل قضیة فیھ شكوى وشاِك ومشتكى.

 ولكن أین الرجل الذي تدعي أنھ قضیتك. 
 ھا ھي شكوى وشاكِ 

 ولكن أین ھو المشتكى علیھ؟
یا أیھا القاضي الذي: رأی�ت ض�وء الش�م�س 

 البیان؟  عیان أ یخفى علیك
 كیف یأِت وھو غیر مرغوب فیھ مدان؟

 قال القاضي: وأین عنھ الدفاع؟
صمت یسود ال�ق�اع�ة م�ن ی�ج�رؤ أن ی�ت�ق�دم 
 ویدافع عنھ وھو مدان أمام الجمیع إال واحد.

تمر األوقات صعیبة المحكمة بی�ن م�راھ�ن�ات 
ومجادالت وتمرق الشمس للرحیل وال ی�أت�ي 

 المشتكى علیھ.
 والف سؤال بدون جواب

 وكذلك أجوبة تحتاج أسئلة ..
تعقدت األمور والمنطق ھنا مجروح وأخ�ی�ًرا 
دق القاضى أن ترفع ال�ج�ل�س�ة ل�ح�ی�ن ق�دوم 

 المشتكي علیھ,
ق�دوم�ھ  تحیر الرجل والحاضری�ن وان�ت�ظ�روا

 ولم یأت حتى اآلن.

      قصة قصیرة
 
 

 سامح أدوار سعدهللا/مصر
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..  ابزیارتھا ل�ي عص�رً  اتصلت صدیقتي تبلغني    
لم یكن مناسبًا لي ھذا الوقت وقد الحت نظرة م�ن�ي 
ألكوام الثیاب التي كنت أنوي غسلھ�ا وك�ذل�ك ك�ان 
علي تغییر أثاث الم�ن�زل .. ل�ك�ن�ي ل�م ات�م�ك�ن م�ن 
االعتذار خاصة وأن عمر صداقتنا لم یم�ِض ع�ل�ی�ھ 

 وقت طویل.
تنفث أنفاس سی�ج�ارت�ھ�ا  جلست بصمت أنظر إلیھا 

 في الھواء وعیناھا تجوالن في سقف الغرفة .
قالت بعد إطفاء السیجارة الرابعة وقد بدت شاح�ب�ة 

 الوجھ منھكة القوى:
من أجل الحب حاربت الجمیع ورض�ی�ت ال�ع�ی�ش   -

وحیدة في صومعة ح�ب�ھ م�ك�ت�ف�ی�ة ب�م�ا أرى ع�ب�ر 
 النوافذ وما أسمع خلف األبواب ...

 قلت لھا مستغربة:
 ما الجدید الذي حصل ؟! -

 تابعت وكأنھا لم تسمع سؤالي ..
قلت ل�ن�ف�س�ي: ال�وص�ول إل�ى الس�ع�ادة ی�ت�ط�ل�ب  -

نصر الحب .. بھذا النصر خسرت عائل�ت�ي ..   مني
 أقنعت نفسي إن االنتصارات تسبقھا التضحیات ..

ضحكت في سري وأنا أتذكر جیًدا أني من قال لھ�ا  
ھذه العبارة ذات یوم قریب حین كانت تشكو لي من 
بعض تصرفات زوجھا. قلت ل�ھ�ا ك�م�ح�اول�ة م�ن�ي 

 للتخفیف عنھا:
ال��ذي أع��رف��ھ إن ث��الث س��ن��وات م��رت ع��ل��ى   -

زواجكما كنتما سعیدین ولم تقف اختالفاتكما عائقً�ا 
 على سیر العالقة !!

 أجابتني وعیناھا مصوبتان نحوي :
أنا أیًضا كنت أظ�ن إن�ن�ا ب�ال�ح�ب س�ن�ت�م�ك�ن م�ن  -

الجسور لنصل إلى بر األمان .. بل ذھ�ب�ت ب�ّي   مد
األحالم بعیًدا فصورت لي أنني بھذا الح�ب س�أذی�ب 
الفوارق بیني وبین من أحببت... ث�م�ة م�ع�ارك ف�ي 

 الحیاة ال نخوضھا إال مع أنفسنا ..
فوجئت بھا وھي تضحك بقھقھة عالیة حتى ظنن�ت 

 للحظة إنھا جنت .. فتداركتني بالقول:
 أوتدرین لم ضحكت؟  -
 كدت أسألك!!  -
ألن ھذه واحدة من كلماتِك حینما كنت تروین لي   -

 شیئًا من ذكریاتِك.
 أتذكر ذلك .. لكني لم أشأ مقاطعتك.  -
 أنِت لطیفة جًدا!!  -
 ال علیِك مني وأكملي .  -
السنة األولى كانت من أجمل سني ح�ی�ات�ي وأن�ا   -

أرى إن قراري لم یكن ولید التسرع، ففي الل�ح�ظ�ة 
 التي نطقت بھا نعم .. لم أندم بعدھا.

یبدو إن س�ف�ري   ھھ !! ما الذي حدث بعد ذلك ؟ -
 فوت علّي الكثیر.

بعد انقضاء عدة شھور على زواجنا .. اخ�ت�ف�ت   -
الھالة التي كنت أراھا تحیط بھ .. بدأت أراه بج�ل�ده 
الحقیقي .. فقلت في سري إنھ�ا االخ�ت�الف�ات ال�ت�ي 

 تصیب المتزوجین حتى مرعام.
وأنا أضع أمامھا فنجان القھوة استأن�ف�ت ح�دی�ث�ھ�ا 
بینما أشعر بغصة في داخلي وأن�ا أف�ك�ر ب�ال�ل�ح�ظ�ة 
التي سیدخل بھا ابني ویجد غرفتھ كم�ا ھ�ي .. ث�م 
تلك األع�م�ال ال�راك�دة ال�ت�ي ت�ن�ادی�ن�ي .. فش�ع�رت 
بصخب في رأسي وض�ج�ر ف�ي ص�دري .. ل�ك�ن�ھ�ا 
تستحق أن أصغي لھا فق�د ل�ج�أت إل�ي وم�ا ب�ال�ی�د 

 حیلة.
 أبدت إعجابھا بمذاق القھوة لتقول بعدھا:

بدأ زوجي یضیق ع�ل�ّي ال�خ�ن�اق .. ی�ن�ت�ق�ي ل�ي   -

صدیقاتي .. یتجسس على ھ�ات�ف�ي وق�د وص�ل ب�ھ 
 األمر في فرض شكل المالبس التي علي ارتداؤھا.

 فقلت لھا بدھشة:
 ال تقولي إنكما تطلقتما من أجل الثیاب ؟! -
لیست ھناك زوجة تھ�دم ع�ش ال�ح�ب م�ن أج�ل   -

مشكلة تستطیع تجاوزھا .. ب�دأت ب�ت�ن�ف�ی�ذ ك�ل م�ا 
یطلبھ مني .. أبدي الموافقة على ق�رارات�ھ ألح�م�ي 

ل�ك�ن   الحب الذي من أجلھ تخلیت عن أح�الم�ي ..
 المشكلة كانت أعقد.

 ما الذي حصل ؟  -
لقد اكتشفت نفاق الرجل الذي تزوجتھ وغموضھ  -

كلما حاولت معرفة أمر یخصھ ..   الذي یفاجئني بھ
لھ قدرة على التلون لم أَر لھا مثیًال .. رج�ل ل�دی�ھ 
من األقنعة بعدد قمصان�ھ .. ی�رت�دي وی�ق�ل�ع ك�ل�م�ا 

 شاءت لھ الفرص.
نھضت ألفتح نافذة الصالة الت�ي ام�ت�ألت ب�ال�دخ�ان 

 فسألتھا:
 لم أفھم ما تقولین !!   -
سكتت لحظات تحاول العثور على كلمات تنجیھا   -

 من االختناق الذي تشعر بھ.
زوجي .. أقصد من كان زوج�ي رج�ل ل�ی�س ل�ھ   -

درب محدد .. اختیاره للطریق كما تقولین أنِت ف�ي 
كتاباتك ال تحددھا ال�ن�ھ�ای�ة ال�ت�ي ی�ب�غ�ي ال�وص�ول 
إلیھا .. یندفع كالسھ�م األع�م�ى م�ن أج�ل ت�ح�ق�ی�ق 
غایتھ وال ی�ھ�م�ھ إن ن�ف�ذ ھ�ذا الس�ھ�م ف�ي ص�در 
أحدھم .. ثم أتدرین ال یھتم بمن یجالس إن كان في 
تلك المجالسة ما یعود إلیھ بال�م�ن�ف�ع�ة .. أت�وه م�ع 
نفسي أحیانًا كثیرة وأن�ا أف�ك�ر ف�ي ش�خ�ص�ی�ة ھ�ذا 

 الرجل الذي بدا لي غریبًا.
 ربما لم ترینھ جیًدا.  -
 ھل أبدو غبیة لھذا الحد المطبق؟ -
ال یا عزیزتي .. ذلك ك�ث�ی�ًرا م�ا ی�ح�دث .. رب�م�ا   -

سیدة غیرك ترحب بھذا م�م�ن ت�رغ�ب ب�ال�م�ال ف�ي 
 معزل عن مصدره.

.. ھذا ما ذكرتھ ل�ي إح�داھ�ن م�ن ال�ل�وات�ي  نعم  -
 صادفتھا في ذلك المنتجع الذي اصطحبني إلیھ.

غریب ما تقولینھ!! ألم تالحظي ذلك قبل االقتران  -
 بھ؟

كان ذكیًا في إخفاء ما یرید إخف�اءه ول�ی�ت األم�ر  -

وقف عند ھذا الحد .. كل یوم ی�ف�اج�ئ�ن�ي ب�ب�ش�اع�ة 
األقنعة ال�ت�ي ی�خ�ف�ي وج�ھ�ھ خ�ل�ف�ھ�ا .. م�ن أج�ل 
مصالحھ قد یساند اللص ویجد المبررات للقات�ل أو 
یحمي الفاسد .. مرة یطلق ل�ح�ی�ت�ھ ف�ھ�و ال�م�ؤم�ن 
التقي وفي الیوم التالي یلعن ھ�ذا ال�ف�ك�ر وی�ع�ادي 
أصحابھ وفي إتصال ھاتفي مع صدیق لھ س�م�ع�ت�ھ 

 یقول: العالم یسیر نحو التغییر وعلینا مواكبتھ.
وأنا أرى ارتعاش یدھا وإحمرار وجھھا .. عرضت 
علیھا الخروج إلى الشرفة .. لعل م�ن�ظ�ر الش�م�س 
القرمزیة الرائع وھي تودع ال�ن�ھ�ار ن�اش�رة ظ�الًال 

تنسیھا مأسات�ھ�ا .. ل�ك�ن�ھ�ا ل�م  خفیفة على المدینة
 تھتم لذلك فواصلت :

تخیلي أنني عثرت بالصدفة ع�ل�ى أوراق ت�ؤك�د   -
وشایتھ لبعض زمالئھ في العمل تسبب في فصل�ھ�م 
وقطع أرزاقھم .. وأخرى تثبت تورطھ في ع�م�ل�ی�ة 

 اختالس كبیرة من المؤسسة التي یعمل فیھا .
 بنبرة یملؤھا االستغراب سألتھا:

 ماذا فعلِت حین عرفِت باألمر ؟  -
واجھتھ .. ظننت بفعلتي ھذه قد أتمكن من ردع�ھ  -

أو جعلھ یتوقف لیحاسب نفسھ .. فإذا بھ یدافع عن 
 كل ما فعلھ بضراوة !!

 ما ھي تبریراتھ ؟ -
في البدایة أنكر واتھمني بالخیان�ة .. ل�ك�ن ح�ی�ن  -

وجد نفسھ محاصًرا في زاویة ضیقة اعترف وق�ال 
بالحرف الواحد: م�ن أج�ل مص�ل�ح�ت�ي أتس�ل�ق أي 

 شيء .
لم أجد رًدا مناسبًا ألقولھ حین رأیت دمعتین سقطتا 
م�ن ع��ی��ن�ی��ھ��ا وبص�وت ح��زی��ن ب��ائ��س اس�ت��أن��ف��ت 

 حدیثھا :
لِك أن تتخیلي صدمتي حینما اكتشفت ما أخبرن�ي  -

بھ عن ح�ی�ات�ھ ال�م�اض�ی�ة .. ك�ل�ھ�ا ك�ان�ت م�ح�ض 
أكاذیب .. یتملكني الخوف حینما أفكر بالل�ی�ل ال�ذي 
سیجمعني بھ على سریر واحد .. ص�دق�ی�ن�ي ح�ی�ن 
أقول لك ال تمر علي لح�ظ�ات أقس�ى م�ن�ھ�ا .. ھ�ل 
ھناك أقسى من مراقبة الحب وھو ی�ح�ت�ض�ر داخ�ل 
خیمة القلب .. ال تضحكي.. أدري إنھا جملة قرأتھا 

 لِك في إحدى قصصك المثیرة.
ال تبالي صدیقتي .. أنا أع�رف ذل�ك ك�م�ا أع�رف  -

 أسمك.
بدأ اللیل ینشر ببطء عتمتھ على المدینة الت�ي ب�دت 
صامتة مثلي ألني لم أجد الكلمات ال�م�ن�اس�ب�ة ت�ل�ك 
 اللحظات بینما راحت تتحدث وعیناھا نحو السماء:

لم یتبق سوى خیط واحد یربط ب�ی�ن�ي وب�ی�ن�ھ ..   -
كان علّي التأكد من قوة ھذا الخیط ف�ت�أك�د ل�ي م�ن 

ق�ال   سؤالي لھ .. لم تزوجت امرأة من غیر دینك؟
بعد أن أخذ یلتف حول نفسھ: في وقت ما اق�ت�ض�ت 
مصالحي أن أبدو منفت�ًح�ا ... رب�م�ا ك�ان�ت ل�ح�ظ�ة 
الصدق ال�وح�ی�دة ال�ت�ي ش�ع�رت ب�ھ�ا ی�ن�ط�ق ب�ھ�ا 

 لسانھ ...
أدركت وقتھا أن خیط العنكبوت الذي یرب�ط ب�ی�ن�ي  

  وبینھ آن لھ أن یقطع. 
یا إلھي !! أظنھا ستطیل المكوث .. ل�م ی�ب�ق�ى ل�ي 
متسع من الوقت .. الدقائق تحاصرن�ي والس�اع�ات 
تھرب مسرعة .. إنھا ترفع حقیبتھا .. ھ�ا ھ�ي ق�د 
نھضت .. الحمد � !! كنت أتمنى ل�و أن�ھ�ا ج�اءت 
في وقت آخر.. رافقتھا لغایة الباب وصرت أراقبھا 
حتى اختفت من بصري .. ات�ج�ھ�ت ن�ح�و ال�ن�واف�ذ 
ألفتحھا وبدًال من االنصراف إلتمام ما ینتظرني من 

 أعمال .. جلست أكتب قصة غیر متوقعة.

   
 
 
 
 
 

 فوز حمزة /بلغاریا



االستثناء: إخراج ما ب�ع�د أداة االس�ت�ث�ن�اء ع�ن ح�ك�م م�ا 
 قبلھا، نحو: 

وَن إالّ خالداً).   (قِدَم المدُعوُّ
ھذا یعني أن المتكلم أخرج خال�داً م�ن ح�ك�م ال�م�دع�ّوی�َن، 
وھو القدوم، وقد استخدم ل�ھ�ذا ال�غ�رض أداة االس�ت�ث�ن�اء 
(إآلّ) ؛ فما بعد أداة االس�ت�ث�ن�اء، (خ�ال�د) ُمس�ت�ث�ن�ى، وم�ا 

 قبلھا، (المدعّووَن) ُمستثنى منھ.
 االستثناء نوعان: 

 االستثناء التام: عندما یكون الكالم تاّماً: -1
المقصود بالكالم التام أن أرك�ان االس�ت�ث�ن�اء (ال�م�س�ت�ث�ن�ى 
والمستثنى منھ وأداة االستثن�اء) م�ذك�ورة ف�ي ال�ج�م�ل�ة، 

 وھو نوعان: 
الكالم التام الموجب: إذا وق�ع ال�ُم�س�ت�ث�ن�ى ب(إالّ) ب�ع�د  -أ

كالم تام موجب (متصل أو منقطع) ف�إن ح�ك�م�ھ ال�ن�ص�ب 
 على االستثناء:

حضَر الطالُب إالّ زی�داً، رأی�ُت ال�ط�الَب إالّ زی�داً، م�ررُت 
 بالطالِب إالّ زیداً.

 {فَما َحَصْدتُْم فذُرْوهُ في سنبلِِھ إالَّ قلیًْال ِممَّا تأكلُوَن}.
 {فَاْسلُْك فِیھَا ِمن ُكلٍّ َزْوَجیِْن اثْنَیِْن َوأَْھلََك إِالَّ َمْن َسبََق}

إّال: أداة استثناء، َمْن: ُمس�ت�ث�ن�ى م�ن�ص�وب وج�وب�اً، ألن 
 الكالم تام موجب واالستثناء متصل.

المقصود باالستثناء التام المتصل الموجب أن المس�ت�ث�ن�ى 
بعض من المستثنى منھ، غیرال�م�س�ب�وق ب�ن�ف�ي أو ش�ب�ھ 

 النفي (النھي واالستفھام)، كما في الُمثُل السابقة.
المقصود باالستثناء التام المنقط�ع أن ال�م�س�ت�ث�ن�ى ل�ی�س 

 بعضاً من جنس المستثنى منھ، كما في الُمثُل التالیة.
استقرَّ القوُم إالّ ناقةً، رأیُت القوَم إالّ ناقةً، م�ررُت ب�ال�ق�وِم 

 إالّ ناقةً.
 {َال یَْسَمعُوَن فِیْھَا لَْغواً إِالَّ َسَالماً}.

............. 
االستثناء التام غیر الموج�ب ( ال�م�س�ب�وق ب�ن�ف�ي أو  -ب

 شبھ النفي).
ما حضَر أحٌد إالّ زیداً، أو زیٌد. ھل حضَر أحٌد إالّ زی�داً، أو 

 زیٌد؟. ال یحضْر أحٌد إالّ زیداً، أو زیٌد.
ما رأیُت ال�ق�وَم إالّ زی�داً. ھ�ل رأی�ُت ال�ق�وَم إالّ زی�داً؟. ال 

 تستقبْل القوَم إالّ زیداً.
ما مررُت بأحٍد إالّ زیداً، أو زیٍد. ھل مررُت بأحٍد إالّ زی�داً، 

 أو زیٍد. ال تمرْر بأحٍد إال زیداً، أو زیٍد.
اً وَال نَفعَاً إّال ما َشاَء هللاُ}. رَّ  {قُْل َال أَْملُِك لِنَفِسي ضُّ

خالصة ما سبق في الفقرة (ب) أنھ في االستثناء (ال�ت�ام، 
المتصل، المسبوق بنفي أو ش�ب�ھ ال�ن�ف�ي) ی�ج�وز نص�ب 
المستثنى على االستثناء، أو االتباع على ال�ب�دل�ی�ة، وھ�ن�ا 
تُعرب (إالّ) أداة حصر ولیست أداة استثناء، واألخی�ر ھ�و 

 المختار عند أغلب النحاة.
في الُمثُل التالیة االستثناء (تام، منقطع، مسبوق بنفي أو 
شبھ النفي)، غیر م�وج�ب؛ ف�ي ھ�ذه ال�ح�ال ی�ك�ون ح�ك�م 

 المستثنى النصب وجوباً، ومذھب (تمیم) جواز اتباعھ.
ما حضَر أحٌد إالّ ناقةً، ھل رأیُت أحداً إالّ ن�اق�ةً؟. ال ت�م�رْر 

 بأحٍد إالّ ناقةً. 
.................. 

 االستثناء الُمفرغ (غیر التام):  -2
 ما حضَر إالّ زیٌد. ما رأیُت إال زیداً. مامررُت إال بزیٍد. 

في الُمثُل السابقة (المسبوقة بنفي)؛ لم یتم الكالم إال ب�م�ا 
 بعد (إالّ).

المستثنى منھ غیر مذكور، والك�الم مس�ب�وق ب�ن�ف�ي، ل�ذا 
 تُعرب (إالّ) أداة حصر.

یُعرب المستثنى حس�ب م�وق�ع�ھ م�ن اإلع�راب، ك�م�ا ف�ي 
 الُمثُل السابقة.

(زیٌد): مرفوع بالفاعلیة، و(زیداً): منصوب بالمفع�ول�ی�ة، 
 و(زیٍد): مجرور بحرف الجر.

ثْلُُكْم}. إّال: أداة حصر، بشٌر: خبر ھذا.  {ھَْل ھََذا إِالَّ بََشٌر مِّ

 {إِْن ھَُو إِالَّ َرُجٌل بِِھ ِجنَّةٌ}.إّال: أداة حصر، رجٌل: خبر ھو.
 {َوقَاَل الظَّالُِموَن إِْن تَتَّبِعُوَن إِالَّ َرُجالً مَّْسُحوراً}.

 إّال: أداة حصر، رجالً : مفعول بھ. 
ُسوِل إِالَّ الْبََالُغ}. إّال: أداة حص�ر، ال�ب�الغ:  {َوَما َعلَى الرَّ

 مبتدأ مؤخر. 

االستثناء مفرغ، مسبوق بنفي أو شبھ النفي، و(إّال) أداة 
 حصر.

 ھذا النوع من االستثناء كثیر في القرآن الكریم.
................ 

 إذا تقدم المستثنى على المستثنى منھ ففي ذلك حاالن:
إذا كان الكالم موجباً (وجب نصب المستث�ن�ى): حض�َر  -1

 إال زیداً الطالُب.
إذا ك��ان ال��ك��الم غ��ی��ر م��وج��ب (ف��ال��م��خ��ت��ار نص��ب  -ب 

 المستثنى). 
 في بیت ل(الكمیت بن زید األسدي) یقول:

"فما لِي إالّ آَل أحمَد ِشیع�ةٌ... وم�ا لِ�ي إالّ َم�ذھَ�َب ال�ح�قِّ 
 مذھَُب".

نصب الشاعر (آَل)، و(مذھَب) ألن كّال منھما ت�ق�دم ع�ل�ى 
المستثنى منھ والكالم غیر موجب، وھذا (اختی�ار ول�ی�س 

 واجباً).
لقد روى سیبویھ عن شیخھ یونس بن حب�ی�ب أن�ھ س�م�ع 

 من قوم موثوق بعربیتھم الرفع في قولھم: 
 (ما لي إالّ أخوَك ناصٌر). من ھذا قول حسان بن ثابت:

"فإنّھُْم یرُجوَن منھُ شف�اع�ةً... إذا ل�ْم ی�ُك�ْن إّال ال�نّ�ب�یّ�وَن 
 ُ .شافُع"

برفع المستثنى (النبیّوَن) المتقدم ع�ل�ى ال�م�س�ت�ث�ن�ى م�ن�ھ 
 (شافع).

................... 
إذا تكررت (إّال) للتوكید أو للعطف؛ فإنھا ال تؤثر عل�ى م�ا 

 دخلت علیھ، ویعرب ما بعدھا بدالً أو معطوفاً:
 في بیت ألبي ذؤیب الھذلي، (خویلد بن خالد):

ھل الدھُر إّال ل�ی�ل�ةٌ ون�ھ�اُرھ�ا... وإالّ ط�ل�وُع الش�م�سِ ث�مَّ 
 غیاُرھا.

(طلوع) بدل من (لیلة)، الواو حرف عطف، و(إالّ) زائ�دة 
 للتوكید.

اجتمع تكرارھا في البدل والعطف ف�ي ب�ی�ت م�ن ش�واھ�د 
 سیبویھ، لم یعرف قائلھ:

 "مالََك ِمن شیِخَك إّال عملُھُ... إّال رسیُمھُ وإّال رملُھُ".
(رسیُمھُ) بدل من (عمل) و(إّال) زائدة للتوكی�د، و(رم�لُ�ھُ) 

رت للتوكید.  معطوف على (رسیُمھُ) و(إّال) زائدة كرِّ
................... 

اختل�ف ال�ن�ح�اة ف�ي ع�ام�ل ال�ن�ص�ب ب�ع�د (إّال)، وأش�ھ�ر 
 مذاھبھم فیھ أربعة:

ما منسوب إلى سیبویھ: الناصب ھو الفعل الس�اب�ق ل -1
یھ لما بعدھا.  (إّال)، وھي واسطة تُعدِّ

الناصب لھ فعل محذوف بتقدیر (أستَثنِي)، تدل ع�ل�ی�ھ  -2
 (إّال).

الناصب لما بعد (إّال) ھو الفعل الس�اب�ق ل�ھ�ا م�ب�اش�رة  -3
 ولیس بواسطتھا، كما في (أوالً).

ح  -4 الناصب لما بعد (إّال) ھو (إّال) نفسھا، وھذا م�ا ص�رَّ
 بھ (ابن مالك)، في غیر ألفیتھ، ولّمح لھ في األلفیة.

................... 
ھناك ألفاظ تستعمل بمعنى (إّال) ل�ت�دل ع�ل�ى االس�ت�ث�ن�اء، 

 وھي إما أسماء، أو أفعال، أو حروف:

األسماء: (غیر، ُسوى، َسوى، ِس�وى، َس�واء): ح�ك�م  -1
 الُمستثنى بھا الجّر بعد إضافتھا إلیھ.

حكم (غیر) و(ِسوى) ھو نف�س ح�ك�م ال�ُم�س�ت�ث�ن�ى ب(إالّ) 
 تقول: 

حضَر الطالُب غیَر زیٍد. ما حضَر أحٌد غیُر زی�ٍد، أو غ�ی�َر 
 زیٍد. ما غادَر أحٌد غیَر ناقٍة، ما نجَح غیُر زیٍد..

الشائع في (ِسوى) كس�ر الس�ی�ن وال�ق�ص�ر، وھ�ن�اك م�ن 
 یضّم السین ویقصرھا، وغیرھم یفتح السین ویمدھا.

(ِسوى) عند (سیبویھ والفّراء) ال ت�ك�ون إال ظ�رف�اً، ف�إذا 
ق��ل��ت: (دخ��َل ال��ح��اض��روَن ِس��وى زی��ٍد)؛ ف��إن (ِس��وى) 
منصوبة على الظرفیة، وإن كانت تُشعر باالستثناء، فھ�ي 

 ال تخرج عن الظرفیة إال لضرورة الشعر.
(ِسوى) مثل (غیر) تأتي ف�ي م�واض�ع رف�ع أو نص�ب أو 
ج�ّر؛ م�ن ش�واھ��د س��ی�ب��وی��ھ ب��ی�ت (ال�م��رار ب��ن س��الم��ة 

 العقیلي):
"وال ینِطُق الفحشاَء َمْن كاَن ِمنھُُم... إذا ج�ل�ُس�وا ِم�نَّ�ا أو 

 ِمن ِسوائِنا". 
 خرجت عن الظرفیة وجاءت مجرورة بحرف الجّر.

من شواھد استعمالھا مرفوعة بیت (محم�د ب�ن ع�ب�د هللا 
 المدني):

"وإذا تُباُع كریم�ةٌ أو تُش�ت�رى... فِس�واَك ب�ائِ�عُ�ھ�ا وأن�َت 
 الُمشتري". 

 خرجت عن الظرفیة وجاءت مرفوعة باالبتداء.
م�ن ش��واھ�د خ�روج (س�وى) ع�ن ال��ظ�رف��ی�ة م�ن��ص�وب��ة 

)؛ بیت لشاعر مجھول:  بوقوعھا اسم (إنَّ
�لُ�ھُ  �ٍل... وإنَّ ِس�واَك َم�ْن ی�ؤمِّ "لدیَك كفیٌل بال�ُم�ن�ى ل�م�َؤمِّ

 یَشقَى".
................... 

 األفعال: (لیَس، ال یكوُن، َخال، َعدا، َحاشا): -2
نجَح ال�ط�الُب ل�ی�َس زی�داً. (زی�داً) خ�ب�ر ل�ی�س م�ن�ص�وب 

 واسمھا ضمیر مستتر وجوباً.
ن�ج�َح ال�ط��الُب ال ی��ك�وُن زی�داً. (زی��داً) خ��ب�ر (ال ی�ك��وُن) 

 منصوب، واسمھا ضمیر مستتر وجوباً.
نجَح الطالُب خال زیداً. (زیداً) مفع�ول ب�ھ ل�ل�ف�ع�ل (خ�ال)، 

 منصوب. 
 نجَح الطالُب عدا زیداً. (زیداً) مفعول بھ للفعل (عدا).

مالحظة: إذا س�ب�ق�ت (م�ا) ال�م�ص�دری�ة (خ�ال) و(ع�دا)؛ 
یت�وج�ب ك�ون�ھ�م�ا ف�ع�ل�ی�ن ن�اص�ب�ی�ن ل�م�ا ب�ع�دھ�م�ا ع�ل�ى 

 المفعولیة:
 نجَح الطالُب ما خال زیداً. نجح الطالُب ما عدا زیداً.

على خالف ما رأي الكسائي (شیخ المدرسة الكوف�ی�ة) أنَّ 
 (ما) زائدة وما بعد (خال، وعدا) مجرور بھما.

 قال الفرزدق، ھمام بن غالب: 
لَ�ھُ�م... ع�ل�ى ال�بَ�ریَّ�ِة ب�اإلس�الِم  "حاشا قریشاً فإنَّ هللاَ فضَّ

 والدیِن".
 قریشا مفعول بھ للفعل حاشا، ویقال: (حاَش، وَحَشا).

ال نقول: (ما حاشا) بأن تسب�ق�ھ�ا (م�ا) ال�م�ص�دری�ة، وإْن 
 وَرَد خالفھ فإنھ نادر في كالم العرب.

مالحظة: فاعل األفعال (خال، عدا، وحاشا) ضمیر مستت�ر 
 وجوباً.

.................... 
 الحروف: (خال، عدا، حاشا). -3

ذكرنا أن الك�ل�م�ات ال�ث�الث ت�أت�ي ف�ي االس�ت�ث�ن�اء أف�ع�االً، 
تنصب مفاعیل، وفاعل كل منھا ضم�ی�ر مس�ت�ت�ر وج�وب�اً، 
وأن (خال، وعدا) یتوجب أن یكونا فعل�ی�ن إذا س�ب�ق�ت�ھ�م�ا 
(ما) المصدریة؛ واآلن نتحدث عنھما حینما ی�أت�ي االس�م 
بعدھما مجروراً؛ فذلك یستوجب أن ی�ك�ون�ا ح�رف�ی�ن، أم�ا 
(حاشا)؛ فمثلھما، تأتي فعالً إذا نص�ب�ت م�ا ب�ع�دھ�ا ب�دون 
شرط سبقِھا ب(م�ا) ال�م�ص�دری�ة)، وح�رف�اً إذا ج�ّرت م�ا 

 بعدھا:
فاَز المتسابقوَن خال واحٍد. فازت المتسابقاُت عدا واح�دٍة. 

جیَن حاَشا المھملیَن.  كافأْنا المتخرِّ
................... 

نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقدیم المادة بأس�ل�وب س�ل�س 
 یستفید منھا الجمیع.

 (حروف الجّر). 25نلتقي وإیّاكم في الحلقة القادمة 
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 التقدیم:
لقد كان ومازال الشاعر زامل سعید فتاح أح�د 
األطواد المھمة في الشعر الش�ع�ب�ي ال�ع�راق�ي 
وخاصة في عقدي السبعینات والثمانینات من 
القرن الماضي لما ج�ادت ب�ھ ق�ری�ح�ت�ھ ع�ل�ى 
األغنیة العراقیة من روائع الیمكن أن یطویھ�ا 
النسیان فقد غنى لھ الك�ث�ی�رون م�ن م�ط�رب�ي 
العراق أجمل أغانیھم نذكر منھم ی�اس خض�ر 
وحسین نعمة وس�ع�دون ج�اب�ر وف�ؤاد س�ال�م 
وغیرھم . ورغم تحفّظ زامل سعید فتاح ع�ل�ى 
نسبھ القبائلي طیلة فترة حیاتھ إال إّن ف�ط�رت�ھ 
كجنوبي وأسمھ دلتا ع�ل�ى ك�ون�ھ م�ن ق�ب�ی�ل�ة 
السواعد الجنوبیّة التي تعتبر منطقة ال�ك�ح�الء 

 في محافظة میسان موطنھا األصل.
 

 الوالدة:
ولد الشاع�ر زام�ل س�ع�ی�د ف�ت�اح ف�ي م�دی�ن�ة 

 1941الناصریة جنوب العراق عام 
 

 الدراسة:
اكمل دراستھ االبتدائیة والث�ان�وی�ة ف�ي ن�ف�س 
مدینتھ التحق بعدھا بمعھد ال�م�ع�ل�م�ی�ن ح�ی�ث 
تخرج منھ وعیِن ب�وظ�ی�ف�ة م�ع�ل�م ف�ي ن�ف�س 
محافظتھ في الستین�ات م�ن ال�ق�رن ال�م�اض�ي 
وبعدھا انتقل الى بغ�داد ك�م�ع�ل�م ف�ي ال�ن�ش�اط 

 الفني لمدیریة التربیة .
 

 جنوبي الجمیللزامل صاحب الصوت ا
من خالل تعایشھ في بیئة ریفیة ف�ق�د م�ن�ح�ت�ھ 
احساساً مرھفاً م�م�ل�وءاً ب�الص�دق وك�ان ل�ھ 
صوت غنائي جمیل لكنھ اخذ بنصیحة صدیق�ھ 
وابن مدینتھ الملحن (طالب القره غولي) ب�أن 
یس�ت�م�ر ف�ي ك�ت��اب�ة الش��ع�ر الن�ھ ش�اع�ر ذو 

 خصوصیة الیملكھا غیره من الشعراء
 

 تأثیر الناصریّة على زامل سعید فتاح:
زامل سعید فتاح المولود في منطقة الناصریة 
اخذ من البدعة وداعتھا وغنائیتھا وتناغم�ھ�ا 
وحوارات بالبلھا ونوارسھا مع الغ�راف ذل�ك 
النھر المتحول الى حبل سریة للبدع�ة ی�ح�ف�ظ 
اسرارھا ویدون اغانیھا وی�رح�ل ب�ھ�ا ب�ع�ی�دا 
بعیدا لیترنم بھا عندما یخلو الى ن�ف�س�ھ وھ�و 
یمر بین الصحارى وال�ب�ی�د ال�م�وحش�ة واخ�ذ 
زامل من الشطرة ھویتھا ووعیھا الس�ی�اس�ي 
والحضاري ..تلك الھویة الت�ي رب�م�ا ج�م�ع�ت 
معھا مدینتي ( طویریج ) و ( ال�ح�ي ) ح�ی�ث 
اطلق على كل منھم�ا اض�اف�ة ل�ل�ش�ط�رة اس�م 
( موسكو الزغیرة ) وھي تسمی�ة ت�غ�ن�ي ع�ن 
الكثیر من الشرح وھویة ذات لون احمر حت�ى 
في ساعات اخت�الط االل�وان واخ�ذ زام�ل م�ن 
الناصریة انف�ت�اح�ھ�ا وس�ع�ت�ھ�ا واح�ت�ض�ان�ھ�ا 
الجمیع اضافة الرثھ�ا ال�ح�ض�اري وال�ث�ق�اف�ي 
الممتد الكثر م�ن س�ت�ة االف س�ن�ة ل�ذا خ�رج 
اغلب شعر زامل وھو یحمل رق�ة ال�ع�ص�اف�ی�ر 
وعذوبة الغراف وعبق ال�ت�اری�خ وال�ح�ض�ارة 
وتھویمات العشاق وآمال ال�ح�ال�م�ی�ن اض�اف�ة 

لوعي المعذبین والمسروقین وال�م�ت�ع�رض�ی�ن 
لالضطھاد وارى ان القیثارة التي ورثناھا من 
اسالفنا كانت على م�دى ق�رون م�ن ال�ت�اری�خ 
تلوذ بصمت وق�ور ح�ت�ى وص�ل زم�ن زام�ل 
سعید ف�ت�اح واخ�رج�ھ�ا ش�ع�ره م�ن ص�م�ت�ھ�ا 
وداعبت اوتارھا أنامل محسن فرحان وك�م�ال 
السید وطالب ال�ق�ره ق�ل�ي فص�دح�ت اص�وات 

 حسین نعمة ویاس خضر وقحطان العطار.
 

 دیوان المكیّر لزامل سعید فتاح :
م ف�ي م�ط�ب�ع�ة 1971طبع ھذا الدی�وان ع�ام 

) قص�ی�دة م�ن�ح م�ن 35الجامعة ببغداد وفیھ (
بین وری�ق�ات�ھ اغ�ان�ي ع�راق�ی�ة م�ھ�م�ة الزال 
العراقیون یتذكرونھا ویتغ�ن�ون ب�ھ�ا واغ�ن�ی�ة 
(ھذا آنھ) للملحن طالب القره غولي. وكلم�ات 
اغنیة ( جذاب ) والتي لحنھا وغ�ن�اھ�ا ط�ال�ب 
الق�ره غ�ول�ي وال�ذي اخ�ذ حص�ة االس�د م�ن 

 قصائد ھذا الشاعر.
ویعتبر ھذا الدیوان رافداً ل�الغ�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
فقصائده الشعریة بحكایاتھا وبنائھا قد ت�ك�ون 
السر الذي سحرنا بھ المطرب حس�ی�ن ن�ع�م�ة 
عندما غ�ن�ى ف�رد ع�ود وھ�ي م�ن م�ق�ط�ع�ی�ن 
شعریین كل مقطع یحتوي على صورة شعریة 
ذات داللة لم تعرفھا االغنیة العراقیة قبل فترة 

 الستینیات.
 

 معنى المكیّر باللھجة العراقیّة :
المكیر: وحس�ب م�ا ھ�و م�ع�روف ب�ال�ل�ھ�ج�ة 
العراقیة ھو الشارع المعبد ب�االس�ف�ل�ت ی�ؤدي 
الى زقورة اور في الناصریة وھ�ي م�ن آث�ار 
السومریین وتبعد عن مدینة الناصریة ق�راب�ة 

كم) وال�ط�ری�ق االس�ف�ل�ت�ي ال�م�ؤدي ال�ى 15(
الزقورة یمر بمحطة قطار الناصری�ة ل�ذا ظ�ن 
البعض ان (المكیر) ھو محطة القطار نف�س�ھ�ا 
وھذا اشكال ولد بوالدة القصیدة الت�ي ت�ح�م�ل 
اسم الدیوان خصوصاً بعد ان اصبحت اغ�ن�ی�ة 
مشھورة عرفھا  الجمھ�ور ال�ع�راق�ي بص�وت 
المطرب یاس خضر وال�ح�ان ال�راح�ل (ك�م�ال 

 1969السید) عام 
 

 زامل سعید فتاح وعرش األغنیة العراقیة:
اع�ت�ل�ى زام�ل س�ع�ی�د ف�ت��اح ع�رش االغ�ن�ی��ة 
العراقیة فكلم�ات�ھ ت�ن�ب�ض ب�م�ش�اع�ر ص�ادق�ة 
وتحمل اروع الصور الشعریة التي تدخل ال�ى 
القل�ب ب�دون اس�ت�ئ�ذان وك�م�ا ی�ق�ال (ان ك�ل 

 مایخرج من القلب یدخل الى القلب).
 

 زامل سعید فتاح وبغداد:
م 1970عند انتقالھ الى اط�راف ب�غ�داد ع�ام 

وتزوج واستقر فیھا ولقد التقى بال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الش�ع�راء وال��م�ط�رب�ی��ن وت�أث��ر ب�ال�ح��ی�اة ف��ي 

م إثر ح�ادث 1983العاصمة لحین وفاتھ سنة 
 مروري مؤسف.

 
 عادل سعد دیوان قّدم لدیوان المكیّر

یقول عادل سعد دیوان في مقدمتھ التي كتبھ�ا 
لدیوان ( ال�م�ك�ی�ر ) الص�ادر ف�ي ب�غ�داد ع�ام 

) قصیدة واصفا  35والمحتوي على (  1971
شعر زامل سعید فتاح : (إن شعر زامل سع�ی�د 
فتاح، ھو ن�زوح مس�ال�م ف�ي ب�ق�اع ال�ذاك�رة، 
یفشي أس�رار ال�غ�ص�ون واإلن�ت�ظ�ار، وی�ت�ق�د 
بالملوحة الطازحة. ولھذا.. ل�ھ�ذا ی�ن�ب�غ�ي أن 

 نغنیھ.
 

 قال فیھ الشاعر  ابراھیم الوائلي :
زامل سعید فتاح، ذلك النج�م ال�ج�ن�وب�ي ال�ذي 

 سطع وتوارى وھوى
بسرعة ورحل قبل أوانھ.. انھ شج�ن ج�ن�وب�ي 

ومفردة رائ�ع�ة، وش�اع�ری�ة م�ب�ھ�رة، ت�غ�ن�ى 
بحواضر الجنوب، وقد أم�ع�ن زام�ل ف�ي ذك�ر 
ال�ح�واض��ر ال�ج��ن�وب�ی��ة ب�دا م�ن ق��ل�ع�ة س�ك��ر 
والش�ط�رة وب�دع��ت�ھ ال�غ��اف�ی�ة ع��ل�ى ال�غ��راف 
والجبای�ش وال�ح�م�ار وذك�ر ب�غ�ل�واه الس�م�ك 
والطیر فكان یجید الربط الجدلي بین األراجی�ز 
السومریة ونخیل الرافدین كما أنھ غازل لكش 
وأور ووقف على (المكیر).. فبا� عل�ی�ك م�ن 
یستطی�ع أن یص�ور ال�م�ك�ی�ر ب�ھ�ذه الص�ورة 
الرائعة ل�وال ش�اع�رن�ا ال�ذي ع�اش ال�رح�ی�ل 
والمكیر، تلك الصحراء المقفرة التي تقع على 
تخوم الناصریة، تباكى ال�رج�ل ع�ل�ى االط�الل 
ورسم بریشة ل�وك�ال�زی�ك�ي مس�ل�ة س�وم�ری�ة 
جدیدة وخص بھا الریل ب�ع�رب�ات�ھ ال�م�ت�ث�اق�ل�ة 

 وزعیقھ المخیف.
 

 یصفھ سعد صاحب قائال :
الشاعر االبرز في جیل السبعینیات انھ ش�ج�ن 
جنوبي ومفردة رائعة، وشاعریة مب�ھ�رة م�ن 
المؤسسین االوائل لذائقة غنائیة جدیدة ك�ت�ب 
العشرات من االغاني التي ما زالت ت�ردد ال�ى 
ھذه الل�ح�ظ�ة وك�أن�ھ�ا ك�ت�ب�ت ل�ھ�ذا ال�زم�ان. 
استطاع زامل سع�ی�د ف�ت�اح اخ�ت�ی�ار اس�ل�وب�ھ 
الممیز وشق طریقھ في دروب االبداع، وك�ان 
متفردا الى حد كبیر برغ�م االس�م�اء ال�ك�ب�ی�رة 
التي رافقت بزوغ نجمھ الشعري امثال زھ�ی�ر 
الدجیلي وكاظم الرویعي وجبار الغزي ون�اظ�م 
السماوي وابو سرحان والشاع�ر ال�م�خ�ض�رم 

 جودة التمیمي.
 

 نجم سبعینیات القرن الماضي:
كانت سبعینیات القرن الماضي ف�ت�رة خص�ب�ة 
في المجالین االدبي والفني وان�ت�ع�ش�ت ف�ی�ھ�ا 
ال�ح�رك�ة االدب�ی�ة وال�ف�ن�ی��ة ونش�ط ال�م�س��رح 
واالغنیة وقدمت اعمال راقیة ورائ�ع�ة واب�دع 
الفنانون في المجاالت الفنیة االخرى ابداع�ات 
التقل عن ما انجز في مجال المسرح واالغنیة 
والشعر ال�م�غ�ن�ى وھ�ي ف�ت�رة ت�ك�اد التش�اب�ھ 
الفترات والحقب الطویلة التي مربھ�ا ال�ع�راق 
رغم ان المتسلط فیھا على الحك�م ك�ان ح�زب�ا 
الیؤمن بوجود االخر اال ان�ھ ك�ان ف�ي ب�دای�ة 
اع��ت��الئ��ھ الس��ل��ط��ة وك��ان یس��ع��ى ل��المس��اك 
والتشبث بالسلطة والسیطرة بقوة فك�ان ع�دم 
وضع الفنانین واالدب�اء وال�ك�ت�اب والش�ع�راء 
ت��ح��ت ال��م��راق��ب��ة ل��ذا ك��ان االب��داع وك��ان��ت 
السبعینات مرحلة ذھبیة وكان ف�رس�ان�ھ�ا ف�ي 
كل ضروب االدب والفن ع�الم�ات ف�ارق�ة ف�ي 
ت���اری���خ ال���ع���راق ال���م���ح���م���ل ب���االح���زان 
وال��ح��روب.وبض��اع��ة ش��ح��ی��ح��ة م��ن ال��ف��رح 
واالبداع ونحن الیوم في ضیافة اح�د ف�رس�ان 
مرحلة االبداع مرحلة السبع�ی�ن�ات ف�ي م�ج�ال 
الشعر واالغنیة انھ الشاعر زامل سعید ف�ت�اح 
ذلك االسم او الشاعر الذي ماذك�رت االغ�ن�ی�ة 
العراقیة في عصرھا الذھبي اال وذك�ر م�ع�ھ�ا 
وماورد اسمھ في حدیث او بحث او م�وض�وع 
اال وتسارعت الى الذھن عی�ون ق�الئ�ده ال�ت�ي 
طوق بھا جید القص�ی�دة الش�ع�ب�ی�ة واالغ�ن�ی�ة 

 العراقیة في فترة من اخصب فتراتھا .
 

 في ظروف غامضة مات زامل سعید فتاح:
مات بظروف شبھ غامضة وازداد غ�م�وض�ھ�ا 
بعد ان رحل في االیام االخیرة اھ�م ش�ھ�ودھ�ا 
ففي إحدي لیالي بغداد الشتویة من اواخر عام 

خرج زامل سعید فتاح من مبني إت�ح�اد  1983
األدباء وكان بمعیة المخرج نبیل إبراھیم الذي 
كان یقود السیارة التي سرعان ما اص�ط�دم�ت 
بسیارة أخري، لیكون ھذا الشاعر زامل سعید 
فتاح شاعر (المَكیَّر) الضحیة الوحیدة في ھذا 

ال���ح���ادث ال���ذي ك���ث���رت ع���ن���ھ األق���اوی���ل 
والشبھات،والغموض الذي لف نھایة الشاعر 

 كبدایتھا.
 

 زامل سعید فتاح من قبیلة السواعد :
كان یلف بدایة حیاتھ ال�غ�م�وض ع�ن اص�ول�ھ 
التي یقول البعض انھ لیس من البدعة والم�ن 
الناصریة وانما ھو من العمارة ومن عش�ی�رة 
السواعد ودلیل اسم زامل الذي ھ�و ( م�ارك�ة 
مسجلة ) للسواعد دون غیرھم تیّمنا بالش�ی�خ 
زام��ل الس��اع��دي ال��م��ع��روف ع��ن��د ع��م��وم 

 العراقیین .
 

الشاھد الوحید على ال�ح�ادث ال�م�روري م�ات 
 قتال بالرصاص في سوریا

لقد توھج زامل سعید فتاح ك�ن�ج�م ف�ي س�م�اء 
القصیدة المغناة على امتداد العقد الس�ب�ع�ی�ن�ي 
حتى تفرد من دون ان ی�زاح�م�ھ ش�اع�ر اخ�ر 
وتھافت المطربون والمحلنون على بابھ حت�ى 
بدى كأنھ الشاعر الوحید واقترب من السلط�ة 
والحاكم حتى اضحت قصائده فی�ھ�ا ك�أن�اش�ی�د 
وطنیة غ�ی�ر رس�م�ی�ة ت�ق�رأ ف�ي م�ن�اس�ب�ات�ھ�ا 
واحتفاالتھا وانطفأ فجأة ومن غ�ی�ر م�ق�دم�ات 
بحادث مروري مثل كثیر من ال�ح�وادث ال�ت�ي 
تبدو كحوادث طبیعیة ولكنھا تأخذ المعارضین 
للسلطة مما یضفي علیھ شيء من ال�غ�م�وض 
ویثیر حولھ الشبھات ویجعل المرء في ح�ی�رة 
من امره فالشاعر كان یبدو كأنھ بعیش ش�ھ�ر 
عس�ل م��ع الس��ل��ط�ة وی��م��وت ع��ل��ى ط��ری��ق��ة 
معارضیھا كما ان الشاھ�د ال�م�ھ�م ب�ال�ق�ض�ی�ة 
یموت ب�رص�اص م�ج�ھ�ول�ی�ن ف�ي ال�ع�اص�م�ة 

وتقید القضی�ة  2007السوریة في اواخر عام 
ضد مجھول ولم یصرح قبل موتھ بشيء ول�و 
یسیر عن موت الشاع�ر ع�ل�م�ا ان�ھ م�ن ك�ان 

 یقود السیارة المصطدمة بسیارة اخرى .
 

 من قصائد الشاعر :
 جذاب دولبني الوكت 

 حیل اسحن بروحي سحن
 َسیَّر علینھ الھوي

 لولیلھ فتّح طفل
 ھذا آنھ... وھذاك إنت

 مشیت ویاه للمَكیَّر أودعنھ
 یا غریب الدار من دار األھل 

 سنتین أودیلك خبر
 یعیني علیمن اربیّھ

 روحي طریِّھ وتشتھي 
 قداح .. والقداح یذبل من ترید اتجیسھ

 نسینھ یا ھوي انسینھ
 عزاز عدنھ

 حاسبینك
 وغیرھن من القصائد المغنّاة وغیر المغنّاة.

........................... 
 المصادر:

 مجلة الصباح الجدید.× 
 موقع النور .× 
 صحیفة الناقد العراقي.× 
 صحیفة الحقیقة.× 
 دیوان الشاعر زامل سعید فتاح.× 

 أدباء منسیون من بالدي

 -ا زا  ح  - 

نابل-عالء األدیب/تونس  

 



تفتتح الكاتبة والخبیرة األكادیمی�ة ف�ي ال�ط�ب�خ،   
وم�درس��ة ط��ب�خ مس�اع��دة ف��ي م��ع�ھ��د ال��ت�رب��ی��ة 
المطبخیة في نیویورك، كاثي ك. كوفمان كتاب�ھ�ا 

م�ؤك�دة أن ”  الطبخ ف�ي ال�ح�ض�ارات ال�ق�دی�م�ة“ 
اإلنسان ھو الحیوان الطباخ، وما م�ن م�خ�ل�وق “ 

آخر سواه یعرض طعامھ للتسخین لیغ�ی�ر م�ذاق�ھ 
قبل أكلھ، وما من مخل�وق س�واه ط�ور ك�ل ھ�ذا 
القدر من األنظمة المعقدة، وال�ع�ادات ل�ل�ح�ص�ول 
على المواد ال�غ�ذائ�ی�ة وت�ح�ض�ی�رھ�ا وت�وزی�ع�ھ�ا 

 ”.واستھالكھا
وطرق األكل األولى عند اإلنسان كانت بسیط�ة، 
فالرجال والنساء في العصر الح�ج�ري، حص�ل�وا 
على الطعام باصطیاد قطعان الحیوانات الكبی�رة، 
التي كانت تغطي الشرق األدنى ومنطقة ح�وض 
البحر المتوسط، كما كانوا یجمعون ما یتیسر من 
الفواكھ والخضراوات الب�ری�ة وال�ح�ب�وب، ال�ت�ي 
یصادفونھا على امتداد طریق�ھ�م ل�زی�ادة أط�ع�م�ة 
اللحوم، ولكن یتفق المؤرخون على عدم م�ع�رف�ة 
كیفیة تحضریھم لطعامھم، وذل�ك ح�ت�ى م�رح�ل�ة 

 استخدام اإلنسان للنار.
انتقل اإلنسان من الموقد إل�ى اس�ت�ھ�الك الس�م�ك 
النھري، كم�ا تش�ی�ر االك�ت�ش�اف�ات واآلث�ار ق�ب�ل 

ع��ام، وخص��وًص��ا ب��ق��ای��ا أق��دم أن��واع  40000
اإلنس�ان ال�ح��دی�ث ف�ي ش��رق آس��ی�ا ال�م��ع��روف 
بالتیانیوان، ومن السمك ظ�ھ�رت آث�ار اس�ت�خ�دام 
الطحین في أوروبا وبالتالي الخبز غیر ال�م�خ�م�ر 

 أو خبز الفطیر.
في بالد الرافدین اختلفت األطعمة بحسب الطبق�ة 
االجتماعیة، إذ لم یعتاد الفالحون أك�ل م�ا ی�أك�ل�ھ 
رجال ال�دی�ن واإلداری�ون وال�م�ل�وك وأص�ح�اب 
المناصب، وكان بینھم ف�رقً�ا ش�اس�ًع�ا ف�ي أن�واع 
ال�ط�ع��ام وآداب ال��ج�ل�وس ع�ل�ى ال�م�ائ��دة وع��دد 

 الوجبات الیومیة.
ومثال على ذلك، اعتبرت األطعمة المصنعة م�ن 
الحنطة أو الشعیر مثل الكعك والخ�ب�ز، م�ن أھ�م 
المأكوالت وكان ینظر إلیھ�ا ع�ل�ى أن�ھ�ا ع�الم�ة 
على التحضر، بالعكس من األغذیة الت�ي ت�ع�ت�م�د 
على الحلیب واللحوم، فقد كانت تعتبر واحدة م�ن 
األطعمة غیر المتحضرة العتماد البدو والبرابرة 

 علیھا بشكل كبیر.
والحقًا، أثر نظام ملكیة األراض�ي ع�ل�ى ال�ث�روة 
الغ�ذائ�ی�ة وأم�ن ال�ط�ع�ام، ف�ق�د أص�ب�ح�ت ل�ح�وم 
الحیوانات الداجنة غالیة جًدا، ومتوفرة فقط ل�م�ن 
یملك أرض وی�رب�ي ال�ح�ی�وان�ات ف�ي م�زرع�ت�ھ 
الخاصة، وھذا بالعكس من الفقراء الذین ات�ج�ھ�وا 
إلى األطعمة البریة الت�ي ن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا األغ�ن�ی�اء 
بازدراء، لكنھم في نفس الوقت، كانوا یت�م�ت�ع�ون 
باصطیادھا كنوع م�ن ال�ت�رف ال�م�ع�ی�ش�ي ع�ل�ى 

 اعتبار أنھا ھوایة ریاضیة.
بعد ذلك، ومع انتقاص ال�ط�رائ�د ال�ب�ری�ة ت�وج�ھ  

البدائیون لالعتماد عل�ى ال�زراع�ة، ورغ�م أن�ھ�ا 
أرغمتھم على انتظار نموھا طویًال، فإنھا ك�ان�ت 
توفر فوائض طع�ام ل�ھ�م، وھ�ذه ال�زی�ادة ك�ان�ت 
تحفظ في مخازن ومس�ت�ودع�ات ل�ی�س�ت�خ�دم�وھ�ا 
مج�دًدا ع�ن�د ال�ح�اج�ة، وی�ح�م�وھ�ا م�ن الس�رق�ة 
والتلف، ونتیجة لھذا االستقرار، تشك�ل�ت ال�ق�رى 
والبلدات والمدن ومن ثم ال�ح�ض�ارات، وت�ح�ول 
ال��ب��دائ��ی��ون إل��ى م��زارع��ی��ن مس��ت��ق��ری��ن، وھ��ذا 
بالمقارنة مع طراز حیاة الص�ی�د ال�ت�ي ك�ان�ت ال 
تستغرق أكثر من ثالث ساعات ی�وم�یً�ا ل�ت�أم�ی�ن 

 قوت الیوم.
كانت تزین م�وائ�د ال�ط�ب�ق�ات ال�غ�ن�ی�ة ب�األوان�ي 
الفضیة والذھبیة والبرونزیة، بینما تكسى م�وائ�د 
الفقراء باألواني ال�خ�ش�ب�ی�ة وال�ف�خ�اری�ات، وف�ي 
أحیان كثیرة كان یتم االستغناء عن ھ�ذه األدوات 

لتناول الطعام ب�أط�ب�اق ج�م�اع�ی�ة وع�ن ط�ری�ق 
 األصابع.

في األدب السومري ذكر أن الح�ل�ی�ب ك�ان ی�ق�دم 
في أوعیة من مرمر لآللھة في المعابد، وھ�ذا م�ا 
أصاب المؤرخون بالشك بشأن مكانة الحلیب ف�ي 
بالد الرافدین، فمن المرجح أنھ إذا اعتلت م�ك�ان�ة 
الحلیب دی�ن�یً�ا أن ی�ج�د ل�ھ م�ت�س�ًع�ا ف�ي قص�ور 
األمراء، واعتبرت األفران الحجریة واح�دة م�ن 
أھم اإلنجازات التي اكتش�ف�ھ�ا الس�وم�ری�ون، ف�ي 
ھذه األفران الحجریة یمكنھم ف�ی�ھ�ا أن ی�خ�ب�زوا 
أرغفة الخبز ومنھم انتقل ھ�ذا اإلن�ج�از إل�ى ك�ل 
العالم الذین یستخدمون ال�ف�رن ال�ح�ج�ري لش�وي 

 الخبز حتى وقتنا ھذا.
مث�ال ع�ل�ى أب�ذخ ھ�ذه ال�والئ�م، ول�ی�م�ة ال�م�ل�ك 
اآلشوري آشور ناصرب�ال ال�ذي أراد االح�ت�ف�ال 
بأعمار مدینة كلخو وباتخاذھا عاصمة لھ، ف�أق�ام 
حفًال لمدة عشرة أیام مستضیفًا آالف الض�ی�وف، 
حیث نق�ش�ت ال�م�واد ال�ت�ي اس�ت�ھ�ل�ك�ت ف�ي ذاك 

، 1951الوقت، على عمود ح�ج�ري وج�د ع�ام 
ومن بی�ن األط�ع�م�ة ال�م�ق�دم�ة أل�ف ث�ور ع�ل�ف�ة 
الشعیر، ومئت�ي وأل�ف م�ن األب�ق�ار الص�غ�ی�رة، 
وألف من األغنام الصغیرة، وألف وأربعمائة م�ن 
االعتیادیة وألف من المسمنة، وغی�رھ�ا ب�اآلالف 

 من الغزالن والظباء واألسماك والجراد.
أما وجبات اآللھة وھي من ال�م�ع�ت�ق�دات ال�دی�ن�ی�ة 
ال��ق��دی��م��ة لس��ك��ان ب��الد ال��راف��دی��ن، أن ل��آلل��ھ��ة 
احتیاجات مماثلة للمتطلبات البشریة، لذلك حظي 
الملوك البابلیون أو اآللھة كما یطلق علیھم بأربع 
وجبات یومیة، ولتلبیة ھذه االحت�ی�اج�ات، ك�ان�ت 
القصور والمعابد ت�ج�م�ع الض�رائ�ب م�ن ال�ن�اس 
على شكل حبوب وحیوانات ومواد أخرى، وم�ن 
ثم یقدمھا ال�ك�ھ�ن�ة ف�ي أوع�ی�ة وأق�داح م�زی�ن�ة، 
ویتركونھا على موائد كبیرة متحرك�ة ویس�دل�ون 
ستائر من الكتان لتأكل اآللھة، ثم تقدم البقای�ا إل�ى 
المقیمین في القصر الملكي وأبنی�ة ال�م�ع�ب�د، وق�د 

 توزع على السكان كصدقات. 
تنقلنا ھذه التفاصیل إلى فكرة أعم�ق ع�ن ت�اری�خ 
المطابخ في األزمنة القدیمة، الت�ي ك�ان�ت تش�ك�ل 
قیمة اجتماعیة ودینیة لدى مختلف الش�ع�وب، إذ 
تمیز كل من�ھ�ا ب�ن�وع وأس�ل�وب م�ع�ی�ن، اق�ت�رن 
باسمھا حتى ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ة، م�م�ا زاد فض�ول�ن�ا 
بخصوص مطابخ الحضارات األخرى وھ�ذا م�ا 

 سنتابعھ في تقریر الحق.
یحدثنا األدیب والمؤرخ العراقي محمود ش�ك�ري 
األلوسي في كت�اب�ھ "ب�ل�وغ األرب ف�ي م�ع�رف�ة 
أحوال العرب" عن ال�م�ائ�دة ع�ن�د ال�ع�رب ق�ب�ل 
اإلسالم، بأنھا اشتھرت ب�اس�ت�خ�دام ل�ح�م الص�ی�د 

 والسویق واأللبان ونبتة القیصوم الصحراویة.
فیما كان أحسن اللحوم عندھم لحوم اإلبل، وك�ان 
منھم من یستطیب أكل الضب، إضافة إلى الم�واد 
ال�ت�ي ی�ط�ب��خ�ون�ھ��ا ن�ب��ت�ة الش��ی�ح الص��ح�راوی��ة، 
واألرانب وغیرھا من حیوانات الصح�راء ال�ت�ي 

 كانوا یصطادونھا.
أما عن أطباقھم وأكالتھم، فیذكر األلوسي الئح�ة 
بأھم طبخاتھم ومنھا "ال�ع�ص�ی�دة" ال�م�ك�ون�ة م�ن 

الدقیق والماء مضافًا لھ سمن ولبن محلّى بالعس�ل 
أو السكر و"الحریقة" المعّدة من الدقیق على ماء 
أو ل��ب��ن ح��ل��ی��ب ف��ی��ح��س��ى وت��ك��ون أغ��ل��ظ م��ن 
"السخینة" التي كانوا یأكلونھا في أوق�ات ال�ف�ق�ر 

 الشدید
من أشھر األكالت العربیة في العصر ال�ج�اھ�ل�ي 
"الثرید"، وھو الخ�ب�ز وال�م�رق أي أن�ھ ال�خ�ب�ز 

 المفتّت مع المرق
إضافة ألكالت كثیرة مشابھ�ة كـ� "الص�ح�ی�رة"، 
أساسھا اللبن المغلي ال�ذي یض�اف إل�ی�ھ ال�دق�ی�ق 
التي تشبھ أكلة "الرغیدة" وكذلك "العذیرة" الت�ي 
تصنع من الدقیق الذي یضاف إلیھ لبن ثم ی�ح�م�ى 
بالرضیف (وھي ال�ح�ج�ارة ال�ت�ي ی�وق�د ت�ح�ت�ھ�ا 

 ویطھى علیھا اللحوم).
وھناك "العكیسة" المكونة من لبن یص�ب ع�ل�ی�ھ 
"اإلھال�ة"، وھ�ي ع�ب�ارة ع�ن ش�ح�م ال�م�واش�ي 
المذاب، و"الفریقة" أس�اس�ھ�ا ال�ح�ل�ب�ة ال�ت�ي ت�ت�م 
إضافتھا إلى اللبن والتمر وت�ق�دم إل�ى ال�م�ری�ض 
والنفساء، و"الصفیف" تطلق ع�ل�ى م�ا "ُص�ّف" 

 من اللحم على الجمر لیشتوي.
وعن حب العرب للجراد فھناك طبق "الع�ب�ی�ث�ة" 
عبارة ع�ن ل�ب�ن ی�ل�ق�ى ف�ی�ھ ال�ج�راد وق�ی�ل ھ�و 
"األقط"، لبن محم�ض ی�ج�م�د ح�ت�ى یس�ت�ح�ج�ر 
ویطبخ أو یط�ب�خ ب�ھ، وخ�الف�ا ل�ب�الد ال�راف�دی�ن 
ومص�ر ف��إن أدب ال��م�ط��ب��خ اإلغ��ری��ق�ي زاخ��ر 
وغزیر "فقد ابتكر اإلغریق فن الكتابة التذویقیة، 
ولم یتعبوا أبدا من م�ن�اقش�ة األط�ع�م�ة، وش�ئ�ون 
الطبخ من منظور نقدي، وك�ل�م�ة "ف�ن ال�ت�ذوق" 
تجمع بین جذرین إغریقیی�ن ی�ع�ن�ی�ان "ال�م�ع�دة" 
و"القوانین" وفي اللغة اإلنجلیزیة الحدی�ث�ة، ی�رد 

التذوق بوصفھ فن األكل الجید وعلمھ، مما یشف 
عن التقدیر اإلغریقي الخرافي ل�ل�ط�ھ�و ال�ف�اخ�ر، 
وبحلول القرن ال�خ�ام�س ق. م، رب�ط اإلغ�ری�ق 
الطعام بالطب في مقاالت تعلیمیة وك�ت�ب�وا ك�ت�ب�ا 
عن الطبیخ، وصل�ت�ن�ا ش�ذرات م�ن�ھ�ا، وأوج�دوا 
مدارس في الطبخ، بل س�خ�روا م�ن ال�ط�ب�اخ�ی�ن 
المخادعین وصوروھم كش�خ�ص�ی�ات ب�ل�ی�دة ف�ي 
المسرحیات الملھاة اإلغریقیة". وتلف�ت ال�م�ؤل�ف�ة  
كوفمان إلى أن البنى األساسیة للوجبات في ب�الد 
اإلغریق القدیمة كان�ت ت�ت�رك�ز ع�ل�ى ال�ح�ب�وب 
األساسیة التي تجملھا األط�ب�اق ال�ج�ان�ب�ی�ة وھ�ي 
األطباق الثانویة أو ال�م�ق�ب�الت ال�م�ح�ض�رة م�ن 
اللحوم واألسماك والخ�ض�ر وال�ف�واك�ھ وال�ب�ق�ول 
واأللبان، وفي العصر الكالسیكي كانت الوجبات 
الرسمیة تؤكل عموما من دون خ�م�ور، ت�ظ�ھ�ر 
الخمرة في الولیمة أي حفلة الشراب بعد اك�ت�م�ال 
وجبة األكل الرئیسیة، وتمتد الولیمة من م�ن�اقش�ة 
موضوع تأملي إلى نوبات الشرب المعربدة الت�ي 
ت�ن�ت�ھ�ي ب�ال�م�وس��ی�ق�ی�ی�ن واألل�ع�اب االح��ت�ف�ال�ی��ة 
والمحظیات والسلوك الشائن، أما الوجبات غ�ی�ر 
الرسم�ی�ة ف�ق�د تض�م ال�خ�م�رة، وت�م�ی�ل ال�م�آدب 
واالحتفاالت العامة، یتمدد الرجال البالغون بینم�ا 
ی�ج�ل�س الص�ب�ی�ان وال��رج�ال األق�ل م�ن�زل�ة ف��ي 
الحضور، ویتناولون تلك األطعمة ال�ت�ي ی�خ�ت�ار 
إعطاءھا لھم والذكور الكبار، وكان یطل�ق ع�ل�ى 
ھؤالء المتواكلین اسم الطفی�ل�ی�ی�ن، وی�ق�دم األك�ل 
على موائد صغیرة یشترك في أكثرھ�ا اث�ن�ان أو 
ثالثة آكلین، وتس�ت�خ�دم الس�ك�اك�ی�ن وال�م�الع�ق، 
وكانت الجفان واألوعیة وأدوات الشرب الفردی�ة 

تصنع من الطین أو المعادن كالف�ض�ة أو ال�ذھ�ب 
 أو البرونز.

وكانت أدوات المطبخ عب�ارة ع�ن ِج�رار وأواٍن 
فخاریة ُمتنوعة األشكال وأباریق وأدوات م�ائ�دة 
وأواٍن أخرى مختلفة وموائد ذات قوائم ثالث�ة أو 
أربعة إلعداد الطعام، وكان الطاھي یب�دأ ب�وْض�ع 
الدُّھن داخل القِدر، ومن الُمحتَمل أیًضا أن ت�ك�ون 
ك م�ا  محتویات القِدر من الخضار الُمتبَّل، ثم یُحرِّ
بداخل القِدر بمغرفٍة كبیرة ویتبیَّن ك�ل ذل�ك م�ن 
خالل مناظر الطھي الت�ي ج�اءت ع�ل�ى ُج�دران 
خ ب�ع�ص�ر  مقابر األفراد في س�قَّ�ارة وال�ت�ي ت�ؤرَّ

 الدولة القدیمة.
ولقد اختل�ف�ت أش�ك�ال أوان�ي ال�ط�ھ�و ب�اخ�ت�الف 
أشكال المواقد التي كان یتمُّ الطھو علیھا، وكان�ت 
األواني الفخاریة ھي األكثر اس�ت�خ�داًم�ا ف�ي ھ�ذا 
َع�ت ال�م�واق�د ال�ت�ي اس�تُ�خ�ِدم�ت ف�ي  الشأن وتنوَّ
أغراض الطھو ما بین الصغیرة والكبی�رة؛ وِم�ن 
عت أیًضا أواني الطھو م�ا ب�ی�ن ص�غ�ی�رة  ثَمَّ تنوَّ
الحجم وكبیرة الحجم، وكانت ھذه المواقد ع�ب�ارة 
فة  عن ُكتلة من الحَجر غالبًا ُمستطیلة الشكل ُمجوَّ
من أعلى، بحیث یُم�أل ھ�ذا ال�ت�ج�وی�ف ب�ال�وق�ود 

 الُمشتِعل ویوَضع فوقَھ إناُء الطھو.
ولقد ُعثر على أواٍن حجریة ربما كان لھ�ا ِص�ل�ة 
بأغراض طھو أو تقدیم الطع�ام، ف�ف�ي أح�د آب�ار 
الدفن الموجودة ِضمن مجموعة زوسر بس�ق�ارة، 
ُعثر على طاسٍة أو سلطانیة من الحجر الجی�ري، 
تُشبِھ قوالب إنضاج الُخبز وال�ح�ل�وى وب�ھ�ا آث�ار 
د احتمالیة است�خ�دام�ھ�ا ف�ي ھ�ذا  االستخدام، ویَُؤكِّ
الغَرض أنھ ُعثر بنفس المكان على تمثال لس�ی�دٍة 
جاثیة تقوم بعملیة صناع�ة ال�ُخ�ب�ز. وف�ي إح�دى 
مقابر دیر البرشا ُعثر على سلطانیٍة من ال�ح�ج�ر 
الجیري، ُوِج�د ب�داخ�ل�ھ�ا آث�ار اح�ت�راق وتَ�ب�یَّ�ن 
�ٍة  بالدراسة أنھا استُخِدمت في تجھیز تقِدمة خ�اصَّ
للُمتوفَّى، ربم�ا ك�ان إع�داد وت�ج�ھ�ی�ز ن�وع م�ن 
خ ھ�ذه ال�م�ق�ب�رة  القُربان كطعاٍم ل�ل�ُم�ت�وفَّ�ى، ت�ؤرَّ

 بعصر الدولة الوسطى.
أما المواقد المستعملة  سابقا منھا الطابون: دائ�رة  
ترابی�ة م�ف�ت�وح�ة الس�ق�ف، ص�م�م�ھ ال�ف�الح�ون؛ 
لصناعة الخبز من التربة الجیری�ة ب�ع�د خ�ل�ط�ھ�ا 
بمادة التبن والماء وتعریضھ ألشعة الشمس حتى 
ی�ج��ف، ث��م ی��ط�م��ر ب�ع��د ذل��ك ب��ال�رم��اد وروث 
الحیوانات الجاف (الزبل)، بعد تغطی�ة ال�ط�اب�ون 
بغطاء حدیدي خاص، وی�وض�ع داخ�ل�ھ ح�ج�ارة 
مكورة ملساء ی�ط�ل�ق ع�ل�ی�ھ�ا اس�م ال�رض�ف أو 
الرظف، ویوقد علیھ النار حت�ى یص�ب�ح ب�درج�ة 
حرارة كافیة إلنضاج العجین، ینبغي الم�ح�اف�ظ�ة 
على درجة الحرارة ھذه ب�اس�ت�م�رار م�ن خ�الل 
إضافة (الزبل) یومیاً ع�ل�ى ال�ط�اب�ون، اس�ت�خ�دم 
الفالحون الطوابین أیض�ا ل�ل�ت�دف�ئ�ة ع�ب�ر ط�م�ر 
الحطب الج�اف ف�ي ال�زب�ل ل�ن�ص�ف ی�وم ح�ت�ى 
یتحول إلى فحم ملتھب، ثم یخرج�ون�ھ م�ن رم�اد 

 الزبل ویوضع في الطابون.
وكذلك صاج لصنع الخبز: وھو صحیفة مع�دن�ی�ة 
رقیقة مقعرة تستعمل لصنع خبز الشراك الرقی�ق 
من العجین غیر المخمر، یست�ع�م�ل ب�ك�ث�رة ع�ن�د 
البدو. ویستخدمھ األھالي في الریف في األف�راح 
والمناسبات إلعداد خ�ب�ز الش�راك ع�ل�ى الص�اج 

 الستعمالھ كثرید للمنسف.
المرجع: الطبخ في الحضارات القدیمة. كاثي ك. 

 كوفمان.
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كالنحل یطوقون بیوتھم بعسل براءتھم وطیبة     

قلوبھم, یعدون الساعات لزوال الشمس، ال�ل�ع�ب 

في أزقة المحلة غایتھم, والتسابق فیما بینھم ھو 

متعتھم. كباقي األطفال، كانت ترمي لوح الخش�ب 

الصغیر على المربعات المرسومة ع�ل�ى األرض, 

جدیلتھا السوداء تتدلى ع�ل�ى ظ�ھ�رھ�ا ال�رق�ی�ق؛ 

تقفز معھا حین تغمض عینیھا وتقول (كبي), ل�م 

یرد احد على قولھا! سوى صوت لم تألف�ھ, وی�داً 

خشنةً لم تعتاد عل�ى م�ل�م�س�ھ�ا، م�ج�م�وع�ة م�ن 

اللصوص, قد خطفوا طفولت�ھ�ا, ل�م ت�ت�م�ك�ن م�ن 

الھرب, ف�ق�د ش�دوا وث�اق�ھ�ا ب�ق�ی�ود م�ن قس�وة، 

وأغلقوا فمھا الصغیر بكلمات التھدید. حینھا ت�رأَ 

لھا وجھ أمھا الذي لم یكن كباقي ال�وج�وه, ف�ق�ط 

 .أعین قاتمة ولثام أسود كان قبالتھا

الریاح تصد سیارة الخاطفین، والشمس ال�زائ�ل�ة 

تعكس بومیضھا لعلھا تخلص نوال من قبضتھ�م, 

وصلوا أدراجھم, فتح�ت ع�ی�ن�اھ�ا ال�ن�رجس�ی�ت�ان 

ب�ت��رق��ب, وج�دت إن��ھ��ا ب�ی��ن م��ج��م�وع��ة أط��ف��ال 

كالمالئكة تغلفھم ثیاب ب�ی�ض وتش�د أج�ن�ح�ت�ھ�م, 

 حبال الشیاطین.

 

تعالى الصراخ بین أروقة ال�دار, ل�م ت�ب�ال�ي ذات 

الشعر األحمر المتفلفل لما سمع�ت, ف�ق�د ش�ع�رت 

بقرصھ في أعلى كتفھا الیمین, رفعت سكینا ك�ان 

بجانبھا حكت ب�ھ ك�ت�ف�ھ�ا ب�ق�وة, س�ق�ط�ت ع�ل�ى 

األرض وامتالء قمیصھا باللون األح�م�ر ال�ق�ات�م, 

كانت نحلة كبیرة تقف على ال�زھ�رة ال�م�رس�وم�ة 

على قمیصھا, امتعضت كثیرا, قام�ت م�ن�ت�ف�ض�ة, 

تشعر بألم شدید في كتفھا, ازداد جنونھا, راح�ت 

مسرعة تصعد الساللم م�ح�دث�ة ط�رق�ات ش�دی�دة. 

أحسوا باقترابھا من حجرت�ھ�م, أن�ت�اب�ھ�م ش�ع�ور 

 :بالخوف

 ھل ستقتلنا اللیلة یا ترى؟ -

م��ازال ص��وت ط��رق��ات أق��دام��ھ��ا ذھ��اب��ا وإی��اب��ا 

 :یرعبھم, حاولت إسكات من معھا من األطفال

 .اصمتوا, إن سمعت أصواتكم قد تزداد غضبا-

فتحت ال�ب�اب ب�ق�وة, ی�دی�ھ�ا ت�رت�ج�ف م�ن ش�دة 

 :الغضب

 من منكم التي عبثت بخلیة النحل؟  -

 

تعالت أصوات البكاء, أخذوا یض�ع�ون رؤوس�ھ�م 

بین أقدامھم, مخافة أن یروا نظرات�ھ�ا الش�ری�رة, 

 :أو أن یقع العقاب على أحدھم, اقتربت منھم

 أني أحدثكم من فعل ذلك؟-

 :أجابت ذات الجدیلة السوداء

كیف لنا أن نعبث بخلیة النحل ونحن مسجونین  -

 .!في ھذه الحجرة

رمقتھا بنظرة تكاد یتطایر منھا الش�رار, خ�ل�ع�ت 

الحزام من وسطھا المترھل, بدأت بضربھا ضرباً 

مبرحاً, ولم ت�ك�ف ع�ن ف�ع�ل ذل�ك, ل�وال ط�رق�ات 

شدیدة على الباب, جعلتھا ت�ح�ذرھ�م م�ن إص�دار 

 .أصوات عالیة وإال ستزداد عقوبتھم

أغلقت الحجرة علیھم, نظرت من ناف�ذة ال�رواق, 

كانت سیارة كبیرة تقف عند ب�اب�ھ�ا, وم�ج�م�وع�ة 

من الرجال ال�م�ل�ث�م�ی�ن, ب�ال�ق�رب م�ن الس�ی�ارة, 

 .تمالكت غضبھا واتجھت صوب الباب

 افتحي ھیا, أین أنت؟ ھل أكلك الذئب؟- 

 .أنا من یأكل الذئب ولیس ھو من یأكلني-

ادخلوا األطفال, یجب أن أض�ع�ھ�م ف�ي ح�ج�رة - 

 .أخرى وأال سیتمردون علي, كما فعل أولئك

ازدادت أصوات الصراخ, األطفال ال یك�ف�ون ع�ن 

البكاء, تكاتفت م�ع�ھ�م أص�وات األط�ف�ال ال�ج�دد, 

قدمت لھم الع�ص�ی�ر ال�م�م�زوج ب�ال�م�خ�در, ح�ت�ى 

تتخلص من صراخھم, وبعد دقائق وجدت الجمیع 

یغط في نوم عم�ی�ق. ت�راخ�ت ف�ي م�ق�ع�دھ�ا ت�ع�د 

األطفال, وھل سیكفي العدد؟ رن الھاتف ال�ن�ق�ال, 

 .أسرعت للرد, ابتسم فوھا بخبث

 

في صباح الیوم التالي, استیقظ األط�ف�ال ب�ع�ی�ون 

ناعسة ملئھا الدمع, یتطلعون من الناف�ذة ل�ع�ل�ھ�م 

یشاھدون احد المارة, حتى یلوحوا بأیدیھم ط�ل�ب�ا 

للمساعدة, لكن عبثا محاوالتھم, فقط ال�ن�ح�ل م�ن 

 .یشاھدھم, ویملئ الخلیة طنین

 

دخلت ذات الشعر األحمر المتفلفل الحجرة, انتقت 

من بینھن األكبر عمرا, جذبتھا من شعرھا البن�ي 

المتحرر, تسابقھُ ھفیف الوریقات, لتعط�ی�ھ�ا إل�ى 

رجل غلب المشیب على محیاه, ع�ادت أدراج�ھ�ا 

وفي یدھا مبلغ من المال, ترمي ب�ھ إل�ى األع�ل�ى 

 :وتغني

 .سأصبح ثریة... سأصبح ثریة-

لم یكن باس�ت�ط�اع�ة األط�ف�ال غ�ی�ر أن ی�الح�ق�وا 

بأعینھم الفتاة ال�ت�ي غ�ادرت, م�ت�ت�ب�ع�ی�ن ح�رك�ة 

السیارة إلى أن اختفت عن األنظار, تركوا النافذة 

مستسلمین ل�ق�درھ�م إال ن�وال ك�ان�ت ت�رك�ز ف�ي 

 .نظرھا على خلیة النحل القریبة من النافذة

ألتفتت إلى باقي األط�ف�ال, تش�د م�ن ع�زم�ھ�م و 

تخبرھم بأنھا وجدت ال�ح�ل ال�ذي ی�م�ك�ن�ھ�م م�ن 

الھرب إن قاموا ب�م�س�اع�دت�ھ�ا. اس�ت�غ�رب�وا م�ن 

 :كالمھا

 وكیف لنا أن نساعدك؟ -

قامت بجمع الحبال التي كانت تكبل�ھ�م, واألط�ف�ال 

تجمعوا یسحبون شراشفھم, وإذا بھ�ا ت�ف�اج�ئ�ھ�م 

وھم یقومون بترتیب خطتھم, رأت إن ال�ح�ج�رة 

مقلوبة رأسا على عق�ب, رف�ع�ت ال�ع�ص�ا وب�دأت 

بضربھم, ق�ام�ت ن�وال ذات ال�ج�دی�ل�ة الس�وداء, 

وطیف أمھا ینادیھا, مستجمعة قواھا بوضع اح�د 

الشراشف على رأسھا ولفھُ بالحبل حول عنق�ھ�ا. 

تجمع األطفال یشدون الحبال حولھا, لم ی�ن�ف�ع�ھ�ا 

الصراخ, فبعد المنزل عن باقي المنازل ساعد في 

عدم سماع صوتھا, سارع احدھم لض�رب خ�ل�ی�ة 

النحل بالعصا التي كانت تضربھ�م ب�ھ�ا, ف�اھ�ت�اج 

النحل وھجم على نافذة الح�ج�رة. خ�رج األط�ف�ال 

مسرعین غالقین الباب خلفھ�م, وت�رك�ھ�ا م�ق�ی�دة 

والنحل یھاجم جسدھا الممتلئ. خمد صوتھا ب�ع�د 

صراع مع النحل ال�ذي ل�م ی�ت�رك م�ك�ان إال وق�د 

 .قرصھا حتى فقدت وعیھا

تسارعت أقدام األطفال في النزول, م�ن ال�ط�اب�ق 

العلوي لیجدوا أنفسھم في قصر كبیر وقدیم لكن�ھ 

خالي من كل شيء سوى سری�ر وب�ع�ض األث�اث 

 :المتھري, وحقائب ملیئة باألموال. صرخ أحدھم

ق�ب�ل أن یص�ل اح�د م�ن  ھیا یجب أن ن�خ�رج  -

 .أعضاء العصابة

 

الطریق كان مل�يء ب�ن�ب�ات الص�ب�ار, و األط�ف�ال 

كانوا حفاة األقدام, حاولوا االبتعاد بأقصى سرعة 

رغم صعوبة المسیر في مثل ھ�ذا ال�ط�ری�ق, دن�ا 

الغروب وھم مازالوا یسیرون دون أن یجدوا م�ا 

یستدلوا علیھ, قررت نوال الب�ق�اء ل�ح�ی�ن ح�ل�ول 

الصباح وإال قد یأكلھ�م ال�ذئ�ب, ح�ی�ن�ھ�ا س�م�ع�ت 

صوت ذات الشعر األحم�ر ت�ھ�رول ك�ال�م�ج�ن�ون�ة 

 :وتصرخ

 .أنقذوني-

 

قررت حینھا أن یلحقوا بھا دون أن تشع�ر ب�ھ�م. 

ھي تسرع وتصرخ, وھم ورائھا إلى إن وص�ل�ت 

إلى المحلة, المتشحة بظالم اللیل, استفاق الن�اس 

على صوت ص�راخ�ھ�ا, أض�ی�ئ�ت األزق�ة وخ�رج 

أھلھا یتفقدون الصوت, عن�دھ�ا أس�رع األط�ف�ال, 

 :واتجھوا صوب منازلھم یصرخون

أنقذونا, أن اللصة التي خطفت طفول�ت�ن�ا ت�ج�ول -

 .في المدینة

  قصة

ا  
 
 

 العراق/شیماء نجم عبد هللا
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الفنان الم�ع�اص�ر "ھ�اري دان�ی�ل م�ای�ك�ل" م�ل�ك      
التعبیر الواقعي، یحدد بأسلوب�ھ ال�ك�ال�س�ی�ك�ي ال�ع�م�ل 
الفني، ككیان ینتمي الى خصوصیتھ تعكس ت�أث�ی�رات 
أش�ك��ال ال��ف��ن ال��م��خ�ت��ل�ف��ة، وال س�ی��م�ا (الس��ری�ال��ی��ة 
والدادائیة) في أوائل القرن العشرین، إال إن ال�ع�دی�د 

إست�ط�اع أن ی�ت�أل�ق  من اللوحات التي رسمھا مایكل 
في التعبیر عن ما یختلج في داخل وجدانھ ال�م�م�ت�ل�ئ 
بجمالیة ورھافة اإلحساس ب�ی�ن ال�ط�ب�ی�ع�ة وال�ح�ی�اة 
ویحولھ الى أعمال ابداعی�ة ی�ج�س�د ف�ی�ھ�ا اب�ت�ك�ارات 
متنوعة، بفعل طبیعت�ھ ال�ف�ط�ری�ة م�ن ق�وى ت�خ�ی�ل�ی�ة 
تأملیة تفیض عن دالالت مؤطرة بالواقعی�ة ال�ف�ائ�ق�ة، 
تحیط بأعمالھ التشكیلیة ال�ف�ری�دة وال�م�ب�ت�ك�رة ال�ت�ي 
تستمد كینونتھا من محیطھ المعرفي والثقافي ال�ف�ن�ي 
وخالل أوائ�ل ال�ع�ش�ری�ن�ات م�ن ع�م�ره أن�غ�م�س ف�ي 
السریالیة، تحت تأثیر الفن�ان األس�ب�ان�ي "س�ل�ف�ادور 
دالي" بینم�ا أظ�ھ�ر ف�ي أس�ل�وب�ھ وت�ق�ن�ی�ت�ھ تش�اب�ھ�اً 
ملحوظًا، باألفكار حول البعد الرابع لتوض�ی�ح ال�ع�ال�م 
الروحي الذي یتجاوز الك�ون ال�م�ادي، ل�م ی�ك�ن ھ�ذا 
النوع كافیًا إلشباع تعطش "الفنان ھاري" ألسل�وب�ھ 
الخاص بل شمل قدرتھ على اإلیحاء البص�ري (ال�ف�ن 
المرئي) لخلق تناغم بین المكونات التشك�ی�ل�ی�ة ال�ت�ي 
تستقي مادتھا الخصبة من أنطولوجیا الثقافیة. تنطلق 
لدیھ األفكار في جانب قدرتھ التعبیریة مما تسھم ف�ي 
إغناء عملیة التذوق الحسي والبصري وخصوًصا في 
المنظر الطبیعي، كانت سلسلة تطوریة حقق إنجازات 
إبداعیة في االستثارة والتقنیة الحدیثة فیھا ج�م�ال�ی�ة 

خلق توازن بصري بی�ن  ینسجھا "الفنان ھاري" في
األلوان واألشكال وال�خ�ام�ات ، ول�دی�ھ خ�ی�ال واس�ع 

في صیاغة لغة األلوان الم�ائ�ی�ة ال�م�غ�ام�رة   ومھارة 
واأللوان الزیتیة الزاھیة في حوارات لونیة تنھل م�ن 

 . الواقع حینًا ومن سحر الطبیعة حینًا آخر
وھكذا جمعنا معھ ھذا الحوار الممتع، الذي تسمو بھ  

اآلراء المتنوعة وشفافی�ة ال�ب�ح�ث وتس�ل�ی�ط الض�وء 
على أھم مستجدات األعمال الفنیة، للفنان التشك�ی�ل�ي 

 .العالمي ھاري دانیال مایكل
 
أخبرنا عن بدایاتك، ومكان والدتك، وال�ب�ی�ئ�ة ال�ت�ي *

    نشأت فیھا وھل ساھمت في نمو موھبتك الفنیة.؟
أنا ھاري دانیال مایكل ولدت ألبوین أمریكی�ی�ن ف�ي  -

ف�ي ج�زی�رة أروب�ا ال�ھ�ول�ن�دی�ة  1953دیسمب�ر  14
الصغیرة، تقع أروبا على بعد خمسة عشر می�الً ف�ق�ط 

 من ساحل فنزویال، وھي ما تصنعھ األحالم. 
من منحدراتھا الصخریة التي عصفت بھا الریاح إل�ى 
المیاه الفیروزیة، إلى الشواط�ئ ال�رم�ل�ی�ة ال�ب�ی�ض�اء 
كانت ھذه ال�ج�وھ�رة الص�غ�ی�رة ف�ي م�ن�ط�ق�ة ال�ب�ح�ر 
الكاریبي مصممة إلنتاج فني التشكیلي، وم�ع ذل�ك ال 

وفرشاة ال�رس�م ف�ي ی�دي  توجد حكایات عن والدتي 
كنت مشغوال للغایة في الشمس الدافئة في استكشاف 
العدید من العجائب التي تخبئھا الجزی�رة. ع�ل�ى ب�ع�د 

20x5  میالً فقط   ً كانت أروبا موطنا ً لما كان س�اب�ق�ا
 Lago Oil and أكبر مصفاة نفط في العالم، شركة

Transport Company.  17عمل وال�دي ھ�ن�اك 
عاًما كمساعد مھندس مشرف، و ظلت والدتي نشط�ة 
في تربیتي وتربیة أخت واحدة وأربعة إخ�وة ، خ�ل�ق 
ھذا المزیج من التأثیرات جوا ألھمني ل�ب�دء ال�رس�م، 
ولكن لم یبدأ والداي حتى سن السابعة ف�ي م�الح�ظ�ة 

وكان المعلمون یرسلوني بأست�م�رار  موھبتي الفنیة، 
إلى المنزل للنقش على أجھزة الكمبیوتر ال�م�ك�ت�ب�ی�ة. 
كما تحولت دفاتر مالحظاتي إلى كراسات رسم، ل�ف�ت 
انتباه والدي والمعلم (بابلو باندیلیس) رس�ام م�ح�ل�ي 
بدأ في تعلیمي فن الرسم. ت�أل�ف�ت ھ�ذه ال�دروس م�ن 
كسول فترة ما بعد الظھیرة التي تقضیھا ف�ي ال�ح�ف�ر 

ی�ل�ق�ي  (Pandellis) بالفحم والقلم الرصاص. ك�ان
نظرة خاطفة من حین آلخر على كتفي ویق�دم مش�ورة 
الخبراء لألسف، انتھت ھذه الدروس بش�ك�ل م�ف�اج�ئ 
ع��ن��دم��ا م��ات (ب��ان��دی��ل��ی��س) ب��ن��وب��ة ق��ل��ب��ی��ة خ��الل 

انتقلت عائلتي إل�ى  1966السادس. وفي عام  درسي
شمال وسط فلوریدا واستقروا ف�ي ج�ی�ن�س�ف�ی�ل، وھ�ي 
بلدة جامعیة صغیرة. ف�ي س�ن ال�راب�ع�ة عش�رة، ق�د 
انباعت عدة لوحات، ووجدت ن�ف�س�ي م�ع م�ج�م�وع�ة 
متحمسة من رعاة الفن. وفي سن الس�ادس�ة عش�رة، 

تمكنت من تمویل رحلت�ي ال�خ�اص�ة  وبعد إنتاج ضخم 
إلى أوروبا، وقضی�ت م�ا ی�ق�رب م�ن ع�ام واح�د ف�ي 
السفر ع�ب�ر أل�م�ان�ی�ا وف�رنس�ا وس�ویس�را وھ�ول�ن�دا 
وموناكو. عشت لفترة في سیت�ج�ی�س إس�ب�ان�ی�ا ع�ل�ى 
ساحل البحر األبیض ال�م�ت�وس�ط، ح�ی�ث ك�ن�ت أرس�م 

باستمرار حتى أج�ب�رت�ن�ي الش�رط�ة ال�م�ح�ل�ی�ة ع�ل�ى 
المغادرة. یبدو أن مرسوًما محلیًا یحظر الرس�م ع�ل�ى 

  الشاطئ وھو مكان مفضل للفنانین في النھایة.
 

لكل فنان أسلوب�ھ ال�م�م�ی�ز ون�م�ط ی�م�ث�ل�ھ، م�اھ�ي * 
 خصائص وأسلوب الفنان الرائد ھاري دانیل مایكل.؟

لم أغیب أبدا عن حلمي إلنشاء فن تراث�ي األص�ل�ي، -
بدأت بصیاغة أسلوب متنوع فرید مبتكر خ�اص ب�ي، 
من (الفن الم�رئ�ي) و(ال�واق�ع�ی�ة ال�ف�ائ�ق�ة) م�ن ھ�ذه 
النقطة تتنفس رسوم�ات�ي ب�وض�وح ب�الغ�ة إب�داع�ی�ة 
متنوعة ومازلت بمواصلة العم�ل واس�ت�ك�ش�اف ط�رق 
مختلفة، فیھا میزة البحث عن لغة الطبیعة مما نتجت 

 لوحة مائیة جدی�دة م�ن س�ل�س�ل�ة 200عنھ أكثر من 
(Harry D Michael Art Series)  التي اكتملت

خالل وباء ك�ورون�ا، ب�ع�د ع�ودت�ي م�ن إج�ازت�ي ف�ي 
 .موطني جزیرة أروبا

 
ھل األلوان المائیة التي تستخ�دم�ھ�ا ف�ي ال�ت�ك�وی�ن  *

الفني العام للرسم تحمل تراثك الجمال�ي ال�ذي ی�ح�دد 
معاییر حركة اللون م�ع ت�ق�ارب ال�ت�ق�ن�ی�ة وال�م�ھ�ارة 
وطبیعة العالقة بین الف�ن وال�واق�ع ال�م�س�ت�وح�ى م�ن 

 المناظر الطبیعیة.؟
عند العمل باستخدام األلوان المائی�ة ف�ي الس�ن�وات  -

القلیلة الماضیة، فأنا ببساطة ال أھتم بنوع ''ما '' من 
نوع متاح ال ی�ن�اف�ي  الطالء وما إلى ذلك، إذا كان أي

ما أعده للعمل الفني؛ ولكن باألحرى "ما" ی�م�ك�ن�ن�ي 
في  إنشاؤه على الورق یعكس حقا ما أشعر بھ الیوم!

یوما ما إذا أستیقظ بال نیة للرسم على اإلطالق .. ث�م 
"فاصًال و یك�ون ال�ع�م�ل م�ك�ت�م�ل ف�ي أی�ام أخ�رى!، 

 سأنتظر بوعي لمطابقة أفضل ما لدي من ال�دھ�ان�ات
Winsor Newton  مع األوراق السمیك�ة ال�ك�ب�ی�رة

المائي ال�خ�ش�ن!، ع�ل�ى أم�ل أن  Arches من ورق
ینتھي األمر بتحفة فنیة، لكنھا نادراً ما تنت�ھ�ي ع�ل�ى 
ھذا النحو، یشبھ إلى حد كبیر كتابة األغاني؛ إذا كنت 
تستطیع أن تكتب ضربة في كل مرة تضع فیھا ال�ق�ل�م 
على الورق؛ أنت إذا ترغب!، ولكن بالنسب�ة ل�ل�ج�زء 
األكبر فإن التلوین المائي، یشبھ معركة الس�ی�ف ع�ن 
قرب!" من ناحیة أخرى، في ی�وم م�ن األی�ام أخ�ل�ط 
الدھانات مع القھوة!. كما إن الدھانات ال�زی�ت�ی�ة ھ�ي 

ً  األص�ع�ب ف�ي  الوسیلة المفضلة لدي ولكن�ھ�ا أیض�ا
  . العمل منذ الطفولة

 
لماذا أخترت المنظر ال�ط�ب�ی�ع�ي ألع�م�ال�ك ال�ف�ن�ی�ة  * 

ال��ج��دی��دة وم��اھ��ي دواف��ع ورغ��ب��ات ج��ن��وح��ك ال��ى 
  الطبیعة.؟

 (HarryDMichaelArubanArt) سلسلة" -
كانت انفجاًرا لإلبداع استیقظت من جدید بعد ع�ودت�ي 
من جزیرتي األصلیة في أروبا الھ�ول�ن�دی�ة !. أث�ارت 
العدید من المشاھد والع�ج�ائ�ب ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة ذك�ری�ات�ي 
عندما كنت طفالً: الكثیر من الطیور الطنانة الملون�ة، 
والكھوف بجانب المحیط الھائج، والمناظر الطبی�ع�ی�ة 
الصخریة العاصفة مع ال�م�ل�ت�وی�ة ال�ج�اف�ة األخش�اب 
ال�ط�اف�ی�ة م�ث�ل األش��ج�ار، وال�م��ی�اه ال�ف��ی�روزی�ة م��ع 
مجموعة متنوعة من غروب الشم�س ال�م�ذھ�ل ع�ل�ى 
اإلطالق!" كل ھذه المشاعر تضعني في وضع العمل، 
وكانت بدایة وباء كورونا أشبھ بـ "وق�ت الس�ج�ن"، 
حیث كان علي أن أبقى في االستودیو واإلنتاج : أكثر 

عاًما) فقط اآلن  68من أي فترة أخرى من حیاتي!.. (
یمكنني التوقف والتفكیر في اإلخراج المتنوع!! "إذا 

 "!! كنت سأموت غًدا ، فسوف أموت رجل سعید
 
ماھي أھم المشاركات واألعمال وال�م�ش�اری�ع ال�ت�ي *

  قدمتھا خالل مسیرتك الفنیة .؟

ساعدتني خلفیة ھاري المتنوعة في الحصول ع�ل�ى   -
 م��ن��ص��ب إب��داع��ي ك��م��ش��رف رس��وم��ات لش��رك��ة

Museum Services Inc  حیث أنتجت مش�اری�ع ،
تجاریة واسعة ال�ن�ط�اق ل�ل�ش�رك�ات وال�م�ت�اح�ف ف�ي 
ص�ن��اع�ة الس��م�ات، وج�دت ص��ن�دوق رم��ل إب��داع��ي 
افتراضي لصقل مھارات وتخصصات جدیدة في ع�دد 
ال یحصى من المشاریع المتنوعة. في یوم من األیام، 
كنت سأرسم الخلفیة لدیوراما في متحف في إلین�وي، 
وفي الیوم التالي ی�ق�وم ب�ط�الء ت�م�ث�ال م�ن�ح�وت ف�ي 

 Museum ك��ازی��ن��و الس ف��ی��ج��اس، ت��ط��ورت
Services إل����ى Scenic P roduct ions ،

Inc   واستمریت، ف�ی�ھ�ا ك�ج�زء م�م�ا أص�ب�ح�ت اآلن
فریقاً كبیًرا من الفنانین التشكیلیین والحرفی�ی�ن. ت�ت�م 
مشاھدة أعمالھم یومیا ً في مناطق الجذب الرئ�ی�س�ی�ة 
في جمیع أنحاء الب�الد، ب�م�ا ف�ي ذل�ك ع�ال�م دی�زن�ي 
وحدائق بوش واستودیوھات ی�ون�ی�ف�رس�ال وم�ت�ح�ف 

  .فیلد وجزیرة بارادایس، جزر الباھاما
 "السیرة الذاتیة"

 ھاري دانیال مایكل
411 C NW 39th Rd 

 "مؤھالت" 
عمل بثبات كفنان ج�راف�ی�ك ل�م�دة ث�الث�ی�ن ع�اًم�ا ف�ي 
الصناعات الفنیة الخاصة والتجاریة. لقد عم�ل�ت ف�ي 
مشاریع تشمل الالفتات وال�ج�داری�ات وال�ت�ش�ط�ی�ب�ات 

 المزیفة والمنحوتات الكبیرة والدیوراما.
وال�خ�ش�ب  FRP لقد عملت على ن�ط�اق واس�ع م�ع 

والخرسان�ة. ل�ق�د س�اف�رت ف�ي  HDU والبالستیك و
العدید من التركیبات كمشرف على ال�م�وق�ع وك�ج�زء 
من فریق من المتخصصین. عملت مؤخ�ًرا ك�م�ش�رف 

 Scenic Productions رسومات أول في شركة
Incorporated  حتى أغلق�ت أب�واب�ھ�ا خ�الل رب�ی�ع

 .2001عام 
 "مشاریع خاصة"

MANIMALS 
 25تم إنشاء ورسم وطباع سلسلة م�ل�ص�ق�ات م�ن   

 .صورة لحیوانات تقوم بأدوار عكسیة مع اإلنسان
FLIGHTS OF FANTASY:  ورس�م  اب�ت�ك�ر

وطبع سلسلة من الطائرات الخیالیة في سیناریوھ�ات 
 فریدة من نوعھا
ال��م��واص��ف��ات ال��م��ق��درة وال��م��ط��ورة ط�ل��ب األرض: 

والمقاولة من الباطن لجمیع األعمال الفنیة ل�م�ع�رض 
 لـ�� Ford Motor Company م�ت�ن��ق�ل لش��رك�ة

BBH. 
BATS:  المواصفات المق�درة وال�م�ط�ّورة ورس�م�ت

یساف�رون  BBH جمیع األعمال الفنیة لمعرضین من
 .في الوالیات المتحدة األمریكیة وأوروبا
JFK HEALTHWORLD / ش���ی���ك���اغ���و:  

مواصفات تقدیریة مطورة لكل األعمال الفنیة بما ف�ي 
 .معرضا تفاعلیا 18قدًما و  92ذلك منحوتة 

قاعة مشاھیر الكلیة الوطنیة لكرة القدم: تم رس�م ك�ل 
األعمال الفنیة بم�ا ف�ي ذل�ك ال�ت�ش�ط�ی�ب�ات ال�م�زی�ف�ة 

 .والالفتات والحروف
B U S C H  G A R DE N S -M O N T U  و 

ALPENGEIST و SESAME PLACE: 

جمیع حزم الرسومات والطالء ل�ل�الف�ت�ات وال�الف�ت�ات 
والتشطیبات النحتیة والمطبوعات الرقمیة والشاشات 

 .الحریریة والتعاقد من الباطن والتطبیق
SEAWORLD-ATLANTIS  ،MANGO 

JOE'S:  كل األعمال الفنیة لمتجر الھدایا والم�ط�ع�م
 .والداخلیة. الرسم والعمل الفني على الدعائم

تطبی�ق  400متحف المیدان للسفر بأفریقیا: أكثر من 
 .BBH للشاشة الحریریة والطالء لمعرض

NBA CAFE-ORLANDO:  تشطیب ب�رون�زي
 FRP ق�دًم�ا خ�ارج�یً�ا م�ن�ح�وت�ة 35للسیارات على 

 .NBA لالعب كرة السلة
KC MEDICAL CENTER-LIVING 

BLOODSTREAM:  ج�م�ی�ع ت�ط�ب�ی�ق�ات ط�الء
 65السیارات بما في ذلك التشطیبات الشف�اف�ة ع�ل�ى 

  .قدًما في الشریان والقلب
تشطیبات جمیع الدھانات جزیرة بارادیس/ أتالنتس: 

عل�ى ال�دراب�زی�ن ال�خ�ارج�ي ال�م�ن�ح�وت وال�زخ�ارف 
ق�دًم�ا  35البحریة العمالقة، وسفینة یونانیة ط�ول�ھ�ا 

مع مجادیف وأشرعة، وتشطیبات من البرونز الملمع 
 Sea على تنانین یبلغ ارتفاعھا ثمانیة أقدام في صالة

Dragon  غي جزیرة الفردوس. 
MGM GRAND  ،LAS VEGAS: تشطیبات 

"Luminore"  الذھبیة بالكامل ع�ل�ى اث�ن�ي عش�ر
  .تمثاًال بطول ستة عشر قدًما

الفتة من�ح�وت�ة  92جزر المغامرة العالمیة ، فلوریدا: 
لجزیرة سوس./ كل الط�الء وال�رس�وم�ات، ال�ن�ق�وش 

،  Jurassic Park / Colossus ال��ب��ارزة ف��ي
Poseidon / ت��ق��دی��ر ال��وق��ت وال��م��واد. مش��اری��ع 

Flying Unicorn-Lucas Studios. 
HARDROCK CAFE  ،ORLANDO: 

عموًدا رخ�ام�یً�ا  120تشطیب صناعي للسیارات على 
وعواصم وقواعد بأبعاد مختلفة یصل ارتف�اع�ھ�ا إل�ى 

 .قدًما 16
 "الخبرة العملیة"

Scenic Productions ،Inc:  مش�رف رس�وم�ات
 2001مایو -1996أول مایو 

خدم�ات ال�م�ت�ح�ف: مش�رف رس�وم�ات وف�ن�ان أول: 
1993-1996 

المستشار الفني للمدیر الفني ومدیر اإلنت�اج ل�ج�م�ی�ع 
تطبیقات الرسومات والطالء. قدمت تقدیرات ل�ل�وق�ت 
والمواد ، وتحلیل التكلفة وتقی�ی�م ق�درات ال�ب�ائ�ع�ی�ن. 
االحت�ف�اظ ب�م�ك�ت�ب�ة م�ن م�وارد ال�م�واد وال�م�وردی�ن 
والمقاولین من الباطن. أنتج ج�م�ی�ع ع�ی�ن�ات ال�ط�الء 
للعمالء وللتكرار داخل ال�م�ن�زل. م�ن�ھ�ج�ی�ات م�ح�ددة 
للتشطیبات الصناعیة، ودھانات الفینیل، وال�الت�ك�س، 
ودھانات السیارات، والبادئات، وتطبیقات االستنسل، 

تطبیقات  .Luminore ومنتجات أخرى متنوعة مثل
الطالء الواضحة والتشطیبات المختلفة ع�ل�ى ج�م�ی�ع 

  المنتجات.
تض�م�ن��ت ال��م�س��ؤول�ی�ات األخ�رى ت�دری��ب وت��وج�ی��ھ 
الموظفین الجدد داخ�ل قس�م ال�ف�ن�ون وج�دول�ة وق�ت 
الموظفین تحت إشرافي المباش�ر ، وإن�ت�اج وتس�ل�ی�م 
منتج نھائي عالي الجودة في الموعد الم�ح�دد ف�ي أو 

 .تحت المیزانیة
 HD Michael Art & Theming :االستودیو

1527 NW 6th Street ،Gainesvil le ،
Florida 32601 

صاالت عرض فنون جمیل�ة ، ج�داری�ات، م�ب�ی�ع�ات، 
 عموالت، مبیعات مطبوعة بالبرید

 م��ھ��ارات خ��اص��ة: ف��ن��ان رس��وم��ي وم��ط��بّ��ق ف��ن��ي
Luminore   معتمد تط�ب�ی�ق�ات ال�ف�ی�ن�ی�ل ب�الش�اش�ة

 الحریریة تطبیقات تشطیب صناعي
 متخصصون في طالء السیارات واللمسات النھائیة

PPG-OMNI microfische paint system 
mixer 

 مشغل كشك رذاذ معتمد مشغل رافعة شوكیة مؤھل
ف�ي ف�ل�وری�دا خ�ب�رة ف�ي  D رخصة شاحنة من الفئة

  "معظم أدوات الطاقة والھواء "شخصي
 ، أروبا ، جزر األنتیل الھولندیة1953موالید 

 أعزب ، بدون أطفال
رس�ام م�ائ�ي  غواص كھوف معتمد، باني نم�وذج�ي، 

 .وزیتي
 

 ري دام ن اا   ار  

 اوا ا اا  وا ل ا  
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ك��ت��ب ال��ن��اق��د وال��م��ؤرخ األدب��ي ج���ورج     
، وھ�و زم�ن ل�ی�س 1926سانتسبري في ع�ام 

بعیداً في التاریخ، قائالً أنھُ الیجد ُمدعاةً لكل ذلك 
األھتمام بالتكنیك الذي عاصرهُ، ففي ال�ف�ن ك�م�ا 
قال " یكون التكنیك ذا منفعة ال تُذكر ب�ال�ن�س�ب�ة 
لك وھو في الوقت لیس أمراً قلیل الخط�ورة "، 
وأستخدام التكنیك كان یعن�ي ف�ي ن�ظ�ره ك�ت�اب�ة 
صاحبھا شدید الشعور بذاتھ وشخص�ی�ات ت�ول�د 
میتھ، فالروائي ال یُمكن أن یتعلم التك�ن�ی�ك ف�ھ�و 
أما أن یكون قادراً على اإلمساك ب�ح�ك�ای�ت�ھ م�ن 
أطرافھا وخلق شخصیات ُمالئمة لھا، وأما أن�ھُ 
ال یستطیع أن یفعل ذلك _ أي ھو أما أن ی�ك�ون 
قادراً على أن یصبح روائیاً وأما أنھُ ال یستطی�ع 
ذلك، ولیس لنا أن نستنتج من ذلك أن ال�روای�ة 
في أعتقاد سانتسبري ل�م ت�ُك�ن ت�زی�د ع�ل�ى أن 
تكون حكایة فیھا شخصیات تبعث على األھتمام 
كما یكون فیھا أحداث ُمثی�رة، وك�م�ا ی�ب�دو ف�أن 
سانتسبري لم یُكن یعتقد بأن أشكال المعرف�ة أو 
وجھات النظر للواقع التي یكون ال�روائ�ی�ون ق�د 
حازوھا وطرحھا القرن الذي یعیشون ب�ھ ت�ل�زم 
الروائي على إیجاد أشكال تكون ُمالئ�م�ة أفض�ل 
 التالؤم مع التعبیر عن تلك المعرفة والوجھات .

ومما یدھشنا أن سانتسبري تعرف على أع�م�ال 
ھنري جیمس و جوزی�ف ك�ون�راد، إن ل�م ن�ق�ل 
على أعمال غیرھم، لم تجعل من البَیِ�ن ال�ذي ال 
لَبَس فیھ لدى سانتسبري قیمة أنواع معینة م�ن 
التكنیك مثل قیام ھنري جی�م�س ب�أداء ال�روای�ة 
بدالً من القیام باألخ�ب�ار ع�ن أح�داث�ھ�ا، وك�ذل�ك 
وضع ج�وزی�ف ك�ون�راد ل�راوي ال�روای�ة داخ�ل 
الحكایة إبتغاء عكس صورتھا وإیضاحھ�ا، ل�ق�د 
دعا فورد مادوكس ھنري ج�ی�م�س و ج�وزی�ف 
كونراد بأنھما " سحاب�ة غ�ری�ب�ة " ك�ان�ت ف�ي 
أثناء عبورھا فوق األرض ال�ت�ي ت�ح�ی�ا ع�ل�ی�ھ�ا 
الروایة األنكلیزیة قد تركت وراءھا شعوراً ب�أن 
الحكایة البسیطة قد أنت�ھ�ت، وم�ن ذل�ك ال�وق�ت 
أصبح للروائي إحساس أعظم بذاتھ، وك�ان م�ن 
الُمحتمل إذا أستخ�دم�ن�ا ت�ع�ب�ی�ر ج�وزی�ف وارن 
بیتش أن ی�ن�ت�ج ال�روائ�ي " روای�ة مص�ن�وع�ة 

كما أست�ط�رد  1885صناعة جیدة "، ومنذ عام 
وارن بیتش ف�ي ال�ق�ول أص�ب�ح ھ�ن�اك أھ�ت�م�ام 
ُمتعاظم على الدوام بالشكل كما بُِذَل مجھود م�ن 
أجل جعل ال�روای�ة ت�خ�ت�ل�ف ق�در األم�ك�ان ع�ن 
المقالة الفلسفیة والسج�ل ال�ت�اری�خ�ي ل�ألح�داث 
وھما األمران اللذان كانت الروای�ة ف�ي ال�ب�دای�ة 

 ُمتصلة بھما أقرب األتصال .
 

على أنھُ من الناحیة األخرى جرى النظر إلى " 
الروایة المصنوعة صن�اع�ة ج�ی�دة " ع�ل�ى أن 
فیھا محدودیاتھا، ومن تلك المحدودیات أن مادة 
الروایة قد ح�ددت ت�ح�دی�داً ُم�ت�ش�دداً وأن�ھ�ا ق�د 
أشبعت بالدقة الشكلیة وأن فیھـا لطافة مشعوراً 
بھا، كما أنھ�ا ت�خ�ل�و م�ن ال�ف�ی�ض�ان ال�ع�اط�ف�ي 
والفكري، وكانت ردود الفعل كثیرة، ومن بینھ�ا 
الطالق الذي حدث مع اللطافة والعذوبة كما نجد 
ذلك في واقعیة سنكلیر لویس وتیودور درایزر، 
وكذلك محاولة إصطیاد المشاعر التي تقرب من 
وتندمج مع الالوعي وتیار الشعور الذي یج�رى 

بین الشخصیات كما فعل د. ھـ� . ل�ورن�س، ث�م 
ھناك محاولة التركیز على التشابك تنوع لألفكار 
والمشاعر والتأثرات في دواخل العقول الفردی�ة 

جی�م�س ج�وی�س وف�ی�رج�ی�ن�ی�ا وول�ف،  كما فعل
وض�ع وج�ھ�ات  ونضیف إلى ھذا ذلك األھ�ت�م�ام

نظر ُمتعددة جنباً الى ج�ن�ب ك�م�ا ف�ع�ل ك�ل م�ن 
أندریھ جید والدوس ھكسلي، وك�ل م�ن ھ�ؤالء 
الروائیین قد حاول أن یجد شكالً یستط�ی�ع م�ع�ھُ 
أن یموضع فھمھ لعصرنا، أن یصوغھ ص�ی�اغ�ة 

 درامیة .
كل ھؤالء سواء أردنا ذلك أم لم نردهُ، ی�ن�ت�م�ون 
الى زماننا ونحن إلیھ ولیس إلى غیره ألنھُ ق�ام 
بتشكیل كیاننا، وإذ عشنا فیھ فأننا لن نس�ت�ط�ی�ع 
أن نكون مرتاحین في أي زمان غیره، وع�ن�دم�ا 
نستجیب إل�ى م�ع�رف�ة عص�رن�ا وت�ع�اب�ی�رهُ ف�إن 
حساسیاتنا تكون إلى حٍد ما مخلوقة لن�ا َخ�ل�ق�اً، 
إن فن كل الفترات فیھ تماثالت غیر إن ف�ن ك�ل 
فترة یكون فیھ، اضافة الى التماثل طابعاً خاص�اً 
بھا، واألمر ال ینطوى على ت�ق�ل�ب ال�م�زاج ف�ي 
كون األشكال األدبیة تتخذ من عصر إل�ى عص�ر 
ِصیَغاً ُمختلفة أو أن�ھ�ا تُ�ھ�ج�ر وتُ�ل�غ�ى، ف�ھُ�ن�اك 
بالتأكید التقلیعة أو الم�وض�ة ی�ُك�م�ن وراء ھ�ذه 
التبدالت في الشك�ل، ش�يء أك�ث�ر م�ن ُم�ح�اك�اة 
الطلیعة الفنیة ُمحاكاة فردیة وھي الُمحاكاة التي 
تھوى التغییر من أجل التغییر فحس�ب، ذل�ك أن 
روح ھ�ذه األش�ك��ال ال�ف�ن��ی�ة وأن�واع ال�م�ع�رف��ة 
المن�ط�وی�ة ع�ل�ی�ھ�ا ت�ت�غ�ی�ر وب�ذل�ك ت�ج�ع�ل م�ن 
الض��روري خ��ل��ق أش��ك��ال ج��دی��دة، ف��ال��ق��ارئ 
الُمعاصر یستطیع أن یَْلتذَّ بأقصوصة طوی�ل�ة أو 
بدراما بطولیة ولكنھُ ال ی�ق�در أن یس�ت�ذوق أی�اً 
منھما إذا ما ك�ت�ب�ھُ�م�ا ك�ات�ب قص�ـ�ة أو درام�ي 
ینتمیان إلى القرن العشرین، ومن أجل أن یكون 
األنسان وفیاً لفنھ البد أن یكون وفیاً لعصره، إذ 
ینبغي علیھ أستخدام المواد األولیة التي یقدمھا 

 إلیـھ ذلك العصر .

لقد أشید ب�ك�ل م�ن ھ�ن�ري ج�ی�م�س وج�وزی�ف 
كونراد، حسب طریقة كل منھُما، ألنھُما یمتلكان 
سیطرة على ال�ن�ب�رة، أي أن�ھُ�م�ا ق�ادران خ�ل�ق 
وحدة من الشعور والمزاج ال�ن�ف�س�ي ب�واس�ط�ة 
األبقاء طویالً على الذبذبات األنفعالیة، بدرج�ات 
ُمالئمة من الحدة خالل كل واحدة من روایاتھم، 
وأن ھ��ذا األنش��غ��ال ض��روري ل��ل��روائ��ي ال��ذي 
یعطینا أما الش�ع�ور ب�م�وق�ف م�ع�ی�ن أو ب�ن�ب�رة 
ُمجتََمِعِھ، فالثی�م�ة وال�م�وض�وع ی�ت�م الس�ی�ط�رة 
علیھُما ال عل�ى أس�اس م�ن ال�ت�ج�ری�د أو ع�ل�ى 
أساس أنھما أحداث تقع عل�ى الس�ط�ح ب�ل ت�ت�م 
السیطرة علیھا بما فیھما م�ن ش�ع�ور أن�ف�ع�ال�ي 
وأصداء صوتیة خاف�ی�ة، ول�دى ال�ت�ح�ل�ی�ل ی�ج�د 
المرء م�راراً وت�ك�راراً أن ال�ذب�ذب�ات والش�ع�ور 
تسببھما رمزیة مركزیة أو ھما یخ�ل�ق�ان ب�ف�ع�ل 

 مجموعة من المجازات ُمتصلة فیما بینھا .
وعلى ذل�ك ف�ال�روائ�ی�ون ال�ذی�ن إنش�غ�ل�وا أش�د 

إنما كانوا ی�ح�اول�ون  األنشغال بمشكالت التكنیك
الكشف عن وسائل یستطیعون معھا أن یجع�ل�وا 

الُمتعددة مصاغةً أفضل صیاغة درامیة  المواقف
" ألین تیت "  لنا، وعلى سبیل المثال فأن الناقد

في تحلیلھ لروایة مدام بوفاري یُركز إھ�ت�م�ام�ھ 
أزیز مخرط�ة ال�م�ع�ادن  على حادثة واحدة وھي

والخشب وھذا التركیز یساعدنا على أن نتع�رف 
یجرى في عقل إیما بوفاري، ف�ف�ل�وب�ی�ر  على ما

إل�ی�وت  مؤلف ھذه الروایة یستخدم تكنی�ك�اً ك�ان
سیدعوه بالمعادل الموضوعي، ویق�ول " أل�ی�ن 

وما یشابھھ "  تیت " أنھ من خالل ھذا التكنیك
 لحقت الروایة في النھایة بالشعر" .

 
ویُنظر للتكنیك أیضاً ع�ل�ى أن�ھُ ُم�ع�ال�ج�ة ل�م�ادة  

الروایة وموضوعھا وذلك من أجل أن تُث�ار ف�ي 
داخلیتھا ح�ی�وی�ةٌ ت�ت�واف�ق م�ع ن�وع�ھ�ا ال�ف�ری�د 
الخاص بھا وذلك فیما یتعلق ب�األس�ل�وب، ول�ق�د 
أظھر لنا " روب�رت ب�ی�ن واری�ن " ال�ُم�الءم�ة 
الخاصـة لألسل�وب ال�م�ش�دود ال�ُم�ن�ط�وي ع�ل�ى 
عبارات ذات مقطع ص�وت�ي واح�د ف�ي ك�ت�اب�ات 

 -ھمنغواي األول�ى ال�ذي ك�ان ی�ع�ت�ق�د ب�ال�ن�ادا 
الالشيء باللغة االسبان�ی�ة ك�م�ا ج�اء ذك�ر ھ�ذه 
الكلمة في قصتھ القصیرة " مكان نظیف حس�ن 

أما " مارك شورر " ف�یُ�الح�ظ أن  -االضاءة " 
مما یزید فھمنا كیف أن مثل ھذا األسلوب ینھار 
ویصبح غیر ُمالئم، یصبح موضـوع ھم�ن�غ�واي 
ُمتغیراً بتحولھ نحو التوكید االجتماعي، لقد كان 
أسلوب ھمنغواي األول متوافق م�ع م�ج�م�وع�ة 
من المواقف التي نجمت بعد الح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 
األولى، ویقول " مارك شورر " أن على المرء 
أن یُصحح ما قالھُ الكاتب الفرنسي بوف�ون : " 
وھو أن األسلوب ھو الرجل "، أو ن�ق�ول " أن 
االسلوب ھو الموضوع " لكي تصبح ال�م�ق�ول�ة 
ُمالئ�م�ة، أو رب�م�ا َوَج�َب ع�ل�ی�ن�ا أن ن�ق�ول أن 
األسلوب حین یكون أجود ما یكون إنما ق�ی�م�ت�ھُ 
وحساسیتھ تُعبر عن نفسھا في صیغ�ة ُم�الئ�م�ة 
لموضوع ُمع�ی�ن وأن األس�ل�وب ح�ی�ن�م�ا ی�ك�ون 
ُمالئماً فھو جزء من المعنى، واألس�ل�وب أیض�اً 
تعبیر عن روح ُمحركة نحو غایة ما وعلى ھ�ذا 

 فھو تعبیر عن حقبة ما أو ثقافة معینة .

م  واا 
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 :المقّدمة
إّن الّروایة بما ھي نّص أدب�ّي س�ردّي ھ�ي أوس�ع م�ن 
القّصة إذ یمكن اعتبارھا قصصا متعّددة ومتشابك�ة ف�ي 
نّص واحد ومضامینھ�ا م�ت�ن�ّوع�ة... وھ�ي م�ن أص�ع�ب 
الفنون األدبیّة نظ�را ل�غ�ی�اب الّض�واب�ط الّش�ك�ل�یّ�ة الّ�ت�ي 
تسّھل على الكاتب مھ�ّم�ت�ھ، ف�ھ�ي ال ت�ك�ت�ب ن�ظ�م�ا ب�ل 
مقّسمة إلى فصول ومشاھد... ولئن تعّددت الّروایة م�ن 
اجتماعیّة أو نفسیّة أو فلسفیّة أو عاطفیّة...الخ. ف�إنّ�ھ�ا 
تسّج حضورھا الیوم رغ�م ال�تّ�ط�ّور ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي ف�ي 

   ...العالم وظھور أشكال أدبیّة
تعتبر الّروایة الفّن األدبي األكثر أھمیّة ف�ي ال�تّ�اری�خ  "

الحدیث فقد استأثرت بمكانة رفیعة، ألنّھا ع�بّ�رت ب�ق�ّوة 
وھ�ي  (1) ".عن الّسیاقات الثّقافیّة ال�تّ�ي اح�ت�ض�ن�ت�ھ�ا

المرتع الّذي عّن للكاتب طرح ما یشغلھ وما ی�ح�ی�ط ب�ھ 
عل�ى ھ�ذا ال�م�ن�ط�ل�ق ن�ت�ن�اول ...باعتباره جزء من الكلّ 

للّروائیّة ال�تّ�ونس�یّ�ة  "وداعا حمورابي" بالتّحلیل روایة
مسعودة بوبكر دراسة ذرائعیّة مس�ت�ق�ط�ع�ة ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 

 من ھي مسعودة بوبكر؟  :نظریّة علمیّة، في البدء
ھي عضو في جمعیّة الّصحفی�ی�ن ال�تّ�ونس�ی�ی�ن ون�ادي -

 .القّصة أبو القاسم الّشابي ونادي الطّاھر الحّداد
تكتب الّشھر و القّصة ال�ق�ص�ی�رة وال�ّروای�ة وال�م�ق�ال�ة -

 .وقصص األطفال
 عضو في اتّحاد الكتّاب العرب-
شاركت في لجان تحكیم أدب�یّ�ة ع�ّدة م�ّرات: مس�اب�ق�ة -

نشرت في عّدة ص�ح�ف -  ...الكومار، مسابقة الكریدیف
 .ومجّالت محلیّة وعربیّة

 :من مؤلّفاتھا الّروائیّة
) وداع��ا 1999) ط��رش��ق��ان��ة (1997ل��ی��ل��ة ال��غ��ی��اب (

 حمورابي 
 ) جّمان وھنبر 2002(
 ... )2009) األلف و النّون (2006(
 

 :المدخل البصري1-
ل�ألدی�ب�ة  "وداع�ا ح�م�و راب�ي" لقد أطلّت علین�ا روای�ة

والّشاعرة مسعودة بو بك�ر الّص�ادرة ع�ن دار س�راس 
 .2002صفحة سنة 165بحجم متوّسط في 

ورد جملة ف�ع�ل�یّ�ة  "وداعا حمو رابي" :عتبة العنوان-
تقریریّة تؤّكد تودی�ع ح�م�و راب�ي وھ�و س�ادس م�ل�وك 
الّساللة ال�ب�اب�ل�یّ�ة األول�ى وأّول م�ل�وك اإلم�ب�راط�وریّ�ة 

عاما قبل المیالد، الجدی�ر  42البابلیّة دام سلطانھ قرابة 
م�ن أوائ�ل ال�ق�وان�ی�ن   بالّذكر أنّھ كان قانون حمو رابي

الّ��ت��ي ت��رّك��ز بش��ك��ل أك��ب��ر ع��ل��ى ال��ع��ق��وب��ة ال��ج��س��دیّ��ة 
من وّدع یوّدع تودیعا شیّعھ ع�ن�د  "وداعا" ...لمرتكبھا

سفره ویقال تركھ وخّاله ف�م�ا ت�ری�د ال�ك�ات�ب�ة ت�ودی�ع�ھ؟ 
العنوان یثیر الفضول ویدفع ال�ق�ارئ ل�ف�ّك م�ع�ن�اه وق�د 

  ...یحیلھ إلى عصر ولّى وراح
یظھر كأنّھ كتب بدماء و م�ع�ان�اة ح�ی�ث    :عتبة الغالف-

جاء بلون أحمر وما یرمز إلیھ ھذا اللّون من دم�ویّ�ة و 
انفعاالت وعادة الحیاة بصخبھا... تحت العن�وان ن�ل�ح�ظ 
مسلكا إلى بغداد فال تنفّك الروائیّة تطرح أسئلة تحیّرھا 
بل عساھا تحیّر المجتمع بأسره مھما اختلفت انتماءاتھ 

ع�الَم ال�ح�رب  " :ومستویاتھ الثّقافیّة والعلمیّة ف�ت�ق�ول
  من األساس؟ عالَم الحقد؟

منذ تصفّحنا للّروای�ة ی�ت�راءى   :الحبكة العاّمة للّروایة-
لنا اإلطار الّذي عمدت األدیبة تحدیده فكانت الم�ع�ط�ی�ات 

 :التّالیة واضحة وھي
الحدث: -الّزمان: ذیل موسم شتاء/ -الّراجین/ المكان: -

اجتیاح... ھجوم، غزو ث�ّم تض�ی�ف ل�ن�ا ال�م�ك�ان: ج�زء 
مھیب من البیت العربي الكبیر، الفاع�ل ج�ی�ش ع�رب�ي، 

 المفعول بھ: جیش عربي. األسباب: كثر الحدیث...؟
كأنّنا نقف أمام مسرحیّة رك�ح�ھ�ا ال�ّراج�ی�ن وھ�ي ب�ل�دة 
صغیرة أین تتجّسد أحداث الّروایة فنعیش م�ع ك�ّل ف�رد 
من أفرادھا ھّمھ ومشاغل�ھ ع�ل�ى ح�دا دون أن ت�غ�ی�ب 

 :القضیّة األّم كما ال یغیب الّسؤال
 قصفوا ملجأ مدینتنا-
 أحرقوا األطفال و النّساء و الّشیوخ-
 )2أ ھَو مخطّط إبادة؟ (-

 .إذن ثالثة مشاھد ترسم: مسیرة، ثورة و محاولة دفاع
نلحظ م�ن خ�الل ت�ل�ّم�س�ن�ا ل�ل�ّروای�ة  :الّصراع الّدرامي-

طرح مسألتین كالھما ن�اب�ع م�ن اآلخ�ر: ال�ھ�ّم ال�ك�ب�ی�ر 
عندما تصّور الروائیّة حرب ال�خ�ل�ی�ج، وال�ھ�ّم الّص�غ�ی�ر 
وھو الّذي یعیشھ كّل مجتمع بل كّل تجّمع سكني م�ھ�م�ا 

 .تغیّر مكانھ الجغرافي
بھذا المنھاج یم�ك�ن ال�ق�ول أّن ال�ّروای�ة ت�ح�م�ل دالالت 
تاریخ�یّ�ة م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن ذات�یّ�ة ال�ّروائ�یّ�ة ح�ی�ن ت�دغ�دغ 
إنسانیّ�ت�ھ�ا إذ فص�ول ال�ّروای�ة ت�واك�ب ال�ح�دث (ح�رب 
الخلیج) و ما صاحبھ من ف�اج�ع�ات و ذل�ك ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 

وتح�ّرك   الحدث المجلجل الّذي اھتّز لھ عنفوان التّاریخ
لھ عرشھ و تساءلت عن إمكانیّة األمل رغم الحروب و 

  المعارك،
ام�ت�زاج ال�ع�ج�ز ال�ع�رب�ي ب�ال�ح�ل�م  :العقدة و االن�ف�راج-

والّرغبة في التّغییر، ی�ن�ب�ث�ق ال�ھ�ّم الّص�غ�ی�ر م�ن ال�ھ�ّم 
الكبیر، والّشعور بالعجز والخوف یبرز ھنا وھن�اك ف�ي 

 مختلف فصول الّروایة، على أرض الّدم�ار وف�ي ب�ل�دة
تنھي المؤلّفة " تظّل الّرغبة جامحة للتعبیر "الّراجین"

 ."أرید أن أستمرّ "روایتھا بعبارة 
مش�اھ�د م�خ�ت�ل�ف�ة  "مسعودة بو ب�ك�ر" ھكذا رسمت لنا

متنّوعة: أنّاة مجتمع ضیّق تمتّد إلى المج�ت�م�ع ال�ع�رب�ي 
بأكملھ فنجد اھتزاز وزلزال داخ�ل ال�ّروح ال�ب�ش�ریّ�ة ال 
یمكن إصالحھ في غمضة عین... كما اھ�ت�ّم�ت ال�ّروای�ة 
بتطلّعات الّشخصیّات (آمالھا) مبرزة أم�ان�ی�ھ�ا وآالم�ھ�ا 
وإحجامھا وإقدامھا وانقب�اض�ھ�ا وان�ب�س�اط�ھ�ا.. فص�ور 
الّروایة كلّھا مؤلمة إّال أّن الّصورة بقیت م�ح�ف�ورة ف�ي 
الّذاكرة: صورة ریم بنت الّرایس كأّن ال�م�رأة ال�وح�ی�دة 

 من تدفع ثمن علمھا وثقافتھا لإلسھام في المجتمع؟؟
ورغم األمل الم�ط�ّل ف�ي آخ�ر ال�ّروای�ة إّال أّن األس�ئ�ل�ة 

فوحدھا النّار قادرة عل�ى " :الموغلة في األلم ال تتوقّف
 .(3)"التّطھیر

مسعودة كتبت موّدعة قیم الحضارة  " مھما قیل من أنّ 
یح�ّق ل�ن�ا ال�ق�ول  (4) "والحّق في عالم یّدعي التّحّضر

بأنّھا أسئلة تسربلت تائھة بحثا عن ح�ّل س�ل�م�ّي وھ�ي 
روح حالم�ة ب�وط�ن م�ل�ؤه األم�ان والّس�الم وھ�ي ذات 
شاعرة مرھفة الحّس بثّت لنا خلجات ن�ف�س�ھ�ا وأل�م�ھ�ا 

 :جّراء حرب الخلیج الّتي ھّزت كّل مواطن عربي فقالت
لیس أبشع من أن یسلب المرء طمأنینة العی�ش ح�تّ�ى "

 ".في رتابتھ المملّة، حتّى في أحوج الحاالت
من أھّم مقّومات الَحْكِي وجود الّشخصیّات  :الّشخصیّات

 .وتتراوح أھمیّتھا وفق دورھا في النّّص( الّسرد)
ال ریب أّن كّل شخصیّ�ة ف�ي ھ�ذه الّشخصیّات الھاّمة: -أ

الّروایة لھا مجال داللي خاّص لكنّنا سنحاول تصن�ی�ف�ھ�ا 

إلى الھاّمة نظرا لكونھا مصدر القضیّة ومدعاة التّغی�ی�ر 
وتجاوزھا، ثّم سندرس الّشخصیّات الثانویّة في م�ن�ح�ى 

 .ثان
 :األصدقاء: وھم

 مدیر مدرسة ابتدائیّة أحّب في الخفاءمنّور الّشامخ: 1-
 ."ح�ام�د" لكنّھ كتم حبّھ حفاظا ع�ل�ى ص�دی�ق�ھ "ریم"

أراد بیع الھنشیر كحّل النجاز مشروع ال�ج�ری�دة إی�م�ان�ا 
 )5منھ بقیمة الكلمة لتثبیت الّسیادة (

درس ال�ح�ق�وق ل�م ی�واص�ل ت�ع�لّ�م�ھ سامي الظّاھر: 2-
 ."الّراجین" فتخّرج معلّما، ھو شاعر في بلدة

لھ طفالن، ثار ع�ل�ى ال�وض�ع  "صبرا" زوجالمنذر: 3-
أحّس بالعج�ز ی�خ�ن�ق�ھ ف�اب�ت�ع�د  "حرب الخلیج" المتأّزم

 .عن حیاتھ العادیّة كأب وزوج
تخّرج من شعبة العلوم االقت�ص�ادیّ�ة، حامد الھاللي: 4- 

سافر لتحسین ظ�روف�ھ و ب�ن�اء مس�ت�ق�ب�ل�ھ، أح�ّب ری�م 
وأحبّتھ لكنّھ فّضل مستقبلھ، تزّوج ثّم أنجب ط�ف�ال م�ّم�ا 

انھارت یوم بلغھا ن�ب�أ " :انجّر عنھ غضب والدتھ علیھ
ول�دي ی��ع��ّرس ف�ي ال��غ��رب��ة... ال نُ��ح��رك وال " زواج�ھ

 .(6) ".نزغرط..ولدي یولد ویخلّف...ال نحّمل ال نقّمط
إذن نفره أھلھ، صدیقھ منّور أقربھم إلی�ھ، ك�ان م�م�یّ�زا 

 :عن أصدقائھ
یدرك منّور أّن ما یمیّز حامد عنھ�م ج�م�ی�ع�ا اح�ت�ف�اؤه "

الّصارخ ب�ال�ح�ی�اة و ح�ریّ�ت�ھ ف�ي إط�الق مش�اع�ره، ال 
لكنّھ مرض و عاد إلى بل�ده  (7) ."یخشى في ذلك لوما

 .مھزوما
ھو صدیق الفنّان، رّسام فقد عقلھ كرّد فؤاد زیدان: 5- 

فعل ضّد الحرب... دخل المصّحة للمداواة، أحاط بھ ج�ّل 
ھل س�ج�ل�ت " :أصدقائھ فقد القدرة على الكالم ثّم غمغم

رقم المأساة الجدیدة؟ أ ما زال في ج�دول�ك م�ك�ان أیّ�ھ�ا 
الّشاعر؟ سق�راط م�ات وارت�اح، ج�ال�ی�ل�ي ت�راج�ع ع�ن 

) ت�اب�ع ف�ؤاد ون�ظ�رات�ھ ت�ج�ول ف�ي 8الیقین كي ی�ن�ج�و(
 :المدى األعتم

عندما تصبح الموازین ف�ي ال�ع�ال�م ت�ق�اس ب�األس�ل�ح�ة -
ف�ی�ع�ن�ي أّن ال�خ�وف ھ�و الس�یّ�د ی�ت�رّص�د أح�الم األم��ن 
والّسالم والمحبّة یعني أّن انعدام الثّقة ف�ي األج�وار ق�د 

 (9) غزا اإلحساس والتّفكیر.. ھذا مفزع
ت�خ�ّرج�ت م�ن ك�ل�یّ�ة اآلداب قس�م ریم بنت الّرایس: 6- 

 درا مّ ذرا ّ مّ اع: اّّت واب

  روا "را ودا"   دة ّواّ 
  

 

 : إبتسام الخمیري/ تونسالناقدةبقلم 
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الفرنسیّة، أحبّت حامدا ث�ّم خ�ال�د ال�ھ�الل�ي، ھ�ي رم�ز ال�م�رأة 
 .المثقّفة الواعیة، ضّحت بحیاتھا ألجل وطنیّتھا

أبرز المحامین بالعاصمة وھو رئ�ی�س ح�زب خالد الھاللي: 7- 
 .سیاسي، أحّب ریم

ھ�م األش�خ�اص الّ�ذی�ن ی�ح�ی�ط�ون الّشخص�یّ�ات ال�ثّ�ان�ویّ�ة: -ب
 :باألصدقاء سواء من بعید أو من قریب

أعوج یتیم وصفھ ال یدّل علیھ من أّي فص�ی�ل�ة ھ�و زقّومة: 1-
ھ�و س�ارق  ."اش�ت�ّد جس�ده ط�وال ون�ح�اف�ة" :وال ك�م ع�م�ره

محترف لھ فعلھ ف�ي األح�داث...ی�غ�ی�ب وی�ظ�ھ�ر ورغ�م ج�ھ�ل�ھ 
رفض الحرب وثار كما أنّھ استحسن فكرة تعلّمھ لقھر الجھ�ل..

)10( 
اش�ت�رى ق�ط�ع�ة األرض   وال�د ری�مالّشیخ الّراس ال�ك�ب�ی�ر: 2-

 .البنتھ
والد منّور، یحّب األرض وی�ق�ّدس�ھ�ا أج�ب�ره سعید الّشامخ: 3- 

 .ابنھ على بیعھا
جملة من الّشخص�یّ�ات األخ�رى ك�ال�ّراج�ي ال�ھ�الل�ي وال�ھ�ادي 
والغنّام ورشارش ال قیمة داللیّة لھا تذكر ب�ق�در م�ا ی�م�ك�ن أن 
نجده في عّمة منّور الّشایخ و ھي عجوز لم تتزّوج وھ�ي رم�ز 
المرأة الریفیّة تقوم بواجباتھا على أك�م�ل وج�ھ ك�ذل�ك الّش�أن 

 .بالنّسبة لصبرا زوجة المنذر وأخت فؤاد
  :بؤرة النّّص الثّابتة

نبش في الّذاكرة، نظرة لذلك األمس الّذي  "وداعا حمو رابي"
غمس سیفا ف�ي األوردة وزع�زع اآلم�ال ث�ّم ارت�ح�ل...مش�ھ�د 

یھّز الفكر والوجدان في آن... ق�د ت�ھ�م�س ال�ّذاك�رة  واقع مریر
للّدفتر األبیض و یحّدث الّراوي ال�ّذاك�رة ث�ّم ی�خ�اط�ب ال�ح�م�ار 
الّذاكرة كما یفعل الطّبل؟ أسئلة تسربلت حی�رة ت�ؤّرق�ن�ا: ل�م�اذا 

روایة القضیّة أو الّروایة القض�یّ�ة  " الحرب؟ لماذا الّدمار؟ ھل
 .(11) "الّتي تفرض طرح قضیّة

 :االحتماالت المتحّركة في النّصّ 
رس�م�ت ل�ن�ا ال�م�ؤلّ�ف�ة الّش�خ�وص "وداعا حمو راب�ي "روایة

بألوان تتماوج بین األمل والعجز بین الحلم (الّرومانس�یّ�ة ك�م�ا 
الّشأن عند ریم حلمھا بزواج سعید و شاعریّة سامي الظّ�اھ�ر) 

 )12والیقظة مع فؤاد الّذي صدم بواقع مریر أفقده عقلھ (
الّشخصیّات بین البساطة والّرمزیّة: إّن الّشخصیّات لھا أب�ع�اد -

رمزیّة تفضح رباطا جّد ھاّم، إنّھ رباط معنوّي، فع�ن�دم�ا ی�ھ�رع 
عندم�ا أق�ام  "سامي الظّاھر" لمؤازرة "الّراجین" سّكان بلدة

ح�ی�ن ":أمسیة شعریّة بالعاصمة لھو دلیل واضح على ال�تّ�آزر
في أّول أمسیة شعریّة في ال�ع�اص�م�ة،  "سامي الظّاھر" شارك

فوجئ بحافلة النّقل الّریفي تعّج بشبّان البلدة ف�ي ح�ی�ن رّص�ت 
 "ری�م ب�ن�ت ال�ّرای�س" سیّارة منّور ببقیّة الّرف�اق، وحض�رت

 :صحبة زمیلتین لھا، بھت سامي ومال على أذن فؤاد
ھل أعلمتم ھؤالء أّن المناسبة أمس�ی�ة ش�ع�ریّ�ة ول�ی�س ح�ق�ل -

 ختان؟
 (13) ".أردنا أن نتعاطف معك وأن نساندك خسئت یا جاحد-

إّن ھؤالء األھالي رغم بساطتھم (أحضرتھم سیّارة نقل ریف�ي) 
 ...فھم یحتفظون بشیم و عادات اندثرت بین سّكان المدن

ق�د ط�رح�ت  "مسعودة أبو بكر" الجدیر بالّذكر ھو أّن الّروائیّة
لنا عّدة قضایا من خالل شخوصھا فنجد قضایا تشغیل الّشب�اب 

 .أینما تواجدوا: إنّھ الواقع األلیم
متفّشیة في ب�ل�دة ال�ّراج�ی�ن و ت�ت�ع�ّدى ھ�ذا ال�ح�ّد البطالة: 1- 

الجغرافي لتمّس العالم بأسره، فال شّك أن ترتفع نسبة البط�ال�ة 
في البلدان النّامیة وتحدیدا البلدان الّضعیفة نظرا لعّدة أس�ب�اب 
أھّمھا انعدام مواطن الّشغل، وبناء علیھ ك�وض�ع ع�اّم ت�ح�ض�ر 

تھّدد أمن الجماعة واس�ت�ق�رارھ�ا ھ�ي ظ�اھ�رة   ظاھرة خطیرة
الّسرقة باعتبارھ�ا ح�ّال لش�ب�اب ی�رزح ت�ح�ت غ�م�ار ال�ح�اج�ة 

ی�م�ثّ�ل ھ�ذه  "زقّ�وم�ة" والخ�ص�اص�ة وال�ج�ھ�ل أیض�ا، ف�ن�ج�د
الّشریحة من المجتمع وقد أبرزت لنا المؤلّفة ظروفھ ال�ع�ائ�ل�یّ�ة 

منذ فھمت ال�ّدن�ی�ا...وب�دأت أس�م�ع  " :(یتیم) ورغم ذلك صرخ
حكایات حرب، أتابع أخبارھا وأرى أھوالھا، لم أفھم ل�َم ت�ق�وم 

 وحس�ب ق�ول�ھ ف�ھ�و ."الحروب؟ ما دام�ت ال ت�ح�ّل مش�اك�ل؟
 ".یعرف ما معنى أن یُقھر إنسان"

قد تكون حّال ألزمة البطالة، وبھ�ذا ال�ق�ول ت�تّ�ض�ح الھجرة: 2-
إنّ�ھ�ا  "وداع�ا ح�م�و راب�ي" ھجرة من نوع خاّص ف�ي روای�ة

ھجرة األدمغة وھي قضیّة تشغل الّشباب وتستھویھ بح�ث�ا ع�ن 

أجر أرقى أو عساھا المغریات الّتي تقّدمھا تلك الّدول فال تترك 
مجاال للّرفض، نلحظ أّن المؤلّفة ت�ط�رح ھ�ذه ال�ق�ض�یّ�ة ب�ذك�اء 

الّ�ذي ھ�اج�ر ل�ن�ی�ل  "حامد الھ�الل�ي" شدید من خالل شخصیّة
الّدكتوراه و جرفھ الحل�م ال�ّال م�ت�ن�اھ�ي إل�ى ال�وق�وع ف�ي ف�ّخ 
الّضیاع فخسر طفلھ و صّحتھ و لم یكن ثّمة ما یح�م�ي ح�ق�وق�ھ 

استس�غ�ت ":أو بقاءه ذلك ھو جزاء من یطمح في الكثیر الكثیر
طیب العیش وكّل العروض المذھلة الّتي انبسطت أمامي ع�ق�ب 

بكّل طالسمھا لتح�ت�وی�ن�ي...  "دینا" إحرازي الّدكتوراه، جاءت
عندما اس�ت�ف�ق�ت ع�ل�ى  "الغبيّ " بل لتغلّني أنا القروّي الّساذج

 (14) "قد ھّل في وجودنا "رشید مایكل" الّزیف كان طفلنا
 إّن حّب الوطن یحیلنا إلى الوطنیّة فعندما یص�رخالوطنیّة: 3- 

أنا ُولدت بین الحقول م�ن " :وھو والد منّور "سعید الّشامخ"
أّم فّالحة... جاءھا الطّل�ق وھ�ي م�ن�ح�ن�ی�ة ت�ح�ص�د ن�زل�ت م�ن 
رحمھا فالمست التّربة و الكأل والّسنابل، ال�ع�ود ال�ع�ل�ی�ل یش�ّد 
بصري عن بعد. أمیّز بالشّم رائحة الغیمة الّشحیحة من الغی�م�ة 

 (15) ".المعطاء
ھا ھنا تمثّل األرض الّسیادة وم�ا ت�ع�ن�ی�ھ م�ن ت�ج�ّذر وع�راق�ة 

ل�ع�ب�د ال�ّرح�م�ان  "األرض" وأصل وھو ما یحیلنا إل�ى روای�ة
الّشرقاوي حیث اتّخذ م�ن األرض م�رت�ع�ا ألح�داث ش�خ�وص�ھ 
راف�ع�ا ب�ذل�ك ق�ی�م�ة األرض ع��ل�ى ب�ق�یّ�ة ال�م�ك�ّون�ات األخ��رى 

 .(الّشخصیات)
یرید بیعھا مھما صرخ والده  "منّور الّشامخ" في المقابل نجد

ولماذا ترید أن تع�ّري رأس�ك؟ ال�ح�روب  " :رافضا رغبتھ تلك
فإصرار منّور على ب�ی�ع ."قائمة من أجل األرض وأنَت تبیعھا؟

قطعة األرض لھ ھدف ساٍم ن�ب�ی�ل: مش�روع ی�راه ح�ّال إلع�ادة 
صوت الحّق الّذي یراه في بعث جریدة، إّن التّفریط في األرض 
لھ غایة نبیلة و ھي بناء جریدة أو مدرسة و ذل�ك ی�م�ثّ�ل رم�ز 

 ."الّراجین" التحّضر في بلدة
وتمتّد رقعة الوطنیّة ویتّسع ركحھا حیث یھتّز ضمیر الّش�ع�وب 

وت�ك�ون ال�ثّ�ورة ض�ّد  "لماذا ال�ح�رب؟ ل�َم ال�ّدم�ار؟":فتصرخ
م�رورا  "ف�ؤاد زن�دی�ان" الحرب ورفضا لھا بدء م�ن ال�ّرّس�ام

 "زقّ�وم�ة "بریم بنت الّرایس الّتي ضّحت بحیاتھا وصوال إلى
والّذي یتساءل بدوره عن سبب ال�ح�رب رغ�م بس�اط�ة ع�ل�م�ھ 

 :وجھلھ
بل ھي وجوه الّش�ی�اط�ی�ن  " :دون أن یلتفت "زقّومة"صاح "

أوالد الحرام الّذین یص�ب�ون ال�نّ�ار م�ن الّس�م�اء ع�ل�ى ال�نّ�اس 
 (16) ".واألطفال 

و نحن نعیش الّشراكة بی�ن ال�م�رأة وال�ّرج�ل قضیّة المرأة: 4- 
وبعد المرور بطور االزدھار على جم�ی�ع األص�ع�دة ف�ي ال�ب�الد 

ق�د رس�م�ت ل�ن�ا  "مسعودة أبو بكر" التّونسیّة... نجد الّروائیّة
وج�ھ�ی�ن ل�ل�م�رأة  "وداعا حم�و راب�ي" على صفحات روایتھا

مختلفین تمام االختالف: أّوال المرأة البس�ی�ط�ة وث�ان�ی�ا ال�م�رأة 
 .المثقّفة

أو المرأة التّقلیدیّة ال�ّری�ف�یّ�ة والّ�ت�ي ت�ح�ی�ى المرأة البسیطة: -أ
حیاة عادیّة، فقط ھي تقوم بواجباتھا المنزلیّة، ترعى أطف�ال�ھ�ا 
(صبرا) تسھر على جمع شمل عائلتھا وتضّح�ي ألج�ل�ھ�ا ك�م�ا 

الّ�ت�ي ل�م ت�ت�زّوج  "م�ن�ّور الّش�ام�خ" ھو الحال بالنّسبة ل�ع�ّم�ة
 .وعنیت بتربیة ابن أخیھا و ھي كذلك جاھلة ال دور لھا

المتعلّمة المث�قّ�ف�ة  "ریم بنت الّرایس" قطعاالمرأة المثقّفة: -ب
إذ تس�اھ�م  "الّراج�ی�ن" ھي المرأة ذات الثّوب الجدید عن بلدة

 "حامد" في األحداث جنبا إلى جنب الّرجل، فكانت عالقتھا مع
خ�ال�د " واضحة مبنیّة على المحبّ�ة، ث�ّم ج�اءت ع�الق�ت�ھ�ا م�ع

لكنّھ كان الوحید الّذي أحّست في ج�واره " :المحامي "الھاللي
أنّ��ھ��ا ام��رأة وك��ان ب��ی��ن��ھ��م��ا أروع م��ا ی��ك��ون ب��ی��ن ال��ّرج��ل 

 (17) ".والمرأة
رغم أنّھا ظلّت في الخفاء ت�م�ام�ا ك�أنّ�ھ واق�ع كش�ف�ت أغ�واره 

ك�ان�ت واع�ی�ة ب�ظ�روف  "ریم ب�ن�ت ال�ّرای�س" المؤلّفة، ثّم إنّ 
ھ�ذه ":الحرب و ساھمت في نشر الّسالم إذ تقول ف�ي ال�ّروای�ة

الحروب تسحقني من الّداخل، تشّل یدي عن ممارسة كثیر م�ن 
  (18)".طقوسي الجمیلة

وبما أنّھا كانت األمل المترع بالطّموح سافرت مع وف�د ل�ن�ش�ر 
ری�م " ك�ان�ت" الّسالم فكان أن أھدت روحھا لمصیر مجھول؟،

قد سبقتھ إلى الطّ�ائ�رة جس�دا ھ�ام�دا مش�روخ�ا  "بنت الّرایس
حس�ب  "خ�اط�ئ�ة " بشظیّة من قذیفة مدفعیّة مجھولة المص�در

 (19)"ما أوردت وكاالت األنباء
الثّقافة: رغم اإلشارة إلیھا و المتمثّلة في األصدقاء، إّال أّن 5- 

الوضع یجعلھا فاترة غائبة بال معنى حی�ث ال�ھ�ّزات ال�نّ�ف�س�یّ�ة 
 لردح من الّزمن، كذلك األمر بالنّسبة للّشاع�ر "فؤاد" للّرّسام

ھو األرق والمتاھة الّت�ي ی�ت�خ�بّ�ط ف�ی�ھ�ا ك�ّل  "سامي الظّاھر"
 مثقّف إزاء أّي وضع ما

 :األسلوب
روای�ة اج�ت�م�اع�یّ�ة ب�درج�ة ك�ب�ی�رة ج�اء  "وداعا حمو رابي"

األسلوب غایة في الحبكة حیث تشّدك إلى الغوص في خب�ای�اھ�ا 
و قد اعتمدت ال�روائ�یّ�ة ل�غ�ة بس�ی�ط�ة س�ل�س�ة ت�راوح�ت ب�ی�ن 
الوصف والّسرد والحوار تخلّلھ استرجاع األحداث أو ال�ف�الش 

  باك،
یبرز لنا مسرحة الّروایة عندما نتأّمل الحوار االفت�راض�ي ب�ی�ن 
شخص حقیقي وشخص افتراضي، ح�ی�ث ن�ج�د ال�طّ�رف األّول 
متغیّر ومتنّوع بینما ال�طّ�رف ال�ثّ�ان�ي ب�اق ك�م�ا ھ�و أال وھ�و 

 .الّذاكرة
في حین الطّرف األّول كان: الّراوي والّدكان ورزم�ة الّص�ح�ف 
ودفتر أبیض، كما كان ال�ح�م�ار وھ�ن�ا ی�ب�رز ل�ن�ا م�ل�ی�ا ت�ذّم�ر 
الحیوان وموقفھ من معاملة اإلنسان لھ، وك�ان ال�طّ�رف األّول 
جدران القاعة و المذیاع وفرن الطّین، ث�ّم ع�ودة إل�ى ال�ح�وار 

 الثّنائي العادي (إنسان/ إنسان)
إّن الطّرف الثّاني الثّابت (ال�ّذاك�رة) ی�ح�م�ل�ن�ا إل�ى ال�ق�ول ب�أّن 
الّذاكرة ھي البئر الّذي ی�ح�وي ال�ع�دی�د م�ن األح�داث و اآلراء 
واألفكار مھما اختلفت و تنّوعت. بید أّن ھذه الّذاكرة قد غ�اب�ت 

ال�ّدم�ع  "مع أواخر األحداث عندما تأّزمت ھذه األخی�رة وص�ار
 ."یحدث الّدمع

لقد كانت الّشخوص أو األطراف المت�غ�یّ�رة إّم�ا ج�م�ادا (رزم�ة 
صحف/ دفتر أبیض/ جدران/ طب�ل) أو ح�ی�وان�ا (ح�م�ارا) ل�ھ�ا 
موقفا داللیّا من حیث الح�دث أو الّس�ل�وك اإلنس�ان�ي ك�م�ا ھ�و 

 .الحال عند تذّمر الطّبل أو الحمار
 :الخاتمة

ھي ذات حالمة تضنیھ�ا آالم اآلخ�ر ت�ل�ھ�ب�ھ�ا األس�ئ�ل�ة ح�رق�ة 
أری�د أن " :ونحیبا: لماذا ال�ح�رب؟ أو ل�م�اذا ال�ع�داء؟ تص�رخ

إرادة جامحة لل�ب�ق�اء رغ�م ال�ح�روب وال�ّدم�ار، رغ�م  "أستمرّ 
 إق�رار األدی�ب�ة "أرید أن أس�ت�م�رّ " ...الّضیاع واأللم تلو األلم

ف�م�ن ال ی�ح�ّب "  " ل�ن ن�ت�وقّ�ف اآلن،" "مسعودة أبو بكر"
 "صعود الجبال؟؟

لذلك كان إصرار األصدقاء على انجاز جریدة فذلك ھو م�ن�ھ�اج 
الّص�ح�اف�ة س�ل�ط�ة م�ن الّس�ل�ط ت�زل�زل ال�م�راك�ز " صائب ألنّ 

الّص�ح�اف�ة رغ�م    ".وتقّوض المؤّسس�ات، ت�رف�ع ال�وض�ع�اء
الخوف والعجز ھي نواة األمل المتجّدد في المستقبل فما أبش�ع 
مجتمع یستقیل مثقّفوه أو یھاجرون من أوطانھم إلى ال�م�ن�اف�ي 

 ."أو تبتاع عقولھم
روایة یمتزج فیھا الحلم بالتّغییر م�ع أنّ�اة  "وداعا حمو رابي"

المجتمع العربي ومعاناتھ الّال متناھیة رغم الّدعوة للّصب�ر ف�ي 
 :انتظار الّصباح

 یا صاحبي كن صبّار/ اصبر على ما جرا لك "
 (21) ".ارقد على الّشوك عریان/ حتّى یطلع نھارك

في حقبة زمنیّة معیّنة حملت الّروائیّ�ة  2004روایة كتبت سنة 
بین خبایاھا عّدة أسئلة مترع�ة أل�م�ا و أم�ال ت�رى ھ�ل عس�ى 

 تحقّق منھا الشيء الجمیل؟
 
 
 

 :المصادر
ت�رج�م�ة –واقع الّروایة ف�ي ال�ع�ال�م ال�م�ع�اص�ر  "الّروایة و الغرب "-1

 .محسن الّرملي
 62ص  "روایة وداعا حمو رابي "-2
 73ص "روایة وداعا حمو رابي "-3 

  2000دیسمبر  7/ 601ملحق الحریّة عدد –حفیظة قارة بیبان -4
 38ص "روایة وداعا حمو رابي "-5

 95الّروایة ص  -8 / 45الّروایة ص -7 /42الّروایة ص  -6
  91الّروایة ص  -10 / 67الّروایة ص-9

  منصور قیسومة -11
  59الّروایة ص  -14 / 46الّروایة ص-13 / 74/75الّروایة ص  -12
 106الّروایة ص -17 /89الّروایة ص -16 /36الّروایة ص  -15
 41الّروایة ص -20 /150الّروایة ص -19 /101الّروایة ص -18
 77الّروایة ص -21

 درا مّ ذرا ّ مّ اع: اّّت واب

  روا "را ودا"   دة ّواّ 
  

 : إبتسام الخمیري/ تونسالناقدةبقلم 
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  بالقھوِة أَرسُمكِ 
 من أَقصاِك الى أَقصاكْ 

  وأَنا أَرسُمِك ُكلَّكْ 
 بالقھوِة والقُبالتْ 

 وأَرُسُمِك بالُكْحِل والِمْسكِ 
 وأُخربُشِك في شھواِت اللیلْ 

 والورِد البلدي 
  والعسِل الذھبي 

  حیُث حضوُرك ضوء
 وعطوٌر وقنادیلْ 

  وأَنِت العاشقةُ البیضاء
  كما نورسة البحر

  تُضیئیَن وتَضوعینَ 
 برائحِة البُّنِ 

 وعطِر الجوري والھیلْ 
 وأَنا معشوقك البابلي
 والكوني والشھويُّ 

ُل فیكِ   أَتغزَّ
 وأَتغنّى بمفاتنكِ 

 . كلَّ اللیلْ 
 فیغاُر الفرسانُ 

 منِك وِمنّي
   ویغاُر العشاقُ 

 وتغاُر الصحراءُ 
 وتَجنُّ الغزالُن والَخیْلْ 

 ویغاُر كذلكَ 
 قمُر هللاِ 

 وتغاُر الُزْھَرة
 وعطارُد یزعلُ 

 ویغاُر كثیراً 
   نجُم ُسھَیْلْ 

  ھا اني أقبّلُكِ 
  من أَقصاكِ  

  الى اقصاكِ 
 وبوساتي الیكِ 

 ھاتعصُف وتثورُ 
 كالبحِر والنبعِ 
 وتفیُض علیكِ 

  كالشالِل والنھرِ 
 وتَھیُج وتموجُ 

 كالطوفاِن العاصفْ 
 وكأَمواجِ السیلْ 

 تعالي أَرسُمكِ 
  تعالي أَُحّمُمكِ 

  وتعالي أَرشفكِ 

  مثَل نبیٍذ عسليٍّ 
 ومثَل القھوةِ 

 سمراٍء وُخالسیَّة 
  ومثل الشاي األخضرِ 

   بالنعنعِ والریحانْ 
 ومثَل الخمرةِ 

 والعَرِق الریانْ  
 ومثَل " الجنِّ " والویسكي

خانْ   ومثَل " الماریوانا " والدُّ
 " ومثَل "الواین والتوما

  ومثَل ( البیرة )
 ومیاه فراتي ودجلتھ

  وكما " الدلتاء " والنیلْ  
 وتعالي ننسى

 ( كوفیَد وكورونا )
 والموَت االسوَد والخوفْ 
 وننسى القھَر واالحزانْ 

 وتعالي ننزُع عنّا الوحشةَ 
  ونخلُع كلَّ ثیاِب الغُربِة والقمصانْ 

 ونشرُب أَنخاَب البشِر االحیاءِ 
 والباقیَن والناجینَ  
  من نیران الحرب 

 والجوع الكافر
  واالوبءة المھلكة

 ونسمُع انغاماً ساحرة
 وترانیماً وتراتیلْ 

   تعالي لنغني
 عشقاً وجنوناً 
   شوقاً وشجوناً 

  و" ابوذیات ودارمیات " ومواویلْ 
 وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآِه یاعیني
 وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ یاااروحي
 وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآخ یالیل

  آآآآآآآآآآآآآآٍه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآخٍ 
 آآآآآآآآآآآآآآخٍ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآهٍ 

 آهٍ 
 آخٍ 

  ماأجملُنا وماأَروُعنا وما أَبھانا
 حیَن نُشخبطُنا ونُخربُشنا

 ونرسُمنا بالقھوِة والقُبُالتِ 
   والُكحِل والفُلِّ 

 وبخمٍر یُْحيِّ الُحبَّ 
 ویُْذكي القلبَ 
  ویُحیُل الروحَ 

 الى فردوسٍ نورانيٍّ 
 وأَغانَي وقصائَد وتراتیلْ 
  والكوُن یُصبُِح مسحوراً 

 وأَنا وأنِت نُصبُح فیھِ 
 طیریِن من ضوء

 ومن عطٍر وشغف
 ومن مطر ربّانيٍّ  

  وأَنا وأَنتِ 
 نحُن ُكنّا طائرینْ 

 وسنبقى عاشقینْ 
 نعشُق األَشیاَء واألَضواءَ  

 والُمطلَق الكونيَّ الجمیلْ 

  أر ُِِة واْت
 
 

 كندا/سعد جاسم

 قصة قصیرة 
 

 " ِف  ان"
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  أ. سیرین الزوش من تونس 

 
صرخت في وجھھ غاضبة و احمرت بشرتھا الحنطیة أكثر من عادتھا لطال�م�ا    

كانت الفتاة الخجولة التي تبتسم من وراء ستار أھدابھا الكثیفة ، صوتھا ق�ب�س 
من سحر الكروان و عطر أنفاسھا رقة مخملیة ... تعالى صیاح�ھ�ا ف�ي ل�ح�ظ�ات 
حاسمة حتى حطم عقارب الساعة و أركان قلبھ فإذا بھ ی�ت�ھ�ور ق�ب�ل ص�رخ�ت�ھ�ا 

 األخیرة و یھتف'' انتھى... كل شيء انتھى!!
ھوت إلى األرض ثورتھا الناریة و تناثرت كحبات رمل رحلت بھا العاص�ف�ة ف�ي 
غمضة عین إلى وجھة مجھولة المعالم... إلى أعماق منسیة في ب�ح�ر ال�ع�م�ر... 
مرت عشر سنوات من حیاتھا و ھي أسیرة الھیام، ل�م ت�ع�رف ف�ی�ھ�ا إال اس�م�ھ 
المرصع بنبض شریانھا و لمعة عینیھ و حركات شفتیھ الوردیة عندما ت�ق�ول '' 
حبنا أبدي یُبعث مع كل والدة '' لم تصدق أن الوالدات استحالت في ھذه اللحظ�ة 
الغاشمة و ان السماء ابتعلت في جوفھا كل جنین ح�ت�ى ال ت�ط�أ أق�دام�ھ األرض 
التي امتألت بحب جائر و كم كانت األح�رف ك�اذب�ة ع�ل�ى م�دى األی�ام وغ�درت 
بصبرھا و آمالھا العتیقة و وفائھا الشبیھ بھدیر النھ�ر ف�ي غ�اب�ات الس�ذاج�ة... 
استجمعت قواھا و ج�م�ع�ت ف�ي ص�ن�دوق ذك�ری�ات�ھ�ا م�ع�ھ، الص�ور ال�رس�ائ�ل 
والھدایا... عبرات تخنقھا كحبل مشنقة التف على عنق بریئة، لكن الكرامة ل�ھ�ا 
حق علیھا و ال شيء یعلو فوق صرح الكبریاء... ال بد للحرقة أن تتدفق إلى قبر 
منفي حتى تصبح رمادا منسیا... فكرت طویال في مكان الضریح... أی�ن س�یُ�دف�ن 
صمتھا الجریح و كیف یمكن أن یُسكب لیل مخیف على ھیكل ط�غ�ی�ان ال�ن�زی�ف؟ 
كیف یمكنھا أن تھرب من كل ما یذكرھا بتلك ال�ن�وارس.. ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ح�ت�ف�ي 
ببریق عشقھما منذ نعومتھ...؟ وجدت أن ال سبیل لل�ھ�روب م�ن ك�اب�وس دم�ار 
العشق إال بتشییع جثمان حكایتھم إلى المرسى !! نعم... ذاك المرسى الذي ك�ان 
یشھد على لقاءاتھم و ضحكاتھم في فجر االشجان... ذاك المرسى الذي جمعھما 
ألول مرة و ألكثر من مرة... سیودعھما الیوم الوداع األخیر و سیلفظ غرامھ�م�ا 
كما تُلفظ األنفاس متأثرا بجرعة ذكریات مزیفة... سترمي في أعماقھ ما عانق�ت�ھ 
بعیونھا الخرساء و خیالھا األعمى سنینا عدیدة ... س�ت�رم�ي ح�ق�ائ�ب أح�زان�ھ�ا 

 وعذابھا في حضنھ الذي تحول إلى رقعة ھجر.

ھاھي وصلت إلیھ أخیرا مثقلة الروح، كئیبة الفكر و شاردة النظر ... حاولت أن 
تستفیق من غیبوبتھا و نظرت إلى ما یحیط بالمرسى فوجدت رجاال م�ج�ت�م�ع�ی�ن 

 حول جثة ملقاة على األرض
اقتربت منھم لتعرف ما حدث فإذا ھي جثة ال تشبھ جثث األحیاء و ال األم�وات... 
جثة اقتلعھا السلوان من جذورھا قبل الشروع في طي الصفحات، جثة كتب ل�ھ�ا 
أن تدفن مع ذكریاتھا ھذا المساء... إنھ حبیبھا الذي فارقتھ منذ س�اع�ات، غ�رق 
في لحظة ساكنة، فانتشلوه من البحر میتا ثم وضعوا جث�م�ان�ھ أم�ام�ھ�ا كش�م�ع�ة 

 منطفئة على حرِف مرسى النسیان!!
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ی�ق��ول إحس��ان ع��ب�د ال��ق��دوس ف��ي روای��ة      
وش�يء  ...شيء اسمھ ال�ح�ب : الخیط الرفیع

وبین الح�ب وغ�ری�زة  ..غریزة التملك :اسمھ
إذا ما تب�ی�ن�ت�ھ  ..رفیع جداً  ..التملك خیط رفیع

إن ال�ح�ب ع�اط�ف�ة  !!تكشف لك الفارق الكبیر
 ..قد تسمو ب�ك دائ�م�اً إل�ى م�رت�ب�ة ال�م�الئ�ك�ة

والتملك غریزة تنح�ط ب�ك دائ�م�اً إل�ى م�رت�ب�ة 
الحب یدفعك إلى أن تضحي بنفسك  ..الحیوان

وغریزة التم�ل�ك ت�دف�ع�ك  ..في سبیل من تحب
 ..دائماً إلى أن تضحي بغیرك في سبیل نفسك

تغار لس�ع�ادت�ھ  ..وعندما تحب تغار لمن تحب
وال�ت�م�ل�ك ی�ج�ع�ل�ك ت�غ�ار  ..وراحتھ وس�الم�ت�ھ

 ..وراح�ت�ك وس�الم�ت�ك ..لس�ع�ادت�ك ..لنف�س�ك
وال�ت�م�ل�ك  !س�خ�اء ..ال�ح�ب ع�ط�اء !وشھوتك

  .. !أنانیة ..أخذ
في یومی�ات�ي ال�ع�ادی�ة یص�ادف�ن�ي ال�ع�دی�د م�ن 

وال�م�ت�م�ل�ك ھ�ن�ا ھ�و  ال�م�ت�م�ل�ك�ون األشخ�اص
الشخص الذي یرغب بشدة بامتالك ش�يء م�ا 
ق�د ی�ك�ون م�ادي او ح�ت�ى مش�اع�ر ش�خ�ص ، 
اصغي لحدیثھم وانا ابتسم فالناس جبلو على 
كره المخت�ل�ف ف�ال ف�ائ�دة م�ن ش�رح  ال�ف�ارق 

  . الكبیر بین الحب و التملك
 

یبدو ان قصص الح�ب ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة ھ�ي ن�ادرة 
نوعاً ما فأكثر القصص التي كتبھا الُكتاب منذ 
األزل إم�ا ان ت�ن��ت�ھ��ي ب��ال�زواج اوال��ف�راق او 

ل���ك���ن ن���ادراً م���ا رك���ز ُك���ت���اب���ھ���ا !  ال���م���وت
التضحیة في سبیل سع�ادة ال�م�ح�ب�وب)، (على

دائماً كانت النھایات في نظرھم الزواج ال�ذي 
ھو الرابط المقدس م�دى ال�ح�ی�اة او ال�ح�دی�ث 
عن الم الف�راق او ال�م�وت ف�ي ح�ال ت�زوج�ت 
المحبوبة شخص آخر غیر الحبیب یجن  ھ�ذا 

العاشق او ینتحر مثل�م�ا ح�دث ف�ي مس�رح�ی�ة 
وك�أن  . رومیو وجولیت للعب�ق�ري ش�ك�س�ب�ی�ر

قانون اإلنانیة في النفس البشری�ة ان احص�ل 
 على ماأرید او أموت دونھ 

یبدو الحب شیئًا لطیفًا ، لكن�ھ  .إنھ أمر محزن 
 " في الواقع

 یكون قاسیًا للغایة عندما تجربھ 
 )شكسبیر من مسرحیة رومیو وجولیت(

لكن ماذا لوكانت سعادة المح�ب�وب ف�ي م�ك�ان 
آخر مع شخص آخر ؟ وھل یعني ھذا ن�ھ�ای�ة 

 الحب؟ ماذا بعد الحب ؟ 
 

ال��ح�ب ال�ح��ق��ی�ق��ي ھ��و ك��م��ا ق��ال  ( ب�ال��ط��ب�ع ال
  : صاحب أنا حرة

یدفعك إلى أن تضحي بنفس�ك ف�ي س�ب�ی�ل م�ن 
والتضحیة ھنا بالنف�س ل�ھ�ا ع�دة أوج�ھ  تحب

لكن أھمھا ھي التخلي عن االنانی�ة، ال�ت�خ�ل�ي 
 .عن الرغبة باالستحواذ)

دائماً تصدمنا ب�ع�ض ال�ع�الق�ات ال�ق�وی�ة ال�ت�ي 
تنھار في لحظات ألي سبب م�ن ام�ور ال�دن�ی�ا 
لكننا نكتشف  ان الطرفی�ن او اح�دھ�م ت�وق�ف 

في رأي ان ھذا لم یكن ح�ب�اً  . عن حب اآلخر
بل غریزة تملك ،  العج�ز ع�ن ال�ت�م�ل�ك ی�دف�ع 
الطرفین او احدھم  الى ال�ت�خ�ل�ي ل�ك�ن ال�ح�ب 
الحقیق�ي یس�ت�م�ر داخ�ل ال�روح م�ھ�م�ا ب�ع�دت 

  . المسافات ومھما كان الفراق عظیماً 
ومن قصص الحب الحق�ی�ق�ی�ة ال�ت�ي ل�م ت�ك�ل�ل 
بالزواج لكنھا كانت من أنبل أنواع الحب ھي 

 قصة الشاعر أحمد رامي ألم كلثوم 
 

 .."ماخطرتش على بالك یوم تس�أل ع�ن�ي "
كانت ھذه األغنیة األخیرة التي ك�ت�ب�ھ�ا أح�م�د 

أغ��ن��ی��ة ك��ت��ب��ھ��ا  137 رام�ي ألم ك��ل��ث��وم، ب��ع��د
ل�ك�وك��ب الش�رق دون م�ق�اب��ل، ف�ھ��و ی�رى أن 
كلماتھ أثم�ن م�ن أي أم�وال ق�د یُ�ج�ن�ی�ھ�ا م�ن 
وراء حب عمره، لینتصر الفن بأعم�ال ف�ن�ی�ة 
حققت نجاًحا غیر مسبوق، ویُھزم الحب ب�ع�د 

م�ا ب�ی�ن  "رام�ي" عاًما قض�اھ�ا 50 أكثر من
بكاء وآالم وشجن، عجز فیھا أن ینجو بقلب�ھ 
من قصة حب كان الرابح ال�وح�ی�د م�ن�ھ�ا ھ�و 

  .الفن
إی�ھ ال�ل�ي  ..ھفضل أحبك من غیر ما أقول�ك"

ع�ل�ى  ..حیر أفكاري، لحد قلبك م�ا ی�وم ی�دل�ك
كتبھا أح�م�د رام�ي ل�ی�ع�ب�ر  .."ھواي المداري

بھا عن حبھ ألم كلثوم من طرف واحد، فھ�ي 
لم تبادلھ المشاعر نفسھا، حیث أعربت خالل 
عدة لقاءات أنھا تُحب رامي الش�اع�ر ول�ی�س 

 ال��رج��ل، ح��ی��ث ك��ان��ت تص��ف��ھ دائ��ًم��ا ب��أن��ھ
 ، "شاعرھا الذي یحترق لینیر طریقھا"

وإنجابھ أطف�اال إال أن�ھ  "رامي" ورغم زواج
كان ال یخج�ل ف�ي ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن ح�ب�ھ ل�ل�س�ت 
ورف�ض  الش��اع�ر  أن ی��ت��ق�اض��ى أج��ًرا ث��م��نً��ا 
ألغانیھا التي یؤلفھا، مبرًرا ذلك بأنھ یحبھا، 

إنني أحب أم كلثوم كما أح�ب ال�ھ�رم، " :قائًال 
ل��م أل��م��س��ھ، ول��م أص��ع��د إل��ی��ھ، ل��ك��ن��ي أش��ع��ر 

، إال أن�ھ�ا "بعظم�ت�ھ وش�م�وخ�ھ، وك�ذل�ك ھ�ي
أنت مجنون ألنك " :اتھمتھ بالجنون قائلة لھ

ن�ع�م، أن�ا " :فرّد علیھ�ا "ال تأخذ ثمن أغانیك
مجنون بحبك، والمجانین ال یت�ق�اض�ون ث�م�ن 
جنونھم، ھل سمعت أن قی�س أخ�ذ م�ن ل�ی�ل�ى 

  .. !"ثمن أشعاره التي تغنى بھا
فالحب الحق�ی�ق�ي ھ�و ذل�ك  ! ما بعد الحب حب

الذي تتج�ل�ى ف�ی�ھ ك�ل مش�اع�ر ال�ود وال�ھ�ی�ام 
م��ت��زام��ن��ة م��ع ك��ث��ی��ر م��ن األم��ور األخ��رى 
كاإلحترام، وال�ت�ق�دی�ر، ال�م�ش�اع�ر ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 
التنتھي وان تنتھي ال�ع�الق�ات ی�ت�غ�ذى ال�ح�ب 
على راحة وسعادة المحبوب حتى وان قطعت 
خ���ی���وط ال���ت���واص���ل،  وك���م���ا ی���ق���ول ن���زار 

سأحضُن خوفَك وسیعلم الجم�ُع ال�ذي ( قباني 
 ).ضّمھ عالمنا أني خیُر من أخلص في حبِّك

أ و را   ا ! 

  رند علي األسود/ بغداد
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" ِب واا    " 
 
 
 
 

 پرشنگ أسعد الصالحي
 العراق 

 منى حلمي 
 وي) ا(ابنة نوال السعد

 
 
 
 
 
 
 

 أحببت رجال لیس من دیانتي

 قالوا ھذا الحب

 فى الشرع ُمحرم

 أردت أن أتبنى طفلة

 تنام على األرصفة

 شبھ جثة عاریة

 تأكل القمامة وبقایا األرغفة

 قالوا ھذا التبنى

 فى الشرع ُمحرم

 أردت أن أحمل اسم أمى

 أنتسب الى مْن حررتنى وكرمتنى

 اعترافا ضئیال بأمومة ال تتكرر

 قالوا ھذا النسب

 فى الشرع ُمحرم

 رأونى دون حجاب أو نقاب

 أو عباءة أو اسدال

 ألقوا فى وجھى تفاسیر الفقھاء

 واجماع كبار جمھور العلماء

 قالوا ھذا فجور

 فى الشرع ُمحرم

 كل ما أریده

 فى الشرع ُمحرم

 كل ما أشتھیھ

 فى الشرع ُمحرم

 كل ما أتمناه

 فى الشرع ُمحرم

 قررت فض االشتباك

 بینى وبین ُمحرمات الشرع

 سأخلع الدیانة الموروثة

 قالوا مرتدة

 اقتلوھا

 ھذا فى الشرع

 غیر ُمحرم

 

 علـى مر كل األزمان تبقى خالًدا بقلبي

  وفي رحاب ھذا العالم الفسیح

 جعلتني أبكي

 ألقول لك الحقیقة بشراھة قَلبي المكسور

  أفتقدتك بشدة وبغیابك أقتنیت ما أحـبُ 

  من زرع النباتات ومؤانسة الحیوانات األلیفة

 علني ارأف بنفسي وأنسى كربتي

  و أتخذت لنفسي عالما أخر

كي ال أعود إلى عالم ال�ح�زن وال�ب�ؤس واألش�ت�ی�اق 

 والحنین

 فقد أطلقت لسنجابي الصغیر أسم بندق

 والبلبل براق أصبحوا كعائلتي 

 لكن نسیت أن أخبرك

 أنھ ال ختام بین حدیث األب وإبنتھِ  

 وبھذه األثناء أنا جالسة أبكي وأبكي بحرقة

 ال أحد یستطیع سماع الفوضى

 التي أبتكرتھا داخل حنجرتي المحترقة 

 و التي تصدح بإسمك 

 وحجرتي المزھوة بذكریاتك العابقة بأریج الحنان 

 

 ال تنادیني أرجوك ال في منامي

 وال في یقظتي 

  وال في عظمة شوقي لك 

  فأنت مغروس في عمق أعماقي الخالدة

 كي ال أقع بوضع مزري

 ال أستطیع أن أعرف نفسي مما أنا فیھ

 أحتاجك فوجودك أجتاحني منذ زمن یا أبتي

 أنظر كل یوم لمرآتي

  وأرى نفسي ببؤراتھا الخافیة 

 والمالك الذي في داخلي

  سیحدثني بما أنا فیھ 

  كما كنت تقول لي دوما 

 مالك أنِت على ھیئة البشر 

  نقیة في كل شيء 

  نعم یا أبي ، مالك أنا

 في عین كل من یعرفني

 والجمیع ھكذا یرونني

 لكن عالمي لیس عالمھم

  أنا عالمي أستثنائي بعید عنھم كل البعد

 وكما كنت تقول لي

 أینما ستتواجدین ستحل 

  الَسعادة وینتشر السالم 

  فأنِت اإلبنة البارة بأبیھا

  لكن أبصم لك بحرقة شدیدة

 وبعیون باكیة وقلب مكسور

 ... أنھ الختام وال نھایة بین حدیث األب وأبنتھِ 
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قصة غریبة للغایة عما حدث (ادوارد بریندی�ك) 
على متن   یدیر عمال حرا حین سافر  الذي كان

سفینة (لی�دي ف�ی�ن)، ال�ت�ي ت�ع�رض�ت ل�ل�غ�رق، 
استطاع ان ینجو مع رفاقھ الثالث�ة م�ن ال�غ�رق 

حیث قارب النجاة والذي تع�رض ب�دوره ال�ى 
الضیاع في عرض البحر وف�ي خص�ام ش�دی�د 
وعراك فقد الشخصین الذین كانا م�ع�ھ، ب�ق�ي 
وحیدا حتى ج�اءت س�ف�ی�ن�ة غ�ری�ب�ة ورك�اب 
غرباء م�ن ان�ق�اذه، الس�ف�ی�ن�ة ك�ان�ت ت�ح�م�ل 
مجموعة حیوانات،واشخاص بأشكال غریبة، 
وق��ب��ط��ان ش��ری��ر، ك��ان ال��م��ن��ق��ذ ی��دع��ى 
(مونتغومري)، وھ�و م�ن االش�خ�اص ال�ذی�ن 
درس�وا ال�ع��ل�وم، ون�ال ش�ھ�ادة م��ن ج�ام�ع��ة 
(یونیفرستي كولیدج)، كانت صحة (ادواردو)

، ق��د اخ��ذت ب��ال��ت��ح��س��ن م��ن اث��ر ال��ع��ط��ش 
والشمس الحارقة في البحر، وصلت السفین�ة 
الى جزیرة نائیة في مكان ب�ع�ی�د ف�ي ال�ب�ح�ر، 
كان علیھ ان ینزل معھم اویجد لھ طریقا ال�ى 
سفینة اخرى وھذا مستحیل في ھ�ذا ال�م�ك�ان 
ال��م��ھ��ج��ور، ن��زل ف��ي ال��ج��زی��رة وان��زل��وا 
الحیوانات، كان في الشاط�يء رج�ال غ�رب�اء 
واشكالھم مزج بین البشر والحیوانات، كأنھم 
مسوخ، زاد رعبھ منھم واس�ت�غ�رب ام�رھ�م، 
علم بعد ذلك ان في ال�ج�زی�رة، ع�ال�م اح�ی�اء 
یدع�ى(م�ورو)، ی�ق�وم ھ�ذا االخ�ی�ر ب�ت�ج�ارب 
علمیة على الحیوانات واضافة اجزاء وخالی�ا 
بشریة الیھا، والكثیر من االشیاء والعم�ل�ی�ات 
للحیوانات دون تخدیر، كل ذل�ك ف�ي م�ن�ط�ق�ة 
مسیجة خ�اص�ة ب�ھ، ك�ان (م�ون�ت�غ�وري) ق�د 
خصص مكان ل�ل�ض�ی�ف ال�ج�دی�د، وك�ان ھ�ذا 
یستمع الى اصوات حیوانات تعرض للت�ع�ذی�ن 
یسمع صوت المھا وصیاحھا الم�س�ت�م�ر، زاد 
قلقھ واخذ یشعر بالرعب وتوقع ان یكون ھو 
ایضا مثل فأر ال�ت�ج�ارب، خ�رج م�ن غ�رف�ت�ھ 
واخذ یتجول بال�ج�زی�رة، رائ اش�ك�ال الن�اس 

 مسوخ باشكال دببة وارانب وكالب. 
زاد ذعره واخذ یركض الھثا بالغاب�ة م�ح�اوال 
ایجاد وسیل�ة ل�ی�ص�ب غض�ب�ةع�ل�ى ال�دك�ت�ور 
(مورو)، زمجر وغضب ع�ل�ی�ھ�م، ث�م افص�ح 
عن انھ عرف سر الجزیرة وان�ھ�م م�ج�رم�ی�ن 
ویتاجرون بابحاث علمیة مؤذیة للكائنات ف�ي 
الغابة، بعد فترة من الكر والفر بینھم، ت�م�ك�ن 
(مونتیغوري)، والدكتور (مورو) م�ن ای�ج�اد 
مبررات واعذار لمایقومان بھ،حجة االب�ح�اث 
العلمیة وخ�دم�ة ل�ل�ك�ائ�ن�ات وم�ح�اول�ة ان�ق�اذ 
بعضھا وترم�ی�م اط�راف ب�ع�ض م�ن�ھ�ا ب�أخ�ذ 
عضو من حیوان معین الى نوع حی�وان اخ�ر 
واضافة خالیا بشریة الى بعضھا،لتصبح بھذا 

الشكل. كان الدكتور (مورو) م�ت�ح�ك�م�ا ب�ھ�ذه 
المسوخ حیث جعلھم ی�خ�اف�ون�ھ وی�ط�ی�ع�ون�ھ، 
ویلتزمون ببعض القوانین ف�ی�م�ا ی�خ�ص اك�ل 
بعضھم للحوم والدم�اء، وك�ان ب�ع�ض�ھ�م ھ�و 
الناط�ق ل�ل�ق�ان�ون، م�ع ھ�ذا ك�ان ط�ب�ی�ع�ت�ھ�م 
 الحیوانیة ووحشیتھم ھي الغالبة والمسیطرة.

في احدى المرات زادت ھذه الطبیع�ة ع�ن�دھ�م 
وخ��رج��وا ع��ن ط��ورھ��م وف��ت��ك��وا ب��ال��دك��ت��ور 
(م��ورو) ب��ق��ي (م��ون��ت��غ��وم��ري)، و(ادورد) 
وحیدین بالغابة برفقة ھذه المسوخ الھائ�ج�ة، 
حتى قضوا بعد ایام عصیبة معھم ان یج�ع�ل�وا 
الحیوان�ات ت�ظ�ن ان روح ال�دك�ت�ور م�ازال�ت 
موجودة معھم، وعلیھم ان ی�ب�ق�وا ال�ق�وان�ی�ن 
ویبتعدوا عن القتل والفوضى، وب�ذل�ك ت�م�ك�ن 
االثنان من السیط�رة بش�ك�ل ج�ی�د ع�ل�ى ت�ل�ك 
المسوخ،ح�ت�ى ج�اءت اح�د ال�ل�ی�ال�ي وق�ت�ل�وا 
(م�ون�ت�غ��وم�ري)، ایض�ا، ح�اول (ادوارد) ان 
یصنع طوق نجاة، نجح في ذلك بعد صعوب�ات 
ولیال طویلة حتى سحب االشجار وربط ف�ی�م�ا 
بینھا، ث�م ال�ب�ح�ث ع�ن ادوات ل�ج�ل�ب ال�م�اء 

 والطعام.
ابحر (ادوارد) في ع�رض ال�ب�ح�ر ع�دة ل�ی�ال 
حتى نجا بفعل سفینة مارة من ھ�ن�اك، خض�ع 
للعالج ل�ی�ت�ح�س�ن وی�روي م�اح�دث ف�ي ت�ل�ك 
الجزیرة،لم یصدقھ احد، لذا التزم الصمت بع�د 
ان اطلقوا علیھ صفة الجنون، كتب قصتھ في 
اوراق بسیطة، وجدھا ح�ف�ی�ده ورواھ�ا ف�ی�م�ا 

 بعد.

تعد ھذه الروای�ة م�ن ادب ال�خ�ی�ال ال�ع�ل�م�ي، 
-1866ج�ورج وی�ل�ز)، (  الك�ات�ب (ھ�رب�رت

)، كان من ابرز ادباء الخ�ی�ال ال�ع�ل�م�ي 1946
،من اش�ھ�ر اع�م�ال�ھ (ال�ة ال�زم�ن)، (ال�رج�ل 
الخفي)، (الغرفة الحمراء)، (ب�ل�د ال�ع�م�ی�ان)، 
(جزیرة الدكتور مورو)، اشارت في ف�ك�رت�ھ�ا 
الى االعذار والتبریرات ال�ت�ي ی�ج�دھ�ا ب�ع�ض 
العلماء ممن فقدوا اخالقھم المھن�ی�ة ودنس�وا 
العلم واالبحاث ،فیما یخص الت�ش�ری�ح، ح�ی�ث 
اوضحت القسوة البشریة والوحشیة، وت�دخ�ل 
االنسان في الطبیعة، اث�رت ال�روای�ة ف�ي ب�ل�د 
منشأئھا (انكلت�را)، ح�ی�ث ت�م تش�ك�ی�ل ل�ج�ان 
لمعالجة ھذه المسألة مثل االتحاد ال�ب�ری�ط�ان�ي 

 اللغاء التشریح.

 رو)   إءة  ب (ة ار
  ت رج و  و  مر داود

 
 
 
 
 

 بقلم: اسمھان حطاب/العراق

 كم أشاعوا باألفك عني
 وقالوا

 أبداً عنك  لن أرضى 
 مھما بذلت

 حتى تتبع مذھبي
 وطریقي

 كذبوا علیك یارفیقي
 كذبوا علیك

 فأنت أنا
 وأنا، رغم الفوارق، أنت
 أرى على وجھك الندي

 مالمحي 

 وتكبر مشاعري
 في فیض قلبك النقي

 كن ما شئت
 فیما اصطفیت

 أنت   فھذا
 وھذا مبدئي

 ومثلما أحببتك إلى المدى
 أنتظرك لتحبني
 مھما انتظرت

وا ا  ءا... 

 
 

  وعد حسون نصر/سوریا
 

سابقاً وفي زمن حلقات العلم (الُكتّاب) كان ال�ذك�اء یُ�ق�ّدر ب�م�دى 
حفظ الطفل للقرآن الكریم وجدول الضرب، ومع ال�ت�ط�ور ش�ی�ئ�اً 
فشیئاً بات الذكاء یُقاس بال�ن�ج�اح وش�ھ�ادات ال�ت�ق�دی�ر، وروی�داً 
رویداً بمدى تفّوق الطفل في المسابقات على مستوى ال�م�درس�ة 
والمنطقة والقطر. أّما الیوم، ومع ال�ح�داث�ة وال�غ�زو ال�ب�رم�ج�ي 
لحیاتنا فقد باتت نس�ب ال�ذك�اء ب�ی�ن األط�ف�ال وح�ت�ى ال�ی�اف�ع�ی�ن 
والكبار تُقاس بمدى تجاوبھم مع ھذه البرمجیات ومدى تفاعلھم 
معھا، فغدا بقاء الطفل أمام الحاسوب والجّوال لساعات وساعات یُعّد ذكاًء مفرطاً لدى ھذا 

 !!الطفل
نحن ال ننكر أن زمننا یختلف كثیراً عن زمن أطفالنا، وخاصةً من حیث التعامل مع الحداثة 
والمیدیا واإللكترونیات، فنحن لألسف ما زلنا، ف�ي ح�االٍت ك�ث�ی�رة، ن�ق�ف ع�اج�زی�ن أم�ام 
التطور من حولنا، في الوقت الذي یأتي طفل صغیر فیحلُّ لنا مشكلة بالج�ّوال أو ال�ح�اس�ب 
أو حتى في جھاز التلفاز وقنواتھ، لكن ھل ھذا یعني بالضرورة أن ال�ط�ف�ل ی�ف�وق�ن�ا ذك�اًء، 
وأنّنا عاجزون عن مواكبة الحداثة؟! ال، على العكس تماماً ألن معطیات الحیاة اختلفت من 
زمن إلى آخر، وبالتالي فإن والدة ھذا الطفل ُمحاطاً كل یوم بجھاز واخت�راع ج�دی�د ف�رض 
علیھ أن یكون مواكباً للحداثة، فصار قادراً على التعامل مع ما ح�ول�ھ م�ن م�ن�ت�ج�ات ھ�ذه 
الحداثة بطالقة أكثر منّا نحن من دخلت علیھم الحداثة وبرمجیاتھا في غ�ف�ل�ة م�ن ال�زم�ن 
ولم تولد معنا كما ولدت مع أطفالنا، لذلك من الغلط قیاس نسبة الذكاء بمدى ت�ع�ام�ل�ن�ا م�ع 
األشیاء، فلكل زمان أُناسھ ولكل مرحلة رّوادھا، وبالتالي فالكثی�ر م�ن أط�ف�ال ھ�ذا ال�زم�ن 
یعیشون حالة عزلة وعدم تأقلم مع من حولھم، كثیرون منھم عباقرة بجواالتھم واألل�ع�اب 
داخلھا، لكنھم ال یملكون حیاة اجتماعیة تشاركیة مع من حولھم. وكثیرون من ال�ُم�س�ن�ی�ن 
والشباب خرجوا من قوقعة العجز في التعامل مع البرمجیات والحاسوب والجوال وت�اب�ع�وا 
دورات تؤھلھم وتُدّربھم على كیفیة التعامل مع كل جدید، لذلك یجب أن نُعید النظر بكیف�ی�ة 
تقییم الذكاء واألذكیاء بین جیلنا وجیل آبائنا وأوالدنا وأجدادنا، فالمق�ارن�ة م�رف�وض�ة ألن 
لكل زمن رّواده، ففي زمن الُمعلّقات كانت الجدران خیر ُمخ�ب�ر ع�ن ال�م�ب�دع�ی�ن، وب�زم�ن 
الُكـتّاب كانت المجالس خیر مخبر عن رّوادھا، وبزمن آبائن�ا ك�ان�ت م�ق�اھ�ي دمش�ق ت�ع�جُّ 

التي ك�ان�ت خ�ی�ر م�ن ص�ّدر ل�ل�ع�ال�م أدب�اء  بشعرائھا وكتّابھا ونوادیھا العلمیة وجامعاتھا 
وأطباء ومھندسین، وفي زمننا ضعنا لألسف بین الحاضر والماضي، ورغم ھ�ذا الض�ی�اع 
أبدع كثیرون منّا وكانوا خیر سفراء بین الجیلین. لذا، فال مجال للمقارنة ألن الذكاء نسبي 
وإن ولَِد مع الشخص فھو یحتاج إلى بیئة جیدة ونقیة وحاضنة تحت�ض�ن�ھ ل�ی�ن�م�و وی�ك�ب�ر 
ویصبح نافعاً، وإن كان نتیجة خبرة وتدری�ب ی�ج�ب أن یس�ت�م�ر ب�ال�وت�ی�رة ن�ف�س�ھ�ا، وأن 
(یُحّدث) نفسھ مع كل جدید لیبقى مثمراً یتذوقھ كل متعطّش للنفع، فبین الماضي والحاضر 

  ....اختلف المقیاس، ودوماً ھناك شخص ھو من یصنع الذكاء لیُنَسب إلیھ، ال العكس

 

أمك 
... 

 عادل عطیة/مصر
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التقیتھا وكأن�ي ل�م أع�رف�ھ�ا م�ن�ذ     
عقود.. بدت لي نحیلة، شاحبة، غی�ر 
متزنة، حاّدة المزاج.. ع�ی�ن�اھ�ا ف�ق�ط 
كانتا كما تركتھما " غابت�ي ن�خ�ی�ل" 

 وسرب یمام.
ج��ل��س��ن��ا ع��ل��ى م��ن��ض��دة أع��ّدت��ھ��ا 
الستقبالي.. شمعتان وباق�ة ورد ف�ي 
م��زھ��ری��ة ك��رس��ت��ال ب��ل��ون أزرق، 
صحنان من المكّسرات وصحن كبی�ر 
فاكھة وكیكة ال�ج�ب�ن ال�ت�ي أح�ب�ھ�ا، 

 وكأسین من النبیذ األحمر الراقي.
جلسُت قبالتھا.. قلُت ل�ھ�ا: ت�ك�ل�م�ي.. 

 ما بِك؟
نظرْت في عیني ثم ق�ام�ت وات�ج�ھ�ت 
ص��وب ج��ھ��از ال��ف��ون��وغ��راف ال��ذي 
تحتفظ بھ كتُحفة تاریخیة مھداة م�ن 
جدتھا، وشغّلت إحدى األسطوان�ات" 
أجّر الصوت من جرٍح بران�ي،، أج�ّر 
الص��وت أال وال��ج��رح أك��ب��ر م��ن 

 زماني"
 ثم عادت وجلست أمامي بكل ھدوء:

ـ ھل تعرفین أكبر سع�ادة م�م�ك�ن أن 
تشعر بھا امرأة ومھما كان منصب�ھ�ا 
أو مستوى تع�ل�ی�م�ھ�ا، ھ�ي أن ت�ج�د 
رجل یجعلھ�ا أم�ی�رة وم�ل�ك�ة.. رج�ل 
یخبرھ�ا أن ال�ع�ال�م ال ی�ع�ن�ي ش�ی�ئ�اً 
بدونھا.. رجل یقول لھا: ك�ف�اِك ت�ع�ب�اً 

 حان وقت راحتِك.
 ـ وأنِت ھل وجدتِھ؟

ـ�� ح��ت��ى ھ��ذه ال��ل��ح��ظ��ة ال! ال أح��د 
أشعرني بقیم�ت�ي؛ حس�نً�ا.. س�أمس�ُك 
یدِك واترك دمعتي تلوب في روح�ي، 

 احتاج أن أمسك یدِك وأنا اتحّدث.
مس�ك��ُت ب�ی��دی��ھ��ا وك��ان��ت��ا ب��اردت��ی��ن، 

  ترتجفان:
  ـ ما بِك؟

ـ أزھق�ُت روح�ی�ن، وُزھ�ق�ْت روح�ي 
عشرات المرات، كسرُت قلب ال�رج�ل 
الوحید الذي أحب�نّ�ي بص�دق، وُكس�ر 

 قلبي عشرات المرات.
ـ لحظ�ة.. ل�ح�ظ�ة.. م�اذا ق�ل�ِت؟ ھ�ل 

 تقصدین أنِك ارتكبت جریمتي قتل؟
ـ نعم.. قت�ل�ت ن�ف�س�ی�ن الذن�ب ل�ھ�م�ا 
سوى أنھما غیر مرغوب ب�ھ�م�ا ف�ي 

 ھذا العالم.
ـ�� ن��ف��س��ان! م��اذا ت��ق��ص��دی��ن أی��ت��ھ��ا 

 المجنونة؟
ـ أجھضُت بشكل متعّمد م�رت�ی�ن، ك�م 
أنا بشعة ألقتل جزًءا م�نّ�ي، خش�ی�ُت 
ال��ف��ض��ی��ح��ة ول��م أخش��ى ال��خ��ال��ق، 
وسمعت ك�الم ال�رج�ل ال�ذي ظ�ن�ن�ت�ھ 
ی�ح�ب�ن�ي، ول�م أس�م�ع ن�ب�ض ج�ن�ی�ن 

 یتكون بأحشائي.
ـ وھل تعرفی�ن ال�خ�ال�ق؟ َم�ْن ت�ن�ق�اد 
خلف أھواءھا ورغ�ب�ات�ھ�ا، وت�ن�س�ى 

  نفسھا وعفتّھا، ھل تعرف الخالق؟
ـ أنِت أقرب مخلوقة ل�ي، وت�ع�رف�ی�ن 
جیًدا أني لم ان�ق�اد خ�ل�ف أي رغ�ب�ة 
ب�ق�در ان��ت�ق�ام�ي م�ن ن�ف��س�ي، ب�ق��در 

حاجتي للعیش، بقدر ظنوني الحسنة 
 باآلخرین، أنا لسُت سیئة.

ـ دائًما كنُت أح�ّذرِك، دائ�ًم�ا أوص�ی�ِك 
أن تأخذي من الح�ی�اة م�ا ی�ل�ی�ق ب�ِك 
وی��وازي روح��ِك، ی��وازي ح��ل��م��ِك، 

 أمنیاتِك، نمط أسلوبِك.
ـ أیةُ أمنیات في ھذا الزم�ن ال�ك�ال�ح، 
الشحیح بالمسرات، المعفّر ب�ال�غ�در؟ 
أنا لسُت سیئة.. لكني كنُت آخذ ح�قّ�ي 
ب��ط��ری��ق��ت��ي ال��خ��اص��ة، ال��رج��ال ال 
یستحقون أن نمنحھم قلب أبی�ض أو 

 جسد نظیف.
ـ�� ل��ی��س ج��م��ی��ع��ھ��م س��ی��ئ��ی��ن، أو 
مخادع�ی�ن، أو ك�اذب�ی�ن، ال ت�ق�ن�ع�ي 
نفسِك بأنھم جمیعًا س�ی�ئ�ون ل�ت�ب�ری�ر 

 أفعالِك القبیحة.
ـ وأفعالھم.. ألیست قبیحة؟ أم ألن�ھ�م 
رجال ال ضیر من الخداع وال�خ�ی�ان�ة 
والكذب والغدر واالستغالل ! ثمة أن�ا 
طلبت مقابلتِك ألبوح لِك ما أخ�ف�ی�ت�ھ 
سنوات، ألزیح ھذا الصدأ وال�ت�راب، 

 أرید أن أرتاح من ھذا الھّم.
 

عشُت لحظات سیئة بمفردي.. بك�ی�ت 
ومس��ح��ُت دم��ع��ي ب��ی��دي، ف��ززُت 
مفزوعة آالف اللیالي ول�م أج�د َم�ْن 
یربّْت على كتفي، ل�م أن�ع�م بس�اع�ات 
نوم ك�اف�ی�ة، ول�م أذق " ل�ّذة ال�ن�وم 
للظھر" كما تفعل بعض النساء، ألن 
البد من العمل لتوف�ی�ر ل�ق�م�ة ع�ی�ش 

 لنفسي وألمي وأخي المریض.
لم أل�ت�ق ب�رج�ل ی�ب�ادل�ن�ي مش�اع�ره 

ول�و   بصدق، یحبنّي لذاتي ویضّح�ي
بش��يء بس��ی��ط م��ن أج��ل��ي، ك��ان��وا 
جمیعھم یضعونني خلف ستار م�ع�ت�م 
إك��راًم��ا ل��زوج��ات��ھ��م أو ح��ی��ات��ھ��م 

االجتم�اع�ی�ة ، ھ�ذا م�ن ارت�ب�ط ب�ي 
لج�م�ال�ي ، وذاك ل�ج�س�دي ، وآخ�ر 
اختلق قصة حب للھرب م�ن واق�ع�ھ 
المریر، وآخر لیثبت ألص�دق�ائ�ھ أن�ھ 
م��ازال ع��ل��ى ق��ی��د ال��ذك��ورة، وآخ��ر 
لل�ف�رار م�ن ان�ك�س�اره وش�خ�ص�ی�ت�ھ 

 الھّشة في بیتھ، جمیعھم منافقون..
في قلب�ي وع�ق�ل�ي رج�ل واح�د، ھ�ل 
تعرفین ھذا األمر؟ رجل ل�ن ی�ت�ك�رر، 

 ولم تمنحھ الحیاة عمًرا لیبقى معي.
  ـ لماذا لم تعیشي على ذكراه؟

ـ ن�ع�م ك�ان األج�در أن أك�ون وف�یّ�ة 
أكثر، لكن�ھ ت�رك�ن�ي وأن�ا ف�ي ب�دای�ة 
شبابي، لم أَر من الدنی�ا ش�يء ب�ع�د، 
ل�م أع�ش قص�ة ح�ب م�ك�ت�م��ل�ة، ل��م 
أج��رب ح��ی��اة ال��ع��ائ��ل��ة، األم��وم��ة، 

 الزواج.
 ـ واآلن ..ھل جربت؟

 ـ أنا حزینة، منكسرة، حقیرة.
ـ أنِت ضحیة ص�دی�ق�ت�ي، والض�ح�ای�ا 
ط�ی��ب�ون، ل�أل��س�ف مض�ت س�ن��وات��ك 
وأنِت تب�ح�ث�ی�ن ع�ن ش�ب�ی�ھ ح�ب�ی�ب�ك 
المتوفى، أردِت ال�ع�ی�ش ب�ذك�ری�ات�ھ، 
جلدتي ذاتِك أكثر من الالزم، وبقی�ت�ي 
تتأرجحین بینِك وبین موت�ھ، وب�ی�ن�ِك 

 وبین حثاالت اختیاراتك.
 

ـ لم اختر شيء، األقدار كان�ت تس�ی�ُر 
ب��ي ح��ی��ث تش��اء، األق��دار تض��ع 
ب��ط��ری��ق��ي ع��الق��ات ھّش��ة وأش��ب��اه 

 رجال؛ األقدار ..
وجلسْت ت�ن�ت�ح�ب ب�ب�ك�اٍء م�ت�واص�ل، 
یرافقھ سعال یش�ّج ال�رأس، ح�اول�ُت 
أن أھ��دأ م��ن روع��ھ��ا، ف��ن��ھ��ض��ُت 
واتجھ�ُت ص�وب�ھ�ا، مس�ك�ُت رأس�ھ�ا 

 بكلتا یّدي ورفعتھ لألعلى:
ـ انظري إلي.. أمس رحل،، مض�ى،، 
ان��ت��ھ��ى ب��ك��ل م��ا ف��ی��ھ م��ن وح��ل، 
اعتراف�ات�ِك اآلن ل�ن ت�ح�ی�ي األج�نّ�ة 
التي أجھضتھا، ولن تعی�دِك ع�ذراء، 
ولن تعوضِك السنوات التي قضی�تِ�ھ�ا 
بضیاع ، نعم أبكي ..اغس�ل�ي روح�ِك 
بھذا البك�اء ال�م�ّر، ل�ك�ن اب�دئ�ي م�ن 

 جدید.
ـ ابدأ! كیف وأنا أشعر أن ال�خ�ط�ی�ئ�ة 
تسلقتنى من رأسي حتى ق�دم�ي، أن�ا 

 مجرمة وبشعة.
حضنتُھا بكل قوتي، وتذكرُت بشاع�ة 
العالم معي أیًضا، العالم الذي ی�م�ن�ح 
السل�ط�ة وال�م�ال وال�ق�ّوة ل�ل�ج�ب�ن�اء 
والخونة ویتركنا نعی�ش ت�ح�ت رای�ة 
الخوف والترقب، العالم الذي ی�لّ�وث 
ال��ب��راءة وی��ھ��ت��ك ع��رض األخ��الق 
والقیم تحت مسمیات التحرر، الع�ال�م 

الذي سرق فرحتي وبیت�ي وس�ن�وات 
عمري في وضح النھار، ھذا ال�ع�ال�م 
بشع،، نعم تذكرت وج�ل�س�ُت ان�ت�ح�ب 
مثلھا، بل أكثر من�ھ�ا ...ث�م ان�ت�ب�ھ�ُت 
إلى نفسي وكان الب�د أن أك�م�ل دور 

 المرأة القویة..
ـ َمْن منّا بال خ�ط�ی�ئ�ة؟ ب�ال ذن�ب؟ أو 
ق��ب��و ذاك��رت��ھ ف��ارغ م��ن ال��ذك��ری��ات 
المریرة! أنا مثل�ِك ص�دی�ق�ت�ي أخ�ذت 
نصیبي م�ن ت�ع�ب ال�ح�ی�اة، وب�ق�ی�ت 
ق�اب�ع�ة ف�ي م�ن�ط�ق�ة ب�ی�ن الس�ك�ی�ن�ة 
والتوج�س وال�ت�وت�ر، ب�ی�ن الص�م�ت 
والثرثرة، بین الخیبات التي ت�ت�ق�ات�ل 
بداخلي و أس�ك�ت�ھ�ا ب�الص�الب�ة ال�ت�ي 
اتظاھر ب�ھ�ا، ل�ك�ن ال�ف�رق ال�وح�ی�د 
ب�ی�ن�ن�ا؛ أن��ِك ب�ارع�ة ب��ت�م�ث�ی�ل أدوار 
الع�ش�ق وال�غ�رام، وق�اس�ی�ة بس�ح�ق 

 قطعة منِك..
وض�ح�ك�ُت ط�وی�ًال،، ض�ح�ك�ُت ع�ل��ى 
ع��ف��وی��ة ال��م��رأة الس��اك��ن��ة ب��أن��اي 

 وتساءلت:
  لماذا ال أجید التمثیل؟

ال�ع�ال��م اآلن ی�ع��ی�ش ھ�ك��ذا، مس��رح 
وممثلون وأقنعة، ال شيء ح�ق�ی�ق�ي، 

 كل شيء زائف.
ال��ع��ال��م اآلن خش��ب��ة مس��رح ت��ح��ب 

 التھریج،، تبًا لھذا الزمن األغبر.
 وبكیت بشجن..

  ـ سأنتحر.
ان��ت��ب��ھ��ت ع��ل��ی��ھ��ا وھ��ي ت��ردد ھ��ذه 
ال�ك�ل��م�ة، وك�أن ل�ك�م��ة ق��وی�ة ع�ل��ى 
وج��ھ��ي، ب��ل ص��ع��ق��ة ك��ھ��رب��ائ��ی��ة 

 ضربتني
  ـ ھل جننِت؟

ـ ال ق�ی�م�ة ل�ي، س�أض�ع ح�ّدا ل�ھ�ذه 
ال��ح��ی��اة ال��ف��اش��ل��ة، وع��ل��ی��ِك أن 

 تساعدیني!
  ـ أنا؟ أساعدِك على االنتحار؟

ن��ظ��رُت ف��ي ع��ی��ن��ی��ھ��ا، وألول م��ّرة 
ارتعب منھما، م�رآت�ان مص�ق�ول�ت�ان 
تعكسان ص�ورت�ي، أن�ظ�ر لص�ورت�ي 
فیھما، صورتي فقط ، ی�ا إل�ھ�ي، م�ا 
ال��ذي ی��ح��دث، أی��ن ذاك ال��ب��ری��ق، 

 اللمعة؟ أین أنا؟
اب��ت��ع��دُت ع��ن��ھ��ا ق��ل��ی��ًال وأوص��ال��ي 
ترتجف، ح�اول�ت أن اس�ت�ج�م�ع ك�ل 

 قواي، ونھرتھا بأعلى صوتي:
ـ كفى.. كفى؛ كفي عن ھذا الھ�ذی�ان، 

 سخافة ما تقولینھ، حماقة..
وجثوُت على األرض وكأني منھزم�ة 

 من دیمومة الحیاة.
  تبادلنا األدوار..

مّدت لي ی�دھ�ا.. ن�ھ�ض�ُت.. ت�ع�ان�ق�ن�ا 
 وكأننا سنفترق لألبد؛

جلسنا إلى المائدة، اح�ت�س�ی�ت ك�أس 
النبیذ الذي أمامي دون أن أنظر إل�ى 
عینیھا، عّدلت خص�ل�ة الش�ع�ر ال�ت�ي 

 نزلت على وجھي، ثم.. خرجُت.
 2022صیف 

 تاا 

 ذكرى العیبي
 المانیا
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تستضیف استرالیا منافسات كأس العالم بالكریكیت للفترة من السادس عشر من ش�ھ�ر اك�ت�وب�ر    

القادم ولغایة الثالث عشر من شھر نوفمبر وكان من المقرر ان تقام البطولة العام الم�اض�ي ول�ك�ن 

بسبب جائحة كورونا تم تأجیلھا الى ھذا العام وستقام مباریات البطولة في  سب�ع م�دن اس�ت�رال�ی�ة 

وھي سدني وملبورن وادیالید وبرزبن وھوبارت وبیرث وجییلونك  واوقع�ت ال�ق�رع�ة ال�م�ن�ت�خ�ب 

االسترالي (حامل لقب البطولة الماضیة) في المجموعة االولى والتي تضم ایضا انجلترا ونیوزلن�دا 

وافغانستان اما المجموعة الثانیة فضمت الھند وبنغالدیش وباكستان وجن�وب اف�ری�ق�ی�ا ام�ا ب�ق�ی�ة 

المجموعات فضمت نامیبیا واالمارات وسیریالنكا ومنتخب اخ�ر ل�م ی�ح�دد ب�ع�د ام�ا ال�م�ج�م�وع�ة 

االخیرة فضمت ایرلندا وسكوتلندا وویست اندیز (جزر الھند الغربیة) ومنتخب اخر لم ی�ح�دد ب�ع�د 

والمنتخبین الذین لم یحددا بعد فستقام  ھناك تصفیات تستضیفھا زم�ب�اب�وي ل�ل�ف�ت�رة م�ن ال�ح�ادي 

عشر والسابع عشر من شھر تموز القادم حیث تضم  فرق ھونك كونغ وھولندا وبابا ن�ی�و غ�ی�ن�ي 

وسنغافورة واوغندا وامریكا والفریق الذي سیحرز المركز االول في ھذه التصفی�ات س�ی�ل�ع�ب م�ع 

 فرق ایرلندا وسكوتلندا و ویست اندیز.. 

اما الفریق الذي سیحتل المركز الثاني في التصفیات فسیلعب في المجموع�ة ال�ت�ي تض�م ن�ام�ی�ب�ی�ا 

 واالمارات وسیریالنكا...

وسیخوض المنتخب االسترالي اولى مباریاتھ في البطولة یوم الثاني والعشرین من شھ�ر اك�ت�وب�ر 

امام نظیره منتخب نیوزلندا في سدني وسبق للفریقین ان خاضا نھائ�ي ال�ب�ط�ول�ة الس�اب�ق�ة ال�ت�ي 

استضافتھا االمارات وستحظى البطولة بمشاركة جماھیریة كبیرة لما تتمتع ب�ھ ھ�ذه ال�ل�ع�ب�ة م�ن 

شعبیة باالضافة الى وجود جالیة كبیرة من الھند وبنغالدیش وب�ق�ی�ة ال�دول وس�ت�ح�ت�ض�ن م�دی�ن�ة 

وب�ع�دھ�ا ب�ع�ام�ی�ن  2007ملبورن مباراة النھائي واحرزت الھند لقب اول بطولة التي انطلقت عام 

وانتزعت انجلترا لقب البطولة الثالثة  2009احرزت الباكستان لقب البطولة الثانیة التي جرت عام 

اما البطولة الرابعة فاحرز ل�ق�ب�ھ�ا  2010والتي جرت منافساتھا عام 

2012منتخب ویست اندیز بعد ان تغلب على منتخب سیرالنكا ع�ام 

واستطاع منتخب سیریالنكا ان یحرز لقب البطولة الخ�امس�ة وال�ت�ي 

ب�ع�د  2016وعاد منتخب ویست اندیز لیحرز لقب البطولة السادسة والتي جرت عام  2014جرت عام 

ان تغلب على المنتخب االنجلیزي واستطاعت استرالیا ان تحقق اول لقب ل�ھ�ا ف�ي ال�ب�ط�ول�ة الس�اب�ق�ة 

 Davidوالتي استضافتھا االمارات وتالق في ھذه البطولة النجم االس�ت�رال�ي  2021والتي جرت عام 

Warner  وحرز لقب افضل العب في البطولة  اما لقب افضل العب في المباراة النھائیة ضد نیوزلن�دا

 Mitchel Marshفكان من نصیب االسترالي  

  Aaron Finchاما في البطولة الحالیة فھناك اسماء استرالیة كبیرة  ینتظر م�ن�ھ�ا ال�ت�ال�ق ام�ث�ال  

(Captain ) ,David Warner Steve Smith  Mathew Wade Adam Zampa Daniel 

Sams   .. 

وقد قدم المنتخب االسترالي مستویات رائعة في البطولة الماضیة ال�ت�ي اس�ت�ض�اف�ت�ھ�ا االم�ارات ح�ی�ث 

استطاع من الفوز في المباراة نصف النھائیة على المنتخب الباكستاني الذي ش�ج�ع�ھ ح�وال�ي عش�ری�ن 

الف متفرج في المباراة التي اقیمت في استاذ دبي للكركیت وشھدت المباراة الن�ھ�ائ�ی�ة ب�ی�ن اس�ت�رال�ی�ا 

ونیوزلندا قمة االثارة وقد انتھت لمصلحة استرالیا وبفارق ضئیل عن منتخب نیوزلندا التي استط�اع�ت 

ومن الجدیر بالذكر انھ ھناك عددا من النجوم من المتوقع ب�روزھ�م   ان تھزم نیوزلندا في نصف النھائي

 وال�ب�اكس�ت�ان�ي Iaron Finch واالس�ت�رال�ي Ishan Kishan  في البطولة ومن ب�ی�ن�ھ�م  ال�ھ�ن�دي

Mohammed Rizwan  لنیوزلنديوا Martin Guptill  ویعتبر المنتخب الھ�ن�دي ھ�و ال�م�رش�ح

الساخن للقب لما یمتلكھ من جودة في الالعبین وایضا ھناك جالیة ھندیة كبیرة ف�ي اس�ت�رال�ی�ا س�ت�ق�ف 

  وراء المنتخب الھندي 

ستقام في امریكا وویست اندیز ومن المقرر ان یش�ارك  2024ومن الجدیر بالذكر ان البطولة القادمة  

اربعة وعشرین فریقا في ھذه البطولة عوضا عن ستة عشر فریقا في البطولة الحالیة وستتأھل الف�رق 

بشكل تلقائي الى البطولة القادمة من دون ان  2022التي ستحتل المراكز الثمان االولى في بطولة عام 

 تلعب اي تصفیات مؤھلة. 

        ICC Men’s Cricket T20 World Cup 2022   
 دا ا   ل  ا   اا 

 ا  ةة اا ا ورات اا 

Rafeq Alokaby -  Sydney      
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