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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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AL-iraqia  No. 828 

13 July 22 • Year 17 

أعلن البرلمان االلماني تقریبا باالجماع      

تصنیف جرائم  2022تموز 7یوم الخمیس 

تنظیم الدولة االسالمیة في الع�راق والش�ام 

ال��م��س��م��اة " ب��داع��ش االرھ��اب��ی��ة" ض��د 

بجریم�ة  ،2014اإلیزیدیین في العراق عام 

اإلبادة الجماعیة ضد اإلیزیدیین حی�ث ق�ت�ل 

ف�ي  إیزیدي بصورة بشعة  5000اكثر من 

م��ن��اط��ق س��ن��ج��ار ف��ي ال��ع��راق وت��ع��رض��ت 

الفتیات والنساء الى الخط�ف واالغ�ت�ص�اب 

  والسبي.

ان القرار الصادر كان ثمرة جھود لمنظمات 

حقوقیة وجمعیات وشخصیات م�داف�ع�ة ع�ن 

بتق�دی�م  قاموا   حقوق االنسان واالیزیدیین،

طلب�ات االل�ت�م�اس ال�ى ل�ج�ن�ة االل�ت�م�اس�ات 

البرلمانیة االلمانیة في شھر شباط الماضي 

وتم مناقش�ت�ھ�ا ف�ي ل�ج�ن�ة ح�ق�وق االنس�ان 

 والمساعدات اإلنسانیة االلمانیة، 

 2022واخ��ی��را ف��ي الس��اب��ع م��ن ت��م��وز 

اس�ت�ح�ص��ل�ت ال�م��واف�ق�ة ال��ب�رل�م�ان��ی�ة ع�ل��ى 

االعتراف الكامل بانھا جرائم إبادة جماعی�ة 

     ضد اإلیزیدیین.

قرار االعتراف بجریمة االب�ادة ال�ج�م�اع�ی�ة 

البد ان تتمخض من�ھ ق�رارات و ت�وص�ی�ات 

إلسناد ضحایا االبادة الجماعیة بعد ان ت�ق�ر 

جریمة االبادة الجماعیة من قب�ل ال�ح�ك�وم�ة 

   الفیدرالیة االلمانیة.

المتواجدة في المانیا  تعتبر الجالیة اإلیزیدیة

كبیرة قیاسا بتواجد االیزیدیین ف�ي م�ن�اط�ق 

اخرى من اوروبا حیث اس�ت�ق�ب�ل�ت ال�م�ان�ی�ا 

العدید من الناجیات والضحایا اإلیزیدیة ف�ي 

مراكز المعالجة والتأھیل م�ن آث�ار ال�ع�ن�ف 

واالغتصاب واالضطھاد م�ن ج�راء ج�رائ�م 

داعش ال�وحش�ی�ة وك�اف�ة اع�راض م�ا ب�ع�د 

   الصدمة النفسیة والجسدیة.

 

ان مساعي االیزیدیین والمنظمات الحقوقیة 

في شتات العالم في الحصول على اع�ت�راف 

االیزیدیون م�ن�ذ  دولي على ما تعرض الیھ 

ال�ى ی�وم�ن�ا ھ�ذا م�ن ت�م�ی�ی�ز دی�ن�ي  2014

اض�اف�ة  وعرقي وتغییر دیمغرافي ممنھج، 

الى االضطھاد والتھمیش في مناطقھم الت�ي 

كانوا یقطنونھا وشردوا منھا لیحتموا تحت 

ظل خیم متھرئ�ة ف�ي م�ج�م�ع�ات ال�ن�ازح�ی�ن 

وال�م��ش��ردی��ن ف��ي داخ�ل وط��ن��ھ��م ال��ع��راق، 

ویمنع�ون م�ن ال�ع�ودة ال�ى م�ن�اط�ق�ھ�م ف�ي 

سنجار السباب مختلفة. ان سعي المنظم�ات 

ال��م��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق االنس��ان وبص��ورة 

المواطن االی�زی�دي، ال�ى ط�رق  خاصة عن 

ك��ل االب���واب م��ن اج���ل ایص��ال ص���وت���ھ 

ومظلومیتھ الى المحافل الدولیة وفي وطنھ 

العراق، من اجل تحقیق العدالة بحق الجناة 

ومالحقة مجرمي داعش ومن تعاون مع�ھ�م 

في بقاع الع�ال�م ل�ت�س�ل�ی�م�ھ�م ال�ى ال�م�ح�اك�م 

  الجنائیة .

 

لقد اكد الباحثون والمختصون ف�ي الش�أن   

القانوني في المان�ی�ا وم�ن خ�الل اط�الع�ھ�م 

على تقاریر وزیارات میدانی�ة ال�ى م�ن�اط�ق 

سنجار قامت بھا منظمات حقوقیة تابعة الى 

االمم المتحدة وم�ت�خ�ص�ص�ی�ن ف�ي االب�ادات 

الجماعیة ان ما تعرض الیھ االیزیدیون من 

جرائم عل�ى ی�د ت�ن�ظ�ی�م ال�دول�ة االس�الم�ی�ة 

  داعش ترتقي الى جرائم ابادة جماعیة. 

 

ك�ذل��ك اك��د ال��م��خ��ت��ص��ون ب��الش��أن ال��خ��دم��ة 

االج�ت�م�اع�ی�ة وال��م�ش�رف�ی�ن ع��ل�ى م�ع�ال�ج��ة 

الذین یعانون من صدمات جماعی�ة  الضحایا

ومشاكل نفسیة لكل ضح�ی�ة ق�د ت�رت�ق�ي م�ا 

 تعرضوا الیھ الى جرائم انسانیة. 

ان قرار البرلمان االلماني یحث على  ویذكر

ض��رورة ت��ح��ق��ی��ق االس��ت��ق��رار واالم��ن ف��ي 

المناطق الت�ي یس�ك�ن�ھ�ا االی�زی�دی�ی�ن وح�ث 

      الحكومات على مالحقة الجناة.

تجد االمانة العامة لھیئة الدفاع ع�ن ات�ب�اع 

الدیانات والمذاھب في العراق، ب�اع�ت�ب�ارھ�ا 

من المنظمات التي بذلت كل ما في وس�ع�ھ�ا 

من اجل الدف�اع ع�ن م�ا ت�ع�رض ل�ھ ات�ب�اع 

ال�دی��ان�ة االی�زی��دی��ة، واك��دت ف��ي ب�ی��ان�ات��ھ��ا 

ومذكرات االلتماس ال�ى ال�ج�ھ�ات ال�دول�ی�ة 

والعالمیة المعنیة ان االیزیدیین قد تعرضوا 

الى جری�م�ة االب�ادة ال�ج�م�اع�ی�ة وف�ق�ا ل�ك�ل 

الضوابط واالدلة الجنائی�ة و وف�ق�ا لش�ھ�ود 

العیان واعت�راف�ات الض�ح�ای�ا ال�ن�اج�ی�ة م�ن 

 الجریمة.

تقدم االم�ان�ة ال�ع�ام�ة ش�ك�رھ�ا ال�ك�ب�ی�ر ال�ى 

البرلمان االلماني على ھذا االعتراف الكامل 

بجریمة االبادة الجماعیة لالیزیدیی�ن، ام�ل�ة 

من الحكومة الفدرالیة االلمانیة ان تعلن ھي 

االخ���رى االع���ت���راف ب���ج���ری���م���ة االب���ادة 

الجماعیة، كما تؤكد االمانة العامة ض�رورة 

ع��دم االك��ت��ف��اء ب��ال��م��واق��ف االع��الم��ی��ة 

وال��ت��ع��اط��ف��ی��ة ال��ت��ض��ام��ن��ی��ة ال��دول��ی��ة م��ع 

ب��ل ل��ت��ت��ج��ھ ص��وب اق��رار   االی��زی��دی��ی��ن،

القرارات والتوصیات الواجبة االعالن عنھا 

في حالة االعتراف بجریمة االبادة الجماعیة 

وذل��ك ب��ت��ع��وی��ض ض��ح��ای��ا ھ��ذه ال��ج��ری��م��ة 

واسنادھم بكل الطرق القانونیة التي تق�رھ�ا 

القوانین الدولیة في حالة االبادة الجماعی�ة. 

ان االمانة العامة لھیئة ال�دف�اع ع�ن ات�ب�اع 

الدیانات والمذاھب في العراق ت�دع�و دول�ة 

العراق ودول العالم إلنصاف الضحایا فعل�ی�ا 

التي ال  ولیس االكتفاء بالقرارات االعالمیة 

تلئم الجروح وال تعوض خسارات الضح�ای�ا 

 وعوائلھم.

 

 

االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع 

 الدیانات والمذاھب في العراق

 2022تموز  10 

ا  دة اا  ف من اا 



لماذا نضع القوانین، وال نقوم بتطبی�ق�ھ�ا؟ ل�م�اذا نض�ع      
القوانین، ثُّم نبدأ باإللتفاف علیھا بقوانین بدیلة، مناقض�ة  

 لھا، وُمخالِفة ألحكامھا؟  
لماذا نضع القوانین التي تُحّدد"توقیتات" مُلزِمة إلع�داد  
ال�م�وازن��ة ال�ع��ام�ة اإلتّ��ح�ادی�ة(م��ث�الً)، وال ن�ل�تَ��زِم ب�ھ��ذه  
التوقیتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثالث) بإتّخاذ  

 قرارات، أو تشریع قوانین تتقاطع معھا؟ 
كم كان سیكوُن ُمجدیاً لنا، لو ت�ّم ت�ط�ب�ی�ق اح�ك�ام ق�ان�ون  

ب�دالً م�ن    2019) لس�ن�ة  6اإلدارة المالیة اإلتّحادیة رقم ( 
ھذا "اللغو" المالي  السیاسي، الذي انغمس الجمی�ُع ف�ي  
ضجیجھ، و"جعجعتھ"، وقِلّةِ"ط�ح�ی�ن�ھ"اآلن؟ م�ن ھ�و  
المؤھّل (والمُكلّف) قانونی�اً (ودس�ت�وری�ا) ل�رف�ع دع�اوي  
قضائیة ضد"الجھات" المسؤولة عن العواقب الوخی�م�ة  
التي ترتّبت على مخالفة أحكام ھذا القانون، وُمحاكمتھِم،  

 ووضعھم وراء القضبان؟   
على من یعنیھم األمر اإلجابة عن أس�ئ�ل�ةٍ ك�ھ�ذه، ألنّ�ن�ي  
غیُر مؤھٍّل "قانونیّا" (وب�ح�ك�م اإلخ�ت�ص�اص) ل�إلج�اب�ة  

 عنھا. 
سأعرُض علیكم في أدناه أھ�م "أح�ك�ام" ق�ان�ون اإلدارة  
المالیة المشار إلیھ، والتي أرى أّن عدم اإللتزام بھا، ھ�و  

ال�ذي    -السیاسي   -المعیشي    -من قادنا إلى المأزق المالي  
 نعاني من تبعاتھ اآلن. 

2019لس�ن�ة     6قانون اإلدارة المال�ی�ة اإلتّ�ح�ادیّ�ة رق�م  
ال�م�ال�ی�ة    -(المواد ذات الصلة بـ"اإلنسدادات" السیاسیة  

 الراھنة) 
  1/1ثانیاً: "تبدأ الم�وازن�ة الس�ن�وی�ة م�ن    -4-المادة    -1

من السنة ذات�ھ�ا، ول�وزارة ال�م�ال�ی�ة    31/12وتنتھي في  
اإلتحادیة إع�داد م�وازن�ة م�ت�وس�ط�ة األج�ل ل�م�دة ث�الث  
سنوات تُقدّم مّرة واحدة، وتُشّرع، وتكون السن�ة األول�ى  
وجوبیة، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي  
التخطیط والمالیة تعدیلھا ل�ل�س�ن�ت�ی�ن ال�ث�ان�ی�ة وال�ث�ال�ث�ة،  
وبموافقة مجلس النواب".. وال أدري لماذا لم یت�م إع�داد  
موازنة كھذه (أو وضعھا موضع التطبیق) ، م�ع ع�ل�م�ي  
بوجود "استراتیجیة" للموازنة العامة یت�م اع�دادھ�ا ك�ل  

 ثالث سنوات؟ 
 
رابع�اً : "ال ی�ج�وز أن ی�زی�د ال�ع�ج�ز ف�ي    -6-المادة    -2

% م�ن ال�ن�ات�ج ال�م�ح�ل�ي  3الموازنة التخطیط�ی�ة ع�ل�ى  
  200اإلجمالي".. أي إذا كان الناتج ال�م�ح�ل�ي اإلج�م�ال�ي  

ملیار دوالر،فإّن العجز في الموازنة یجب أن الیزی�د ع�ن  
ترلیون دین�ار).. وھ�ذا م�ا    9ملیار دوالر(ما یقرب من    6

لم یتّم اإللتزام بھ في أي قانون للموازنة ط�ی�ل�ة عش�ری�ن  
عاماً.. وللعلم ف�ق�ط ف�إن إج�م�ال�ي ال�ع�ج�ز ال�م�خ�ط�ط ف�ي  

  28.672ھ�و    2021الموازنة العامة اإلتحادی�ة ل�ل�س�ن�ة  
ترلیون دینار(أي ما یعادل ثالثة أضعاف ال�ع�ج�ز ال�ُم�ح�ّدد  

 في قانون اإلدارة المالیة النافذ). 
 
:"ی�ت�ولّ�ى م�ج�ل�س ال�وزراء م�ن�اقش�ة    -11-ال�م�ادة    -3

مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقدیمھ إلى م�ج�ل�س  
النواب ، قبل منتصف شھر تشرین األّول من كل سنة"..  
فإذا كان األمر كذلك، كیف تّم إذاً تحدید موعد اإلنتخ�اب�ات  
النیابیة الُمبكّرة، بحیث لن یكون لدینا مجلس نواب أص�الً  

؟ ول�م�اذا ل�م  2021في منتصف تشرین األّول م�ن ع�ام  
 تعترِض أيُّ سلطةٍ (أو جھةٍ) على ذلك؟ 

ثانیاً: یتض�م�ن مش�روع ق�ان�ون ال�م�وازن�ة    -8-المادة   -4
 العامة اإلتّحادیة ما یأتي: 

"احتیاطي الطواريء لسنة مالیة بما ال یزید ع�ل�ى    -د  
% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقیّھا  5

الجاری�ة واإلس�ت�ث�م�اریّ�ة)، ل�ل�ح�االت ال�ط�ارئ�ة وغ�ی�ر  
المتوقّعة التي تح�ص�ل ب�ع�د ص�دور ق�ان�ون ال�م�وازن�ة  
العامة اإلتّحادیّة".. فإذا كان ھذا"اإلحتیاطي" موجوداً  

.. ھل كان سیكوُن بدیالً ُم�م�كِ�ن�اً 2021في موازنة عام  
(وكافیاً)عن "قانون الدعم ال�ط�اريء ل�ألم�ن ال�غ�ذائ�ي  
والتنمیة"؟.. وإذا لم یكن ھذا"اإلحتیاط�ي" م�وج�وداً،  

 فالمصیبةُ أعظُم. 
 
ثال�ث�اً: "ف�ي ح�ال ع�دم اق�رار مش�روع    -13-المادة -5

قانون الموازنة العامة لسنة مالیة معینة، تُعَد البی�ان�ات  
المالیة النھائیة للسنة السابقة أساساً للبیان�ات ال�م�ال�ی�ة  
ل�ھ��ذه الس��ن�ة، وتُ�ق��دّم إل��ى م��ج�ل��س ال��ن�واب ل�غ��رض  

 إقرارھا". 
 
ثانیاً: "في حالة صدور قان�ون ی�ت�رتّ�ب    -18-المادة   -6

بموجبھ صرف مبالغ على الموازنة العامة، ینب�غ�ي أن  
یكون تطبیقھ اعتباراً م�ن الس�ن�ة ال�الح�ق�ة، م�ن أج�ل  

 وضع التخصیص الالزم لھ". 
 
ثانیاً: "عند ت�ج�اوز اإلی�رادات ال�ف�ع�ل�ی�ة  -19-المادة -7

التقدیرات في قانون الموازنة العامة لل�س�ن�ة ال�م�ال�ی�ة،  
وبعد تغطیة العجز الفعلي(إن وجد)، یتم توفیر الفائ�ض  
إلستخدامھ في موازنات السنوات التالیة ف�ي ص�ن�دوق  
س��ی��ادي".. وال أع��رُف(ش��خ��ص��ی��اً) إن ك��ان ھ��ذا  
"الصندوق السیادي" موجوداً أم ال، ولكنّن�ي أع�ت�رُف  
بأنّني سمعُت بعض"المسؤولیَن" عن ھذا الموضوع،  

 وھم یتحّدثون عنھ، منذ سنواتٍ عدیدة. 
 
ثالثاً: "لمجل�س ال�وزراء ع�ن�د إع�الن    -19-المادة   -8

حالة الطواريء أن یطرح على مجلس النواب مس�ودة  
 قانون لزیادة اإلنفاق". 

 
أوالً: "لمجل�س ال�وزراء أن یس�ت�خ�دم    -20-المادة   -9

تخصیصات احتیاطي الطواريء لتغطیة نفقات عاج�ل�ة  
غیر متوقعة وطارئة ترتبت بعد إصدار قانون الموازنة  
العامة اإلتّحادیّة، وأقّرھا مجل�س ال�وزراء ب�ن�اًء ع�ل�ى  
 اقتراح من رئیس مجلس الوزراء، أو وزیر المالیة".   

وأرى (وقد أكون مخطئاً بطبیعة الحال) أّن تنفی�ذ (أو     
أعاله، ربّ�م�ا ی�ت�ق�اط�ع م�ع    20و   19تطبیق) المادتّین  

قرار المحكمة اإلتّحادیة، ح�ول ص�الح�ی�ات وواج�ب�ات  
حكومة "تصریف األعمال".. ن�اھ�ی�ك ع�ن م�وِج�ب�ات  

 وُمحّددات إعالن"حالة الطواريء". 
 

  -أخیراً .. أت�م�ن�ى أن ت�ك�ون ھ�ن�اك ح�ل�ول م�ال�ی�ة      
اقتصادیة سلیمة وحكیمة وك�ف�وءة، تُ�راع�ي مص�ال�ح  
الفئات األكثر فقراً وھشاشة م�ن الس�ّك�ان، ب�ع�ی�داً ع�ن  
"التھریج" السیاسي الذي ال ط�ائ�ل م�ن وراءه، ف�ي  
ھذه الظروف العصیبة والخ�ط�ی�رة ج�داً، ال�ت�ي یُ�ع�ان�ي  
العراق من ضغوط�ھ�ا الش�دی�دة اآلن، رغ�م ال�ع�ائ�دات  

 الكبیرة(و غیر المسبوقة) من صادرات النفط الخام. 
…………………… 

) 6(المصدر: قانون اإلدارة المالیة االتحادی�ة رق�م(
، ج�ری�دة ال�وق�ائ�ع ال�ع�راق�ی�ة، ال�ع�دد 2019لسنة 
 )2019آب  5، 4550
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 ادارة ا اّد  ااق:

  ازموا ل وات اأز 
 

بینما كنُت ُمنشِغالً بـ�ك�ی�ف�یّ�ة ال�ذھ�اب م�ن "ی�رم�وٍك" س�اب�ق،       
التفّاِح األخض�ِر"، ف�ي "م�أم�وٍن" س�اب�ق .. "والوصول ألسواق

بینم�ا أن�ا م�ھ�م�وٌم ب�ھ�ذا األم�ر ال�َج�لَ�ل.. وإذا بـ� ج�اس�م�یّ�ة "أّم 
الَكیَمر"(وكانت تُكنّى س�اب�ق�اً بـ� ج�اس�م�یّ�ة "أّم الِ�ل�بَ�ن"، ول�ك�ّن 
"الِحراك االجتماعي الزائف" ھو من عمل على إنج�از "ن�ق�ل�ت�ھ�ا 
ھُ نحوي مباشرةً، وھي ت�ح�م�ُل  النوعیّة" من حاٍل إلى حال)، تتوجَّ
بیدیھا الكریمتین صحَن" َكیمٍر"، ن�اص�ع ال�ب�ی�اض، وذو رائ�ح�ة 
ریفیّة باذخة، یستّحُق أن یخون األنساُن من أجلھ بالده كلّھا (م�ن 
"سبتة وملیلة"، إلى مضیق ھرمز)، لیحص�َل ع�ل�ى ك�ی�ل�و واح�ٍد 

 .منھ
"جاسمیّة" ھذه تعرُف أنّني"إقت�ص�ادي" ف�ظ�ی�ع، و"مس�وَدن"، 
بسبب نقاٍش سابٍق معھا حول سریان ق�ان�ون "ت�ن�اق�ص ال�ِغ�لّ�ة" 
على إنتاج أبقارھا من الحلیب" كامل الَدَسم".. وھ�و األم�ُر ال�ذي 

الف دینار في  40دفعھا إلى بیع كیلو "الَكیمر"( العربّي القُّح ) بـ 
عید األضحى المبارك من العام الھجري الُمنَصِرم.. ( وأوّد التاكی�د 
ھُنا على كلمة "ُمنَصِرم"، ألن دالالت�ھ�ا ال�ل�غ�ویّ�ة، والس�ل�وك�یّ�ة، 
تعجبن�ي ج�داً) .. ی�وم�ھ�ا ق�ال�ت ل�ي ب�ث�ق�ٍة اس�ت�ف�ّزت "ك�رام�ت�ي 
األقتصادیّة" (المھدورِة دائماً) أنّھا فعلت ذلك اس�ت�ن�اداً إل�ى م�ب�دأ 

 "الكلفة ـ العائد" في مزرعتھا السعیدة.
ج�اس�م�یّ�ة" ص�اح�ت ب�ي وأن�ا أح�اوُل اق�ت�ح�ام أب�واب"ال�ت�فّ��اح "

األخضر"، التي اشتبكت عل�ى ع�ت�ب�ات�ھ�ا أرج�ل وأذرع "أق�وام" 
قادمة من جمیع احیاء بغداد: ال یابھ خوش اقتصادیّین، ودوالرك�م 

دینار .. ثم مّدت رأسھا نحوي، فأمتأل "الم�أم�ون" ك�لّ�ھ  1500بـ 
برائحة الحلیب الطازج .. و بصوٍت خفیٍض یشبھُ الھ�م�س، ق�ال�ت 
لي وكأنّھا تبوُح بسرٍّ خطیر، وبلَُغٍة اقتصادیّة سل�ی�م�ة: س�أع�ّوُض 
"خسائري الدوالریّة" في عید األضحى"الُم�ن�َص�ِرم"، و س�أب�ی�ُع 

ال�ف دی�ن�ار ... وس�ن�رى ك�ی�ف  60بـ   كیلو "قیمر العرب" غداً 
سیتدخُل البنك المركزي لمنعي م�ن ذل�ك.. وس�ن�رى أیض�اً، ك�ی�ف 

المسلمون" م�ن ت�ع�وی�ض ھ�ذا األرت�ف�اع  -سیتمكُن "المؤمنون 
الجاِمح" في ال�م�ع�دل ال�ع�ام ل�أل�س�ع�ار (وج�اس�م�ی�ة  -"الحلزوني

"العاِرفة" تقصد بذلك معدل "التضّخم" استناداً لل�رق�م ال�ق�ی�اس�ي 
ألسعار الُمستھ�لِ�ك)، وھ�ي "ُم�ع�ادل�ة" ال ی�ع�رف�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
"أساتذة" اإلقتصاد ال�ح�ال�یّ�ی�ن، وم�ع�ھ�م ع�دد ھ�ائ�ل م�ن ط�ل�ب�ة 

  .. !!! الدراسات العلیا في اإلقتصاد
واختتََمت " جاسمیّة " تھدیدھا، وھي "تركُب" سیّارتھا البیك�اب 

، ب�ل�ون�ھ�ا 2022نیسان دب�ل ق�م�ارة الـ� "فُ�ل أوبش�ن" م�ودی�ل 
"الَكیمرّي" الضارب للزرقة، وتشیُر لي بأصابعھا الرقیق�ة، ال�ت�ي 
تشبھُ أصابع رجال األعمال في شارع "ال�وول س�ت�ری�ت": (وق�د 

 .أُعِذَر .. من أنَذر)
أّوُل سؤاٍل تباَدَر إلى ذھني وأنا أنظُر إلى "ج�اس�م�ی�ة" الص�ارم�ة 
ھذه، بإرادتھا التسویقیّة التي ال ت�ل�ی�ن ھ�و: م�ا دام�ت مش�اك�ل�ن�ا 
الرئیسة ھي مشاكل اق�ت�ص�ادی�ة أس�اس�اً.. ف�ل�م�اذا الی�ت�م ت�رش�ی�ح 

  "جاسمیّة" ھذه لمنصب رئیس الوزراء ؟؟
مدخل "ال�ت�فّ�اح"، "جامة "كانْت یدي المعروقة التزاُل ملتصقةً بـ

 .من شّدة الحر
أفلَتُّ یدي من مقبض الباب، ودفعُت عنّي "الجموع" ال�غ�اض�ب�ة.. 

 ..وعدُت إلى غرفتي الھثاً مثل ُجرٍو عطشان
والب��و ح��تّ��ى "ال��م��س��واك"... وح��تّ��ى ال��دوالر.. وح��تّ��ى"َك��ی��م��ر 
العرب"... وحتّى اإلقتصاد.. وحتّى ال�م�ف�اوض�ات ل�ل�ت�واف�ق ع�ل�ى 
رئ��ی��س ل��ل��وزراء... وال ب��و ح��تّ��ى ق��ان��ون ت��ن��اق��ص ال��غ��لّ��ة 
إلنتاج"أبقارنا" الضاحكة من الحلیب كامل الَدَسم... في م�زارع�ن�ا 

 السعیدة.
 

)2( 
ا أ ّ 

 ِا  نم" و"!! 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
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بعد قرون من التطور التاریخي لمفھ�وم    
 –  1864ال��دول��ة ت��وص��ل م��اك��س ف��ی��ب��ر (

) إل��ى أن ال��دول��ة ھ��ي "اح��ت��ك��ار 1920
االستخدام الشرعي للقّوة المادی�ة ف�ي ب�ل�د 
معیّن"، في حین ك�ان م�ارك�س ی�ع�ت�ب�رھ�ا 
"أداة قمع"، بغّض النظر عن دورھ�ا ف�ي 
إدارة الشؤون ال�ع�ام�ة وت�ق�دی�م ال�خ�دم�ات 
للمواطنین والفصل في ن�زاع�ات�ھ�م، ول�ع�ّل 
ھذین المفھومی�ن ی�رّك�زان ع�ل�ى ال�ج�ان�ب 

األی�دی�ول�وج�ي ل�ل�دول�ة   –السیس�ی�وث�ق�اف�ي 
وتطّورھا وسلطاتھا ونطاق اختصاصاتھا، 
وھما مفھوم�ان ی�ل�ت�ق�ی�ان وی�ف�ت�رق�ان ف�ي 
العدید من المواقع، بل وھیم�ن�ا إل�ى ح�دود 
كبیرة على جانب مھم من دراسات ال�دول�ة 

 والقانون وعلم السیاسة.
وإذا كانت كّل دولة ت�ب�ح�ث ع�ن ش�رع�ی�ة، 
سواء كانت دینیة أم وراثیة أم فكریة، فإن 
ط��رائ��ق ق��ی��اس ھ��ذه الش��رع��ی��ة ت��خ��ت��ل��ف 
باختالف خلفیة كّل نظام سیاس�ي، وی�ب�ق�ى 

 أمران أساسیان یتصّدران أي تقییم:
 

أولھما:: رضا الناس وقناعتھم بحّكام�ھ�م، 
وھو أمر طوعي ال یمكن فرضھ ب�اإلك�راه، 
وھناك وسائل عدیدة لمعرفة مدى قرب أو 

 بعد ھذه الشرعیة من الحقیقة.
 

وثانیھم�ا :: م�ا ت�ق�ّدم�ھ ھ�ذه ال�دول�ة م�ن 
خدمات لمواطنیھا بحیث ی�ق�ت�ن�ع�ون ب�أن�ھ�ا 
ت��م��ثّ��ل��ھ��م وت��ل��بّ��ي ج��زًءا م��ن ح��اج��ات��ھ��م 
األساسیة، ویتم التعبیر عن ذلك من خ�الل 

 فاعلیاتھم وأنشطتھم قبوًال أو رفًضا.
وحین تتساوق الشرعیة مع ال�م�ش�روع�ی�ة 
والمق�ص�ود ب�األخ�ی�رة "ح�ك�م ال�ق�ان�ون"، 
فسیكون ھناك تصالًحا تاریخیًا بی�ن ال�ف�رد 
والدولة، وبین الم�ج�ت�م�ع وال�دول�ة، وھ�ي 
الغایة التي ترید الوصول إل�ی�ھ�ا أي دول�ة 

 وأي نظام حكم وأي حاكم.
 

وقد رفض فیبر نظریة ھیغل بشأن ال�دول�ة 
وھي التي ھیمنت على نم�ط ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي 
القرن التاسع عشر، بالتأكید على الغ�ای�ات 
التاریخیة للدولة، ف�ل�م ت�ع�د ال�دول�ة ال�ی�وم 
مجموعة من الوس�ائ�ل ال�م�ؤس�س�ی�ة ال�ت�ي 
ت�ق�وم ع��ل�ى أی�دی��ول�وج�ی��ا ھ�دف�ھ��ا إض�ف��اء 
الشرعیة الخاصة بھا عل�ى م�ج�ّرد تص�ّور 
م�ب��ھ�م ی�ق��وم ع��ل�ى غ�ای��ات أخ��الق�ی��ة، ب��ل 
تحّولت إلى منظور مادي م�ح�ای�د أخ�الق�یً�ا 
بشكل محض، وھ�و ی�م�ثّ�ل أس�اس ج�م�ی�ع 

النظریات االجتماعیة للعلوم الحدی�ث�ة ع�ن 
 الدولة.

لیس فیبر وحده من رفض المثالیة م�ق�اب�ل 
نظریة مادیة صارمة عن الدولة، فقد ك�ان 

) 1917  -  1856إی���م���ی���ل دورك���ھ���ای���م (
) 1903  -  1820وھ��رب��رت س��ب��ن��س��ر (

وغیرھما من ع�ل�م�اء االج�ت�م�اع م�ن ق�ّدم 
تصّورات مختل�ف�ة ع�ن ال�دول�ة ال�ح�دی�ث�ة، 
وھكذا فالدولة تنشأ جّراء تمایز اجتم�اع�ي 
متنام حسبما جاء في كتاب براین نیلس�ون 

 الموسوم "صنع الدولة الحدیثة".
 

ولعّل منافس فیبر على ھ�ذا الص�ع�ی�د ك�ان 
) وھ��م��ا 1883-  1818ك��ارل م��ارك��س (

ق��ط��ب��ان أس��اس��ی��ان ف��ي دراس��ات ال��دول��ة 
الحدیثة، على الرغم من أن األخیر لم یقّدم 
نظریة متكاملة حول الدولة، واألمر یرتب�ط 
ب���ی���ن الس���ی���س���ی���ول���وج���ی���ا والس���ی���اس���ة 
واألنثروبولوجیا، خص�وًص�ا بش�أن تش�ّك�ل 
مصادر الدولة التي یدور النقاش ح�ول�ھ�ا، 
ل��ی��س ب��ی��ن ف��ی��ب��ر وم��ارك��س حس��ب، ب��ل 
بالمف�ھ�وم وت�ط�ّوره ب�ع�دھ�م�ا، ع�ل�م�اً ب�أن 
ماركس أسب�ق م�ن ف�ی�ب�ر، وك�ان�ت ب�ع�ض 
آراء فیبر مست�م�ّدة م�ن م�ارك�س أس�اًس�ا، 
حتّى وإن ناقضھا في االست�ن�ت�اج�ات، ل�ك�ن 

 ثّمة مساحة مشتركة تجمع بینھما.
 

وبقدر ما استند ماركس ع�ل�ى دی�ال�ی�ك�ت�ی�ك 
ھیغل في فھم ال�ع�الق�ات االج�ت�م�اع�ی�ة، إّال 

ذھب بعیًدا في نقد مثالیتھ، وربما كان   أنھ
أنجلس أكثر تطرفًا حین اعتبر الدیالیكتی�ك 
ی��ع��م��ل ف��ي م��م��ل��ك��ة اإلنس��ان وال��ح��ی��وان 
وال��ج��ی��ول��وج��ی��ا وال��ری��اض��ی��ات وال��ت��اری��خ 
والفلسفة، وھكذا ال تكون الدولة شخص�ی�ة 
ل��دى م��ارك��س، ك��م��ا ت��ف��ت��رض الش��رع��یّ��ة 
اللیبرالیة، بل ھي مرتبطة بش�ك�ل عض�وي 
بالتشكیالت االجتماعیة األس�اس�ی�ة، ع�ل�ًم�ا 
بأن فیبر رفض فكرة الحتم�ی�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة 

 الواردة في سردیات ماركس.
 

یؤكد ماركس على البراكسیس، أي وح�دة 
النظریة والممارسة وھو ما جرى إھ�م�ال�ھ 
م���ن ج���ان���ب ال���م���ت���م���ركس���ی���ن ب���ع���ده، 
فالموضوعیة العلمیة تستند على ال�ج�ان�ب 
الذاتي، وھو ما ج�اء ف�ي أط�روح�ات�ھ ع�ن 
فیورباخ، أي أن تغییر الواقع ال یقوم على 
افتراضات نظریة فحسب، ب�ل ی�ق�وم ع�ل�ى 
تطبیقات یتّم اختبارھا على أرض ال�واق�ع، 
وال تتطّور أي نظریة خارج دائ�رة ال�واق�ع 
العملي، وإّال ستك�ون م�ح�ك�وم�ة ب�ال�ت�ش�ّوه 

 األیدیولوجي.
 

أما فیبر فإن فكرت�ھ ت�ق�وم ع�ل�ى "ال�ح�ی�اد 
القیمي" ویعارض فكرة التطبیق ال�ع�م�ل�ي، 
إْذ ال یمكن فھم الفعل البشري بم�ع�زل ع�ن 
معانیھ الذاتیة، وھو ما أعطى ل�ف�ی�ب�ر ھ�ذه 

الس��ی��س��ی��ول��وج��ی��ا   ال��م��ك��ان��ة ال��ك��ب��رى ف��ي
الحدیثة وفي منظوره للدولة، في حی�ن أن 
ماركس یطلق رأیًا مفاده أن سلطة ال�دول�ة 
الحدیثة التنفیذیّة ما ھي إّال "لج�ن�ة إلدارة 
شؤون ال�ب�رج�وازی�ة ال�م�ش�ت�رك�ة" ورّك�ز 
على عالقات اإلنتاج التي تشّكل كامل بنی�ة 

 العالقات االقتصادیة في المجتمع المدني.
 

ووفقًا ل�ھ�ذه ال�ق�اع�دة، ف�إن ال�ع�الق�ة ب�ی�ن 
البنیة التحتیة وبین ال�ب�ن�ی�ة ال�ف�وق�ی�ة ھ�ي 
حتمیة بشكل صریح، فال�دول�ة ھ�ي م�ج�ّرد 
ظاھرة عارضة مصاحبة للنظام ال�ط�ب�ق�ي، 
وھو ما فّصلھ إنجلس ف�ي ك�ت�اب�ھ " أص�ل 
العائلة والملكیة الخاصة وال�دول�ة"، ل�ك�ن 
ال�م��ف��ّك��ر ال��م��اركس��ي اإلی��ط��ال��ي أن��ط��ون��ی��و 

) ی��رى ف��ي 1937  -  1891غ��رامش��ي (
أن ال�دول�ة ال�ح�دی�ث�ة ال   "دفاتر السج�ن"

تقوم على إكراه الطبقة المھیمنة، بل عل�ى 
أساس قبول المواطنین بغّض ال�ن�ظ�ر ع�ن 
موقعھم الطب�ق�ي، وھ�ك�ذا ت�ت�ح�ّول ال�ب�ن�ی�ة 
الفوقیة إلى بنیة ت�ح�ت�ی�ة، أو أن األخ�ی�رة 
اكتسبت خصائص البنیة الفوقیة، وھو م�ا 
فتح األفق واسًعا لدى مدرسة فرانك�ف�ورت 
الماركسیة الجدیدة، وخصوًصا ھ�اب�رم�اس 

 إلجراء مراجعات معّمقة.

 اءة وا  

 عبد الحسین شعبان
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ین زجاج الزمن .. تستعید الصور لمح�ات ب   
تفیض غباراً .. یعصف باالبواب المغلقة على 
ذاتھا .. ترمي القناني الفارغة على طریق ل�م 
یكف عن ابتالع المشاة .. تتراص�ف ال�وج�وه 
عند منحنى الشارع ال�م�م�ت�د ع�ب�ر ت�ج�اوی�ف 
البنایات التي ما فتأت شرفاتھا ترسم انكم�اش 
الرغبة في ح�وار ی�ب�ح�ث ع�ن م�ن�ف�ذ ألع�ادة 

 .. الوئام
من زمن تكور عبر سدیم االمنیات كنِت تأتین 
عالمة مورقة.. تشغل�ن�ي ص�ورك ال�م�ب�اح�ة.. 
واالوالد یلھون ب�ب�ن�ادق ال�ب�ال�س�ت�ك .. ح�ی�اة 
كاملة تزخر بافكارھ�م ال�ج�ن�ون�ی�ة.. حض�ورِك 
ف�ي وھ�ج ال�ذاك�رة ان��ت�م�اء ل��ع�ال�م ل��م ی�غ��ادر 

 .. بصیص تصورت خموده
ح��ك��ای��ات ج��ارت��ن��ا م��ازال��ت ت��ل��ط��خ ج��دار 
الجمجمة.. سرقت م�ن�ھ�ا ق�ب�ل�ة وھ�رب�ت ف�ي 
المرة التالیة حین رأتني وحیدا.. دفعتني ال�ى 

 الحائط وقالت : ھیت لك..!!
سخری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر راق�ت ل�ي.. أن�ج�ز اش�ك�اال 
الحصر ل�ھ�ا م�ن م�م�ارس�ات الت�ت�وق�ف ع�ن�د 
ح��اج��ز.. ص��ار ل��ل��قُ��ب��ل م��ع��ت��ى أخ��ر أش��ب��ھ 

 .. بالفخاخ
الجواري التي جمع�ھ�ا ال�خ�ل�ی�ف�ة أوق�دن ب�ع�د 
منتصف اللیل .. أثاراً من بقایا أمسیة ساخن�ة 
من القبالت المت�ن�اث�رة ع�ن�د فس�ط�اط نش�رت 
علیھ أعالماً ملونة.. ك�ل واح�د م�ن�ھ�ا ی�ع�ن�ي 

 .. موقفاً محدداً الیمكن تجاوزه
لھفة ال�ن�اس ع�ل�ى ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ب�ر م�ج�س�ات 
التنفصل عن االیح�اء م�رة ع�ن ال�ك�رم ال�ذي 
یبیحھ للحاشیة وأخرى عن سطوة معھودة .. 
وربما بعد ان�ت�ص�اف ال�ل�ی�ل ی�ك�ون ل�ھ�ا وق�ع 

 .. یرتجي الوصال
منذ ذلك ال�ت�اری�خ أن�ع�ش�ن�ا أم�ال�ن�ا ب�ت�رط�ی�ب 
الش�ف��اه.. مس��ام�ات ال��ج��ل�ود ت��ت��الم�س ع��ب��ر 
أحتكاك موحي بالك�ث�ی�ر.. ح�ت�ى ج�دت�ي ح�ی�ن 
أح�ت�رق ج�ل�دھ�ا ك�ان ج�دي ی�دھ�ن�ھ�ا ب�دھ��ان 
خاص .. والحظ�ھ ی�ت�ل�م�ظ م�ث�ل ھّ�ر.. حض�ى 
بفریسة.. ألنھ بعد العشاء یمنع�ن�ا م�ن دخ�ول 
غرفتھ.. المسورة باالصوات المكتومة ت�ل�ع�ق 
االحتراق أخذ الطب�ش�ور رس�م ع�ل�ى ال�ح�ائ�ط 
شمساً ساطعة .. أمتألت السماء بالغی�وم.. ل�م 
یھطل المطر كان ینتظر الشمس حتى تغ�ی�ب.. 
التلمیذ الذي وض�ع الش�م�س ع�ل�ى ال�ج�دار.. 
نسي أن ی�ح�ض�ر ال�م�ظ�ل�ة.. ت�ب�ل�ل�ت م�البس�ھ 

.. األم سجرت التن�ور.. ل�م ی�خ�ت�م�ر  بالسحاب
عجینھا.. بقي ب�ال�ط�س�ت ح�ت�ى ال�ف�ج�ر.. ك�ي 
ی�ن��ض��ج ح��ط��اب�اً.. ل��ی�ص��ی��ر ال��رغ��ی�ف ح��اج��ة 

.. ضفائر البنت الص�غ�ی�رة.. ح�رك�ت�ھ�ا  التھمل
الریح.. طارت اشرطة شعرھ�ا ن�ح�و الس�م�اء 
لتالق�ي ح�ب�ات ال�غ�ی�ث ال�ت�ي م�ل�ت االن�ت�ظ�ار 

..لم یحن م�وع�د ع�ودة األب  فاستحالت دمعاً 
من العمل.. لكن دربھ ال�ط�ی�ن�ي م�ب�ل�ل .. م�ن 
عرق یدفعھ ثمناً لخبز ینتظر ال�م�وق�د ت�ھ�ف�ت 
نیرانھ.. تجمعھم غرف�ة ت�ح�وي ك�ل ن�ب�ض�ات 
اللیل الصامت على بیوت المدینة الھزیلة م�ن 
فرط القلق.. عند صیاح الدی�ك�ة تس�ت�ی�ق�ظ ك�ل 
االحالم.. وتغ�ادر االس�رة وال�ع�ی�ون ال�غ�ارق�ة 

 .. بالنعاس
السماء صافیة .. الشمس المرسومة أخ�ت�ف�ت 
بین ثنایا مسامات الھواء البارد .. ال�م�درس�ة 

البعیدة تشرع ابوابھا .. ف�ي ح�ی�ن ت�أخ�ذ ال�وال�دة 
 .. غفوة التصحو اال على طرق الباب

 ھاكم خبز البارحة ألن رغیف الیوم لم ینضج! -
تبحث الطفلة عن شریط تلف بھا ش�ع�رھ�ا..الت�ع�ث�ر 

 .. اال على خصلة مھملة من شعر لم یمشط بعد
أخذ الطبشور رسم على الحائط غ�ی�م�ة .. أم�ت�ألت 
السماء بنور شمس ساطعة.. فانكفأ الطس�ت ع�ل�ى 

 .. فوھة التنور.. وراحوا یلوكون خبزاً بائتاً 
یتسكع نبی�ذ االم�ل ف�ي ش�راھ�ة ال�قُ�ب�ل ..ت�ل�ت�ح�ف 

.. ذات ان�ت�ع�اش ف�زت..  حاشیة اللیل بدثار النجوم
ع�ت�ب�ة ال�روح ت�ب��ح�ث ع��ن غ�ی�م��ة ت�ب�ذر ش�م�س��اً 
مستطیلة .. تتھادى عل�ى أث�رھ�ا ح�م�ائ�م ال�م�راق�د 

.. الفراغ یلوك بص�م�ات الش�ف�اه .. رب�م�ا  الذھبیة
نشوة مفرطة تفصح عن مكنون خفي ..أتوكأ على 
صولجان االمنیات .. قد ت�ح�ض�ر الس�اع�ة ح�ام�ل�ة 
معھا احتفاء المشیمة .. وی�ت�وق�ف ال�ت�اری�خ ع�ن�د 

..تضاریس التنور ح�ط�ب م�ت�ق�د ..  عتبات العسس
بذرة الحقل سنبلة .. ت�رت�وي م�ن أج�ن�ح�ة أوق�ات 
العصر المائل نحو الشحوب .. لكن كت�اب ال�ق�راءة 
مازال مفتوحاً عند ع�ب�ارة (ال�ب�واب ن�ائ�م ..) ك�ذا 

 .. نواطیر االمسیات
یبحثون عن كف یحمل معوال .. حین یرنو الب�ص�ر 
الى رمل االنحسار ببوح یلقي التحیة على س�ب�ورة 
الصف المھجور من التالمیذ .. ألن المطر لم یك�ف 

 عن االنھمار منذ ثالث لیالي
تجلت في كریات دمي شھقة نظراتِك .. تأت�ی�ن م�ن 
بین الُسحب مزنة تروي ظمأ أرض روح�ي ح�ی�ن 

 .. تدلھم الخطوب
ھناك عند أخر سعفة تھفو الى خفقة شراع یح�م�ل 
بقایا ذكریات لم تتوقف .. عن الخ�وض ف�ي ع�ط�ر 

 .. نجمة التفارق االمسیات
یقولون في (الدرك..) ح�ب�ی�ب س�اھ�ر ع�ن�د ت�خ�وم 
البالد .. یرتقب لعل االثیر یس�م�ح ب�االتص�ال ع�ب�ر 
نثیث م�وج ی�ح�ت�وي ن�ط�اق أرس�ال أب�راج ھ�ّدھ�ا 

 .. الصدأ.. من طول االنتظار
الزقاق الذي ینفذ نحو النھر .. یخلو في ال�ظ�ھ�ی�رة 
من رواده .. الیبقى سوى ب�اب نص�ف م�ف�ت�وح .. 
تتسرب منھ رائحة المودة .. عیون خفیة ت�ت�رص�د 

 .. اآلتین من الحر بحثاً عن برد وموطأ قدم التزل
الحجارة تعرف أقدام السائرین.. طبعَت ال�ب�ص�م�ات 

 .. تتشكل من لواعج وھج یعتمل في الصدور
أتذكرین شباككم المطل على فسحة الف�ض�اء ح�ی�ث 
عمود الكھرباء المنتصب على ناصیة ال�ط�ری�ق .. 

 مصباحھ حدثني اللیلة الفائتة عنِك .. قال:
أنك تزرعین الصبر في أوني الفخار ح�ی�ن ت�ذب�ل  -

 . األصص
كلما یلتقط حبة یحرك رأسھ یساراً ویمین�اً ..ت�ارك�اً 
صخب المكان .. في الجانب االخر.. یواصل الك�ھ�ل 
بجھد وضح عبور ال�ط�ری�ق م�ت�وك�أ ع�ل�ى عص�اه 
الصاجیة اللون .. تنصھر االشیاء في عینیھ ش�ب�ھ 

 .. الغافیتین
یفز الطیر ناشراً ج�ن�اح�ی�ھ ع�ل�ى أس�الك االع�م�دة 
الكھربائیة .. الشمس المائلة نحو الغ�روب تص�ب�غ 
مالمح الجدران بلون الحمرة .. یقابلھ ال�ب�اص ذو 
الطابقین بلونھ االحمر .. یحاول اللحاق بھ .. م�ن 
خلف مكب�رات الص�وت ل�ل�ج�ام�ع ال�ق�ری�ب یص�دح 

 .. صوت جھوري بایات قرآنیة
حین یسند ظھره على الكرسي القریب م�ن ال�ب�اب 
الخلفي للباص .. یتمرغ وجھ�ھ ب�ن�ظ�رات ال�رك�اب 

 .. المترجلین عند االستدارة االولى للشارع
الوقت ینذر بالقلق .. تقضم أحالمھ وج�ع الس�ن�ی�ن 
لما یفترش المرض مفاصل أن�زوائ�ھ .. یس�ت�غ�ی�ث 
بنظرات سیدة تھتم بھ .. تثمل ذاكرتھ .. م�ن زم�ن 

 .. بعید كان یصغي الى حبیبة بحجم المطر
یجتھد بالوقوف انتھت رحلة خ�ف�ق�ان�ھ .. أب�ت�ع�دت 
الم�رأة ال�ج�م�ی�ل�ة .. ل�م ی�ب�ق س�وى ال�ن�زول م�ن 
السیارة.. وخ�ی�ط رف�ی�ع ی�ق�ط�ر ح�ك�ای�ات ع�رج�اء 

 . أرھقھا الضجر

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 العراق/صالح جبار خلفاوي

شھدت الخمسینات البدایات االصیل�ة ل�ح�رك�ة الس�ی�ن�م�ا ال�ع�راق�ی�ة ف�خ�الل�ھ�ا    
تأسست شركات اھلیة لالنتاج السینمائي و وضعت التقال�ی�د االول�ی�ة لص�ن�اع�ة 
سینما تعتمد على مضمون اجتماعي مؤثر وممثالت وممثلین من ذوي الكفاءة 
والموھبة والرصانة الثقافیة واالندفاع بحماس لتقدیم افالم تحظى بالقبول م�ن 
جمھور واسع. فخالل ذلك العقد لعب المثقفون من الفنانین الھواة والمحترفین 
دورا مشرفا في انجاز مجموعة من االفالم ابرزھا سعید افندي ومن المسؤول 
وارحموني وجمیعھا التزمت بالمدرسة الواقعیة تأثرا بما ك�ان�ت ت�ع�رض�ھ دور 
السینما من افالم اتبعت النھج الواقعي وفي مقدمتھا السینما االیطالیة متم�ث�ل�ة 
في المخرج والممثل فیتوریو دي سیكا. كانت مجلة السی�ن�م�ا وس�ی�ل�ة ت�ع�ری�ف 
وتثقیف فعالة بالسینما العالمیة فالى جانب ما كان ینشره النقاد واولھم یوس�ف 
العاني من موضوعات تتعلق باالفالم العربیة واالجنبیة كانت ال�م�ج�ل�ة ت�واك�ب 
انتاج الفیلم العراقي اوال باول عبر تغطیة متعددة االشكال لمراحل تن�ف�ی�ذه م�ن 
ریبورتاجات ومقابالت وتصریحات واستعراضات لوجھات النظر وف�ي س�ی�اق 

بطولة الممثلة ناھدة شوكت"ناھدة ال�رم�اح" تغطیتھا لفیلم من المسؤول 
أجرت المجلة لقاءا مع ناھدة عبرت فیھا عن رأیھا ب�الس�ی�ن�م�ا ال�ع�راق�ی�ة، ان 
القارئ لمضمون المقابلة یخرج بحصیلة تؤكد المستوى ال�رف�ی�ع م�ن ال�وع�ي 
والتشخیص السلیم لعوامل النھوض بالسینما العراقیة الذي تمتع�ت ب�ھ ن�اھ�دة 
فھي توجھ باالھتمام بوضع اسس علمیة للنھضة المنشودة وضرورة دع�م�ھ�ا 
واحتضان الكفاءات الفن�ی�ة وم�راع�اة ذوق ال�ج�م�ھ�ور ف�ي مض�ام�ی�ن االف�الم 
واعتبار السینما وسیلة للتوجیھ والتوعیة والترفیھ الراقي وال سبیل ال�ى ذل�ك 
في رأیھا اال بتعاون وثیق بین العاملین في السینما وفي اطار منافسة ش�ری�ف�ة 
وتحذر فنانة الشعب الراحلة ناھدة من المشعوذین والدجالین والطارئین ع�ل�ى 
صناعة السینما الذین لن یجدوا لھم مجاال للتغلغل واالساءة للفن ال�م�ل�ت�زم ف�ي 

 .حالة تكاتف المثقفین الوطنیین في تقدیم االفضل

 

 د.عبداإللھ كمال الدین 

اا ا   ت 

 ناھدة الرماح
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موقف األنا من اآلخ�ر وج�ودیـً�ا    
وعاطفیـًا وسیاسیـًا، (األنا) مفردةٌ 
تناولھا العدید بمفھوم�ھ�ا ال�واس�ع 
وال��م��ت��داول��ة ف��ي ال��ح��ی��اة واألدب 
وعلى ج�م�ی�ع االص�ع�دة ال�ن�ف�س�ی�ة 
والفلسفیة واالجتماعیة وفي مجال 
الشعر أقف عند األنا وموقفھا م�ن 
اآلخر في دیوان الشاعر ال�ع�راق�ي 
الم�غ�ت�رب م�وف�ق س�اوا (م�والت�ي 
ان��تِ) وت��ج��ل��ی��ات حض��ورھ��ا ف��ي 
تعالقتھا ال�ن�ص�ی�ة وتش�اب�ك�ھ�ا م�ع 

 نفسھا وآلخر.
(م��والت��ي ان��ت) ع��ن��ون��ة الب��د ان 
أتوقف عندھا وكما یقول جنیت إذا 
ك��ان ال��ن��ص ع��ب��ارة ع��ن غ��رض 
للقراءة، فان العنوان "عبارة ع�ن 

) 1غ�رض ل�إلح��اط�ة واالتص�ال"(
فھو أكثر تلقیـًا وھو جزء ال یتجزأ 
من عملیة اإلبداع فینتقل المت�ل�ق�ي 
من بنیتھ السطحیة الى ما ت�ح�م�ل�ھ 

 البنیة العمیقة التفاعلیة.
اشتملت المجم�وع�ة ع�ل�ى س�ت�ی�ن 
قصیدة،  یضع بین أیدین�ا عص�ارةُ 
ت��ج��رب��ت��ھ، الش��اع��ر وال��م��س��رح��ي 
م��وف��ق س��اوا، یش��غ��ل ال��م��ع��ت��رك 
الش��ع��ري ب��م��س��ی��رت��ھ وت��ج��رب��ت��ھ 
الشعریة  امتدت ألكثر م�ن نص�ف 

 قرن.
 

رتب قصائده داخل ال�دی�وان ع�ل�ى 
خط زمني تصاعدي ب�دای�ت�ھ س�ن�ة 

 2021وتق�ف ع�ن�د س�ن�ة  1976
 (تاریخ نشر الدیوان).

ومن خالل جدلیة العالقة بین األن�ا 
وذات�ھ��ا ال م�ن ح��ی�ث م�ف��ھ�وم��ھ��ا 
الضیق وتداعیاتھ�ا ال�ن�ف�س�ی�ة ف�ي 
إطار النرجسیة وحب الذات، وبی�ن 
األنا واآلخر ل�ی�ت�س�ع ل�ی�ش�م�ل ك�ل 

مغایر (لألنا) اي كل ما لیس (أن�ا)  
س��واء أف��راد أو م��وض��وع��ات أو 
الطبی�ع�ة وك�ل م�ا ی�ح�ی�ط�ھ�ا ب�ك�ل 
تجلیاتھ، من موت وح�ی�اة، ح�ری�ة 
وع��ب��ودی���ة، اإلنس��ان وال��ك���ون، 

 الوجود، وقضیتھ الوطنیة:
المؤثرات التي لھا دور في توجی�ھ 
األنا توجیھا آخر من تلك المؤثرات 
المختلف�ة، الس�ی�اس�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 
والنفسیة، وتح�ول األن�ا م�ن األن�ا 
الفردیة الى الجماعیة  وتفاعلھ مع 
محی�ط�ھ االج�ت�م�اع�ي (الس�وس�ی�و 
ثقافي) ذل�ك ان "األن�ا االنس�ان�ی�ة 

ھي محصل�ة ت�ف�اع�ل ب�ی�ن ال�ب�ن�اء  
البیولوجي لل�ف�رد ف�ي ان�ف�ع�االت�ھ، 
ومشاعره، وقدراتھ، وبین الدوافع 
ال�ت��ي ت�ع��م��ل ف��ي إط�ار ال��ظ��روف 
االجتماعیة والثقافیة والش�خ�ص�ی�ة 

 ).2المحیطة بھ"(
تمتلك (األنا) في مجموعة الشاعر 
ع�وام�ل م��ت�ف�ردة، اخ��لَ�َص�ت (أن��ا) 
الشاعر في رؤیتھا لحقیقة الش�ع�ر 
واعطتھ أول�وی�ة وَم�ثّ�ل�ھ�ا ت�م�ث�ی�ل 
حقیقي ل�الن�ا الش�اع�رة ب�رؤی�ت�ھ�ا 
الفردیة ال�ذات�ی�ة ال�خ�اص�ة ل�ذات�ھ�ا 

 وللعالم الخارجي المتمثل بالوطن
نلمس تجلیاتھا ومظاھرھ�ا (األن�ا) 
الحاضرة في نصوص موفق ساوا 
ف�ي اش�ت��ب��اك�ھ��ا م��ع ال�واق��ع  ف��ي 
م��ج��االت��ھ��ا نس��ت��ش��ف��ھ م��ن خ��الل 

 6استھاللھ : ص
"وھا أنا اعود جامعـ�ـً�ا أغ�ل�ب م�ا 
كتبُت ف�ي دی�وان اخ�ت�رت ل�ھ م�ن 

وھ��و “  م��والت��ي أن��تِ ” ال�ع��ن�اوی��ن 
تعبیر عن مس�ی�رة ح�ی�اةٍ عش�تُ�ھ�ا 
لآلخرین ومازلُت ب�ت�ف�اٍن وم�ح�بّ�ةٍ 

 ).3صادقةٍ."(
ت��ظ��ھ��ر (األن��ا) ف��ي قص��ائ��ده، أن��ا 
ثوریة انفعالیة م�ن ك�ون خ�ط�اب�ھ 
الشعري (األنا) المعبرة عن قضایا 
النضال والتح�رر ال�وط�ن�ي م�ل�ی�ئ�ا 
بمعني الحماس،  ی�ع�د ش�ع�ره م�ن 
الشعر الملتزم بقضایاھا ال�وط�ن�ی�ة 

 42والنضالیة: ص
 وطني

 یا وطني الُمحاَصرْ 
 مّشطوَك بالخناجرِ 

 لغَّموَك بالقنابلِ 
 سلَّموَك للغربانْ 

 كتبوا اسَمَك في َمَسلَّةِ اآلالمِ 
 وداسوا بذوَرَك باألقدامْ 

 یا وطني الُمحاَصرْ 
 مّزقوا ثوبََك الُمطَّرزَ 

 یا عراق
 سَرقُوا من الغیِم أمطاَرك

 وصادروا من سمائِكَ 
 كلَّ النجومِ 

اختار الش�اع�ر م�ف�ردات واض�ح�ة 
والص��ورة الش��ع��ری��ة ال��ب��س��ی��ط��ة 
والقریبة من المت�ل�ق�ي ب�ع�ی�دا ع�ن 
الغموض وھذا ی�ظ�ھ�ر ج�ل�ی�ا ع�ن�د 
الشاعر لكونھ م�ل�ت�زم�ا ب�ق�ض�ی�ت�ھ 
ال�وط��ن��ی��ة م��رت��ب��ط��ا ك��ل االرت��ب��اط 
باإلنسان وھمومھ وظیفتھ تحرریة 

 55نضالیة:ص
 ألنني أْحلُمُ …اْستَْجَوبوني

س��أل��ون��ي ع��ِن اس��م��ي وع��ُم��ري 
 وعَملي

 أما االسمُ  -
 فقاھُر الظالمِ 
 و أّما العُمرُ 

 فال یُْحَسُب باألعوامِ 
 والعملُ 

 خدمةُ االنسانِ 
َكُن و ما الرمُز؟ -  أین السَّ
 أسُكُن في قلوبِ الناسِ  -

 و رمزي عصفوٌر على األغصانِ 
 دستوري؟ -
 

من خ�الل اس�ت�ھ�الل�ھ ن�ل�م�س ان�ھ 
یتطرق الى السیرة ال�ذات�ی�ة ب�ل�غ�ة 
نثریة، تجربة تنطلق من الذات الى 
االخر وبذلك "یصبح االخر اش�ب�ھ 
بصورة مرآویة لألنا ت�ت�ح�ق�ق م�ن 

 ).4خالل الكتابة"(
تتجلى سیرة الشاعر في استھاللھ: 
"في الحقالنیة* اج�ت�اح�ن�ي ھ�دی�ُر 
  ُ الفراتِ وفي بغداد عانقن�ي دج�ل�ة
الخیر فألتقى النھران بین ضلوعي 
لتولَد حروفي الض�وئ�ی�ة ال�ن�اط�ق�ةُ 
، لك�ن ُمـ�نِ�َع دی�وان�ي األّول  بالحبِّ

من ال�ن�ش�ِر “  قلبك مقرٌّ للعاشقین” 
فَـتخ�لّ�ی�ُت ع�ن  10/10/1978في 

غُت للمسرحِ الذي ھ�و  الفكرةِ وتفرَّ
 .6عشقي األّول..." ص

وتتجلى تلك السیرة ف�ي قص�ی�دت�ھ 
 232والدة ص

 في بیْتٍ ِمَن الطینِ 
 ُمْظلٍِم، أشبھَ بالسردابْ 

 وَضعتْني أّمي...
 تَلَقَّفَني الجوُع والبْردُ 

 و َوْعٌد بالعذاْب...
 

 كنُت أْصُرخُ 
 ُجْدرانٌ فتْرتَِعُش 

 و تْرتَجُّ أبْوابْ 
 أنا الولیُد! وال لَبَن

 …أنا الولیُد! وال دثاْر 
یمزج الشاعر بین خ�ط�رات ال�ذات 
والطبی�ع�ة ب�ھ�اج�س س�ردي ف�ھ�و 
ی�خ�اط�ب ن�ف�س��ھ ع�ب�ر م�ون�ول��وج 
داخلي محدثـًا نوعـًا م�ن ال�ت�ف�اع�ل 
بین ھواجسھ الداخ�ل�ی�ة وم�اح�ول�ھ 

ففي قصیدتھ (ھ�ی�ف�ا) في الطبیعة، 
الذي یعبر عن حبھ، ح�ی�ث ان�ف�ت�ح 
النص على ھموم ال�ذات الش�اع�رة 
بنسق جمالي یستغلھا لخلق م�ن�اخ 
یعبر عن تج�رب�ت�ھ وم�ع�ان�ات�ھ م�ن 

 23خالل الصور الشعریة: ص
 كنُت أبحثُ 

 منُذ عصورٍ 
 عن عصفورٍ 

 یْمُحو  آالمي بَِرفَّةٍ  من جناحیْھِ 
 عن َمـَمـرٍّ 

 یقوُدني خارَج الزمانِ 
 و المكانِ 

 عن ُشعَاعٍ من الشمسِ 
ُق سدائـَل الظالمِ   یَمـزِّ

 ِمْن َحْولي
 كنُت أبحثُ 

 عن ھیْفا

 …بلَْسمـًا لِِجراحي
 

یتحدث الش�اع�ر ع�ن غ�رب�ت�ھ ف�ي 
قص���ائ���ده وارت���ب���اط���ھ ال���روح���ي 
باألرض وما تحملھ من حنین ال�ى 
الطفولة وبساط�ت�ھ�ا، م�ازج�ا ب�ی�ن 
صورتھا المادیة وآالمھا النف�س�ی�ة 
الذاتیة حتى تصبح غربة روح�ی�ة، 
الم المنفى والغربة جعلھ م�ل�ت�ح�م�اً 

 134مع قضیتھ والوطن :ص
 مطرودا من وطنھ:

 تائھ أنتَ 
 تبحث عن وطـن بـین

 األوطـان
 في مدن الدم و األحزان
 و وسط الخرائب وأكوام

 الجماجم ...
یعبر الشاعر في قصیدتھ عن مدى 
حبھ لوطنھ وھو یكابد الشوق، في 
الغربة ولدت لدیھ ذلك الشوق تجاه 
وطنھ حتى صار موضوعـًا متغلغال 
ف���ي ذات���ھ ی���ت���ج���ل���ى ذل���ك ف���ي 

 65نصھ:ص
 َحيِّ األِحبَّةَ 

 أصوُغ ِمْن أحزاِن ُغْربَتي
 أفراحـًا

 و تُضیئوَن في ُدَجى َمْسَكني
 ِمْصباحـًا

 أصنُع ِمْن خفْقِ الفُؤاِد َجنَاحـًا
 أطیُر بھ إلى أھلي شاِدیـًا

 صّداَحـا
 

 أصیح: حیُّوا األحبّةَ في العراقِ 
 حیُّوا

 الطفولةَ في ألْقوشَ 
یتضح من خالل نص�وص�ھ ش�اع�ر 
رقیق شدید الحساسیة یص�ور ل�ن�ا 
بریشتھ رسما حزینا یبعث الشج�ن 

 134واالسى في الذات :ص
 (قصیدة ... مطروٌد أنَت)

 وجَع األوطان… تحمُل آالمي 
 حنّت علیھا الطیورُ 

 فـزقـزقتْ 
 وجعي… لتواسي 

 وجَع اإلنسان
ف��ف��ي ھ��ذا ال��ن��ص ت��ت��ج��ل��ى ق��درة 
الشاعر في التعبیر عن أحاس�ی�س�ھ 
ال�ذات��ی�ة وھ�و ی�م��زج ب��ی�ن ال��ذات 

 والموضوع أو الموضوع والذات.
یمضي الشاعر ف�ي ال�ح�دی�ث ع�ن 
محنتھ السیاسیة والن�ف�س�ی�ة ع�ب�ر 
ت���وظ���ی���ف ال���م���وروث ورم���وز 
لش��خ��ص��ی��ات دی��ن��ی��ة واس��ط��وری��ة 
وس��ی��اس��ی��ة وت��اری��خ��ی��ة وادب��ی��ة 
(یسوع/ غ�ودو/ ش�م�ی�رام/ ال�ث�ور 
ال��م��ج��ن��ح/ اس��د ب��اب��ل/ ج��ی��ف��ارا/ 
سركون بولص/  ت�وم�ا ت�وم�اس/ 

 یظھر ذلك جلیاً :
 75في نص (َعَرفوني) ص

 وفي جسدي، أطفؤوا
 سجائَرھُمْ 

 و قالوا: "إذن، أنَت فعال
 ُشیوعي                    

 … و كان الصمُت لُغَتي
 و لما صاح الدیُك ثالثًا:

 عینيَّ نظَر"یسوْع"و في 
 ومازالتْ …انھمرْت 

 دموعي بلَْسمـًا
 جروحي وعْزمـًاعلى 

ف��ف��ي ال��ن��ص اع��اله وظ��ف رم��ز 
المسیح وتوظیف التناص االنجیلي 

 (ولما صاح الدیُك ثالثًا).
وظف الشاعر رموز ادبی�ة ی�ظ�ھ�ر 
ذلك في  مرثیتھ للشاعر  س�رك�ون 

 بولص:
 ھو اآلن

رى الشمَّاءِ   في الذُّ
 ما بیَْن الثْوِر الُمَجنَّحِ و أَسِد بابلْ 

 یُنِْشُد شامَخ الرأسِ 
 و على الَكتِِف حَماَمةٌ بَیْضاءُ 

وفي توظی�ف�ھ ال�رم�ز االس�ط�وري
(غودو) وانتظار المخلص كما ف�ي 

 106نص: ص 
 اِنْفُلَُونْزا الخنازیرِ 

 كانْت، سیَِّدتي، و ما تَزالُ 
 منُذ ُعصوٍر...
 تنْتَِظُر ُغودو*

 لِیََضَع في یَساِرھا القََمرَ 
ْمَس في الیَِمینِ   والشَّ

 فال ُغوُدو
 جاءَ 
 وال

 المسیحْ 
ف�ی�م�ا ی�ت�ع�ل��ق ب�ال��ن�س�ق ال��ث�ق�اف��ي 
المضمر في بنیة النص القابع ف�ي 
الالوعي من حیث بع�ده االی�ج�اب�ي 
ن��ج��د حض��ور الص��وت االنس��ان��ي 

) وھي ص�ف�ة 5(داللة انكساریة)،(
انسانیة یتجلى فیھا اقصى درج�ات 
االنسانیة صادقـًا ب�ع�ك�س ل�و ك�ان 
حضور االنا المتضخم�ة او (دالل�ة 
االستكبار) الذي یعد م�ن االنس�اق 

 السلبیة للكاتب.
………………… 

 المصادر:
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سعید ت�وف�ی�ق "ف�ل�س�ف�ة ال�م�رآة،  -4

 مقالة على شبكة االنترنیت
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وصف المجم�وع�ة الش�ع�ری�ة: ال�م�ج�م�وع�ة 
الشعریة (حلویات) للشاعر الع�راق�ي (ع�م�ر 

، 1السراي) منش�ورات دار دور ب�ب�غ�داد، ط
ص�ف�ح�ة، ع�دد 188، عدد الصفحات: 2022

 ) نّصاً.81نصوص المجموعة(
 

وأن��َت ت��ق��رأُ ال�م��ق��دم��ة (غ�راب��ة ال��ع��ن�وان)/ 
المجموعة الشعریة ال�م�ش�اكس�ة (ح�ل�وی�ات) 
تحتویك وتبعُث ف�ي ن�ف�س�ك س�ؤال�ھ�ا األول، 
لماذا (حلویات) غ�راب�ة ال�ع�ن�وان وال�دالل�ة. 
العنوان یحیلني الى الطفولة، وط�ق�وس أی�ام 
الحلویات في المناسبات العراقی�ة (ال�ن�ج�اح، 
األع��راس، ع��ودة م��ھ��اج��ر، االف��راج ع��ن 
سجین، ختان األوالد..) ص�ور ت�ت�ش�ظ�ى ف�ي 
العقل والروح، أتنفسھا وكأني أعیشھا اآلن، 
وما أجمل الحلویات ال�ع�راق�ی�ة وھ�ي تُ�رم�ى 
على الرؤوس فـ (تف�ش�ُخ) رؤوَس ال�ج�م�ی�ع 
ویضحكون طرباً، ھي وح�دھ�ا (ال�ح�ل�وی�ات) 
التي ال نزعُل منھا وھي تحطُّ عل�ى رؤوس�ن�ا 

  بل نفخُر بھا.
وھناك مزیة في الح�ل�وی�ات ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي 
تختلُف ربما عن حلویات األمم األخرى، أنھا 
ت��ك��ون خ��ل��ی��ط��اً (ال��م��ص��ق��ول، ال��م��ل��ب��س، 
الجوكلیت، ...) فھي خلیط وھجین متج�ان�س 
حالوةً، إذن ھي ما تشبھ (الكوكتیل)، ھذا ما 
یُرسُم في مخیلتي وأنا أبدأ بالعنوان، وما إن 
تلُج المجموعة، حتى تتیقَن من ثبات اخت�ی�ار 
العنوان، سنجد في النصوص ھ�ن�اك الش�ك�ل 
(العمودي) و(ال�ت�ف�ع�ی�ل�ة) و (ال�ن�ث�ر) ب�ل و

(الشعر الشعبي) وكلمات األغان�ي الش�ع�ب�ی�ة 
 (عراقیة وعربیة).

س��م��ع��ُت وق��رأُت ب��ع��َض م��ا ُك��تِ��َب ع��ن 
ال�م�ج�م�وع�ة، ف�ل�م ی�خ�ت��ر أح�داً م�وض�وع��ة 
(مرجعیات المجموعة) وھي جانٌب أو رك�ٌن 
ھاّم تكتنزهُ القراءة، وفی�ھ�ا إح�االت ك�ث�ی�رة، 
فالذي ل�م ی�ع�ل�ْم اإلش�ارةَ ال ی�ف�ق�ھ دالل�ت�ھ�ا. 
ومرجعیات أي نص تك�ش�ُف ث�ق�اف�ةَ ال�ك�ات�ب 
واتجاه س�ی�ر نص�وص�ھ. ف�وج�دتُ�ن�ي أت�ع�ق�ُب 
مرجعیات(الّسراي) وقراءاتھ واطالعاتھ، بل 
تكتشُف أیضا میلھ وعشقھ لبعض النص�وص 
ف��ي األدب ال��ق��دی��م وال��ح��دی��ث، واألغ��ان��ي 
والمغنّین، بل واألفالم السینمائیة والممثلین، 

  إذن المرجعیات ھي عالُم ما وراء النّص.
ق��ب��ل أن أف��ت��ُح ب��اب م��رج��ع��ی��ات نص��وص 
(حلویات) البّد أن أقف عند محطّاٍت قصیرة، 
أراھا التقّل أھمیةً عن المرجعیات بل أج�دھ�ا 

 أحیاناً ركناَ من أركان المرجعیات.
 
أقرأُ وأشاھد، في ثنایا نص�وص / التقنیات: 1

(المجموعة) روح ورائ�ح�ة ال�ع�ص�ر، وم�ْن 
یقرأ المجموعة بعد سنین طوال، سیفھم ف�ي 
أي عصٍر ق�ی�ل�ت وُك�ت�ب�ت ھ�ذه ال�ن�ص�وص، 
فالنّص عبر ت�اری�خ األدب ال�ع�رب�ي واآلداب 
العالمیة ھو رس�ال�ةُ عص�ره، واب�ن ب�ی�ئ�ت�ھ، 
وھكذا وظَّف (الشاعُر) أدوات ما یستخدم�ھ�ا 
االنسان لیجعلھا شاھدةً علی�ھ، ورم�وزا ل�ھ، 
بل ھویتھ ال�ت�ي ی�ح�م�ل�ھ�ا وم�ن خ�الل ھ�ذه 
األدوات یعلن عن عصره. ف�ك�ان�ت نص�وٌص 

تكادث أن تكون كاملة، وعنوانات نص�وص، 
فیھ�ا م�ن ال�ت�ق�ن�ی�ات ال�ع�ل�م�ی�ة واالج�راءات 
والسلوك وثقافة (الشاعر) في اس�ت�خ�دام�ھ�ا 
وكیفیة استخدامھا والتعای�ش م�ع�ھ�ا وك�ی�ف 
تُعبّر ع�ّم�ا ی�ع�ت�ل�ُج ف�ي اح�اس�ی�س�ھ وف�ك�ره، 
ونتلمس ذلك في بعض ما نورده وسنختص�ر 
كثیرا(سیلفي)، (الھیدفون)، (وأنَت تحت�ض�ُن 

)، (وأنَت 47جّوالك حیَن تُكبُّر صورتھا..ص:
تتحّوُل الى سیلفي وتتح�ّوُل ھ�ي ال�ى ل�ق�ط�ة 

)، (وإّن م�ن Zoom)، (47سناب جات..ص
، (ی�ذوي 62)) ص:Zoom inأجمل لقطات 

) وھي إش�ارة 81حناجرھم، ص:  -كاسیت–
الى الفترة السبعینیة من القرن الماضي، ثم، 

ً ل�ع�ش�ٍق  Com(دوت  /سأشتري ھاتفاً ذك�ی�ا
). ث��م (ض��ب�ط ال��م�ص��ن�ع)، و 85أب�ل�ھ /ص:

(امتآلت الذاكرة)، خرائط (الكوكل)، وغیرھا 
 الكثیر.

 
ت�رت�ب�طُ (ال�نّ�ظ�ارة) ف�ي ب�ع�ض / النّظّ�ارةُ: 2

نصوصھ ل�تُ�ش�ّك�َل ب�ع�ض�اً م�ن ش�خ�ص�ی�ت�ھ�ا 
وداللتھا، كما ھي حاضرةٌ فعالً في شخص�ی�ة 
(الش��اع��ر)، وھ���ي ج��زٌء م���ن م��الم��ح���ِھ 
وھویّتِھ،أو ھي األیق�ون�ة ال�ت�ي تش�ی�ر ال�ی�ھ. 
فالنّظّارةُ ھي رفی�ق�تُ�ھُ ال�ت�ي تُ�دوّزُن الص�ور 
وت�ق��ّرُب ال��ی��ھ ال��ب��ع��ی��د، وتُ��ری��ھ م��ا ی��ری��ُده، 
وتشّوش وتشّوه ما ال یرید رؤی�ت�ھ. قُ�ْل ھ�ي 
ریبوت (الشاعر). ف�ھ�و ی�ق�وُل: (ال�م�ق�دم�ة/ 

 -حتى من دون نظّارتین –/ نحُن نُبصُر 7ص
ما خلَف الحائط)، (وألّن ع�دی�د ال�م�ب�ص�ری�ن 
المرتدین نظّارتیِن لل�زی�ن�ِة أك�ث�ُر م�ن قص�ار 

)، و (ل�ی�ج�ل�َس ق�ل�ب�ي 8النظِر الی�وم/ ص: 
بعدض أن یخلَع نظّ�ارت�ی�ِھ ق�رَب ال�م�ذی�اع../ 

)، ثّم 51)، (نظّارةٌ فوَق قلبك/ ص: 44ص: 
(أصیُر طفالً بسكسوكٍة ونظّارٍة طبّیة.. /ص: 

143.(  
 
ل�روح�ٍھ ال�م�رح�ة، وب�ھ�ج�ت�ھ، / األغ�ان�ي: 3

ورؤیتھ ورؤاه، في أن األغ�ن�ی�ة لس�ان ح�ال 
الناس، المغلوبة تارةً، والمترفة تارةً أخرى، 
والمترجمة لواقع حیثما كان ویكون، ویجعُل 
من موسیقى األغنیة تتسلل الى النّ�ف�س ق�ب�ل 
األذن، ویعطي مساحةً لصوت ال�م�غ�نّ�ي ب�أن 
یصدح على ص�ف�ح�ات ال�م�ج�م�وع�ة، أل�ی�َس 
الشاعر ھو المغ�نّ�ي األول ف�ي ك�ل عص�ر؟، 
فھو یتحسس ألم وح�زن ال�م�ف�ردة، ول�وع�ة 
الص��وت وع��ذوب��ت��ھ، ت��رى وتس��م��ع ص��وت��اً 
یتجّسُد في أذھان مْن عاش عص�ر ال�م�غ�نّ�ي 
العراقي الكب�ی�ر (داخ�ل حس�ن) وأع�ود ھ�ن�ا 
أقول (بنظّارتھ) وعب�اءت�ھ وع�ق�ال�ھ، واألھ�م 
مسبحتھ التي یعزُف عل�ی�ھ�ا ویض�ب�طُ ای�ق�اع 
األغنیة معھا، مسبحتھ ھي مایسترو الف�رق�ة 
الموسیقیة بقیادة (فالح حسن)، ھكذا أرسمھ 
وأتخیلھ. ففي المجموعة، (ویص�ّر ع�ل�ى أن 
یمسح (عیناِك، و (سألوني الناس) لف�ی�روز، 
(وبین جرف�ی�ن ال�ع�ی�ون،) وأك�م�ل�ھ�ا (وآن�ي 
كاتلني العطش)، وشرد أع�ات�ب ی�ال�ب�ریس�م، 
بصوت الجمیل حسن ب�ریس�م، و(م�ج�ن�ون�ي) 
وھي أغنیة للمطرب: ولید الشامي، ثم یتنقل 
كعصفوٍر شاٍد، لینقلنا الى أغنیة أخرى (وأن�ا 

  .40كلي ملكك) للرومانسیة (شیرین)،/ص:
، (سعف وكرب) م�ن أغ�ن�ی�ة 54ثّم في ص: 

حسین نعمة (نخل السماوة)، وی�ك�م�ل�ھ�ا ف�ي 
نّصھ (طّرت النخل سمرة) یكت�بُ�ھ�ا ب�ت�ص�ّرٍف 

حاذق لیوصل الفكرة للمتلقي أیّاً كانت ثقافتھ 
وھویتھ. وب�ع�دھ�ا ی�رب�ط�ن�ا ب�أغ�ان�ي األف�الم 
وكأنھ�ا ی�ع�ی�د أش�رط�ة الس�ی�ن�م�ا الس�ت�ی�ن�ی�ة 
والسبعینیة في صاالت الع�رض ال�ت�ي ك�ان�ت 
ت��ع��ّج ب��ب��غ��داد وك��ل ال��م��ح��اف��ظ��ات، ون��ت��اب��ُع 
اع�الن��ات��ھ�ا ف��ي الص�ح��ف أو ع�ل��ى ج��دران 

: (أَِع�ْد ال�ی�ن�ا ش�ادی�ةَ 56األسواق. في ص/ 
المتعثّرة من على بایسكل عبد الحلیم) وھ�ي 
إشارة الى فیلم (معبودة الجماھیر) للم�خ�رج 

، ث�م ی�ق�ول 1967حلمي رفلھ؛ انت�اج س�ن�ة 
النّص (وأِعْد الینا عبَد الحلیم، ل�یُ�ت�ّم ال�قُ�ب�ل�ةَ 

ئة، عّل أب�اهُ ی�ن�زُل م�ن ف�وق االثانیةَ بعد الم
الشجرة)، وھي إشارة واض�ح�ة ال�ى (ف�ی�ل�م 
أبي فوق الش�ج�رة)، وھ�و ف�ی�ل�م م�ن قص�ة 
(احس�ان ع�ب�د ال��ق�دوس) واخ�راج (حس�ی��ن 

 . 1969كمال) انتاج سنة 
: 56ویأخذنا نحو السینما الغربی�ة، ف�ي ص/

(..فلو كنَت مخرجاً / كاَن األجدى أن تص�ی�َر 
(لومیر) ال/ (ھیتشكوك)... ولو كنَت مطرب�اَ/ 
لن أقوَل لك سوى أن تُغنّي لداخ�ل حس�ن.).. 

یقول: (...وراَء عفی�ف�ة اس�ك�ن�در...  126ص
وأكاسُرِك بصوت شادیة وھ�ي ت�ق�ول:(أل�و)/ 
وأصطحبُِك لندّخَن ونستمَع ألم كلثوم ببدل�ت�ك 

 السواریھ...).
 
4 : مس�أل�ةُ ال�تّ�ن�اص ھ�ي ب�وص�ل�ةُ / التّناصُّ

الشاعر واتجاه النّص للم�ت�ل�ق�ي، ب�ھ ی�ع�رف 
المتلقي الى أی�ن ی�ری�د ب�ھ ال�نّ�ص وال�ى أي 
ھدف یسعى، والتّن�اُص ھ�و خ�ارط�ة ط�ری�ق 
معرفي ، یعكُس مدى تمّكن الكاتب أیّ�اً ك�ان، 
والنّص بأي ش�ك�ل أدب�ي، م�دى ق�درت�ھ ف�ي 
ایصال الرسالة ونجاحھ من عدمھ. فالتّن�اص 
سالٌح ذو حّدین، إّما أن تس�ت�ط�ی�ع ت�وظ�ی�ف�ھ 
بشكٍل ابداعي تضف�ي ع�ل�ی�ھ روح�ا وم�ع�ن�ى 

 آخر، أو أن یقتَل النّص.
وھنا ن�رى ط�ری�ق�ة الش�اع�ر وأس�ل�وب�ھ ف�ي 
استخدام التناص وتوظیفھ في خدم�ة ال�نّ�ص 

بإسلوب مبتكر یكاد یب�ت�ع�د  -الرسالة-والفكرة
  عن معنى النص اآلخر تماماً.

: (وألنَّك ال تؤمن بمن ی�ؤم�ن�ون 12في ص: 
بك..)/ ربما كانت ھناك مقولة الى ب�ی�رت�ران�د 
راس��ل ن��ق��ول:(رب��م��ا ت��ن��ج��ح إن آم��ن ب��ك 
اآلخرون، لكنك لن تنجح قط ما لم تؤمن أنت 

وقول الشاعر في مجموعتھ: (أنَت بنفسك.). 
الواحُد األحُد الفرُد الصمُد). وھذا النّص ی�رُد 
في الدعاء: (اللَّھُمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك أَنِّي أَْشھَُد أَنَّ�َك 
َمُد الَِّذي لَْم  ُ، َال إِلَھَ إِالَّ أَنَْت، اْألََحُد الصَّ أَنَْت هللاَّ

وق�ول یَلِْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن لَھُ ُك�فُ�ًوا أََح�ٌد). 
الشاعر: (وأن�ت ی�ام�ْن اخ�ت�زل�ت�ن�ا ب�ث�م�ان�ی�ة 
وتسعین اسماً../ وُعدَت لتأخذ ألـ�(ت�اس�ع�ھ�م) 
بد التسعین م�نّ�ي..) وھ�ي إش�ارات دی�ن�ی�ة، 
استخدمھا في منحًى آخر یصّور حالةً أخ�رى 

: 15باتجاه وداللة مغایرة ت�م�ام�اً...وف�ي ص
(نفَخ هللاُ صوتَھُ في ح�ن�اج�ر ال�م�غ�نّ�ی�ن...).. 

: (تُكّذباِن ب�آّي ت�ل�َك آالئ�ي..). 22وفي ص/ 
وم�ف��ردة (ت��ك�ّذب��ان) م��ف�ردة ق�رآن��ی�ة أیض��اً، 

: (وإْذ 25وف�ي ص/وظّفھا في غایة النّص. 
ق��اَل اب��راھ��ی��ُم: ربّ��ي أرن��ي ك��ی��َف ت��ح��ی��ي 
الموتى؟...) وھي من س�ورة ال�ب�ق�رة/ اآلی�ة 

: (أوّج�ھُ وج�ھ�ي 29. وقول�ھ ف�ي ص/260
  ).26خاشعاً حینما أقرأ البیان..ص/ 

وھناك أقوال لفالسفة ومفكرین وأع�الم ف�ي 
التراث ذكرھا بی�ن ط�یّ�ات نص�وص�ھ وث�ن�ای�ا 

: (كانوا یوّزعون فائض 29صوره منھا ص/
ویذكُر (ماركس وھیجل)، وإش�ارة القیمة..) 

). -أفیون الش�ع�وب-الذي ھو 30في: (ص: 
/ (أرى خ��ی��م��اً 36وق��ول الش��اع��ر ف��ي ص

م�ن خ�ط�ب�ة نضجت/ وقد حاَن وقُت قطافھا) 
الحجاج ابن یوسف الثقفي. وقولھ (الذین إذا 

) وھ�و ت�ن�اص 31دخلوا قریةً سرقوھا/ ص:
. وق�ول 34قرآني في سورة النمل/ اآلی�ة : 

الشاعر (لذلك سأُلدُغ من كّل جحٍر مّرتین) .. 
وغیر ما ذكرُت الك�ث�ی�رف�ي ال�ت�راث والش�ع�ر 
(یاحوتة ی�ام�ن�ح�وت�ھ، والس�ی�اب..)، وھ�ك�ذا 
یُطیُّب النّص بتناصات یجعلھا مدخ�الً ص�وب 

  صورٍة أخرى یبتكرھا.
 
مع�ظ�م م�ا / مرجعیات في التاریخ واألدب: 5

نقرأهُ من نصوص، وخصوصا التي تُ�م�ت�ع�ن�ا 
وأحیانا نشعُر بثرائھا ال�م�ع�رف�ي، ی�أت�ي م�ن 
التنّوع في المرجعیات نوعیاً وكّمیا، وطریقة 
استخدامھا في بنیة النّص، ال لی�ك�ون زی�ن�ة، 
أو محطّ إدعاء أو تباھ�ي، ب�ل أن ی�ج�ع�ل ن 
مرجعیاتھ نّصا جدیداً لھُ عالم ولغة وص�ورة 
من ابتكار الكاتب نفسھ والشكل النّصي مھما 

 كان.
من خالل ما قرأتھُ في المجموع�ة الش�ع�ری�ة 
(حلویات) وجدُت م�ن ال�غ�الف ال�ى ال�غ�الف 
مرجعیات عدیدة تُنبيُء ع�ن ھ�وی�ة وث�ق�اف�ة 
الشاعر، وك�م�ا ق�ل�ُت س�اب�ق�اً، ھ�ي ب�وص�ل�ة 
المتلقي ل�ت�ت�ب�ع األث�ر، وھ�ي اإلض�اءة ال�ت�ي 
نتلمسھا للوصول ن�ح�و ن�ھ�ای�ة ن�ف�ق ال�نّ�ص 

وھ��ذا م��ان��ج��دهُ ف��ي اش��ارات��ھ ودھ��ال��ی��زه. 
(الس��وم��ری��ون )، 50(س�وف��وك��ل��ی��س/ ص: 

؛ و 56األوائل نفخوا الھواء في روحي/ ص:
)، 86(سأكتب عشقي لك على رق�ی�ٍم ط�ی�ن�ي/

(ستغدو الّزقورةُ غرفةَ نومن�ا..)/، (وم�ا ق�ْد 
  )،107 -قیَل عن (لُبنى) وعن (ھند)

و (أتخیّلُِك (أنخیدونا) أو (مادون�ا) الف�رق../ 
125.( 

 
مثلم�ا ب�دأُت ب�ال�ت�ق�دی�م م�ن ق�راءة  الخاتمة/

العنوان للمجموعة الشعریة (حلوی�ات) وم�ا 
عكستھُ ھذه ال�م�ف�ردة ف�ي ن�ف�س�ي، إالّ أن�ي 
أخ�ت�ل�ُف م�ع ال�م�ق�دم�ة وأض�ی�ف، ب�أن ھ�ذه 
الحلویات لم تكْن تشّكالً وتنّوع�ا ف�ي الش�ك�ل 
حسب، مثلم�ا أس�ل�ف�ت ف�ي أش�ك�ال ال�ك�ت�اب�ة 

-(العمودي/ التفعیلة/ النثر/ الشع�ر الش�ع�ب�ي
العاّمي)، بل جاًء تنّوعاً في الصورة وال�ف�ك�ر 
بما تختزنھُ حاف�ظ�ة (ال�ذاك�رة/ ال�م�ی�م�وري) 
للشاعر، وما إطّلَع علیھ ف�ي ق�راءات�ھ، ھ�ذا 
أوالً، ثم أراَد أن ی�وص�َل رس�ال�ة ب�ھ�یّ�ة ف�ي 
التالحم الثقافي البھي بین الق�دی�م وال�ج�دی�د، 
بین األصال�ة وال�ح�داث�ة ف�ي الش�ع�ر واألدب 
بأنواعھ والثقافة، لی�س�ت ش�ع�ری�اً ف�ق�ط، ب�ل 
أجاَد في تذكیرنا ب�أغ�ان�ي ال�زم�ن ال�ب�ج�م�ی�ل 
والقحھا بانتقاء أغ�اٍن (ح�داث�وی�ة) م�ن ھ�ذا 
الزمن، وكذلك أفالم السینما. فھو یربط ب�ی�ن 
كل ھذا بنسیج محكم ال ینفلت ع�ق�ده، وأج�اد 
في إحاالتھ التي جعلت�ن�ا ال ن�م�ل م�ن ق�راءة 
نص إذ تجد مع نصھ أغنیة وفیلم سی�ن�م�ائ�ي 
وإحالة تاریخیة وجولة في التراث ی�وظّ�فُ�ھ�ا 
جمیعاً في بناء ال�نّ�ص. وھ�ك�ذا ك�ان�ت ف�ع�الً 
(حلویات) و(كشك�والً) یُ�م�ثّ�ُل روح وث�ق�اف�ة 

 صاحبھ.
 2022تموز  5المحاویل یوم الثالثاء 

 ُت وُت "ت" اّاي
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 * أجمل قصائد الحرف 

 أجمُل قصائد الحرف 

 تلك التي ال تعرُف سبَب كتابتِھا

 وال سبَب فرِحَك بھا

 وال تعرُف بماذا ستنتھي.

 مثلما ال تعرفُ 

 كیَف بدأَ تدفّقُھا نھراً 

 أحاطَ بَك حّد الطّوفان.

 

 سؤال الناي* 

 یسألني النّاي عن معنى الحیاة

 ویلحُّ في الّسؤاِل كثیراً.

 فأجیبھُ: قُبُالُت حبیبتي.

 فیبكي، یبكي طویالً 

 حتّى أصبح أنا

 الھواء الذي یتنقُّل بیَن ثقوبھ

 وھو یحمُل أنیَن الّدموع.

 

 * إصبعان فقط

 حیَن انتھت الحرب،

 انتبھُت إلى أْن لم یبَق في كفّي

 سوى إصبعین فقط.

 ضحكُت وقلُت:

 ال بأس!

 ھذا یكفي ألكتَب مرثیتي الھائلة

 وأھجو ُمشعلي الحروب،

 أعني الطغاة الكبار أینما كانوا،

 وخاصةً ذلك الطاغیة البلید

ال�ذي ق�ط��َع أص��اب�ع��ي ف��ي م��ع�ارك��ِھ 

 الخاسرة

 ُمقھقِھاً في التلفزیوِن لیَل نھار.

 

 * قصیدة للفرح

 أعطني حرفاً 

 ونقطةً 

با،  وقلباً َملیئاً بأحالِم الصِّ

 وسأعطیَك قصیدةً 

 تطیُر منھا الفراشات

 طواَل النّھار.

* 

 أعطني زھرةً 

 ونھراً صغیراً 

 وامرأةً تفترُش العُْشب،

 وسأرقُص معَك رقصةَ زوربا

 إلى أن نسقطَ على األرض

 من فرِط الَمسّرِة والّضحك.

* 

 أعطني ُشبّاكاً وشمساً 

 وفجراً َملیئاً باألمل،

 وسأكتُب لكَ 

 قصیدةً باألحالِم الُملّونة

 من األلِِف إلى الیاء،

 دأقصیدةً ال تعرُف الصَّ 

 حتّى لو صاَر عمُرھا ألف عام.

 أر 
 
 
 
 
 

 شعر: أدیب كمال الدین
 أدیالید -أسترالیا 

ا 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعر رزاق مسلم محمد/العراق     
 

 ایتھا الروح الساكنة في الفردوس االعلى
 ایتھا المدینة التي تغتسل بحب االرض، وعبق التاریخ

 ،.یابیتنا المزھو بالعطر وورود الیاسمین
 ووشوشة العصافیر في كل صباح

 واستباق الفراشات الى الزھور
 وابتسامة العاشقین

 على ضفاف نھرك الذي ترقص فوقھ النوارس والطیور 
 عن اي الكلمات ابتدأ الحكایة

 ایتھا الموغلة في اعماق الروح
  والموشحة بالطیب والنرجس واالقحوان

 وكل الزھور التي تتراقص،
 على محیاك الجمیل

 دعیني استعیر قوامیس الحب
 النقل الیك احلى الكلمات واجمل

 .المفردات
**** 
 الكوفة

 یاطرقاتنا المفعمة بالشوق واالمل
 یاسحر كل ایامنا الراحلة والقادمة،

 تشتبك في دروبك كل الرؤى
 وأشتیاقات االھل الى تاریخك المطّوق بالذھب

 كل شيء جمیل ھو انت
 حكایة امي وابي واصدقائي

 وابتسامة طفل یحمل بین ذراعیھ
 دفاتره المدرسیة،
 وعتاب االصدقاء،

 ،.وھم یعبرون فوق جسرك الذي یختصر الزمن
 یاأنطالق طفولتنا
 وابتسامة شبابنا

 واستراحة كھولنا
 كیف عقدت كل ھذا الشبق

 مع التاریخ
 حتى صرت انت والخلود

 صنوان الیفترقان
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بسبب وصفھ الحرب في أوكران�ی�ا ب�أن�ھ�ا    
"نتیجة للفشل السیاسي" وارتكاب ال�غ�رب 
العدید من األخطاء ال�ت�ي أدت إل�ى ھ�ج�وم 
بوتین واندالع الحرب في أوك�ران�ی�ا. أیض�ا 
ظھور مشاركتھ المھ�ن�ی�ة، "ال�ت�زام ل�وب�ي 
ال�غ��از ال��روس��ي" م��رة أخ��رى ف��ي دائ��رة 
الضوء نتیجة للحرب. تعرض ال�م�س�ت�ش�ار 
األلماني السابق "غیرھارد ش�رودر" إل�ى 
ان��ت��ق��ادات ش��دی��دة داخ��ل ال��ب��رل��م��ان الـ 
"رایخستاك" األلماني، أع�ن�ف�ھ�ا م�ن ق�ب�ل 
حزبھ "الحزب االشتراك�ي ال�دی�م�ق�راط�ي" 
على ضوء قولھ علن�ا: م�ن�ذ س�ق�وط ج�دار 
برلین وانتھاء القطبیة الثنائیة بین االت�ح�اد 
السوفیتي والوالیات المتحدة، "ل�م ن�خ�ل�ق 
ھیكال أمنیا یعكس ھذا الوضع المتغیر"، و 
"الحرب في أوكرانیا ھي إحدى نتائ�ج ھ�ذا 

 الفشل السیاسي".
 

وك��ان ال��م��س��ت��ش��ار الس��اب��ق ق��د ت��ع��رض 
لس��ن��وات الن��ت��ق��ادات بس��ب��ب ع��م��ل��ھ م��ع 

 -الش�رك�ات ال�م�م�ل�وك�ة ل�ل�دول�ة ال�روس�ی�ة
وتزاید الضغط على خلفیة الھجوم الروسي 
على أوكرانیا. في بدایة مارس، طلب م�ن�ھ 
المستشار "أوالف شولتز" وقی�ادة ح�زب�ھ 
االشت�راك�ي ال�دی�م�ق�راط�ي االس�ت�ق�ال�ة م�ن 
مناصبھ في الشركات الحكومیة ال�روس�ی�ة. 
س�ت�ی�ف�ان وی�ل، رئ�ی�س ال�وزراء ورئ�ی��س 
الحزب االشتراكي الدیمقراطي في مقاط�ع�ة 
ساكسونیا السفلى، طالب في نھایة فب�رای�ر 
عزلھ بشكل ال لبس فیھ من الحزب، وع�دم 
إعطاء انطباع بأن األمور طبیعیة "، ل�ھ�ذا 
السبب یجب على" شرودر "أیض�ا إن�ھ�اء 
مشاركتھ ف�ي ش�رك�ات ال�ط�اق�ة ال�روس�ی�ة 
وبالتالي دعم جھود الحك�وم�ة ال�ف�ی�درال�ی�ة 
والغرب بأسره. زعیم ال�ح�زب االش�ت�راك�ي 
الدیمقراطي" الرس كلینجبیل "صرح ب�أن 
ال��م��س��ت��ش��ار الس��اب��ق ال��م��ث��ی��ر ل��ل��ج��دل:" 
غیرھارد شرودر معزول تماما من ال�ح�زب 
االشتراكي الدیمقراطي "وستحج�ر ج�م�ی�ع 

 االمتیازات عنھ، مشیرا: 
بصفتك مستشارا فیدرالیا سابقا، فعلیك ان 
ال تتصرف أبدا بشكل خاص تماما، ال سیما 
ف�ي وض��ع م��ث�ل ال��وض�ع ال�ح�ال��ي. ی��ت�اب��ع 

لذل�ك ی�ج�ب أال ت�ت�أخ�ر إن�ھ�اء  «كلینجبیل:
العالقات التجاریة مع ب�وت�ی�ن. أت�وق�ع ذل�ك 

 بشكل ال لبس فیھ.
السؤال: لماذا ال یطالب منت�س�ب�ي األح�زاب 
ومؤیدیھا عندنا في العراق، قادتھم، م�م�ن 

ھ�م داخ�ل الس�ل�ط��ة أو خ��ارج�ھ�ا، ع�ن�دم��ا 
یخترقون القواعد والقوانین األساسی�ة ح�د 
تضییع ال�ب�ل�د وت�ع�ری�ض س�ك�ان�ھ ل�ل�خ�ط�ر 
واالنحالل، مثل�م�ا ش�ھ�دن�اه ف�ي ال�م�واق�ف 

 األلمانیة على سبیل المثال ال الحصر.
بادئ ذي بدء، یجب الق�ول إن ال�م�اس�ك�ی�ن 
ب��الس��ل��ط��ة ف��ي ال��ع��راق ال ی��ت��ع��رض��ون 
للمساءلة، القانونیة والقضائیة واإلداری�ة، 
كما ھو الحال في الدول ال�م�ت�ح�ض�رة ال�ت�ي 
توص�ف ب�ال�دی�م�ق�راط�ی�ات ال�غ�رب�ی�ة ال�ت�ي 
تتشدق األحزاب العراقیة بالح�دی�ث ع�ن�ھ�ا. 
والمعارض�ون ل�ن�ظ�ام ال�ح�ك�م ف�ي ال�ع�راق 
خسروا دائما في المواجھات االح�ت�ج�اج�ی�ة 
والسیاسیة مع المسؤولین. فكل المحاوالت 
للتأثیر بط�ری�ق�ة أو أخ�رى ع�ل�ى س�ی�اس�ة 
الحكومة من خالل المظ�اھ�رات الس�ل�م�ی�ة، 
الداعیة إلصالح نظام الحكم ومحاسبة كبار 
السیاسیین ومالحقة الفاس�دی�ن وإج�ب�ارھ�م 

 على االمتثال للقانون، لم تنجح. 
وینتھي األمر في كل م�رة ب�م�ع�اق�ب�ة ف�ق�ط 

 النشطاء ومنظماتھم. 
عندما خرج عشرات اآلالف من العراق�ی�ی�ن 
إلى الشوارع احتجاجا على "إدارة الحكم" 
وسوء األوضاع الم�ع�اش�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 
والمجتمعیة، كان الجمیع متأكدا م�ن أن�ھ�م 
ال یأملون في إنھاء تلك الحالة المأس�اوی�ة. 
ل�ق�د تش�ارك��وا ف��ي الش�ع��ور ب��ال�ع��ج�ز ألن 
مؤسسة الدولة لم تحس ق�ط ب�ت�ص�رف�ات�ھ�ا 
المعادیة للشعب وخطورتھا على مس�ت�ق�ب�ل 

  الناس والبلد في المضمون والممارسة.
فالنظام القائم ع�ل�ى م�ب�دأ "ال�م�ح�اص�ص�ة 
الطائ�ف�ی�ة ال�ت�واف�ق�ی�ة"، ال زال ی�ت�ص�رف 
بس�ی�اس��ة ال��ی�د ال�ح��دی�دی��ة، دون ت�ن��ازالت 
حقیقیة، واالحتجاجات غیر مقبولة بالنسبة 

لھ. في ھ�ذا الس�ی�اق، ی�ج�ب اإلش�ارة إل�ى 
القسوة غیر المسب�وق�ة ال�ت�ي ق�م�ع�ت ب�ھ�ا 
السلطات االحتجاجات ومعاقبة المشارك�ی�ن 
ومالحقتھم. باإلضافة إلى أن النظام بس�ب�ب 
ف�ق�دان ال��ت�م�ث��ی�ل ال�ح��ق�ی�ق��ي ل�ل�ش��ع�ب ف��ي 
مؤسسات الدولة األس�اس�ی�ة (ال�ت�ش�ری�ع�ی�ة 
والت�ن�ف�ی�ذی�ة وال�ق�ض�ائ�ی�ة) وع�دم اح�ت�رام 
الدستور والقانون، قد أدخل حدیثا المادة (

) المتعلقة بحریة التعب�ی�ر، ال�ت�ي ك�ان 226
النظام السابق یمارسھ�ا ض�د اإلع�الم�ی�ی�ن 
وأصحاب الرأي أو إعادة نشر الم�ع�ل�وم�ات 
التي تتعارض مع الدعایة الحكومیة ك�رادع 

ع�ام�ا ل�م�ج�رد  15یوصل إلى السجن لمدة 
م��م��ارس��ة ال��ن��ق��د ل��م��ؤس��س��ات ال��دول��ة أو 
موظفیھا... حتى الم�ش�ارك�ة ف�ي اح�ت�ج�اج 
سلمي، یمكن أن یوص�ل إل�ى الس�ج�ن. ك�ل 
ھذا محبط للغای�ة ب�ال�ط�ب�ع، ل�ك�ن خ�ال�ص�ة 
القول ھي إن الناس ال یشعرون أن أفعالھ�م 

دون تكلفة شخصی�ة  –تحدث تغییرا حقیقیا 
عالیة. الشيء الوحید الذي قام بھ "النظ�ام 
الطائفي" بشكل جید في السنوات األخ�ی�رة 
ھو الترھ�ی�ب وال�ق�م�ع وال�ت�الع�ب ب�ع�ق�ول 
الناس من خالل الدعایة في وسائل اإلع�الم 

 الفاسدة.
 

إن ما ینبغي القیام ب�ھ إن ك�ان ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي جادا في نق�ل ال�م�ش�ھ�د الس�ی�اس�ي 
والمجتمعي ن�ح�و األفض�ل. ب�ع�د أن ات�ج�ھ 
الوضع العام برمتھ نتیج�ة م�واق�ف ج�م�ی�ع 
األط��راف س��ی��م��ا الش��ی��ع��ی��ة م��ن ن��ت��ائ��ج 
االنتخ�اب�ات وم�ا آل�ت إل�ی�ھ دع�وة الص�در 
نوابھ لالستقال�ة وم�ن ث�م ت�ط�ور األح�داث 
واتجاه (كتلة الحلبوسي وال�ب�رزان�ي) ن�ح�و 
(اإلطار التنسیقي) لتشكیل الحكوم�ة، وھ�و 
ھرولة ال أخالقیة ألجل مكاسب وتح�ق�ی�ق�ھ�ا 

 بطریقة انتھازیة طالما تكررت. 
علیھ "اي الش�ع�ب" ت�ف�ادي الس�ق�وط ف�ي 
المستنقع السیاسي من جدید. وی�ذھ�ب إل�ى 
تش��ك��ی��ل م��ع��ارض��ة ج��م��اھ��ی��ری��ة، تض��ع 
"ب�رن�ام��ج�ا وط��ن�ی��ا" واض�ح��ا، ب�م��س�ان��دة 
األح��زاب ال��وط��ن��ی��ة ال��م��ع��ارض��ة لس��ل��وك 
البرلمان وانغالقھ الس�ی�اس�ي ت�ح�ت ض�غ�ط 
األحزاب الطائفیة ال�ت�ي م�ا زال�ت ت�م�ارس 
كسابق عھدھ�ا "ل�ع�ب�ة ال�دك�اك�ی�ن" ت�ج�اه 
مص�ال��ح الش��ع��ب وال��وط��ن. ب��م�ع��ن��ى آخ��ر 
تشكیل (ائتالف أغلبیة وط�ن�ی�ة) م�ع�ارض�ة 
بقوة لمواجھة ال�ت�ح�دی�ات.. غ�ی�ر ذل�ك ل�ن 

 یحصل أي تغییر.!

 اا  ءا  لوا ا ا  ا  

 عصام الیاسري/المانیا
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لكل منتج  البد من متذوق، وھذا المتذوق   
ھو نتاج  ثقافي حضاري في مجتمع مع�ی�ن 

ولفترة تاریخیة معینة من  تاریخ الشعوب،  
مدى نباھة وموضوعیة وع�م�ق ال�م�ت�ذوق 
ومدى إحساسھ بالجمال تعتمد  على  الغن�ى 
ال�ح�ض��اري وال��ث�ق��اف�ي وال��ح�س ال�ج��م�ال��ي 
لمجتمع معین أو م�ك�ان (س�وق) ال�م�ن�ت�ج، 
وبالطبع ھناك تفاوت ف�ي درج�ة ون�وع�ی�ة 
سیادة  ثقافة  ذوقیة معینة ب�ی�ن ال�ن�اس أو 
مستھلكي المن�ت�ج ف�ي زم�ان وأخ�ر وب�ی�ن 

 شعب واخر.
فإذا كان ھذا الكالم عن  المنتَج أو ال�ح�اج�ة  
ال��م��ادی��ة (ال��م��ل��ب��س وال��م��أك��ل والس��ك��ن 
وال��م��ت��ن��زه...ال��خ) م��ن م��ج��االت ال��ح��ی��اة 
اإلنسانیة المختلفة، فكلما ك�ان ھ�ذا ال�ذوق 
(الناقد) سلیما ورفیعا وناشطا في ت�ق�ی�م�ی�ھ 
وتقدیره، أو اس�ت�ح�س�ان�ھ أو ن�ب�ذه ل�م�ن�ت�ج 
معین، سیكون الُمنتج ق�ادرا ع�ل�ى ت�ط�وی�ر 
ُ م�ن�تَ�ج�ھ ب�م�س�ت�وى  أدواتھ وقدراتھ لی�ك�ون

 الذوق الرفیع واإلحساس الجمالي العالي,
أن ما س�ب�ق  وص�ف�ھ ی�خ�ص م�ا م�ط�ل�وب 
للمنتج بشكل عام فھو بالتأك�ی�د ی�ك�ون م�ن 
الضرورات الھامة ج�دا ف�ي ت�ط�ور وس�م�و 
المنتج األدبي وال�ف�ن�ي ب�م�خ�ت�ل�ف أن�واع�ھ 
وتفرعاتھ وعامال فاعال في ع�م�ل�ی�ة ص�ق�ل 
وتنمیة قدرات الموھوب فیوفر  دافعا ق�وی�ا 
لتقدم العبقریات األدبیة والفنیة وت�ق�دی�م�ھ�ا 
لمنتجات وأعمال ت�ب�ق�ى خ�ال�دة ف�ي ذاك�رة 
اإلنس�ان ل�ی�س ع�ل�ى ال��م�س�ت�وى ال�م�ح�ل��ي 
والوطني وإنما على المستوى العالمي وم�ا 
م��ل��ح��م��ة ك��ل��ك��ام��ش واالل��ی��اذه واالودیس��ھ 
والمونلیزا ...و.. إال أمثلة بسیطة ل�إلع�م�ال 
الفنیة واألدبیة في التاریخ اإلنساني الق�دی�م 
واعمال  ب�ی�ك�اس�و وداف�ن�ش�ي وش�ك�س�ب�ی�ر 
وت��ولس��ت��وي  وج��واد س��ل��ی��م  ون��ج��ی��ب 
م�ح�ف�وظ..,..و..و ف�ي ال��ت�اری�خ ال��م�ع�اص��ر 
كأسماء منتجة خالدة  تتباھى بھا شع�وب�ھ�ا 
وأوط��ان��ھ��ا أك��ث��ر م��ن أي ش��يء آخ��ر، و 
لعصرنا الراھ�ن عص�ر اخ�ت�زال ال�زم�ان و 
ال��م��ك��ان ف��ي ح��رك��ة األش��ی��اء وان��ت��ق��ال 
المعلومات خصوصی�ة خ�اص�ة ج�ع�ل�ت م�ن 
األعمال الفنیة واألدبیة  المتمیزة  ملكا لك�ل 
العالم، ولكن لألسف الش�دی�د ن�ل�م�س ف�ق�را 
شیددا في ظھور اسماٍء ج�دی�دة ف�ي م�ج�ال 
النقد في عالمنا الع�رب�ي م�ن اب�ن�اء ال�ج�ی�ل 
الحاضر، ھذا باإلضافة إلى كس�ل والم�ب�االة 
ملحوظة للعدید من األقالم الناقدة من الجیل 
السابق ، وقد ال یكون في األمر غرابة  ف�ي 
مثل  الواقع  الراكد وغیر الفاعل لمجتمعاتنا 
العربیة عموما في ععصرنا الراھن، ن�ظ�را 
لسیادة ثقافة التبعیة والتقلید األعمى وثقافة 
االستھالك الرخیص، وغ�ی�اب  ث�ق�اف�ة  أو 
نھج  أو أسلوب التفكیر ال�م�ت�س�ائ�ل ال�ن�اق�د 
المشك�ك وان�ح�س�ار ح�ی�ز ال�ح�ری�ة ال�ع�ام�ة 
والفردیة، حیث لم  یعد  إن  بعض الشك إثم 

بَْل إن كل شك وتساؤل ونقد اشد م�ن اإلث�م  
قد تصل عقوبتھ حد القتل البایلوجي ناھی�ك 

عن القتل الفكري واالقصاء االجتماعي وما  
امثلة ما حصل لنوال الس�ع�داوي وال�ق�م�ن�ي  

نصر حامد ابو زید وحتى ن�ج�ی�ب م�ح�ف�وظ 
ومھدي عامل وغیرھم الكثی�ر م�ن  اق�م�ار 
الفن واالدب اال شاھٌد على ما نقول، وبذل�ك 
ال یرى منتج ال�ف�ن م�ھ�م�ا ك�ان�ت م�وھ�ب�ت�ھ 
وعبقریتھ من یتناول منتجھ المھمل لینفض 
عنھ غبار  اإلھمال واإلغفال وی�غ�وص ف�ي 
بحر مضمونھ المبدع لی�ظ�ھ�ر إل�ى الس�ط�ح 
آللئھ  وجواھره  الثمینة التي ال یستطیع أن 
یحسھا أو یلتقطھا أو یصل إلیھا ال�م�ت�ل�ق�ي 

العادي دون حفریات  وت�أوی�الت وكش�وف  
 وأضواء الناقد المتخصص.

ونتیجة لذلك  یخبو الق الك�ث�ی�ر م�ن ن�ج�وم 
وع�ب��ق��ری��ات ال��ف��ن واألدب وت��م��وت أروع 
زھور وثمار اإلبداع في م�خ�ت�ل�ف م�ج�االت 
الف�ن واألدب وب�ال�ت�ال�ي ت�ھ�ی�م�ن االش�ن�ات 
والطحالب في مستنقع الس�ك�ون وال�ت�ق�ل�ی�د 
على الذائقة الجمالیة وال�ف�ن�ی�ة ل�م�ث�ل ھ�ذه 
المجت�م�ع�ات وت�وأد ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ج�واھ�ر 
والنفائ�س األدب�ی�ة وال�ف�ن�ی�ة  أم�ام ع�ی�ن�ي 
مبدعیھا ومنتجیھا وھم یكتوون بن�ار األل�م 
والحسرة وال�ی�أس ف�ي  م�ث�ل ھ�ذا ال�واق�ع 

 المتردي.
أن حالة الفقر الملحوظ في النقاد في م�ج�ال 
األدب والفن من حیث العدد والنوعیة ال�ت�ي 
تملك ناصیة ھذا ان یكون الناقد  ملما ب�ع�دة 
علوم منھا ألفلس�ف�ة وع�ل�م ال�ن�ف�س وع�ل�م 
االجتماع وت�اری�خ الش�ع�وب  وحض�ارات�ھ�ا 

وثقافتھا بشكل عام وان یكون لدیھ  إل�م�ام  
جید بتاریخ  شعبھ وبلده  خصوصا وتاریخ 
تكونھ وتطوره ون�ك�وص�ھ وازدھ�اره  ف�ي 
مختلف المجاالت االقتصادیة واالجت�م�اع�ی�ة 

والثقافیة وان یكون ملما بالعادات والتقالید  
التي تتحكم في سلوك من یروي أو یتح�دث 
عنھم أو یتمثلھم شعرا أو نثرا أو موسیق�ى 
وفنون حركیة كالرقص والتمثیل والمسرح 

یفترض كذلك أن یمتلك م�ن�ھ�ج�ا ف�ي ال�ن�ق�د  
لیتعرف على أدوات�ھ ووس�ائ�ل�ھ ف�ي ال�ن�ق�د 
والبحث والتحري وقراءة ما وراء السطور 
وما یختفي بین ثنایا الحروف والكل�ل م�ات 
والحروف والحركات والصور وھذا ال یعني 
عبادة  منھج بعینھ أو االنحیاز إل�ى م�ن�ھ�ج 
بعینھ إال بقدر  إمكانیاتھ على تفعی�ل أدوات 
ووسائل ال�ن�اق�د ع�ل�ى ال�ك�ش�ف وال�ت�ح�ل�ی�ل 
والتأویل والتركیب واالستنتاج ك�م�ا ی�ذك�را 
غراس ((ا لفن لعب ف�ي م�ع�ظ�م�ھ، ول�ی�س 
عمل�ی�ة م�ق�دس�ة، ف�إذا تص�رف�ت ع�ل�ى ان�ھ 
مقدس فانك ال تنتج كتبا، بل مواعظ) وكم�ا 
ذكر غونت�ر ل�ی�ت�م�ك�ن م�ن ت�ك�وی�ن ص�ورة 
واضحة للعمل أو المنتج، م�ج�اُل ال�ن�ق�د أن 
یظھر زھوره وطحالبھ ج�واھ�ره وقش�وره، 

وان ال یكون القصد الھدم والكبت واإلحباط، 
بل البناء والتطور والرقي، فللناقد دور كبیر 
في تطور المبدع والفنان ك�م�ا أن ل�ھ دوراً 
كبیراً في تنمیة الثقافة النقدیة  الواعیة لدى 

المتلقي مما یعطي للمنت�ج األدب�ي وال�ف�ن�ي  
القدرة على توصل رسال�ت�ھ إل�ى م�ن ی�ری�د 
بشكل جید فال فائدة من منتج أدبي أو ف�ن�ي 
جید دون متلقي واعي یستطیع فھم وقراءة 
وحل شفرات رسالة المبدع المرسلة إلی�ھ ، 
فغیاب الناقد الكفء یجبر  المبدع إل�ى اخ�ذ 
دور الن�اق�د ل�ی�أش�ر وی�ؤل وی�ح�ل ش�ف�رات 

رسالتھ ولكنھ أیضا  قلما یستطیع أن ی�ع�ي  
وعي الوعیھ المنعكس صورة أو معن�ى أو 
ح�رك�ة ف�ي م�ن�ت��ج�ھ اإلب�داع�ي وك�م��ا ذك��ر 
الروائي عبد الرحمن مجید الربیعي ((قد بدا 
القصاصون أنف�س�ھ�م ب�إع�الن الض�وء ف�ي 
مدنھم للتعریف بإعمالھم وخلق تواصل م�ا 
مع قرائھم على الرغم م�ن إن ھ�ذا ال�ع�م�ل 
لیس من مھماتھم األساسیة والت�ي ت�ت�رك�ز 

 في اإلبداع فقط)).
كما إن لنا قوالً البد منھ أال وھ�و أن ی�ك�ون 
الناقد  عینا كشافة ولماحة وص�ائ�دا م�اھ�را 

ومنقب�ا  ال ی�ت�ع�ب ف�ي اك�ت�ش�اف ورع�ای�ة  
وتنمیة  براعم اإلبداع ب�م�خ�ت�ل�ف  أش�ك�ال�ھ 
وتخصصاتھ األدبیة والفنیة وع�دم ال�ت�رف�ع 
على البراعم التي تری�د أن ت�ورق وت�زھ�ر 
وتثمر منذ نعومة أظفار المبدع والموھ�وب 
وستكون لرعایة الناقد  اثر كبیر ف�ي م�دى 
رق�ي ال��م��ن��ت��ج األدب�ي وال��ف��ن��ي، وت��ط��وره 
فلمرحلة ری�اض األط�ف�ال، دوٌر ك�ب�ی�ر ف�ي 
تنمیة قدرات أطفال المدارس واست�ی�ع�اب�ھ�م 
للمواد  الدراسیة في المراحل التالیة، وك�ذا 
إن دور ال��ب��س��ت��ان��ي وال��ف��الح ف��ي ح��راث��ة 
وتسمید وسقي  النبتة دور كبیر في نموھ�ا 
وإزھارھا وإث�م�ارھ�ا،ك�ذل�ك ف�ان دوره ف�ي 
إزالة الح�ش�ائ�ش ال�م�ت�ط�ف�ل�ة ع�ل�ى ال�ح�ق�ل 
ستساعد كث�ی�را ع�ل�ى م�ع�اف�ات�ھ�ا ون�م�وھ�ا 

 وعطائھا.
ربما ال یكون لك فض�ل ك�ب�ی�ر ع�ن�د  إل�ق�اء 
الضوء على إبداعات ونتاجا ت اعالم وقمم 
الفن واألدب و لكن  س�ی�ك�ون ل�ل�ن�اق�د دور 
القابلة والحاضنة والراعیة للفنان واألدی�ب 
الیافع، كي تستمر عملی�ة اإلب�داع وظ�ھ�ور 
قمم ج�دی�دة  وری�اض ج�دی�دة ت�رف�د ح�ی�اة 
اإلنسان بما ھو جدید ومتالئم ومت�الزم م�ع 
روح العص�ر ال�ج�دی�د ال�ذي ق�د ال ت�ت�م�ك�ن 
االسماء السابقة م�ن اس�ت�ك�ش�اف وإش�ب�اع 
ذوقیة وإشكالیات وھموم الجیل الجدید، ف�ال 
یعني إن اھتمام الناقد الكبیر ستثلم عظم�ت�ھ 
وشھرتھ إن ھو اھت�م ب�األدب�اء وال�ف�ن�ان�ی�ن 
ال�ی�اف�ع�ی�ن وال�م�ب�ت�دئ�ی�ن، ب�ل ال�ع�ك�س ھ��و 
الص�ح�ی��ح ،ح�ی��ث ن�رى ان ال�ن��ق�اد ال��ك�ب��ار 
یفتخرون ح�ی�ن�م�ا ی�ك�ون ل�ھ�م الس�ب�ق ف�ي 
اإلشارة والرعایة لألدباء والفنانین  اللذی�ن 
اصبحوا نجوما واقمارا ساطعة ف�ي س�م�اء 
الفن  واالدب حینما لم یكن ھناك من التف�ت 

 لمواھبھم في اول تفتحھا.
نود أن نشیر ھنا إلى إن لكل مرحلة أو فترة  
ت��اری��خ��ی��ة أو م��رح��ل��ة ت��ح��ول س��ی��اس��ي 

انعكاساتھا ع�ل�ى ال�م�ن�ت�ج األدب�ي وال�ف�ن�ي 
باإلضافة إلى المج�االت األخ�رى، ف�إذا ك�ن�ا  
نمتلك كما  ونوعا مق�ب�وال م�ن  ال�دراس�ات 
النقدیة للمنتج الفني واألدب�ي ف�ي  ال�ف�ت�رة 

الدیكتاتوریة المنھارة، فھل یمكنن�ا ت�أش�ی�ر  
أش��ك��ال وم��واص��ف��ات وأس��ال��ی��ب ال��ت��ع��ب��ی��ر 

-4-9والتصویر  لفترة ما بعد التغییر ف�ي 
وھل یمكننا أن نقول أن�ھ�ا ف�ت�رة أو  2003

مرحلة جدی�دة م�ت�م�ی�زة ع�م�ا س�ب�ق�ھ�ا م�ن  
مراحل  التط�ور ال�ف�ن�ي واألدب�ي وم�ا ھ�ي 

 شواھد ومالمح  وممیزات ھذه المرحلة.
فإذا كان القامع والمانع للمبدع عن تع�ب�ی�ره 
ع�ن إب�داع�ات�ھ  ون�ت�اج�ا ت�ھ ھ�ي الس�ل�ط��ة 
الدیكتاتوریة المستبدة التي إرادت ل�ل�م�ب�دع 
أن یكون تابعا لھا ومدافعا عن كرسي الحكم 
وتمجید الحاكم. وقد كان المجتمع في واق�ع 
األمر ھو المتفھم والداعم والراعي للم�ب�دع 
الذي یحاول أن یشاكس الس�ل�ط�ة وی�ك�ش�ف 
عن عوراتھا وم�ظ�ال�م�ھ�ا ب�ح�ق ال�م�ح�ك�وم 
وتسلط قمعھا ضد أغلبیة  مكونات المجتمع 
من الن�ازع�ی�ن ل�ل�ح�ری�ة وال�ت�ح�رر وال�ع�دل 
والمساواة، ولكننا نرى ان جذوة االبداع قد 
خبت من حیث النوع والكم�ی�ة  ف�ي  زم�ن 
(الدیمقراطیة) وال�ذي ی�ف�ت�رض ان ی�ك�ون 
زمن الحریة  للمبدعین ودافعا قویا من اجل 
اثراء الذائقة العراقیة ال�م�ت�ع�ب�ة وال�م�ث�ق�ل�ة 
ب��ث��ق��اف��ة ال��ل��ون ال��واح��د وال��ح��زب ال��واح��د 
واالتجاه الواحد، فھل ی�م�ك�ن ت�خ�ل�ص ف�ی�ھ 
القول أن المبدع والفنان ف�ي ال�وق�ت ال�ذي 
ت�خ�ل�ص م�ن ق�ی�ود ورق�اب�ة الس�ل�ط�ة ف�ق��د 
حاضنتھ االجتماعیة وأصبح مستھ�دف�ا م�ن 
قبل ((جمھور)) جاھل مؤدلج محمل ب�روح 
سوداویة  تمجد ثقافة الم�وت وج�ل�د ال�ذات 
وعبادة  رموز  أل�ب�س�ت�ھ�ا ث�وب اإلل�وھ�ی�ة 
والتقدیس، وھنا كیف سیكون شكل المنت�ج 
األدبي والف�ن�ي ھ�ل س�ی�ھ�ب�ط ال�م�ب�دع إل�ى 
مستوى الجمھور أو یعتزل س�اح�ة اإلب�داع 
والعمل مؤجال كل طموحاتھ وانتاجات�ھ إل�ى 
مستقبل قد الیاتي؟. أو یحصر فعلھ ومنتجھ 

بنخبة تتناقص یوما بعد یوم ملتحقة برعیل  
المحبطین أو المنحطین ذوقیا أو الملتحقی�ن 

برھط السلطة، أو انھ سیتمكن  من اجت�راح  
طرق ووسائل جدیدة یمكنأن تدیم حض�وره 
ویكون ف�اع�ال (م�ث�ق�ف�ا عض�وی�ا) ل�ت�ن�م�ی�ة 
وتھذیب ذائقة الج�م�ھ�ور ل�ی�واص�ل ط�ری�ق 
التقدم واالزدھار والحریة وھل ھ�ذا م�م�ك�ن 
وھو بین اغراءات الس�ل�ط�ة  ال�ت�ي تس�ع�ى 
لتوظفھ لص�ال�ح�ھ�ا وب�ی�ن ق�م�ع ال�ج�م�ھ�ور 
المؤدلج والموجھ بالضد من  ف�ك�ر ال�م�ب�دع 
وعقلھ وفعلھ الناقد ھذا الجمھور ال�م�ص�ادر 
والمستباح والمسیطرعلیھ  من قبل  رج�ل 
السلطة ورجل الدین المسیس الم�ت�ح�ال�ف�ی�ن 
مصیری�ا الدام�ة روح ال�خ�ن�وع والس�ك�ون 
والخضوع  لج�م�ھ�ور  م�م�ھ�ور ب�خ�ت�م�ھ�م 

 ومسحور باوھامھم؟؟؟
.................................................................................................. 

عبد الرحمن مجید الربیعي (الشاطيء الجدید) -
وزارة ال�ث�ق�اف�ة وال�ف�ن�ون دار ال�ح�ری�ة  20ص 

 1979دار الرشید للنش  -بغداد -للطباعة
 المصدر السابق-

 غياب النقد وأثره على  األدب والفن يف الوطن العربي 
 

 بقلم حمید الحریزي
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 عالقة كامل بزوجتھ: -
إن اختیار كامل لـرباب زوج�ة ل�ھ، ج�اء    

 اعتماداً على اعتبارین أساسیین ھما:
 * أنھا تشبھ أمھ "خلقاً وجماالً".

* ألن ع��الق��ت��ھ ب��ھ��ا، ك��ان��ت األول��ى م��ن 
 نوعھا.

ولم تكن عالقتھ ب�ھ�ا، ب�ال�ع�الق�ة الس�وی�ة   
بعد لیلة الزفاف األول�ى، ف�ق�د ب�دأت ح�ال�ة 

رغ�م م�ا ی�ك�ن�ھ أح�دھ�م�ا –القطیعة بینھما 
عندما فشل ف�ي أن ی�ك�ون  -لآلخر من حب

رجالً في فراش الزوجیة. ولو ب�ح�ث�ن�ا ع�ن 
أسباب ذلك، لوجدنا أكثر م�ن س�ب�ب ج�ع�ل 
من ھذه العالقة غیر مثمرة، لتصل إلى حد 
االن��ق��ط��اع.. وم��ن ھ��ذه األس��ب��اب م��اھ��و 

 موضوعي، ومنھا ماھو ذاتي.
 

ال��ع�وام��ل واألس��ب��اب ال��ذات�ی��ة: م��ث��ل أوالً: 
قدرتھ على ممارسة ال�ج�ن�س م�ع ال�ن�س�اء 
القبیحات "الخادمة ال�دم�ی�م�ة وع�ن�ای�ات" 
وكذلك ممارستھ للعادة السریة، وان�ك�ف�ائ�ھ 

 داخل حدود عالمھ المتخیل.
 

الع�وام�ل واألس�ب�اب ال�م�وض�وع�ی�ة: ثانیاً: 
 وقد جاءت كلھا من تأثیر أمھ علیھ، مثل:

تأثیر ع�الق�ت�ھ ب�أم�ھ ف�ي ج�ع�ل�ھ رج�الً   -1
 ناقص الرجولة أمام زوجتھ.

االختیار السریع لـرباب زوجة لھ. حی�ث -2
جاء ھذا االختیار بدافع ال شعوري ك�ون�ھ�ا 

 تشبھ أمھ مع بعض االختالفات الطفیفة.
فوالدتھ كما بدت لھ، في الصورة القدی�م�ة  

(بقامة طویلة وجسم نحیل ووجھ مستطی�ل 
وعینین واسعتین خضراوین وأن�ف دق�ی�ق 

) فیما كانت رباب تتصف بـ 8مستقیم)(ص
((قامة طویلة وقد ن�ح�ی�ف رش�ی�ق وبش�رة 

وأن�ف�اً (…)  قمحیة (...) ووجھا مستدی�راً 
) أي إن رب�اب ھ�ي 85صغیراً دقیقاً)) (ص

الصورة المطابقة ألمھ من ناحی�ة ال�ج�م�ال 
الج�س�دي ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ھ، م�ع ف�ارق ق�ل�ی�ل 
سنتعرف علیھ في وجھ عنای�ات. ف�ال�ق�ام�ة 
طویلة، والجسم "القد" نحیل "ن�ح�ی�ف"، 
واألنف دقیق مستق�ی�م "ص�غ�ی�ر دق�ی�ق".. 
أي أن كامل قد ات�ج�ھ "ال ش�ع�وری�اً" إل�ى 
ھذه الفتاة عند محاولتھ التحرر من سل�ط�ة 

 األم، فعاد إلیھا مرة أخرى.
إن شعوره بعاطفة الحب تجاه رباب م�ن -3

طرف واحد، ھو تجربتھ األولى وال�وح�ی�دة 
مع النساء، خ�ارج ح�دود ع�الق�ت�ھ ب�أم�ھ.. 
وھذه المحاولة في التحرر من سلطة األم، 
قد دفعتھ مرة أخرى إلى ن�ف�س الس�ی�ط�رة، 

 مما یعني أن اختیاره لم یكن موفقاً.
كان في صغره، قد شغلھ سؤال لم ی�ج�د  -4

إجابة لھ عند والدتھ، عندما حاول م�ع�رف�ة 
سبب ھ�روب ش�ق�ی�ق�ت�ھ م�ع رج�ل غ�ری�ب 

) 48والزواج منھ وم�ن ث�م اإلن�ج�اب (ص

إن الجواب عن ھذا السؤال، قد وجده عن�د 
ال��خ��ادم��ھ "ال��دم��ی��م��ة" ف��ھ��اھ��و ی��ق��ول: 
(فصارحتني مرة بأنھا تعل�م أم�ور خ�ل�ی�ق�ة 
بأن تعرف، وانجذبت إلیھا على قبحھا ف�ي 
اھتمام وسرور، وواجھ�ت ال�ت�ج�رب�ة ب�ل�ذة 
وسذاجة، على أن العھد بھا لم ی�ط�ل، ف�م�ا 
أسرع أن ظبطتنا أمي م�ت�ل�ب�س�ی�ن، ورأی�ت 
في عیني أمي نظرة باردة قاسی�ة ف�أدرك�ت 
أني أخطأت خط�أ ف�احش�اً. وق�ب�ض�ت ع�ل�ى 
شعر الفتاة ومضت ب�ھ�ا ف�ل�م ت�ق�ع ع�ل�ی�ھ�ا 
عیناي بع�د ذل�ك، وان�ت�ظ�رت ع�ل�ى خ�وف 
وخجل، ثم عادت متجھمة قاس�ی�ة، ورم�ت 
صنیعي بالمذمة وال�ع�ار، وح�دث�ت�ن�ي ع�م�ا 
یستوجبھ من عقاب في الدنیا وع�ذاب ف�ي 
اآلخرة ووقع كالمھا م�ن�ي م�وق�ع الس�ی�اط 
حتى أجھشت باكیاً. ولبثت أی�ام�اً أت�ح�اش�ى 

) 49أن تلتقي عینان�ا خ�زی�اً وخ�ج�الً) (ص
رغم طولھ الن�س�ب�ي ی�ك�ش�ف  -ھذا المقطع 

لنا األسباب الخفیة التي دفعت بـك�ام�ل إل�ى 
عدم م�م�ارس�ة ال�ج�ن�س م�ع زوج�ت�ھ م�ن�ذ 
اللیل�ة األول�ى ل�زواج�ھ�م�ا. ب�ت�ض�اف�ر ھ�ذه 
العوامل، وأث�رھ�ا ف�ي ال�ال�ش�ع�ور، أص�ب�ح 
كامل في وضع سلب�ي م�ع زوج�ت�ھ، ح�ی�ث 

ع�م�ل غ�ی�ر –أصبح الجنس، في الشع�وره 
مقبول م�ن ق�ب�ل اآلخ�ری�ن ب�دالل�ة ھ�روب 
أختھ من بیت وال�دھ�م�ا م�ع ال�رج�ل ال�ذي 
س�ی��ش��ت��رك م��ع�ھ��ا ف��ي ج��ری�م��ة مش��اب��ھ��ة 
لجریمتھ مع الخادمة. ومثل ھذا ال�ف�ع�ل //

الجرم یستلزم العقاب ف�ي ال�دن�ی�ا واآلخ�رة 
خاصة إذا كانت ھذه المرأة ال�ت�ي ی�م�ارس 
معھا الجنس رباب تشبھ إلى ح�د م�ا أم�ھ. 

عاش مع أمھ، ف�ي  -وطیلة أیام حیاتھ-فھو
البیت، وفي الحمام، وفي الفراش، لكنھ ل�م 

 -أن ی�م�ارس -یفكر  ول�و ل�ل�ح�ظ�ة واح�دة
 الجنس معھا. -حتى لو كان ذلك في خیالھ

إن العالقة التي تربط بینھما، ھي عالقة    
األمومة التي انتقلت ب�ك�ل ع�ن�اص�رھ�ا إل�ى 
العالقة التي كانت لـ�ھ م�ع زوج�ت�ھ، وھ�ذا 
یعني أن أي اتص�ال ج�ن�س�ي م�ع ال�زوج�ة 
معناه ال�ف�س�ق ب�ال�م�ح�ارم. إذن ف�ال�زواج، 
كمشروع أراد منھ أن یح�رره م�ن س�ل�ط�ة 
األم وھیمنتھا علیھ، قد فشل فش�الً ذری�ع�اً، 
وأصبح مشروعاً إلعادتھ مرة أخ�رى إل�ى 

 أحضان األم دون وعي منھ.
*** 

 عالقة كامل بـعنایات: - 
لم تكن عنایات س�وى الص�ورة ال�ث�ان�ی�ة    

للخادمة الدمی�م�ة، والص�ورة ال�م�ع�ك�وس�ة 
لألم.. بالرغم من أن�ھ�ا م�ط�اب�ق�ة ل�ھ�ا م�ن 
ناحیة السن إلى حد ما، حیث كانت تداعب�ھ 

) ك�م�ا ت�داع�ب 312قائلة: (یا كتكوتي)(ص
األم ط��ف��ل��ھ��ا. إن م��م��ارس��ة ال��ج��ن��س م��ع 
الخادمة الدمی�م�ة ف�ي ف�ت�رة ال�ط�ف�ول�ة، ال 
یمكن عّده إال عمالً محرماً ومعاقباً ع�ل�ی�ھ، 
خ��اص��ة م��ن ق��ب��ل األم، ذل��ك الش��خ��ص 
المھیمن والمسیطر والموجھ.. وأن إع�ادة 

حتى لو كان ذلك بع�ی�د  -مثل تلك الممارسة
مع "ع�ن�ای�ات" ی�ع�ن�ي ھ�و  -عن نظر األم

محاولة للخروج م�ن ت�ل�ك الس�ی�ط�رة. ل�ذا 

لیس في التحرر من سلط�ة  -نراه وقد نجح
وإنما في إعادة الثقة بن�ف�س�ھ،  -األم نھائیاً 

وممارستھ لحقوقھ الرجولیة م�ع ال�ج�ن�س 
اآلخر، لھذا نراه یعلن ع�م�ا ش�ع�ر ب�ھ م�ن 

 اطمئنان وثقة بالنفس.
*** 

من كل ماسبق یمك�ن ال�وص�ول إل�ى: أن   
العقدة التي كانت تكبل كام�ل وت�م�ن�ع�ھ م�ن 
أن یكون رجالً على فراش ال�زوج�ی�ة، ھ�ي 
خوفھ من ممارسة الجن�س م�ع ال�م�ح�ارم، 
بسبب ماكانت تشكلھ األم ف�ي ال ش�ع�وره، 
من قوة كبح كبیرة أمام حقوقھ الرجولی�ة.. 
فكان ال شعوره یصور لھ الزوج�ة وك�أن�ھ�ا 
ھي أم�ھ، وأن أی�ة م�م�ارس�ة م�ع ال�م�رأة 
القبیحة ھو محاول�ة ل�ت�ح�دي ت�ل�ك ال�ق�وة، 
وك��ذل��ك، م��ح��اول��ة ل��ل��خ��روج م��ن ت��ل��ك 
السیطرة، ولكن كل ذلك لم یغنھ شی�ئ�اً ف�م�ا 
زالت األم ھي المسیطر والمھی�م�ن ال�ق�وي 
علیھ. إنما ماوصل إلیھ من ح�ال�ة ال�خ�وف 
والعجز وعدم قیامھ ب�واج�ب�ات�ھ ال�زوج�ی�ة، 
كان بفعل قوة ھیمنة األم، وأن ھذا ال�ع�ج�ز 
قد دفع بزوج�ت�ھ إل�ى أحض�ان رج�ل آخ�ر، 
ومن ثم ال�م�وت ال�م�خ�زي ل�ی�س ل�ل�زوج�ة 
فحسب، بل لألم وما تمثلھ من قیم. أي أن 
موت الزوجة ق�د ج�اء ل�ی�م�ث�ل م�وت األم، 
عندھا تأتي خاتم�ة ت�ل�ك األم، أي خ�ات�م�ة 

 للقوة المسیطرة والمھیمنة.
وإذا كان في األیام الماضی�ة، ق�د ف�ك�ر ف�ي 
خیالھ فقط، في أن یترك أمھ، أي ال�خ�روج 
من سیطرتھا، فإن�ھ ال�ی�وم ق�د أص�ب�ح ف�ي 
حالة ال یحسد علیھا بوجود ھذه األم، لھ�ذا 
نراه یھرع إلیھا، لیسم�ع�ھ�ا ك�الم�اً ج�ارح�اً 
وقاسیاً، عندما تطلب منھ أن یرحم�ھ�ا م�ن 
ھذا القول القاسي.. فیما كان ھو یؤك�د م�ع 
ن��ف��س��ھ ق��ائ��الً: (ول��ك��ن��ي ل��م أرح��م��ھ��ا)

).. وق��ب�ل أن ی�ت��رك�ھ�ا ی�خ��ب�رھ��ا 353(ص
ب��ق��راره األخ��ی��ر:(اش��م��ت��ي م��اش��اءت ل��ك 
الشماتة، ول�ك�ن إی�اك أن ت�ت�ص�وري أن�ن�ا 
سنعیش معاً. انتھى الماضي بخیره وش�ره 

 ).354ولن أعود إلیھ ماحییت)(ص
 
بھذه الكلمات دفن كامل أمھ وھ�ي ح�ی�ة    

أي أنھ قتلھ�ا ألن�ھ ك�ان یش�ع�ر ف�ي ق�رارة 
نفسھ أن أمھ قد ماتت بموت زوج�ت�ھ، ألن 
في موت رباب والذي كان فیھ كامل س�ب�ب�اً 
غیر مباشراً، كان ذلك الم�وت م�وت ل�ألم، 
وإن في ذلك الموت السبیل إل�ى االن�ط�الق 
والحریة.. وفي الیوم الثاني یسمع بموت�ھ�ا 
عندھا یتھم نفسھ بقتلھا وكم�ا ق�ت�ل ج�ودر 
شبح // وھم أم�ھ ف�ق�د ق�ت�ل ك�ام�ل ش�ب�ح// 
وھ�م أم�ھ، ع��ن�دم��ا ك�ان ھ�و الس��ب�ب ف��ي 
ماوص�ل�ت إل�ی�ھ ح�ال�ة ال�زوج�ة، وم�ن ث�م 
موتھا. ھناك سؤال یلح في ھذه الس�ط�ور، 
ھو ھل عوقب كامل على جریمتھ ھ�ذه، أم 
ال؟ مثل ھذا السؤال، نجد إجابتھ في القس�م 
األخیر من الروایة، حیث ی�م�رض وی�دخ�ل 
في غیبوبة تامة یق�ول ك�ام�ل:(ال ع�ل�م ل�ي 
ب��الس��اع��ات ال��ط��وال ال��ت��ي قض��ی��ت��ھ��ا ف��ي 
غیبوبة تامة، ولكن ث�م�ة أوق�ات أخ�ری�ات 

كنت أت�خ�ب�ط ف�ي ظ�ل�م�ات ب�ی�ن ال�غ�ی�ب�وب�ة 
والیقظة، إنھا دنیا غریبة معتمة تتوزع�ھ�ا 
األحالم، فكان یداخلني ش�ع�ور أن�ن�ي ح�ي، 

ال��خ)..ول��ك��ن ح��ي ك��م��ی��ت وھ��ن��اً وع��ج��زاً 
) ھذه الحال�ة، ی�م�ك�ن تش�ب�ی�ھ�ھ�ا 363(ص

بح�ال�ة ال�ن�ق�اھ�ة، ال�ن�ق�اھ�ة ب�ی�ن ال�م�رض 
"الوقوع تحت سلطة األم" والش�ف�اء م�ن�ھ 
"والتحرر من تلك السیطرة" وع�ودة ل�م�ا 
ق�ل�ن��اه س�اب��ق�اً، ف��إن ب�دای��ة ت�م��ل�م�ل ك�ام��ل 
وانزع�اج�ھ م�ن س�ل�ط�ة األم ب�ع�د ارت�ی�اده 
الحانات وزیاراتھ الفاشلة لبیوت ال�دع�ارة، 
وھي أعمال ال یم�ك�ن ع�دھ�ا ت�ح�دی�اً ج�دی�اً 
لسلطة األم، نقول أن بدایة ذلك التململ ق�د 
ت��ج��س��د ف��ي ع��الق��ت��ھ بـ��ع��ن��ای��ات الص��ورة 
المض�ادة لص�ورة األم، أي أن�ھ�ا ت�ج�س�ی�د 
ل�ألم//ال��وھ�م،األم//الش��ب�ح، وإن م��م�ارس��ة 
الجنس معھا، ھو عمل یشبھ تعریة ج�ودر 

 ألمھ.
 
إن األم في السراب قد ان�ق�س�م�ت ف�ي ال    

شعور كامل إلى قسمین، أحدھ�م�ا: روح�ي 
وقد تجسد في رب�اب، وال�ث�ان�ي: جس�دي//

مادي وقد ت�ج�س�د ف�ي ع�ن�ای�ات. ف�ھ�ا ھ�و 
ی��ق��ول:(وزاد م��ن ح��ی��رت��ي أن��ن��ي ش��ع��رت 
شعوراً عمیقاً بأنني ال غنى لي عنھما م�ع�اً 
بل لم أجد سبیالً إل�ى ال�م�ف�اض�ل�ة ب�ی�ن�ھ�م�ا 
فھذه روحي وتلك جسدي وم�ا ع�ذاب�ي إال 
عذاب من ال یستطیع أن یزاوج بین روحھ 
وجسده. وماذا تكون قیمة الدنیا بغی�ر ھ�ذا 
الوجھ الجمیل المتسم ب�ال�ط�ھ�ر وال�ك�م�ال؟ 
ولكن ماذا یبقى ل�ي م�ن ل�ذة ورج�ول�ة إذا 

 ).310-309فقدت المرأة األخرى)(ص
إن مأساة كامل ق�د ت�م�ث�ل�ت ف�ي ك�ی�ف�ی�ة    

الجمع بین الروح والجسد وك�الھ�م�ا ع�ن�د 
أمھ، ومایؤكد ذلك مایذكره ف�ي أن خ�ی�ال�ھ 
الذي تراءت فیھ كلٌّ من رب�اب، وع�ن�ای�ات 
قد "ی�ن�ح�رف":(ب�غ�ت�ة إل�ى أم�ي ب�ال داع 
فاتخذت مكانتھا ف�ي ش�ری�ط ھ�ذه الص�ورة 

 ).310المتالصقة)(ص
ق��د  -ال ش��ع��ور ال��ب��ط��ل -ول�ك��ن ال��ك��ات�ب   

جسدھما ف�ي ش�خ�ص�ی�ت�ی�ن م�ن ل�ح�م ودم 
وأح��اس��ی��س وك��ان ع��ل��ی��ھ وھ��و ی��ح��اول 
الخروج من سلط�ة األم أن ی�ق�ض�ي ع�ل�ى 
ھاتین الشخصیتین فكان ع�ج�زه ال�ج�ن�س�ي 
سبباً في م�وت ال�روح =ال�زوج�ة. وك�ان�ت 
ممارستھ للجنس مع عنایات موتاً ل�ل�ج�س�د 
الذي ك�ث�ی�راً م�ا رآه ف�ي ال�ب�ی�ت وال�ح�م�ام 
وسریر النوم والذي كان یخاف منھ عندم�ا 
كانت زوجتھ تتعرى أمام�ھ إذ ی�ق�ول:(ل�ق�د 

 بت أخاف جسمھا بقدر ما أحبھا).

 

 ا   ردر" وا" ة) :ب-  
 درا    أرة اد "در"  ادب) 
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توّسعت دائرة الشعریّة العربیّة بفضل م�ا ی�ظ�ھ�ر 
على الساحة األدبیة م�ن أش�ك�ال ف�ن�یّ�ة ت�ت�ج�اوز 
حدود جنسھا لتنفتح على ال�ع�دی�د م�ن األج�ن�اس 
والفنون األخرى ، ولع�لّ�ن�ا ب�ھ�ذا ن�ت�ج�اوز ح�دود 
النص الواحد إلى تناص شكل�ي وب�ن�ی�وي ی�ج�ع�ل 
منھ كی�ان�ا م�راوغ�ا، زئ�ب�ق�یّ�ا ال ت�درك�ھ ال�ح�دود 
والقواعد . یتحّرر من كل القی�ود، م�خ�ات�ل ی�ث�ی�ر 

الحی�رة وال�ق�ل�ق ت�ت�داخ�ل ف�ی�ھ األش�ك�ال ال�ف�ن�ی�ة  
بإبستیمیّة حیّة، متحّركة، یرنو فیھا صاحبھا إلى 
المطلق والال حدود  ف�ي اإلب�داع. والش�ع�ر غ�ی�ر 
بعید عن ھذه اإلبیستیمیّة ، بما ھو ص�ی�رورة ال 
ینقطع عنھا التجریب. وتاریخ األدب ھ�و ت�اری�خ 
نمّو األشكال الشعریّ�ة، م�ن�ذ ال�ق�رن ال�ث�ان�ي م�ع 
المولدین وم�ا ق�ام�وا ب�ھ م�ن ث�ورة ت�ج�دی�دیّ�ة، 
تج�اوزا ف�ی�ھ�ا األش�ك�ال ال�م�وروث�ة وك�ان�ت ل�ھ�م 
نظرتھم إلى النص الشعري في بنیتھ وأسالی�ب�ھ�م 
في التصویر والتعبیر. ألم یقل أبو العت�اھ�ی�ة أنّ�ھ 
أكبر من العروض؟ ھذا فضال ع�ّم�ا ث�اروا ع�ل�ی�ھ 
من أسس مثلت ركیزة الخطاب الشعري النموذج 
وأس�اس الش��ع��ریّ��ة م��ث��ل ال��ث��ورة ع��ل��ى ال��ب��ن��اء 
العمودي ومحاولة نسف مبدأ حسن االبتداء. ث�م 
ما ظھر في القرن الخامس للھج�رة ف�ي األن�دل�س 
وظھور أشكال شعریّة جدیدة ( مثل القوما والبند 
والكان مكان والزجل والموشح...). وص�وال إل�ى 
العصر الحدیث وم�ا ش�ھ�ده األدب ال�ح�دی�ث م�ن 
ت��ج��اوز ل��ك��ل ال��م��واث��ی��ق وال��ق��ی��ود ال��ع��روض��یّ��ة 
وال�ب�الغ�یّ�ة م�ن ظ�ھ�ور الش�ع�ر ال�ح�ر وقص�ی��دة 
التفعیلة وصوال إلى قصیدة النثر. وھ�ذا م�ا أث�ار 
جدال كبیرا وتعاظم اإلش�ك�ال ت�ل�و اإلش�ك�ال ح�ول 
مفھوم الشعریّة وما بھ  یمكن أن ی�ك�ون الش�ع�ر 
شعرا. ھي رغ�ب�ة ال�خ�ل�ق واإلنش�اء م�ن ن�اح�ی�ة 
واحتیاجات اإلنسان وف�ق م�ا ی�ت�ط�لّ�ب�ھ ال�ّراھ�ن. 
وتتواصل مسیرة التج�ری�ب واإلح�داث ال�ج�م�ال�ي 
ألشكال الشعر الحدیث. وما ك�اد ال�ق�ارئ ال�ع�رب�ي 
یستفیق من صدمة قصیدة النثر ب�م�ا ت�ث�ی�ره م�ن 
إشكاالت وما تطرحھ من تساؤالت حتى تعترض�ھ 
أشكال جدیدة فإذا نحن أمام بعث جدید  بما تحملھ 
م�ن م�خ�اض�ات ال�ن�ش�أة وعس�ر ال�والدة، ول�ك�ن�ھ 
المولود مھما تعّسر أمر تمییز جنسھ أو تسمیتھ، 
یحّدد وجوده ب�م�ق�دار م�ا ی�ف�رزه م�ن خص�ائ�ص 
النوع األدبي وقوانینھ وقواع�ده ال�ث�اب�ت�ة، ع�ل�ى 
مستوى الكتابة األدبیة وقراءت�ھ�ا ون�ق�دھ�ا. ھ�ن�ا 
نموذج لجنون الكتابة وھو نص للشاعر العراقي 
كریم عبد هللا "خیط أشھب .. عند ضفاف ال�ّروح 

قد یكون شكال عص�ی�اًّ ع�ل�ى ال�ت�م�ثّ�ل ، ف�ھ�و "  
منفتح حّد العصیان. في سردیتھ احتمال الحك�ای�ة 
وفي مشاھد التصویر والتعبیر جنوح إلى الش�ع�ر 
والشعریّة وبین السرد والتعبی�ر ان�ف�ج�ار ال�ح�س 
فإذا نحن بین س�رد ال�ح�ك�ای�ة وح�ك�ای�ة الّس�رد . 
السارد محلّق في عوالمھ النائی�ة ی�داع�ب ال�ح�ل�م 
البعید وینشد أغنیتھ التي لم تولد بعد م�ن س�دی�م 
المع�ن�ي ب�ی�ن ش�ھ�ق�ة ال�ح�ّس ون�زوع ال�ن�ف�س . 

 والمسرود كینونة لفظ وعمق شعور . 
العنوان ھو بدایة الحكایة لم ی�خ�ب�ر ع�ن م�ت�ن�ھ   

كعادتھ إنما اختزلھ اخت�زاال إذا م�ا ان�ط�ل�ق�ن�ا م�ن 
السطر الرابع الذي یعلن عن وظیفة اإلسناد حیث 
مثل مبت�دأ غ�اب خ�ب�ره ب�ل ن�اب ع�ن�ھ ال�ب�ی�اض 
والصمت في تتالي النقاط الدالة ع�ل�ى ذل�ك وھ�و 
صمت ال ینتظر من القارئ البحث عنھ لكنھ یعلنھ 
في المتن ھو خیط أنثاه األشھب، من سناھا الذي 
رتّق نھاراتھ المتشظیة. ف�ارت�ف�ع ب�ھ ع�ن زم�ن�ھ 
النسبي المیقاتي إل�ى زم�ن آخ�ر ی�ھ�ت�ك وج�وده 
الكرونولوجي، فیموج في تواریخ ال شرعیّة م�ن 
أح�الم ف�اّرة ول�ی��ل ب�ال��ھ�واج��س مس��ك�ون وی��وم 
بالجراحات مكسور . قد یولد المحكي ولكّن تغیب 

فیھ الحكایة  فیأخذ السرد فیھ حلة أخ�رى ی�ل�ت�ّف 
بسواد األسطر المتتابعة ال�ت�ي ت�ع�بّ�ر ع�ن دف�ق�ة 
شعوریة أشبھ باألحالم  حین نسع�ى الق�ت�ن�اص�ھ�ا 
عند الصحو، فنعید ترتیبھا من ج�دی�د. یس�ت�ث�م�ر 
فیھا صاحبھا طاقة قصصیة ول�ك�ن�ھ س�رع�ان م�ا 
یفارقھا أو لعلھ یتھیّأ لنا حین یتحّرر من ح�رف�یّ�ة 
الواقعة أو تسلسلھا المتني ویھبھا ب�ن�اء س�ردیّ�ا 
جدیدا. ھي أشبھ بالحلم أو لعلّھا  أض�غ�اث أح�الم 
مبعث�رة ف�ي ل�وح�ات وص�ف�یّ�ة م�وزع�ة ت�وزی�ع�ا 
منسجما بین أسطر متتالیة ومتتابعة وبین بیاض 
یجعل السط�ر أش�ب�ھ ب�ب�ی�ت مش�ط�ور ب�ی�ن ص�در 
وعجز. وھذا البی�اض ق�د ال ی�ك�ون ف�ع�ال ب�ری�ئ�ا 
وعمال محایدا أو فضاء مفروضا على النص م�ن 
الخارج بقدر ما ھو عمل واع . قد یكون ال�ھ�واء 

ب�ول الذي یتنف�س�ھ ال�ن�ص ك�م�ا ذھ�ب إل�ى ذل�ك 
أو ل�ع�لّ�ھ دال بص�رّي    Paul claudelكلودیل 

یوجد مساحة للصمت تغ�ور ف�ي أع�م�اق ال�ن�ف�س 
الناطقة لتعبر عن انفعاالتھا وحاالتھا المضطربة 
المتوتّرة لحظة الك�ت�اب�ة. إنّ�ھ�ا ل�ح�ظ�ة ف�اّرة م�ن 
زمنیّتھا ، متفّردة متالشیة في مس�اح�ة الص�م�ت 
كاالحتضار. ویكون الصمت مثل الزمان والمك�ان 
مجّرد احتماالت بین االنقضاء واالن�ف�ص�ال. ف�إذا 
بنا أمام تشكیل جدید ال یأخذ ف�ی�ھ الس�رد ش�ك�ل�ھ 
المألوف بل یتحّول معھ ال�ن�ص إل�ى ك�ائ�ن ح�ي، 
یرتب عناص�ره ف�ي زم�ن خ�اص م�الئ�م ل�ل�ح�ظ�ة 
اإلبداعیّة، وما ت�ت�س�م ب�ھ م�ن ح�االت ش�ع�وریّ�ة 
متغیّرة. ھو زمن مفتت ت�ع�ل�ن�ھ ال�م�راوح�ة ب�ی�ن 
الماضي والحاضر من جھة  والمستقبل من جھة 
أخرى. فإذا بالزمن أزمنة متوترة توتر ال�ن�اط�ق، 
متشظیة تشظیھ بین أحالم ترمم جراحاتھ وتل�فّ�ھ 
بخیوط الفجر، تفتّق شرنقة ت�ع�ی�د ل�ث�غ�ره أخ�ی�ل�ة 
الشھد، وبی�ن أش�رع�ة ت�ائ�ھ�ة ل�ن�ھ�ارات ب�ائس�ة 
یھیّجھا القلق. وقد انطلق الشاعر في لوحة أولى 
مثلت حركة زمنیة ھي حركة ال�ح�اض�ر ارت�ب�ط�ت 
بحركة ارتداد إلى الزمن الماض�ى ع�ب�ر ال�ذك�رى 

لنقف إزاء زمن متغیر مسكون بالھیام وال�ع�ش�ق  
 حتّى لكأننا نواجھ أطالال جدیدة :

" تتخفّى خلف نبض البنفسج تتمایل في أغصان 
كآبتي ....وبنكھة ال�ح�ب�ر الص�ی�ن�ي ت�ح�ف�ر ل�ی�ل�ي 
المسكون برقّة الھیام ... كلّما تمّر غی�م�ات�ھ�ا ف�ي 

 الذاكرة تبتھج الجذور برقّة األصابع..." 
صورة تنبجس من س�دی�م ال�م�ع�ن�ى أو م�ن ل�وح 
محفوظ یعود إلى ملح�م�ة ال�خ�ل�ق األول�ى وزم�ن 
البدایات،  إلى الفرادیس اآلفلة ال�ت�ي تس�ق�ط ف�ي 
حركة نزول إلى الواقع. فتغدو حركة االرتداد من 
الماضي إلى الحاضر المعادل الموضوعي لحركة 
النزول من السماء إلى األرض. ویتحول م�ع�ھ�م�ا 
السیاق من اإلیجاب إلى السلب ومن المقدس إلى 

 المدنس:  
"خ��ی��ط أش��ھ��ب م��ن س��ن��اھ��ا خ��اط ن��ھ��ارات��ي  

البائسة....كحل نافذة ثقبتھا قرنفلة في عصر یوم 
مكسور....عند ضفاف الّروح تغني بانتظار تدفق 

 األنھار........"
ی�رت�ب�ط ال��ح�اض�ر ب�ال��م�اض�ي، ف�إذا ب�ن�ا أم��ام     

الماضي السردي االسترجاعي  واس�ت�دع�اؤه ھ�و 
اس�ت�دع��اء األس��ط�ورة ع�ب��ر اإلی��ح�اء م�ن خ��الل 
اس�ت��دع�اء أش�ی��اء الزم��ة ل�ھ��ا دل��ت ع��ل�ى زم��ن 

(البن�ف�س�ج، الخصوبة أو لعلھا الفردوس المفقود 
أغصان رقة الھیام، غیماتھا، تبتھج الج�ذور ..) 
وذلك في ضرب من التداخل وھو م�ا ی�ؤك�د م�ّرة 
أخرى على صورة الحلم الذي یفقد كل م�ق�وم�ات 
المنطق في ھ�ذا ال�ت�داخ�ل ب�ی�ن ال�زم�ن�ی�ن وك�أن�ھ 

 محكوم بالالوعي . 
قد یحیلنا السیاق إلى صورة األنثى التي اكتسحت 
عالم الشاعر في لحظة بائسة لتنتشلھ من عالم�ھ 
المأزوم وتحلّق بھ في فضاءات ذھنیّة قصیّة، ال 
یدركھا سوى وجدانھ ولكنھ�ا ل�ح�ظ�ة ارت�داد م�ن 

زمن رذیل  آیل إلى السق�وط واالن�ك�س�ار، ف�ت�غ�دو 
األنثى صورة ذھنیة للحظة تقترن بزمن االنكسار 
لتتحول من س�ع�ادة ی�ق�ت�ن�ص�ھ�ا الش�اع�ر ت�ت�دف�ق 
األنھار بإحساسھ بھا  ویعیش جن�ت�ھ ال�م�وع�ودة 
إلى غیمة تمّر في ذاكرة مثخنة باألحزان یق�ت�ل�ھ�ا 
االنتظار. لتتشّكل في حرك�ة ج�دی�دة ع�ب�ر ل�وح�ة 
ثانیة ھي حركة استشرافیّة یتطلع فیھا إلى زم�ن 
جدید ھو اآلتي والمستقبل فیتحّول م�ن ال�ح�اض�ر 
اآلني أو الزمن المتواقت ول�ح�ظ�ة ال�ت�ل�فّ�ظ ع�ب�ر 
األفعال المضارعة إلى اس�ت�ش�راف  اآلت�ي ع�ب�ر 
الحلم وذلك بواسطة األفعال ال�ت�ي ت�ھ�ی�ئ زم�ن�یّ�ا 
االمتداد ف�ي ال�م�س�ت�ق�ب�ل ع�ب�ر س�ی�ن ال�ت�ن�ف�ی�س 
المقترنة بالفعل ال�م�ض�ارع ث�م م�ن خ�الل دالل�ة 
االستفھام على معنى الطلب الذي یط�ل�ب ت�ح�ق�ق�ھ 

 في المستقبل القریب : 
"م��ن س��ی��ردم ج��رح��ا ی��ت��ج��س��د راكض��ا ی��ھ��یّ��ج 

 القلق ...یرتمي على وسادة الحلم یفتك 
بالفجر...إّالك راھبة تفتّقین ش�رن�ق�ة ت�ع�ی�د ل�ث�غ�ر 

 كأسي أخیلة الشھد ..؟ 
 كما یتحقّق بالمعجم الدال على الزمن القادم : 

" ت��ع��ازی��م��ك ت��رّق ت��واری��خ��ي ال��ق��ادم��ة وت��ھ��ّل 
مزامیري في كفیك .... بین أنفاسي تتفتّح ت�ؤطّ�ر 
تھتّك أطلس األیّام .. تتعھدني على حبل غسیل�ھ�ا 
تنشر كّل جرح عتی�ق .. ول�ھ�ا ف�ي م�رآت�ي ث�م�ار 

 تتوّحم تخّضب لیلي الطویل .. "
بذلك تتشكل صورة ملحم�یّ�ة ل�ل�زم�ن ان�ت�ظ�م�ت   

بالسرد االست�ش�راف�ي، ی�رس�م ف�ی�ھ أف�ق ان�ت�ظ�ار 
وفضاء فسیحا یعوض فیھ عن م�ح�ن�ة ال�ح�اض�ر. 
ھواألفق التخییلي الذي أوجده بذھنھ ووجدانھ ال 
یفّر إلیھ حتى یرّمم انكس�ارات�ھ ویض�ّم�د ج�راح�ھ 
فقط، وإنّما ینتفض من رك�ام�ھ ك�ط�ائ�ر ال�ف�ی�ن�ق، 
یحیا في موتھ بالحركة  والمجاھدة بالفعل، فل�ئ�ن 

على االستقبال وھذا العال�م " القادمة" دّل النعت 
الذي یرسمھ،  فقد دلّت كل من تفّعل وف�ّع�ل (م�ن 
خالل: تفتّح وأطّر وتھتّك وت�وّح�م) ع�ل�ى م�ع�ن�ى 
المجاھدة واإلصرار على الفعل من الح�اض�ر إل�ى 
المستقبل. وفي ذلك تحول م�ن ح�ال�ة إل�ى ح�ال�ة 
أخرى لعلّھا الوالدة بعد المخ�اض. ف�ت�رت�ب�ط ھ�ذه 
األنثى بمعنى االنبع�اث وال�ت�ج�ّدد ع�ل�ى مس�ت�وى 
الحال . قد تكون عشتاره المأمولة ال�ت�ي ت�ت�وّح�م 
لتخّضب لیلھ الداجي برائحة الحناء. ھ�ي ص�ورة 
تتشّكل عبر اإلیحاء وتتولّد منط�ق�ی�ا ف�ي أذھ�ان�ن�ا 
تظھر من خاللھا صورة الجنة المخصبة بأخ�ی�ل�ة 
الّشھد، وعشتاره راھبة من خضرة زاكیة، تغن�ي 
على ضفاف الّروح. تنتظ�ر ت�دف�ق األن�ھ�ار ح�ت�ى 
تخیط نھاراتھ البائسة. وھو المصلي في محرابھا 
یرتمي على وسادة الحلم ویرتقھا حلما  فیبع�ث�ھ�ا 
في النص كیانا لغویّا ووجدانیّا وقد اعت�م�د ل�ذل�ك 
صورة موحیة للمعنیین فأشار إلى اللغة "بنكھ�ة 
 الحبر الصیني" وإألى الوجدان بـ "رنّة الھیام". 

یقترن المستقبل بزمن األحالم والرؤى . الجن�ة   
الم�وع�ودة ویس�ت�ح�ی�ل ال�خ�ط�اب ت�ب�تّ�ال وإنش�ادا 
صوفیّا وتغدو بكل ذلك األنثى بم�ث�اب�ة ال�م�ع�ب�ود. 
لعلّھا  آمال الشاعر المجردة التي یج�س�دھ�ا ع�ب�ر 
السرد حبیبة یشتاق إلیھا. ومھما كان لھا أثر في 
الواقع ف�ھ�و ی�خ�رج�ھ�ا م�ن آدم�یّ�ت�ھ�ا ل�ی�ح�ّم�ل�ھ�ا 
مضامینھ ورؤاه الفكریّة والوجدانیّة. فقد ت�ك�ون 
رمزا للحیاة التي تشقیھ. یتشبّث بتالبیبھا ویعاند 
الموت لیتشّكل الّصراع في النص، وھ�و أس�اس�ا 
صراع وجودي لم یتجاوز حدود ذاتھ، ھو صراع 
بین مطلق الرغبة وح�دود اإلم�ك�ان. ی�غ�دو ف�ی�ھ 
الشاعر كائنا برومیثیوسیاًّ یواجھ العجز وینتفض 
من كل القی�ود وی�ح�ی�ا. ھ�ن�ا ی�ت�م�اھ�ى ال�ت�ص�وی�ر 
بالتعبیر في القول والمطلق ف�ي ال�م�ح�دود وت�ل�ك 
لعب�ة الش�اع�ر ح�ی�ن ی�ج�ت�اح ح�ال�ت�ھ الش�ع�وری�ة 
التعبیریة لیك�ّس�ر س�ل�ط�ة الس�رد ب�ت�م�ّرد ال�ح�ّس 
 اإلنساني، فنستحضر بذلك المدرسة التعبیریة في 

 
 
 
 
 
 
 
 

الفن الت�ي تس�ت�ھ�دف ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن األح�اس�ی�س 
والمشاعر والحاالت الذھنیّة التي تثیرھا األشیاء 
في نفس الفنان. فتتالءم مع ذاتیتھ المفرطة التي 
ترفض مبدأ المحاكاة لیعی�د تش�ك�ی�ل ال�واق�ع م�ن 
جدید وفق رؤیتھ الخ�اص�ة، وھ�و ی�ع�ی�د ت�رت�ی�ب 
الزمن ویغدق علیھ من وجدانھ ما یث�ی�ر ال�ذھ�ول 
بلغة عاتیة تمارس سلطتھا الرمزیة وتنفتح على 
إمكانات جدیدة للتعبیر تفارق سیاقاتھا الألصل�یّ�ة 

 Ecarts différentielsبانزیاحات اختالفیة 
ما معنى أن یفتك الحلم بالفج�ر؟ ھ�ذا ال�ت�ش�ك�ی�ل ف

السردي یحیلنا على جملة من ال�م�ف�ارق�ات وھ�ي 
في ھذا المثال ضرب من االختالل ف�ي ال�ع�الق�ات 
المنطقیّة بین ع�ن�اص�ر الص�ورة إذا م�ا ج�م�ع�ن�ا 
عالقة المسند بالمسند إلیھ، ففي فعل یفتك مج�از 
استعاري یشبھ فیھ الحلم ب�ال�ح�ی�وان ال�م�ف�ت�رس 
ولكن المشبھ بھ غاب وحضر شيء من ل�وازم�ھ 
وھو فع�ل االف�ت�راس وھ�و م�ا ی�ط�م�س ال�ع�الق�ة 
األیقونیة بالمرجع حیث ی�ت�ج�اوز ال�ح�ل�م دالالت�ھ 
األصلیّة في التعبیر عن كل ما ھو جمیل ومأمول 
ومنشود لیغدو سببا للموت والقتل. ویتعمق ھ�ذا 
المعنى من خالل عالقة الفاعل بالمفعول بھ وھو 
الفج�ر. وع�ادة م�ا ی�ق�ت�رن ھ�ذا األخ�ی�ر ب�ال�ح�ل�م 
والحیاة واالنبعاث لكنّھ یتح�ّول إل�ى ط�ری�دة ح�ل�م 
شرس ولعلّھ�ا خص�ی�ص�ة أخ�رى م�ن خص�ائ�ص 
المدرسة التعبیریة وھي تشویھ الواق�ع ورس�م�ھ 
على شاكلة مختلفة وفق تصّور الفنان . واألمثلة 
كثیرة للتصویر والتعبیر اللذی�ن ی�ت�ج�ھ�ان ات�ج�اه 
الغرابة تجعل للن�ص ح�رك�ة أخ�رى م�ع ال�ق�ارئ 
فیخرجھ من سكون التلقي إلى ف�اع�ل�یّ�ة ال�ت�أوی�ل 
ممزوجة بحیرة البحث ح�ی�ن ی�روم ال�ب�ح�ث ع�ن 

 االنسجام الذي یتخفّى وراء التنافر والتقابل . 
لقد تشكلت ھذه اللوحة عل�ى زم�ن ال�م�س�ت�ق�ب�ل   

الذي یرغب أن یتجاوز بھ اآلني والمتواقت وھو 
ینتظر مواسم الدفء . ولكنھ س�رع�ان م�ا ی�ع�ود 

 إلى الماضي : 
" بالترّمل كانت الصفحات تتدّرج متكئة ...أن�ی�ن 
االشتیاق بین یناب�ی�ع�ھ�ا ی�ت�م�رك�ز ف�ي ذھ�ول ... 
وال�ح�س�رة ال�ط�ائ�رة ف�ي فض�اءات�ھ�ا ت�ل�ّم األس��ى 
األشعث ... وجھھا ال�م�ن�ح�وت ف�ي ب�ری�ق أح�الم 
ھزیعي الشائ�ك ... ف�ي أخ�ادی�دي ال�ب�ع�ی�دة غ�ف�ا 

 منتظرا موسم الّدفء ... "
ھذا المقطع ال یستسلم لقارئھ ب�ی�س�ر. ی�خ�ات�ل�ن�ا   

الناسخ "كان" الذي یدل على سرد اس�ت�رج�اع�ي 
یتذّكر فیھ الماضي ولكن السیاق یحول دون ھ�ذا 
المعنى فنقف إزاء زمن غائم ال ظالل فیھ یوھمنا 
بھ ثم یتجاوزه ویعید ترتیبھ في ذھنھ وفق حالتھ 
الشعوریة الراھنة والمتواقت�ة ول�ح�ظ�ة ال�ت�ل�فّ�ظ. 
بھذا فالزمن یفقد شرعیتھ أمام وج�دان الش�اع�ر 
وھو لعبتھ في المخاتلة ینتقل بمقتض�اه ال�م�ع�ن�ى 
إلى مدلول جدید ناشئ عن الس�ی�اق وھ�و أش�ب�ھ 
بالزم�ن ال�ن�ف�س�ي ال�ذي ت�رب�ط�ھ ب�ال�ذات ع�الق�ة 
حلولیة. یصبح الزمن حالة شعوریة ال عالقة لھا 
بالتاریخ تتجاوز البعد المیقاتي إلى أبعاد ذھ�ن�ی�ة 
تصوریّة. وھذا من مظاھر التجریب الفن�ي ال�ذي 
یتجھ نحو االنزیاح باللفظ والفعل اإلبداعي ع�ل�ى 
السواء وخاصة في تشكیل الصورة وھو الصراع 
بین بالغة البیان وبالغة ال�غ�م�وض ف�ي ال�ن�ص 
الحدیث تنافس ف�ی�ھ ال�ل�غ�ة الص�ورة ال�م�ت�خ�یّ�ل�ة 

 وتلتقي فیھ كل الفنون فتفتح أبوابھا للتجریب. 

 ا ا  ا واوز
 
 نص لـ كریم عبد هللا/العراق   

 
 الناقدة والباحثة: 

 خیرة مباركي/تونس
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مسرحی�ة ك�وم�ی�دی�ة ت�ن�ت�ق�د الض�واھ�ر   
االجتماعیة والسیاسیة السلبیة ب�اس�ل�وب 
كومیدي ساخر وباحترافیة عالیة قد یبدو 
االس��م غ��ری��ب��ا، ل��ك��ن ال��م��ت��اب��ع ألح��داث 
مسرحیة (احم احم) س�ی�درك ت�م�ام�ا ب�أن 
ھذه الضاھرة من الضواھر التي ی�ن�ب�غ�ي 
االلتفات الیھا وم�ع�ال�ج�ة ت�رس�ب�ات�ھ�ا ف�ي 

 . واقعنا
أحداث المسرحیة تعالج موضوعة مھمة 
وم�ف�ص�ل�ی�ة ف�ي ح�ی�ات�ن�ا وھ�ي االرت�ب�اط 
بالجنس االخر وتأثیر وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل 
االج�ت��م��اع�ي ع��ل��ى ال��ع��الق�ات االس��ری��ة، 
والصراع القائم بین جیلین، جیل متمسك 
بالمحبة والتواضع والرقي، وجیل ال یأبھ 
وال یھتم لكل تلك المضامی�ن وال�ت�ق�ال�ی�د، 
وھكذا یبدأ الص�راع ال�م�س�ت�م�ر ال�ذي ال 
یمكن ایق�اف�ھ اال ب�ال�م�زی�د م�ن ال�ت�ف�ان�ي 

 . ونكران الذات، وھذا ما یحصل فعال
وجدت صعوبة كبیرة النجاز ھذا ال�ع�م�ل، 
وكما ت�ع�ل�م�ون، ال�م�س�رح ل�ی�س ك�ب�اق�ي 
الفنون، انھ عمل جماعي یحتاج ال�م�زی�د 
من التفرغ والتماری�ن وال�ج�ھ�ود، وك�م�ا 
یعلم الجمی�ع م�دى االل�ت�زام�ات وال�ج�ھ�د 
الكبیر الذي یبذلھ االنسان ف�ي اس�ت�رال�ی�ا 
لیواكب الغالء ومستلزمات الح�ی�اة، ل�ك�ن 
العطاء الال م�ح�دود ل�ك�روب ال�ع�م�ل ذل�ل 
الصعاب، واستطعنا اكمال العمل ب�ال�رغ�م 

 . من تلك الضروف الصعبة
قریبا سیكون العمل جاھزا ل�ل�ع�رض ف�ي  

ملبورن وبع�دھ�ا ف�ي س�دن�ي ورب�م�ا ف�ي 
والی��ات اخ��رى، وس��ی��ت��م ال��ع��رض ف��ي 
مل�ب�ورن ع�ل�ى أك�ث�ر م�ن مس�رح وذل�ك 
النتشار ج�ال�ی�ت�ن�ا ف�ي أم�اك�ن م�ت�ب�اع�دة، 

الجدیر ب�ال�ذك�ر ان ال�م�س�رح�ی�ة ب�ال�ل�غ�ة 
المحك�ی�ة ف�ي س�ھ�ل ن�ی�ن�وى (الس�ورث) 
والسبب ھو ان حكایة المسرحیة تتط�ل�ب 
اضافة الحس المحلي واالجواء المح�ل�ی�ة 
ل��ی��ك��ون الص��راع اق��رب ال��ى ال��واق��ع 
ولیتناغم م�ع ال�ح�س ال�ج�م�اع�ي الب�ن�اء 

 . سھل نینوى
یؤدي االدوار نخبة رائعة م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 
المحترفی�ن وال�ھ�واة وال�ذی�ن س�ی�ت�ف�اج�أ 
ال��ج��م��ھ��ور ب��ح��ض��ورھ��م ال��ف��اع��ل ح��ی��ث 
امضینا فترة طویلة للت�ھ�ی�ئ�ة وال�ت�م�ری�ن 
النجاز العمل، لقد اثبتوا جدارتھم في ھذا 

العمل والذي سیكون نواة العمال اخ�رى 
 . قریبا

بھذه المناسبة أدعو كل الطاق�ات ال�ف�ن�ی�ة 
سواء من المحترفین والھواة ل�النض�م�ام 
ال�ى ھ�ذا ال��ك�روب، خ�اص�ة وان ال�ع�م��ل 
القادم یحتاج كوادر كب�ی�رة، وھ�و ج�اھ�ز 
كنص وسنشرع بھ حال االنتھاء من ھ�ذا 

 . العمل
اضافة الى ذل�ك ف�ن�ح�ن ن�ؤس�س ل�ف�رق�ة 
محترفة في مجال مسرح الطفل، ول�دی�ن�ا 
خطة كبیرة وم�ف�ص�ل�ة ف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال 
الذي لم ی�ك�ن رغ�م اھ�م�ی�ت�ھ ف�اع�ال ف�ي 

استرالیا وخاصة لدى الجال�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
 . والعربیة عموما

لقد قمت بتھیئة النصوص والبرامج التي 
تخص الط�ف�ل ب�ع�ن�ای�ة ف�ائ�ق�ة م�ع االخ�ذ 
بالحسبان المجتمع الجدید الذي لھ ما ل�ھ 
من متطلبات والتزامات قد تختلف ك�ث�ی�را 

 .عن الواقع العراقي او العربي

وسیتم تس�ج�ی�ل ھ�ذه االع�م�ال ف�ی�دی�وی�ا 
باسلوب احترافي لتسویقھا في البی�وت�ات 
العراقیة كاحدى الوسائل التي ی�م�ك�ن أن 
ت��ب��ع��د اط��ف��ال��ن��ا ع��ن وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل 
االجتماعي لما في (بعضھا) من تفاص�ی�ل 
ال تخدم اطفالنا، ومشروعنا ھذا سیحتاج 
المزید من ال�ع�م�ل وال�ت�دری�ب واالص�رار 
على تطویره وتقدیم ما یم�ك�ن�ن�ا ت�ق�دی�م�ھ 
خدمة لشریحة االطفال ال�ت�ي ھ�ي ع�م�اد 
المجتمع ومس�ت�ق�ب�ل�ھ، وم�ن ھ�ن�ا اوج�ھ 
الدعوة لكل المھ�ت�م�ی�ن ب�م�س�رح ال�ط�ف�ل 
التواصل م�ع�ي الن�ج�از ال�م�ھ�م�ة ب�أب�ھ�ى 

 شكل.
كما اوجھ النداء الى جمیع ال�م�ی�س�وری�ن 
لدعم االعمال الفنیة عموما والمس�رح�ی�ة 
بش��ك��ل خ��اص الن��ھ��ا ت��ع��ك��س ال��وج��ھ 
ال��ح��ض��اري ل��ج��ال��ی��ت��ن��ا ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع 
االس�ت�رال��ي، وم��ن ج��ان�ب آخ�ر ف�ان اي 
ضاھرة فن�ی�ة م�ن ش�أن�ھ�ا أن ت�زی�د م�ن 
الروابط ب�ی�ن ال�ن�خ�ب ال�واع�ی�ة ل�ت�ق�دی�م 
 المزید من المشاریع افنیة بكل اصنافھا. 

 
في الخت�ام اق�دم ش�ك�ري ال�ج�زی�ل ل�ك�ادر 
جریدة العراقیة االسترالیة وكادرھا ال�ذي 
یعمل على تغطیة كل انواع الفعالیات ف�ي 

 داخل وخارج استرالیا.

(ا ا) 
 

 تألیف واخراج:فارس دانیال



 -سؤال العنونة 
في سؤال الشعر رمزیة العنونة ق�د ت�م�ت�ل�ك ت�أث�ی�رات 
على ال�م�ت�ن الش�ع�ري رغ�م وض�ع�ھ�ا ال�ع�ض�وي ف�ي 
وجودھا بعلیة، حیث تبتعد تلك الصفة الرمزیة بنا الى 
ابعد من الحدود المتعارفة، لنكون في وضع مخ�ت�ل�ف, 
وكذلك تتوسع اف�اق ال�ع�ن�ون�ة ھ�ن�ا وی�ت�ط�ور نس�ق�ھ�ا 
الداللي لیبتعد عن افق الفكرة ال�ع�ام�ة, ول�ك�ن ھ�ذا ال 
یؤثر على سیاقیة الكتابة الشعریة, ف�ھ�ي خ�ارج ت�ل�ك 
التوصیفات مھما بلغ حد النشاط الرمزي فیھا, فھن�اك 
اكثر من وجھة نظر بعمق رمزي ك�ب�ی�ر ازاء ع�ن�ون�ة 

لس�ج�ال ال�رك�اب�ي, ال�ت�ي   –من ف�زز ال�رم�اد  –دیوان 
تمتلك ما یمنع بعد تفسیرھا ب�م�ع�زل ع�ن ال�م�ت�ن, ب�ل 
الشكل الوصفي لھا یؤكد بشكل صرف جدلیة ال�ع�الق�ة 
بین سؤال العنونة والمتون الشعریة, بل العنونة  تلك 
تأخذنا احیانا الى مجازات واسعة, وتبتعد عن ال�ح�ق�ل 
الواقعي كثیرا في رمزیتھا الشعریة التوصیف لسانیا, 
لكن تبقى صفة التوافق والتعالق بتراتبھ�ا م�ن اع�ل�ى 
الذي ھو موقع العنونة الى ادن�ى وال�ذي ھ�و م�وق�ف 
المتن النصي الشعري، وال یكون مجم�ل ال�ت�ف�س�ی�رات 
نشكل ذلك الحاجز الذي شكل االبتعاد عن الفھم العام، 
أن یشكل ذات االبتعاد على عالقة تشاكلیة بنبویا ب�ی�ن 

 العنونة والمتن النصي .
 -القیم البنیویة في الشعر 

قد یوصف الشعر عبر بورخیس بأن�ھ ص�ن�ع�ة, ول�ك�ن 
عبر قرون فسره ارسطو كفن ج�دی�ر ب�م�ع�ن�اھ�ا, ل�ك�ن 
الكتابة ف�ي م�ج�ال الش�ع�ر خص�وص�ا ف�ي ح�ق ال�ن�ث�ر 
یشترك ارسطو مع بورخیس بنیویا, فھما لیسا مقصد 
اللغة اللساني, بل المجازات المعنویة لل�ش�ع�ر, وال�ت�ي 

من فزز الرم�اد   –سعت لغة سجال الركابي في دیوان 
المثیر لنا عبر سؤال العنونة, والذي یحیلنا ال�ى أن  –

بورخیس یمتلك البراءة, فیما ارسطو ھن�ا ھ�و م�ت�ھ�م 
وع�ل�ى االخ�ص عبر ات�اح�ة ذل�ك الس�ؤال ال�ع�ص�ی�ب, 

الشعر البد ان تمر ب�م�راح�ل ش�ك�ال م�ت�ع�ددة ال�م�الم�ح 
وتكون بشكل حاسم تختلف كثیرا في مرحلة انیة ع�ن 
مرحلة سابقة ، وكما ان ال�دق�ة ف�ي ال�وص�ف ل�ی�س�ت 

 وظیفة الشعر .
من الطبیعي ھنا یكون الشعر خارج المقصد العام بكل 
ماال ی�رت�ب�ط ب�ھ وت�ج�ری�ده م�ن ش�ك�ل�ھ وال�غ�اء دوره 
التفسیري، وھ�ن�ا ت�ك�م�ن ص�ف�ة االزاح�ة ف�ي الش�ع�ر 
ودورھا ف�ي الش�ك�ل ال�ع�ض�وي ل�ل�ق�ص�ی�دة وك�ی�ان�ی�ت�ھ 
والمقابل لھ الحس الشعري والیقین الداخلي. وھ�ن�اك 
نشاط جوھري للشعر یتمكن من عدم ترجمة مب�اش�رة 
في تعدد المالمح، واحیانا ی�ك�ون الش�ع�ر م�ح�ی�ال ال�ى 
الالنھائي او المطلق كما في اصول المدرسة الرمزی�ة 
المثیرة للجدل، التي ترى امكان السمة االس�ت�اط�ی�ق�ی�ة 
في المعنى الشعري عبر عناصر الطبیعة االربع ب�غ�ی�ر 
تحدید ان تعبر عن العالم بمجملھ، وھنا طبعا اق�ت�راب 
الى حد ما من الطروحات الفلسفیة في ھذا ال�م�ج�ال ، 
مما یتی�ح لش�ع�ر س�ج�ال ال�رك�اب�ي خ�ارج ال�م�س�ت�وى 
اللغوي أن یكون توأم الفلس�ف�ة وم�ع�ب�را ع�ن�ھ�ا ع�ب�ر 

الصور الشعریة الالنھائیة ب�ج�دل�ھ�ا ال�ب�ن�ی�وي، وھ�ن�ا 
تكمن اشكالی�ة الش�ع�ر ال�ق�ی�م�ی�ة وت�ف�س�ی�رھ�ا ل�ل�م�ادة 

, اللغة تتسلل -متالزمة صراع   –االبداعیة, ففي نص 
 الى جنس الشعر لتبلغ الحس االدبي .

 لصا یتسلل
 یلملم النوم حقائبھ

 القلب یھدیھ
 تذكرة سفر

وال��م��ج��از ف��ي الش��ع��ر ھ��و االخ��ر ی��ح��ت��اج م��راع��اة 
واستغراق ولكن لیس لمھمة الشاعر اال التبریر ،فیما 
اكد قدیما ارسطو أن السیطرة على المجاز ھي عالمة 
النبوغ الشعري ،ولكن كان الش�اع�رة م�ج�ب�ورة ع�ب�ر 
احساسھا اال تملك وص�ف�ا م�ح�ددا ل�ل�ع�ال�م، ب�ل ح�ت�ى 
االنتماء اإلنساني والنفسي والجمالي ال یمكن وص�ف�ھ 
في تشكل انثروبولوجي اال في حدود معینة ت�ف�رض�ھ�ا 

ال شجرة تض�م اج�ن�ح�ة  –الطبیعة البشریة, ففي نص 
وال��م�واج��ھ�ة م�ع ال�ن��ص ت��ح�ت��اج ت��أم��ل   –وزع�ان��ف 

العنونة, ل�ك�ن ال�م�ت�ن الش�ع�ري ال ی�ل�غ�ي ال�ف�ك�رة ب�ل 
یؤجلھا, وھو یسعى الى مناورة حسیة كما استوجب�ت 
العنونة, حیث جنس اللغة صری�ح وغ�ی�ر ص�ری�ح ف�ي 

 الجمل الشعریة, وذلك جزء مھم من فلسفة الشعر .
 أي قلق یخوض فیك

 ترتبك مالمح رسمھا نزق
 وانت تنسج بساطا سریالیا

 متاھة معادالت عسیرة
االس��ت��غ��راق ب��ال��م��ع��ن��ى ع��ادة ك��ان ی��ت��ج��اوز ال��وح��دة 
ال��وج��ودی��ة ك��ون��ھ��ا م��ل��م��وس��ة ومش��ھ��ودة ل��دا ذات 
الشاعرة، وھن�ا ك�ان�ت الش�اع�رة ف�ي م�ط�ل�ق�ھ�ا ع�ب�ر 
ال�ج�وھ�ر الش�ع�ري ف��ي ال�ح�س االدب�ي, ف�ی��م�ا ال��ذات 
الشعریة شخصیا نسبی�ة، وی�رى ت�ی�د ھ�ی�وز ، ح�ی�ال 
ك�ت�اب�ة الش�ع�ر م�ن ق�ب��ل الش�ع�راء ح�ی�ث إن ط�رائ��ق 
تعبیرھم، وأن لكلمات التي نبغي استخدامھا من قبلھم 
ھي لیس في كیفیة الكتابة وانما كیف تحاول أن تقول 
ما تعنیھ بصدق، ویعتقد ھیوز إن ذل�ك ھ�و ج�زء م�ن 

البحث في معرفة النفس والموھب�ة، بش�ك�ل او ب�أخ�ر 
كما عند الشاعرة سجال الركابي، ومن ھذه ال�ك�ل�م�ات 
المعنیة بالفكرة ارى أن نتفھم ما ھو ھدف الشعر م�ن 
جدلیتھ، والشعر یشكل اھمیة كبرى في ج�دل�ی�ت�ھ ازاء 
العالم وأن كان غوتھ یرى في الشاعر علی�ھ م�ع�ان�ق�ة 
العالم، ولكن تلك الم�ع�ان�ق�ة ال ت�م�ر م�ن خ�الل ال�ذات 
وطبیعتھا االجتماعیة، بل من خالل الشعور الجوھري 
للشاعر بماھیة العال�م, والش�اع�رة اك�ت�س�ب�ت الص�دق 
الفني بح�س�اس�ی�ة م�ت�ن�وع�ة, وك�ذل�ك ع�ان�ق�ت ال�ع�ال�م 

 –أت�راه ق�ش   –بروحھا, وذلك ل�م�س�ن�اه ف�ي ال�ن�ص 
والذي یستھل بم�ع�رف�ة وش�ك داخ�ل الص�دق ال�ف�ن�ي, 

 ویؤجل النص حقیقتھ المعنویة اكثر من مرة .
 لو كان القلب من قش

 ما ازھر ربیعا
 اینما ... حل

 ولو كان من حجر
 ما ارتجف الوداع
 یعانق انین السفن

الوجود الشعري داخل ال�ن�ص غ�ای�ة وم�ھ�م�ة ل�ی�س�ت 
تقلیدیة, فالشاعر الفنان ی�ع�ی�ش نص�ھ الش�ع�ري ك�م�ا 
الشاعرة سجال الركابي, واما من یكتب القصیدة فھ�و 

’ یكتبھا ویمضي, وصراحة الشعر لیس بمھمة الكتاب�ة
بل المھمة االھم ھي المعایش�ة, وت�ك�ون ال�ذات ك�ی�ان�ا 
نصیا یستطیع تغییر العالم اذا جرد الم�ع�ن�ى م�ن اف�ق�ھ 

 –من فزز الرم�اد  –العام, وھذا ما لمسناه في قصائد 
لسجال الركابي والصادرة تدوینا لدار لیندا, وھ�ذا م�ا 

 خارج الغایات الشعریة والوعي الداخلي للكتابة .
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 دیوان من (فزز الرماد) ل سجال الركابي
 

 محمد یونس محمد    



عدد حروف الجّر عشرون حرفاً؛ أوج�زھ�ا اب�ن   
 مالك في بیتین من ألفیتھ:

"َھاَك ُحروَف الجرِّ وھي: ِم�ْن إل�ى... َح�تَّ�ى َخ�الَ 
 َحاَشا َعدا في َعْن َعلى

ُمـْذ ُمْنــُذ ُربَّ الالُم َكْي واٌو وتا... والكــاُف والبــ�ا 
 ولََعـــلَّ َوَمتَــــى".

حروف الجّر مختصة ب�األس�م�اء؛ ألن ال�ج�ّر م�ن 
عالمات االسم، كما ذكرنا في إحدى محاض�رات�ن�ا، 

 ولیس لھا تأثیر في األفعال،
 وكل حرف منھا یفید معنى أو أكثر:

................... 
َحاَشا: ذكرنا في ال�م�ح�اض�رة  -3َعَدا،  -2َخَال، 1-
استعمال ھذه الكلم�ات ال�ث�الث ع�ن�دم�ا ت�ك�ون  24

حروَف جرٍّ ، إضافة الستعمالھا أفعاال في مواضع 
 أشرنا لھا في باب االستثناء.

........ 
 َكْي: تكون حرف جّر في المواضع التالیة: -4
عندما یأتي بعدھا الفع�ل ال�م�ض�ارع م�ن�ص�وب�اً،  -أ

 نحو: حضْرنَا كي نُكافَِئ الشواعَر.
الفعل (نُكافَِئ) منصوب ب(أْن) ُمضمَرة بعد (َك�ْي)

، و(أْن) والفعل ال�م�ن�ص�وب ب�ھ�ا ب�ت�ق�دی�ر مص�در 
مؤوَّل، في محل جّر ب(َكي)؛ والتقدیر: (حض�َرن�ا 

 َكْي ُمكافأِة الشواعِر)، أي (لُِمكافأِة الشواِعِر).
إذا دخلت على (ما) المصدریة؛ كما ف�ي ق�ول  -ب

 النابغة الجعدي:
ى الفَتَ�ى َك�ْی�َم�ا  "إِذا أَنَت لَم تَنفَع فَُضرَّ فَإِنَما... یَُرجَّ

 یَُضرُّ ویَنفَُع"
كي: حرف جّر، وما المصدریة والفعل بعدھ�ا ف�ي 

 تأویل مصدر في محل جّر ب(َكْي).
إذا دخلت (َكْي) على (َما) االستفھامیة، ن�ح�و:  -ج

(َكْیَمْھ)، واألصل: (كي ما؟)؛ تتصل (كي)، ب(م�ا) 
 االستفھامیة فتحذف

ألفھا لتكون: (كیَم؟)، ث�م ی�ؤت�ى ب(ھ�اء) الَس�ك�ت 
الساكنة، فیقال: (َكْیَمْھ؟)، و(ما) االستفھامی�ة ف�ي 

 محّل جّر ب(َكْي).
............... 

) أنَّ (لعَّلَّ) م�ن 12لََعلَّ: ذكرنا في المحاضرة ( -5
حروف ال�ت�رّج�ي، ال�ن�اس�خ�ة ال�ن�اص�ب�ة الس�م�ھ�ا، 

 الرافعة لخبرھا، من أخوات
 (إّن)؛ والیوم نوضح كیف تكون (حرف جّر).

(لعلَّ) حرف جّر (زائ�د) ف�ي ل�غ�ة (ُع�قَ�ْی�ل)، وم�ن 
 شواھد النحاة بیت لم ینسبوه لقائل:

لَُكْم َعلَْینَا... بَِشيٍء أَنَّ أَمَُّكُم َشِرْیُم".  "لََعلَّ هللاِ فَضَّ
لعلَّ: حرف جّر زائد، هللا: م�ب�ت�دأ م�رف�وع بض�م�ة 
مقدرة منع من ظھورھا اشت�غ�ال ال�م�ح�ل ب�ح�رك�ة 

 حرف الجّر الزائد،
لكم) في محل رفع خبر المبتدأ.  وجملة (فضَّ
. ، وَعلِّ ، َعلَّ ، لَعلِّ  ورد في لغة (ُعقَْیل): لَعلَّ

.................. 
متى: المعلوم أن (متى) اس�م اس�ت�ف�ھ�ام ی�ف�ی�د  -6

 الظرفیة، وتأتي شرطیة جازمة لفعلین.
(متى) ھ�ن�ا ح�رف ج�ّر ف�ي ل�غ�ة (ُھ�َذی�ل)، وم�ن 
أقوالھم التي تداول�ھ�ا ال�ن�ح�اة: " أخ�َرَج�ھ�ا م�ت�ى 

ِھ"،  ُكمِّ
�ِھ)، م�ن ش�واھ�دھ�م ق�ول أب�ي ُذَؤی�ب  أي (ِمْن ُكمِّ

 الھذلي:
" َشِرْبَن بماِء ال�ب�ح�ِر ثُ�مَّ ت�رفَّ�ع�ْت... م�ت�ى لُ�َج�جٍ 

 ُخضٍر، لُھنَّ نئیُج".
 أي من لَُججٍ.

.................... 
لوال: المعلوم أنَّ (ل�وال) م�ن ح�روف الش�رط  -7

غیر الجازمة، (حرف امتناع لوجود)، وق�د ذك�رن�ا 
 في محاضرة (المبتدأ)

أنَّ یأتي بعدھا اسم مرفوع على أن�ھ م�ب�ت�دأ خ�ب�ره 
 محذوف وجوباً، نحو:

(لوال الماُء لھلَكْت الكائناُت)، التقدیر: (لوال الم�اُء 
 موجوٌد لھلكْت الكائناُت).

أّما مذھب سیبویھ فإنھا حرف جّر عن�دم�ا ی�ت�ص�ل 
 بھا ضمیر، نحو: (لوالَي، لوالَك، لوالهُ).

(الیاء والكاف والھاء) على مذھ�ب س�ی�ب�وی�ھ ف�ي 
موضع جّر ب(لوال)، ول�و ك�ان م�ا ب�ع�دھ�ا اس�م�اً 

 ظاھراً لكان حقّھ الرفع
كما أشرنا؛ فھي ال تجّر س�وى الض�م�ی�ر، وھ�ن�اك 

 من خالفھ، منھم األخفش.
 من الشواھد ھذا البیت:

"أَتُْطِمُع فِْینَا َمْن أََراَق ِدَماَءنَا... َولَْوالََك لَْم یَْعِرْض 
 ألْحَسابِنَا َحَسْن".

الكاف: ضمیر متصل مبني على الفتح، ف�ي م�ح�ل 
 جّر ب(لوال)، على مذھب سیبویھ.

................... 
ُمْذ: ھذان الحرفان ال یجّران إال اس�م  -9ُمْنُذ،  -8

 زمان ظاھر.
یفیدان معنى الحرف (في) في ح�ال ك�ان ال�زم�ان 

 حاضراً: (لم یأِت ُمْنُذ یوِمنا).
یفیدان معنى الحرف (ِمْن) في ح�ال ك�ان ال�زم�ان 

 ماضیاً: (لم یأِت ُمْذ یوِم األحِد).
مالحظة: قد یأتي (ُمْنُذ، وُم�ْذ) اس�م�ی�ن؛ ون�ع�رف 

 ذلك في حالَین:
إذا كان ما بعدھما اس�م�اً م�رف�وع�اً؛ ف�ھ�م�ا ف�ي  - أ

تقدیر مبتدأ في م�ح�ل رف�ع، وم�ا ب�ع�دھ�م�ا خ�ب�ر، 
 ویرى آخرون أنھما

ر:  في تقدیر خبر ُمقدَّم وما بعدھما مبتدأ ُمؤخَّ
(لم یحضْر صدی�ق�ي ُم�ْن�ُذ ی�وُم األح�ِد. ال�ت�ق�دی�ر): 

 الزماُن یوُم األحِد.
إذا كان ما بعدھما جملة فعلیة فھما ف�ي م�ح�ل  -ب

 نصب على الظرفیة:
(جئُت ُمْنُذ استنجَد ب�ي ص�دی�ق�ي). ال�ت�ق�دی�ر وق�َت 

 استنجَد بي صدیقي.
............... 

حتَّى: ال تجّر إّال االسم الظاھر، وقد ورد عند  -10
 العرب جّرھا للضمیر شذوذاً:

"فَال وهللاِ الَ یُْلفِي أُنَاٌس ... فَتًى َحتّاَك یَ�ا ْب�َن أَبِ�ي 
 ِزیَاِد".

لغة (ُھَذیل) إبدال حائھا عیناً، وعلى ذلك ق�رأ اب�ن 
مسعود: {إِْن ُھَو إِالَّ َرُجٌل بِ�ِھ ِج�نَّ�ةٌ فَ�تَ�َربَُّص�وا بِ�ِھ 

 َعتَّٰى ِحیٍن}.
تدل (حتى) على انتھاء الغایة، وال تجّر إّال ما كان 

 آِخراً أو ُمتصالً باآلِخر، نحو :
{َسَالٌم ِھَي َحتَّى َمْطلَعِ اْل�فَ�ْج�ِر}. ان�ت�ظ�رتُ�َك ح�تَّ�ى 

 غروِب الشمِس.
............... 

الواو: المعلوم أن الواو من حروف الع�ط�ف؛  -11
 لكنھا تستعمل حرف جّر تختص في (القََسم):

 وهللاِ َألفعلّنَّ الخیَر بال مقابٍل.
ال یجوز ذكر فعل القَسم م�ع�ھ�ا، ف�ال ت�ق�ْل: (أقِس�ُم 

 وهللاِ).
............ 

التاء: تختّص التاء بالقََسم، وال تجّر إّال ل�ف�ظ  -12
 (هللا): تَا�ِ َألَخلَصنَّ في عملي.

ال یجوز ذكر فعل القَسم م�ع�ھ�ا، ف�ال ت�ق�ْل: (أُقِس�ُم 
 تا�ِ).

ُسمـَع مـن كـالم العـرب قـولھــم: (تَـَربِّ الكع�ب�ِة)، 
 و(تَالرحمِن).

................. 
: حرف جّر شبھ بالزائد، یفی�د ال�ت�ق�ل�ی�ل،  -13 ُربَّ

 وال یجّر إّال نكرة، نحو:
َك).  (ُربَّ أخٍ لَك لم تلْدهُ أُمُّ

من شواھد (ثعلب) شیخ المدرسة ال�ك�وف�ی�ة ب�ی�ت 
) تجّر الضمیر شذوذاً:  لشاعر مجھول فیھ (ُربَّ

"َواٍه رأْیُت َوِشیكاً َصْدَع أَْعظُ�ِم�ھ... َوُربَّ�ھُ َع�ِط�ب�اً 
 أَْنقَْذُت ِمْن َعطَبِْھ".

............ 
الكاف: تختص الكاف ب�ج�ّر االس�م ال�ظ�اھ�ر،  -14

 وتفید:
 التشبیھ: وجْدتَُك كالبحِر في حلِمَك. -أ

 التعلیل: {َواْذُكُروهُ َكَما َھَداُكْم}. -ب
 زائدة للتوكید: {لَْیَس َكِمْثلِِھ َشْيٌء}. -ج

مالحظة: تستعمل الكاف اسماً في مواضع قل�ی�ل�ة، 
 قال األعشى، میمون بن قیس:

"أَتَْنتَُھوَن َولَْن یَْنَھى َذِوي َشطٍَط... َكالطَّْعِن یَْذَھ�ُب 
ْیُت َواْلفُتُُل". جاءت بمعنى مثل.  فِیِھ الزَّ

مالحظة: لقد شّذ جّرھا للضمیر المتصل في ب�ی�ت 
 (رؤبة بن العجاج):

"وال تَرى بَْعالً وال َح�الئِ�ال ... َك�ھُ وال َك�ُھ�نَّ إّال 
 حاِظال".

............... 
 ِمْن: تفید ما یلي: -15

ِ  -أ التبعیض: {َوِمَن ال�نَّ�اِس َم�ْن یَ�قُ�وُل آَم�نَّ�ا بِ�ا�َّ

 َوبِاْلیَْوِم اآلِخِر َوَما ُھْم بُِمْؤِمنِیَن}.
ب��ی��ان ال��ج��ن�س: { ف��اْج��تَ��نِ�بُ��وا ال��ّرْج��َس ِم��َن  -ب

 األْوثاِن}.
ابتداء الغایة ف�ي غ�ی�ر ال�زم�ان ك�ث�ی�راً، وف�ي  -ج

 الزمان قلیالً، في بیت للنابغة الذبیاني:
"تُُخیِّْرَن ِمْن أزماِن یوِم حل�ی�م�ٍة... إل�ى ال�ی�وِم ق�ْد 

ْبَن كلَّ التجارِب".  ُجرِّ
زائدة: تُزاد ألغراض بالغ�ی�ة: م�ا ِم�ْن ن�اص�ٍر  -د

لل�ح�قِّ ف�ي ذا ال�زم�اِن. ھ�ل رأی�تُ�م ِم�ْن أح�ٍد ف�ي 
 الساحِة؟

من شروط زیادة ِم�ْن: أن ی�ك�ون ال�م�ج�رور ب�ھ�ا 
 نكرة، وأن یسبقھا نفي أو شبھ النفي.

أجاز الكوفیون زی�ادت�ھ�ا ف�ي اإلی�ج�اب بش�رط أن 
 یكون مجرورھا نكرة.

ْنیَا ِمَن اْآلِخ�َرِة}، أي  -ه البدل: {َرِضیتُم بِاْلَحیَاِة الدُّ
 بدل الحیاة الدنیا.

.......... 
إلى: تستعمل النتھاء الغال�ی�ة، وت�ج�ّر اآلِخ�ر  -16

 وغیر اآلِخر:
سرُت إلى آخر النھار فوصلُت إلى نصف المساف�ة 

 المطلوبة.
................. 

 الالم: تستعمل: -17
ـى}. -أ َسّمً  النتھاء الغایة قلیالً: {ُكلٌّ یَْجِرى ألََجٍل مُّ

��َم��اَواِت َوَم��ا فِ��ي  -ب ِ َم��ا فِ��ي السَّ ل��ل��ِم��ل��ك: {ِ�َّ
 اْألَْرِض}. لي في العراِق حبیبةٌ.

 للتعدیة: أعطى الُمحِسُن للُمحتاجِ صدقةً. -ج
للتعلیل: من شواھد الن�ح�اة ب�ی�ت ألب�ي ص�خ�ر  -د

 الُھَذلي:
ةٌ... َك�َم�ا ان�ت�فَ�َض  " َوإنِّي لَتَْع�ُرون�ي لِ�ِذْك�راِك َھ�زَّ

 الُعْصفُْوُر بَلَّلَھُ القَْطُر".
ْؤیَ�ا  -ه زائدة: {أَْفتُونِي فِ�ي ُرْؤیَ�اَي إِن ُك�ن�تُ�ْم لِ�ل�رُّ

 تَْعبُُروَن}.
.............. 

 الباء: تستعمل: -18
 للبدل، قال أبو تمام في دیوان الحماسة: -أ

"فَلَْیَت لِي بِِھِم قَْوم�اً إذا َرِك�بُ�وا... َش�نُّ�وا اِإلغ�ارةَ 
 فُْرساناً وُرْكبانا"، أي بدلھم.

وَن َع�لَ�ْی�ِھ�ْم ُمْص�بِ�ِح�ی�َن  -ب للظرفیة: {َوإِنَُّكْم لَتَُم�رُّ
 وبِاللَّْیِل}. قابلتُھا بِقاعِة المحاضراِت.

ْم�نَ�ا  -ج للسببیة: {فَ�بِ�ظُ�ْل�ٍم ِم�َن الَّ�ِذی�َن َھ�اُدوا َح�رَّ
 َعلَْیِھْم طَیِّبَاٍت أُِحلَّْت لَُھْم}.

 لالستعانة: بَرْیُت القلَم بالِمبراِة. -د
 للتعدیة: {َذَھَب هللاُ بِنوِرِھْم} -ه
 للتعویض: بِماٍل كثیٍر اشتَرینا الكتَب. -و
 لإللصاق: تحاَشینا االحتكاَك بالُسفَھاِء. -ز
 بمعنى (َمَع): سرَق األوغاُد الوطَن بثرواتِِھ. -ح
بمعنى (ِمْن): جاء في بیت أبي ذؤی�ب ال�ُھ�َذل�ي  -ط

 الذي استشھدنا بھ عن حرفیة (متى):
" َشِرْبَن بماِء ال�ب�ح�ِر ثُ�مَّ ت�رفَّ�ع�ْت... م�ت�ى لُ�َج�جٍ 

 ُخضٍر، لُھنَّ نئیُج".
 بمعنى (عْن): {َسأََل َسائٌِل بَِعَذاٍب َواقِعٍ}. -ي
 للمصاحبة: {فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك}. -ك

............. 
 على: تستعمل: -19

لالستعالء: عصفوٌر في الی�ِد خ�ی�ٌر م�ن عش�رٍة  -أ
 على الشجرِة.

بمعنى (في): {وَدَخَل ٱْلَمِدینَةَ َعلَٰى ِحیِن َغ�ْف�لَ�ٍةۢ  -ب
ْن أَْھلَِھا}.  مِّ

 بمعنى (َعْن): في بیت للقحیف العقیلي: -ج
"إِذا َرِضیَْت عليَّ بنو قَُشیٍر... لَعمُر هللاِ أَع�َج�بَ�ن�ي 

 ِرضاھا".
مالحظة: تستعمل (على) اسماً عن�د دخ�ول (ِم�ْن) 

 علیھا، وتكون (على) بمعنى (فوق).
 الشاھد بیت لمزاحم العقیلي:

"َغَدْت ِمْن َعلَْیِھ بَْعَد َما تَمَّ ِظْمُؤَھ�ا... تَِص�لُّ َوَع�ْن 
 قَْیٍض بَزْیَزاء َمْجَھِل".

أخدُت الكتاَب ِمْن على المنضدِة. المعنى: ِمْن فوِق 
 المنضدِة.

............ 
 َعْن: تستعمل: -20

 للمجاوزة: رمیُت الَسھَم عن القوِس. -أ
 بمعنى (بعَد): { لَتَْرَكبَنَّ طَبَقًا َعْن طَبٍَق}. -ب

مالحظة: تستعمل (َعْن) اسما بمعنى (جانب) عن�د 
 دخول (ِمْن) علیھا:

 الشاھد بیت لقطري بن الفجاءة:
ماحِ َدِریئَةً... ِمْن َعْن یَِمینِي تاَرةً  "ولَقَْد أرانِي لِلرِّ

 وأماِمي".
 المعنى: ِمْن جانِب یمیني.

................ 
إذا اتصلت (ما) بالحروف التالیة ف�ھ�ي زائ�دة وال 

 تكفّھا عن العمل، (الجّر):
 ِمْن: {ِممَّا َخِطیئَاتِِھْم أُْغِرقُوا}. -أ

 َعْن: {َعّما قَلِیٍل لَیُْصبُِحنَّ ناِدِمیَن}. -ب
ِ لِْنَت لَُھْم}. -ج  الباء: { فَبَِما َرْحَمٍة ِمْن هللاَّ

(ما) لم تمنع الحروف (ِمْن، َعْن، والباء) م�ن ج�ّر 
 األسماء بعدھا؛ ألنھا زائدة.

.................. 
) ك�فَّ�ت�ھ�م�ا ع�ن  إذا اتصلت (ما) ب(الك�اف، و ُربَّ

 العمل، (الجّر):
 الشاھد بیت لزیاد األعجم:

"فإَن الُحْمَر ِمْن َشرِّ الَمطایَا... كما الحبِط�اُت َش�رُّ 
 بني تمیِم".

 ھذا الشاھد بیت ألبي دواد اإلیادي:
"ُربَّما الجاِمُل المَؤبَُّل فِیِھم... وع�ن�اِج�ی�ُج ب�ی�نَ�ُھ�نَّ 

 الِمھاُر".
) م�ن ج�ر م�ا  (ما) منعت الحرفین، (الكاف، وربَّ

 بعدھا؛ ألنھا (كافَّة).
.......... 

) وإب�ق�اء ع�م�ل�ھ�ا  ورد في كالم العرب حذف (ُربَّ
 (حرف جّر شبیھ بالزائد) كما یلي:

 بعد (الواو): قال امرؤ القیس بن حجر الكندي: -أ
"َولَیٍل َكَموجِ البَحِر أَرخى ُسدولَھُ... َعلَيَّ بِ�أَن�واعِ 

 الُھموِم لِیَبتَلي".
ب�ع�د (ال�ف�اء): ق�ال ام�رؤ ال�ق�ی�س ب�ن ح�ج�ر  -ب

 الكندي:
"فَِمثلِِك ُحبلى قَد طََرقُت َوُمرِضعٍ... فَأَلَھیتُ�ھ�ا َع�ن 

 ذي تَمائَِم ُمْحِوِل".
بعد (بَْل) وھو قلیل: الشاھ�د ب�ی�ت ل�رؤب�ة ب�ن  -ج

 العجاج:
" بَْل بَلٍَد ِمْلُء الفَِجاجِ قَتَُم�ْھ... الَ یُْش�تَ�َرى َك�تَّ�انُ�ھُ 

 َوِجْھَرُمْھ".

............. 
)؛ وی�ب�ق�ى  أحیانا تحذف حروف الجر، غ�ی�ر (ربَّ

 عملھا، الشاھد بیت للفرزدق یھجو جریراً:
"إَِذا قِْیَل أيُّ النَّاِس َشرُّ قَ�بِ�ْی�لَ�ٍة... أََش�اَرْت ُك�لَ�ْی�ٍب 

 بِاألُكفِّ األَصابُِع". أي أشارت إلى كلیٍب.
إذا قلَت: بكم دیناٍر اشتریَت الكتاَب؟؛ ف�إن (دی�ن�ار) 
مجرورة ب(ِمْن) مح�ذوف�ة، وھ�ذا رأي س�ی�ب�وی�ھ 

 والخلیل.
............. 

 مالحظة: حروف الجّر ثالثة أنواع:
حرف الجّر األصلي: ل�ھ م�ع�ن�ى ول�ھ م�ت�ع�ل�ق:  - أ

 (وضعُت الكتاَب على الطاولة).
(على) أف�اد م�ع�ن�ى االس�ت�ع�الء، وت�ع�ل�ق ب�ال�ف�ع�ل 

 (وضع).
حرف الجّر الشبیھ بالزائد: لھ معنى ولیس لھ  - ب

متعلق، وتفید التقلیل، أو التكثیر، أو ال�رج�اء، أو 
 التوكید،

وال یؤثر في موقع االسم بعده م�ن اإلع�راب، وإْن 
ه ظاھریاً: ُربَّ ضارٍة نافعةٌ.  جرَّ

: حرف جّر شبیھ بالزائد یفید معن�ى ال�ت�ق�ل�ی�ل،  ُربَّ
 ضارة: مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره،

منع من ظھورھا اشتغ�ال ال�م�ح�ل ب�ح�رك�ة ح�رف 
 الجّر الشبیھ بالزائد.

حرف الجّر الزائد: لیس لھ مع�ن�ى ول�ی�س ل�ھ  - ج
م�ت��ع�ل��ق، ال ی��ؤث��ر ف��ي م�وق��ع االس�م ب��ع�ده م��ن 

 اإلعراب؛
 وإن جّره ظاھریاً، نحو: (ما ِمْن أحٍد في الدار).

(ِمْن) لم یفد معنى من معانیھ المعروفة، وما بعده 
(أح�ٍد) م�ب��ت�دأ م��رف�وع بض��م�ة م��ق�درة م��ن�ع م��ن 

 ظھورھا اشتغال
المحل بحركة حرف الجّر الزائد، وحذفھ ال ی�ؤث�ر 

 في تركیب الجملة، ویستعمل ألغراض بالغیة..
................. 

عسى أن أكون قد وفقت في عرض الم�ادة بش�ك�ل 
 یُسھِّل للُمتلقي استیعابھا.
 (اإلضافة). 26ألتقي وإیّاكم في الحلقة 

17  

Wednesday 
   AL-iraqia No. 828  

 13 July  22 • Year 17  

     ا ا  ٌء 
  25(العدد)  ح 

  )حروف الجرّ (

 مدیح الصادق/ كندا



18  

Wednesday 
 AL iraqia No. 828 

13 July 22 • Year 17 

اد، حّداد م�اھ�ر ف�ي ب�ن�اِء   الشَّاعر قاسم حدَّ
القصیدِة بناًء شھیًّا طافًحا بابتھاالٍت غارقٍة 
�ٌص  ِل والتَّجلِّي، كأنّھُ ناسٌك مت�خ�صِّ في التّأمُّ
في مناغاِة اللُّغِة وصیاغتھا بأبھى حفاوتِھا 
ورھافتِھا. یغوُص عمیقًا في كنوِز ال�ح�رِف 
كي ینتقي المفردة من عرینِھ�ا ف�ي ال�وق�ِت 
المناسِب ویموسقَھا في م�ك�انِ�ھ�ا ال�ّرح�ی�ِب 
عندما تولُد م�ع�ھُ ال�ق�ص�ی�دةُ ب�ع�َد م�خ�اضٍ 
طویٍل، وفي كلِّ والدٍة شعریٍّة، یكت�ُب ح�ال�ةً 
جدیدةً ومخاًضا جدیًدا مشبَّعًا برؤیٍة حاف�ل�ٍة 
بانبعاثاٍت سامقٍة ف�ي ب�ن�ائِ�ِھ ال�ف�نّ�ي، َك�َم�ْن 
�ع�ِر، وی�ن�ق�ُش ع�ل�ى  یتعبُّد في م�ح�راِب الشِّ
وحِ بش�رى ال�خ�الصِ؛ خ�الصِ  شھ�ق�ِة ال�رُّ

مان.  وحِ من منغِّصاِت ھذا الزَّ  الرُّ
یُشبھُ حرفُھُ محارةً ثمینةً نادرةً منبعثةً م�ن 
أعماِق البحاِر، ومستمّدةً من نقاوِة المطِر، 
ینقُش توھّجاتِ شعِرِه من أعماِق مشاعِرِه، 
مستوحیًا جموحاتھ الشِّعریّ�ة م�ن ت�ج�اربِ�ِھ 
ومماحكاتِِھ الغزیرِة في الحیاِة، مازًجا رؤاهُ 
المنسابة مَع تجلِّیاِت خیالِِھ الفسیحِ، منطلقًا 
من فضاءاتِ لغتِِھ الّرحبِة في تجسیِد الكلمِة 
في سیاقاتِھا َعبَر صوٍر معبّرٍة جدیدٍة غ�ی�ر 
مطروقٍة ون�اب�ع�ٍة م�ن ع�وال�ِم�ِھ ال�م�زدان�ِة 
بال�ج�م�اِل وال�ح�بِّ وال�ح�م�ی�م�یّ�ِة، وی�ت�رج�ُم 
ھواجَسھُ وأحالَمھُ وآفاَق طموحاتِھِ في بناِء 
عالٍم شاھٍق، فتغدو مفردتُھُ عذبةً حتّى وإن 
ئاِب واألعاصیِر وأمواجِ البحاِر  تكلَّم عن الذِّ

كما یراھا ق�اس�م  -الھائجِة؛ ألنَّ لغةَ الّشعِر 
ھي لغةٌ بھیّةٌ رھیفةٌ شفی�ف�ةٌ ع�ذب�ةٌ  -حّداد 

�اع�ِر ون�ب�ض�اِت  تنبُع من أع�م�اِق روحِ الشَّ
قلبِِھ؛ لھذا ال بدَّ من صیاغتِھا صیاغةً راقیةً 
في تجلّیاتِھا المتدفّق�ة م�ن ی�ن�اب�ی�عِ ال�ّروحِ 
المكتنزِة بأبھى ُحلِل الجماِل، وك�أنَّ�ھُ ی�رس�ُم 
رحلةَ فرحٍ في غاباِت بھجِة القلِب وھَو ف�ي 

التِِھ!   أوجِ تأمُّ
یل�ت�ق�طُ الّش�اع�ُر ب�ت�ل�ھُّ�ٍف ع�م�ی�ٍق إش�راق�ةَ 
القصیدِة وھي تنبعُث من وھجِ الحی�اِة ك�م�ا 
یتلھَُّف الطِّف�ُل إل�ى روع�ِة ال�ف�راش�ِة وھ�ي 
تعانُق ب�ھ�اَء ال�وردِة. ت�ف�ت�ُح ال�ق�ص�ی�دةُ لَ�ھُ 
صدَرھا بكلِّ فضاءاتِھا كأنَّھا صدیقةٌ مفعمةٌ 
بالحبِّ والفرحِ واالبتھاِل، ترب�طُ�ھ�م�ا ح�ال�ةٌ 
حمیمیّةٌ مكت�ن�ف�ةٌ ب�أرق�ى ح�االِت ال�تّ�ج�لّ�ي، 
وھكذا نرى حالةَ تف�اع�ٍل م�ا ب�ی�َن الّش�اع�ِر 
�اع�ِر  ونصوِصِھ، وھذا التّفاعُل ما ب�ی�َن الشَّ
قِة، یجعلُ�ھُ م�ت�ألِّ�قً�ا ف�ي ب�ن�اِء  والكلمِة الخالَّ
ِھ بأبھى صوِرِه وان�ب�ع�اث�اتِ�ِھ، وت�غ�م�ُرهُ  نصِّ
حالةٌ ِمَن النّشوِة الع�ارم�ِة ع�ن�دم�ا ت�ن�س�اُب 
القصیدةُ بیَن یدیِھ وھ�و ف�ي ھ�ذا ال�تَّ�ن�اغ�ِم 
والبوحِ المتدفِِّق؛ ألنَّ�ھُ یص�ُل إل�ى م�رح�ل�ِة 
التّناغِم والتّماھي الع�م�ی�ِق م�َع رؤاهُ الّ�ت�ي 
تراوُدهُ، وتجسیدھا في سیاقاٍت ف�ری�دٍة م�ن 

نوِعھا وكأنَّ القصیدةَ تكت�ُب ذاتَ�ھ�ا ب�ذاتِ�ھ�ا 
وھو الطّاقةُ المنفّذةُ ل�م�ا ی�راوُدهُ وی�ن�س�اُب 
التِِھ، وعندما یصُل الشَّاعُر  على خیالِِھ وتأمُّ
م�ِة ف�ي ب�ن��اِء  إل�ى ھ�ذِه ال�م��راح�ِل ال�م��ت�ق��دِّ
واستلھاِم شعِرِه؛ یكوُن قد قطَع شوطً�ا م�ن 
الكتابِة الشِّعریِّة والشَّاعریِّة إل�ى درج�ٍة أنَّ 
یغِ  الحلَم الّذي ینتابُھُ في أیَِّة صیغٍة من الصِّ
بمثابةِ الجزء المتمِّم للقصیدةِ وحالة انبعاث 
ال یمكُن إیقافھما؛ ألنَّ الحلَم في ھذِه الحالِة 
بمثابِة الجموح الممتّد من ب�ھ�ج�ِة ان�ب�ع�اِث 

 الخیاِل!  
یتمیُّز الشَّاعُر البحریني ق�اس�م ح�ّداد ب�ل�غ�ٍة 
بدیعٍة تنضُح ألقًا وب�ھ�ج�ةً وإب�داًع�ا، ك�أنَّ�ھُ 
ھُ من رحیِق الح�ی�اِة ال�م�ت�ن�اث�ِر  یستنبُت نصَّ
نیا، ومن أحالٍم مسترخیٍة ف�ي  على وجِھ الدُّ
رحاِب ال�طُّ�ف�ول�ِة ال�ب�ك�ِر، وم�ن ط�م�وح�اٍت 
ماِء وحبوِر األرضِ،  شٍة في صفاِء السَّ معرَّ
لَْت من خالِل تشظّ�ی�اِت  كأنَّھُ رسالةُ أمٍل تشكَّ
م�ِن ال�م�دّج�جِ ب�ال�لَّ�ظ�ى وال�ّرع�ون�ِة  ھذا ال�زَّ
والحماقاِت واآلماِل والطُّموحاِت المفت�وح�ِة 
على كلِّ االحتماالِت؛ كي یع�ی�َد ل�ل�غ�ِد اآلت�ي 
ألقَھُ ولیونتَھُ ومساَرهُ البھي عبَر فض�اءاِت 
انبعاِث القصیدِة، وتصب�ُح ال�ك�ل�م�ةُ م�ف�ت�اُح 
ولوِجِھ إلى أع�م�اِق ال�ح�ل�ِم وال�واق�عِ م�عً�ا، 
وصیُغ حرفِِھ من عناِق الحلِم م�َع ت�ج�لّ�ی�اِت 
الخیاِل، وتولُد قصیدةٌ م�وغ�ل�ةٌ ف�ي ص�ف�اِء 
ال��ب��وحِ واالن��ب��ع��اِث دوَن أیّ��ِة رت��وشٍ أو 
شوائَب أو نتوءاٍت ف�ي فض�ائِ�ھ�ا ال�ّرح�ِب، 
فتأتي القصیدةُ مبھجةً ومدھشةً في طریقِة 

 انبعاثِھا!
اد في مرحلٍة سابقٍة  أسََّس الشَّاعُر قاسم حدَّ
منبًرا إلكترونیًّا معتَّقًا بوھجِ الشِّعِر، أط�ل�َق 
علیھ "جھة الشِّعر"، محتضنًا "القصیدةَ" 
نیا سنیَن  َق من كلِّ جھاِت الدُّ واإلبداَع الخالَّ
طویلٍة، كأنَّ القصیدةَ ابنتھ األزل�یّ�ة وال ب�دَّ 
من رعایتِھا رعای�ةً ط�یّ�ب�ةً، َرغ�َم ج�ھ�ام�ِة 
قُھُ وتطّوُق الق�ص�ی�دةَ  الحیاِة الَّتي كانْت تطوِّ
والّشعراَء من أغلِب الجھاِت. وانتشَر موقُع 
"جھة الشِّعر" انتشاًرا فسیًحا ف�ي ال�ع�دی�ِد 
نیا لدى ك�ل َم�ْن ل�دی�ِھ اھ�ت�م�ام  من بقاعِ الدُّ
بقراءِة ونشِر القصیدِة واألدِب الّراقي، وقد 
ھ�یّ�ِة م�ن  وجْدُت في ھذِه الجھِة ضالّتي الشَّ
�ع�ِر، وق�رأُت عش�راِت ب�ل م�ئ�اِت  كنوِز الشِّ
القصائ�ِد م�ن ع�ّدِة أج�ی�اٍل وب�ل�داٍن، وك�أنَّ 
�ع�ِر ك�ان ی�ن�س�اُب أم�ام�ي ع�ل�ى  رحیَق الشِّ
صحٍن من فرحٍ وشغٍف وابتھاجٍ، وشارْك�ُت 
في بعضِ النُّصوصِ الشِّعریِّة واألدبیّ�ِة ف�ي 
جھِة الشِّع�ِر، وت�مَّ نش�ر دی�وان ك�ام�ل ف�ي 
الجھة، وكأنَّھُ جھةٌ مفتوحةٌ عل�ى ش�ھ�ق�اِت 
حنیِن الّسماِء ألشھى حبوِر القص�ائ�ِد، وك�م 
آلمني خبر إغالق ھ�ذِه ال�ج�ھ�ة ال�ّرص�ی�ن�ة 
وھذا المنبر الخّالق، لكن على ما یبدو لك�لِّ 
بدایٍة نھایة، ویبدو أیًضا أنَّ للشاعِر ق�اس�م 
حّداد ظروفُھُ الّتي ق�ادتْ�ھُ إل�ى إغ�الِق ھ�ذا 
المنبر الخ�ّالق؛ الع�ت�ب�اراٍت ع�دی�دٍة، ل�ك�ن 
یبقى جھة الّشعر منبًرا راقیًا لف�ت�رٍة ط�یّ�ب�ٍة 
مِن، وقد أسھَم في نشِر الّش�ع�ِر ف�ي  من الزَّ
أرقى صوِرِه على مدى سنواٍت رحبٍة أك�ث�ر 
مّما أسھ�َم�ْت عش�رات ال�م�ن�اب�ر ال�ثّ�ق�اف�یّ�ة 
واألدبیّ�ة، وم�ا أح�وج�ن�ا اآلن إل�ى ج�ھ�اٍت 
ولیَس جھة لرفعِ رایة الشِّعِر واألدِب والفنِّ 

والثَّقافِة الخّالقِة، لرفعِ مستوى إنسان ھ�ذا 
الّزمان إلى أقصى درجاِت األدِب اإلنس�ان�ي 
م في اإلنساِن یتمُّ ع�ب�َر  والفنِّي؛ ألّن أي تقدُّ
اقي والثَّقافِة العریقِة، والشِّعر ھو  األدِب الرَّ
أبھى ما یمكُن أن یبدَعھُ اإلنساُن على وجِھ 

نیا.   الدُّ
ق��اس��م ح��ّداد؛ ش��اع��ٌر م��ن ط��راوِة ھ��ب��وِب 
باحِ، یكتُب ش�ع�َرهُ م�ن  النَّسیِم، وبسمِة الصَّ
التِِھ الع�م�ی�ق�ِة ف�ي آداِب ال�ح�ی�اِة،  وحي تأمُّ
نیا، وعل�ی�ِھ أن  حیُث یرى أدبًا باذًخا في الدُّ
یس��ت��وح��َي م��ن ھ��ذِه ال��ّرھ��اف��اِت األدب��یّ��ِة 
المتناثرِة في الحیاِة رؤیةً شاھقةً في مساِر 
انبعاثِ الكلمِة الّشامخِة، ویصیُغ منھا أبھى 
ما في حبِق الّشعِر، عبَر لغٍة رصینٍة معتّقٍة 
بألِق الحرِف، معبًِّرا عن تجلِّیاتِِھ بحساسیّ�ٍة 
شعریٍّة طافحٍة بالمشاعِر الفیّ�اض�ِة، وك�أنَّ�ھُ 
في رحلِة بحٍث عن الكلمِة من مناجِم حنی�ِن 
وحِ أللِق القصیدِة؛ فھَو یرى م�ن خ�الِل  الرُّ
�ع�ِر، أنَّ  خبراتِ�ِھ ال�طَّ�وی�ل�ِة ف�ي ض�ی�اِء الشِّ
القصیدةَ مرتكزةٌ على ھدھداِت ال�لُّ�غ�ِة، وال 
یستكیُن لھُ باٌع إّال بعَد أْن یعثَر على كلم�تِ�ِھ 
المطواعةِ لما یعبُِّر عنھُ من رؤیةٍ شاعریٍّة، 
فتولُد القصیدةُ عنَد حّداد وكأنّھا تدخ�ُل ف�ي 
مطھّ�ٍر خ�اصٍّ ب�اس�ت�ی�الِد قص�ی�دٍة خ�ّالق�ٍة، 
وتنامْت ھذه الحساسیّةُ الشِّعریّةُ ل�دی�ِھ م�ن 
خالِل اشتغالِِھ بالحدادِة ومماحكتِِھ ب�ال�ح�ی�اِة 
وكأنَّھُ في اش�ت�ع�اٍل وت�وھُّ�جٍ م�َع فض�اءاِت 
اللُّغِة؛ فھي أداتُھُ في صھِر تج�لِّ�ی�اتِ�ھ�ا ك�م�ا 
یصھُر الح�ّداُد ح�دی�َدهُ ف�ي مص�ھ�ِر ال�نَّ�اِر، 
فتولُد الكلمةُ صافیةً ورھیف�ةً وخ�ال�ی�ةً م�ن 
�ع�َر ع�ن�َدهُ ح�ال�ةٌ  شوائِب ال�ح�ی�اِة؛ ألنَّ الشِّ
ابتھالیّةٌ عمیقةٌ، تجعلُھُ یحلُِّق ف�ي األع�ال�ي 
ُل بشغٍف غامٍر في رح�اِب فض�اءاِت  ویتوغَّ
بً�ا ب�ك�لِّ م�ا ل�دی�ِھ م�ن  اللُّغِة، مغامًرا ومج�رِّ
�ًزا  تھویماٍت وطاقاٍت إبداعیٍّة متخیّلٍة، م�ركَّ
ع��ل��ى ال��تَّ��ج��ری��ِب وال��تَّ��ج��دی��ِد وال��تّ��ح��دی��ِث 
والتّنویِر، بلغٍة شفیفٍة، عمیقٍة، متدفِّقٍة من 
اقِة إلى مع�ان�ق�ِة ظ�الِل  جموحاِت روِحِھ التَّوَّ

 األحالِم البعیدِة.  
ن�ی�ا ف�ي أرضِ  أطلَّ الشَّاعُر عل�ى وج�ِھ ال�دُّ
البحرین الم�ف�ت�وح�ِة ع�ل�ى ط�ب�ی�ع�ٍة غ�ن�یَّ�ٍة 
بالعط�اءاِت وف�تْ�حِ آف�اِق ال�خ�ی�اِل، ط�ب�ی�ع�ٍة 
بھیجٍة حافلٍة بسقسقاِت الع�ص�اف�ی�ِر وأری�جِ 
�ھ�وِل وروع�ِة  ھوِر وبھاِء ال�ج�ب�اِل والسُّ الزُّ
البحِر بسفنِِھ المتراقصِة فوَق وجِھ ال�م�ی�اِه 
الممتّدِة على مدى حنیِن الّروحِ إلى أش�ھ�ى 
حب�وِر ال�ق�ص�ائ�ِد. ت�رع�رَع الّش�اع�ُر ب�ھ�ذِه 
العوالِم الّشاعریِّة، تضّمَخْت أجنحتُھُ بأشھى 
معالِم الشِّعِر منُذ یفاعتِِھ، فغاَص في عوال�ِم 
البھاِء وفضاءاِت اإلبھاِر إل�ى أن ت�ق�ّم�َص�ھُ 
الشَّعُر تماًما وغدا شھقةَ فرحٍ وانبعاٍث م�ن 
ك�ی��انِ��ِھ ال�م��ت��الط��ِم ب��أل��ِق ال�ح��رِف وال��لَّ��وِن 
والجماِل لیَل نھار. وراَح یكتُب قصیدتَھُ من 
ھذِه األجواِء ال�م�ف�ع�م�ِة ب�خ�ص�وب�ِة ال�ّروحِ 
والحیاِة إلى أْن تش�بَّ�عَ�ْت روُح�ھُ ب�م�ف�ات�ی�حِ 
الكلمِة الممراحِة، فانسابَْت كلماتُھُ فوَق دنیا 
القصیدِة كأنّھا حلٌم م�ف�ت�وٌح وم�ج�نَّ�ٌح ن�ح�َو 
ب�ی�عِ،  تماوجاِت اھتیاجِ البح�ِر ف�ي أوجِ ال�رَّ
ماسًكا ق�ل�َم�ھُ وح�ب�وَرهُ وبس�م�تَ�ھُ وعش�قَ�ھُ 
للحیاِة للكلمِة للقصیدِة، وبدأ ینسُج قصائَدهُ 
�ب�احِ ك�لَّ ص�ب�احٍ،  كَمْن ی�ع�ان�ُق بس�م�ةَ الصَّ

وأصبَحِت القصیدةُ ص�دی�ق�ةَ ل�ی�لِ�ِھ ون�ھ�اِرِه 
وصباِحِھ وحیاتِِھ وشھیَق روِحِھ المسرب�ل�ِة 

 بأشھى األحالِم. 
یشبھ قاسم ح�ّداد ك�ائ�نً�ا م�ج�نَّ�ًح�ا ب�رس�ال�ة 
العشق للجمال وال�ف�رح وع�ن�اق ال�ك�ائ�ن�ات 
الجمیلة، یرى الطبیعة صدیقت�ھ وح�ب�ی�ب�ت�ھ 
وحلمھ وشوقھ وحنینھ إلى الحیاة، فال یرى 
أجدى من الشِّعر كي یترجم ھذه ال�م�ش�اع�ر 
الّتي تعّرشت في أعماقھ وأص�ب�ح�ت ج�زًءا 
من ذبذبات شھیقھ وزفیره. یكتب نّصھ بكلِّ 
ھذا االلتحام في رونِق وبھاِء الح�ی�اة ك�أنّ�ھ 
راھٌب ترْھبَن اللتقاِط ُدَرِر الشِّعر من خمیلة 
الحیاِة الوارف�ة ف�وَق رح�اِب ال�واق�ع ال�ذي 
عاشھ وتعایش معھ، ث�مَّ ام�ت�دَّ م�ع رح�اب�ة 
اللُّغة، متعانقًا مع جموحاِت الخیال، ف�ك�ت�ب 
بشھیّة مبھجة للقلب والّروح وكأنّھ ی�ك�ت�ب 
قصائده لنفسھ كي ینعَش ح�ی�ات�ھ ال�ظّ�م�أى 
آلفاِق ت�ج�لّ�ی�ات ال�ّروح إل�ى ع�ن�اِق أقص�ى 

 أرخبیالِت الجمال! 
قرأُت بشغٍف عمیٍق دواویَن الشَّاعر ق�اس�م 
حّداد الَّتي تربو على ث�الث�ی�َن دی�وانً�ا َع�ب�َر 
موقِعِھ الشَّخصي وَعبَر قصائِدِه المن�ش�ورِة 
���ح���ِف وال���م��ج���ّالِت وال���م���واق���عِ  ف��ي الصُّ
اإللكترونیِّة، ما وجدُت نفسي إّال م�ت�غ�ل�غ�ًال 
في ینابیَع شع�ریّ�ٍة ص�اف�ی�ٍة، م�ت�ع�ان�قً�ا م�َع 
ع�وال��ِم��ِھ وفض��اءاِت نص�وِص��ِھ ال��ب��دی��ع��ِة، 
�ام�خ�ِة  فاستھواني اإلبحاُر في عوال�ِم�ِھ الشَّ
شموَخ القصیدِة المنبلجِة من ظالِل األح�الِم 
الوارفِة فوَق دروِب العمِر، كأنَّھُ ف�ي ح�ال�ِة 
عشٍق مفتوحٍ الستلھاِم نصوِصِھ من خ�ی�اٍل 
مفطوٍر على ذكریاِت ال�طُّ�ف�ول�ِة وم�ح�طّ�اِت 
العمِر الغارقِة في أریجِ الحرِف، فكت�َب م�ن 
وحي فضائِِھ الّرحِب مئاِت القصائِد، محلِّ�قً�ا 
في فضاِء الحنیِن إلى ظالِل البیِت الع�ت�ی�ِق، 

 وألعاِب الطّفولِة ومالعِب الّصبا. 
یذھُب الشَّاعُر عمیقًا نحَو مس�اِر إش�راق�اِت 
الشِّعِر، وال یعلُم فیما إذا وصَل إلى ومی�ضِ 
اإلشراِق المدھشِ أم ما یزاُل في حالِة بحٍث 
دائٍم للوصوِل إلى أغواِر دھش�ِة االن�ب�ع�اِث؛ 
محاوًال في كلِّ انبعاثاتِِھ أن یبل�س�َم ج�راَح�ھُ 
وھواجَس�ھُ وش�وقَ�ھُ وأوج�اَع�ھُ، ف�ال ی�رى 
أبھى من الشِّعِر كي یشفَي روَحھُ من ھ�وِل 
االنكساِر والجراحِ. یصغ�ي إل�ى م�وس�ی�ق�ى 
دافئٍة حالمٍة ورومانس�یَّ�ٍة، ت�ھ�دھ�ُد ال�ّروَح 
فتصفى روُحھُ وخیالُھُ، ثمَّ یكتُب حرفَھُ وھو 
في أوجِ شوقِِھ إلى مع�ان�ق�ِة ب�ھ�اِء ال�ح�ی�اِة. 
تنبلُج حروُف القصیدِة كما ت�ن�ب�ل�ُج ال�نّ�ب�ت�ةُ 
ع��ل��ى أث��ِر دفِء الّش��م��سِ وھ��ي ت��ع��ان��ُق 
األرَض؛ ل�ھ�ذا تش�ب�ھُ قص�ائ�ُد ق�اس�م ح�ّداد 
أزاھیَر الطّبیعةِ الّتي ترعرَعْت من توھُّجاِت 
دفِء الشَّمسِ وھي تن�ش�ُر ح�ب�وُرھ�ا ع�ل�ى 

نیا! ..  وجِھ الدُّ
 ) 2014ستوكھولم: (

 )  صیاغة نھائیَّة. 2019صیاغة أولى. (

  اد 
،اِب ا  ُ َْ ةا ُ 

صى اُ وحا ِ  ُ 

 سوید  ال/صبري یوسف 
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ما یمكن أن یجمع ب�ی�ن ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن    
العراقیة وی�وم األن�زاك األس�ت�رال�ي أن�ھ�م�ا 
حدثان حربیان مھمان في التاریخ ال�ح�دی�ث 
لكال البلدین ومرتبطان ب�ال�ح�رب ال�ع�ال�م�ی�ة 
األولى ودور بریطانیا االست�ع�م�اري ف�ی�ھ�ا، 
غیر إنھما ی�خ�ت�ل�ف�ان ج�داً ف�ي أھ�م�ی�ت�ھ�م�ا 

 .الوطنیة بین البلدین
فقد نزلت الق�وات االس�ت�رال�ی�ة ف�ي ال�ح�رب 
العالمیة األولى تحت القیادة البریطانی�ة ف�ي 

ن�ی�س�ان  25في  Anzac Day یوم األنزاك
في شب�ھ ج�زی�رة ج�ال�ی�ب�ول�ي ع�ل�ى  1915

مضیق الدردنیل إلیجاد موضع قدم من أج�ل 
احتالل العاصمة العثمانیة إسط�ن�ب�ول. ل�ك�ن 
ھذه الحملة فشلت نتیجة المقاومة الش�دی�دة 

 –للجیش العثماني بقیادة مص�ط�ف�ى ك�م�ال 
والتي تعرف أیضاً بمعركة جناق ق�ل�ع�ة ف�ي 

واض�ط�رت   –التاریخ العسكري ال�ع�ث�م�ان�ي 
القوات المھاجمة الى التقھقر واالنسحاب إذ 
تكبدت القوات االسترال�ی�ة ف�ی�ھ�ا أك�ث�ر م�ن 

 .قتیل وآالف الجرحى والمعوقین 8000
أما ثورة ال�ع�ش�ری�ن، ف�ھ�ي ث�ورة مس�ل�ح�ة 

 30انطل�ق�ت ش�رارت�ھ�ا ف�ي ال�رم�ی�ث�ة ف�ي 
قامت بھا العشائر العراق�ی�ة  1920حزیران 

ف�ي م�خ�ت�ل�ف أن�ح�اء ال�ب�الد ض�د االح�ت�الل 
ال�ب�ری�ط�ان�ي وب�ال�ت�ن�س�ی�ق م�ع ال�ن�اش�ط�ی�ن 
السیاسیین ف�ي ك�ب�ری�ات ال�م�دن ال�ع�راق�ی�ة 
خاصة في بغداد والنجف وك�رب�الء. وع�ل�ى 
ال�رغ�م م�ن فش�ل ال�ث�ورة عس�ك�ری�اً وع��دم 
تحقیقھا االستقالل الكامل عن بریطانی�ا، إال 
أنھا نجحت في ج�م�ع م�خ�ت�ل�ف ال�ع�راق�ی�ی�ن 
للنضال المشترك من أجل االس�ت�ق�الل، ك�م�ا 
نجحت في إجبار البریطانیین على ت�ح�ق�ی�ق 
مطالب الثورة في تأسیس الدولة ال�ع�راق�ی�ة 
تحت حك�م ال�م�ل�ك ف�ی�ص�ل م�ق�ی�د ب�م�ج�ل�س 

 .تشریعي وطني
إذن من حیث المضمون السیاسي التاریخي 
تبدو ثورة العشرین ذات أھ�م�ی�ة أك�ب�ر ف�ي 
مسیرة تشكیل ال�دول�ة واألم�ة ب�م�ف�ھ�وم�ھ�ا 
الحدیث في العراق، بالمقارنة م�ع األھ�م�ی�ة 
ال��م��ح��دودة ل��ی��وم األن��زاك ب��ال��ن��س��ب��ة ال��ى 
استرالیا، حیث ك�ان�ت ال�ق�وات االس�ت�رال�ی�ة 

ل�غ�زو أراض�ي   –أشبھ بالمرتزقة  -تحارب 
ب��ع��ی��دة، ض��د أع��داء ال ی��ھ��ددون ال��وط��ن 
األس�ت�رال��ي ول�خ��دم�ة أھ��داف اس�ت��ع�م�اری��ة 

 .بریطانیة بالدرجة األولى
إال أنھ من الم�دھ�ش، وب�ع�د ق�رن م�ن ھ�ذه 
األحداث، نجد أن األس�ت�رال�ی�ی�ن ی�ح�ت�ف�ل�ون 
بالذكرى السنویة لیوم األنزاك كعید وط�ن�ي 
یُحتفى فیھ بتضحی�ات ال�ج�ی�ش االس�ت�رال�ي 
عبر الحروب في مختلف انحاء العال�م، م�ن 
خالل نشاطات وتق�ال�ی�د ش�ع�ب�ی�ة ورس�م�ی�ة 
ترسخت عبر السنین مثل إض�اءة الش�م�وع 
ف���ي ف���ج���ر ی���وم ال���ذك���رى، وال���ع���روض 
والمسیرات في شوارع المدن الرئیسیة ف�ي 
مختلف أنحاء ال�ب�الد، واح�ت�ف�االت ال�نُ�ُص�ب 
التذكاریة، وممارسة األلعاب الشعبیة ال�ت�ي 
مارسھا الجنود في الحملة، ب�اإلض�اف�ة ال�ى 
حج اآلالف من االسترالی�ی�ن ك�ل س�ن�ة ال�ى 
ساحة المعارك في شبھ جزیرة ج�ال�ی�ب�ول�ي. 
كذلك فأن من الالفت تّرسخ الثقافة الشعبی�ة 
والرموز التي ارتب�ط�ت ب�ھ�ذا ال�ح�دث م�ث�ل 

حتى ال نن�س�ى) ) Lest we forget عبارة
الستذكار تضحیات أفراد القوات ال�م�س�ل�ح�ة 
ف��ي س��ب��ی��ل ال��وط��ن وزھ��رة ال��خ��ش��خ��اش 
الحمراء التي تنمو ف�ي س�اح�ات ال�م�ع�رك�ة 
وال�ت�ي ی�ق�ال أن دم�اء ال�ج�ن��ود زادت م��ن 
احمرارھا، وبسكویت األن�زاك ال�ذي ك�ان�ت 
ع�وائ�ل ال�ج�ن��ود ت�رس�ل�ھ م��ع�ھ�م ك�زاٍد ف��ي 

ف��ھ��ي ”  اس�ط��ورة األن��زاك“ ال�ح��روب. أم��ا 

مجموعة م�ن ال�ق�ص�ائ�د وال�ح�ك�ای�ات ال�ت�ي 
أصبح�ت ت�م�ث�ل ح�یّ�زاً م�ھ�م�اً م�ن ال�ھ�وی�ة 
الوطنیة االسترالیة، وتُرّكز على الخصائص 
التي یظھرھا االسترال�ی�ون خ�الل ال�م�ع�ارك 
كالبسالة والصمود والروح الرفاق�ی�ة، م�ث�ل 
قصة سیمبسون وحماره ال�ذي أن�ق�ذ ح�ی�اة 

جندي جریح نقلھم م�ن أرض  300حوالي 
المعركة الى الشاطئ قبل أن یُقتل برص�اص 

 .المعارك
أما ذكرى ثورة العشرین الیوم ف�ي ال�ع�راق 
فھي شبھ م�ن�س�ی�ة، م�رك�ون�ة ف�ي م�ت�ح�ف 

” تراث النجف األشرف وثورة ال�ع�ش�ری�ن“
في خان الشیالن في مدینة النج�ف وب�ع�ض 
الم�ق�االت ال�م�ن�ش�ورة وال�م�ھ�رج�ان�ات ھ�ن�ا 

ال�ث�ورة ال�ع�راق�ی�ة “ وھناك ال�ت�ي تس�ت�ذك�ر 
، فیما ال ی�خ�ل�و اس�ت�ذك�ارھ�ا ع�ن�د ” الكبرى

بعض المثقف�ی�ن م�ن ال�ج�دل ح�ی�ث ی�ت�ب�ن�ى 
بعضھم الرؤیة البریطان�ی�ة ف�ي أن ال�ث�ورة 
كانت في جوھرھا تمرداً عش�ائ�ری�اً، ب�ی�ن�م�ا 
یجادل آخ�رون أن ال�ث�ورة ك�ان�ت رد ف�ع�ل 
للمجتمع العراقي التقلی�دي ض�د ال�م�ش�روع 
البریطاني لتحدیث العراق. وكل ھ�ذا یش�ی�ر 
إل��ى أن ث��ورة ال��ع��ش��ری��ن ال ت��ح��ظ��ى اآلن 
بالرمزیة الوطنیة التي تتناسب مع أھمیتھ�ا 
كأھم م�ح�ط�ة ت�اری�خ�ی�ة أّدت ال�ى ت�أس�ی�س 
الدولة الوطنیة العراقیة ن�ت�ی�ج�ة ال�ت�ص�اع�د 
التراكم�ي ل�ل�وع�ي ال�وط�ن�ي وال�م�ج�ت�م�ع�ي 
الحدیث في العراق، وس�اھ�م ف�ی�ھ�ا م�ج�م�ل 
الع�راق�ی�ی�ن م�ن ال�ح�ض�ر وال�ع�ش�ائ�ر وم�ن 
مختلف المناطق بص�ورة ت�ك�اف�ل�ی�ة ع�اب�رة 

 .للفئویة والطائفیة واإلثنیة
إن ھ��ذا ال��ت��ب��ای��ن ال��واس��ع ب��ی��ن اھ��ت��م��ام 
االسترالیین الكبیر برمزیة یوم األنزاك كعید 
وطني یشكل ركناً مھماً من ھویتھم الوطنیة 
مقارنة بالمباالة ال�ع�راق�ی�ی�ن ب�ذك�رى ث�ورة 
العشرین على أھمیتھا التاریخیة السیاس�ی�ة 
واالجتماعیة كما أس�ل�ف�ت، ھ�و ف�ي ال�واق�ع 
ان�ع�ك�اس ل�ن�ج�اح ع�م�ل�ی�ة ب�ن�اء األم�ة ف�ي 
استرالیا عبر االحتفال بالس�ردی�ة ال�وط�ن�ی�ة 

 .وتعثرھا بالنسبة الى العراق
فبالنسبة الى استرالیا، بدأ االحتفال ب�ذك�رى 

، حینما كان مقتصراً 1916یوم األنزاك منذ 
على المسیرات االستع�راض�ی�ة ال�ت�ي خ�ف�ت 
االھتمام الشعبي بھا مع تقدم األی�ام ب�ح�ی�ث 
كانت ج�م�ع�ی�ات ال�م�ح�ارب�ی�ن ال�ق�دام�ى ف�ي 
الستینات من القرن الماضي تخشى تالش�ي 
االحتفال بھذه المناسبة. إال أن الوضع تغیر 
بصورة كبیرة في التسعینات بعد أن ازدادت 
أعداد المھاجرین من غیر البریطانیی�ن ال�ى 
اس��ت��رال��ی��ا إذ أص��ب��ح��وا ی��ھ��ددون ال��ھ��وی��ة 
ال��وط��ن��ی��ة االس��ت��رال��ی��ة وارت��ب��اط ال��دول��ة 
االسترالیة المتجذر بتحالفھا مع ب�ری�ط�ان�ی�ا 
وال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة االم��ری��ك��ی��ة. ع��ن��دئ��ذ 

وخ�اص�ة ف�ي ف�ت�رة ح�ك�م رئ�ی�س ال��وزراء 
األسترالي المحافظ جون ھاورد، تم تأسیس 
وزارة خاصة لشؤون المحارب�ی�ن ال�ق�دام�ى 
ال�ت�ي ع��م�ل�ت ع�ل�ى إن�ف�اق ال�م�الی��ی�ن م��ن 
الدوالرات من خالل إعادة ك�ت�اب�ة ال�م�ن�اھ�ج 
وال�ف�ع��ال�ی��ات ال��دراس�ی��ة وب��ن�اء ال�م��ت�اح��ف 
وال�نُ��ُص��ب ال��ت��ذك�اری��ة وح�م��الت ال�ت��وع��ی��ة 
المجتمع�ی�ة وب�رع�ای�ة خ�اص�ة م�ن رئ�ی�س 
الوزراء. فأّدت عملیة بناء األمة ھذه ل�ی�س 
فقط إلعادة االھتمام باألنزاك كیوم تاری�خ�ي 
في حیاة األمة االسترالیة ب�ل ك�ی�وم وط�ن�ي 
مق�دس ی�ت�واف�ق ح�ول�ھ االس�ت�رال�ی�ون م�ن 
مختلف فئاتھ�م وی�رم�ز ال�ى ع�ظ�م�ة األم�ة 
االسترالیة من خالل الحروب ال�ت�ي یش�ارك 
فیھا االسترالیون لدعم ح�ل�ف�ائ�ھ�م األق�وی�اء 
حتى لو كانت بعیداً عن ال�وط�ن األس�ت�رال�ي 
وت�خ��دم أھ��داف ج��دل��ی��ة ال ی��ت��ف��ق ح��ول��ھ��ا 

 .المجتمع األسترالي
في مقابل ذلك لم تست�أث�ر ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن 
باالھتمام الرسمي من الدول�ة خ�الل ال�ع�ھ�د 
الملكي رغ�م اس�ت�م�رار االھ�ت�م�ام الش�ع�ب�ي 
والثقافي بھا بسبب أنھا ال ت�ع�زز ش�رع�ی�ة 
العرش الھاشمي وطبقة الضباط الشریفیین 
الحاكمة الذین لم یشاركوا ف�ي ال�ث�ورة، ب�ل 
فّضل الح�ك�م االح�ت�ف�ال ب�ی�وم اع�الن ث�ورة 

 -والد الملك فیصل األول  –الشریف حسین 
على الدولة العثمانیة كیوم وط�ن�ي ع�راق�ي 
ُسمّي بعید النھضة العربیة. أّما بعد تأسیس 

، ف�ق�د ت�ب�ن�ى 1958النظام الجمھوري ف�ي 
ت�م�وز  14الخطاب الرسمي للدولة أن ثورة 

ھي امتداد لثورات الشع�ب ال�م�ت�وال�ی�ة ض�د 
االستعمار وعمالئھ والتي كانت بدایتھا ف�ي 

، حیث تم إح�ی�اء ذك�راھ�ا ألول 1920ثورة 
 30مرة بمھرجان ج�م�اھ�ی�ري ض�خ�م ف�ي 

ش��ارك��ت ف��ی��ھ ال��ق��وى  1959ح��زی��ران 
السی�اس�ی�ة ال�م�ؤت�ل�ف�ة ف�ي ج�ب�ھ�ة اإلت�ح�اد 
الوطني. إال أن ھذا االھتمام الرسمي خ�ف�ت 
أیضاً مع الزمن، في حی�ن تص�اع�د اھ�ت�م�ام 
األنظمة الجمھوریة الم�ت�ع�اق�ب�ة ب�االح�ت�ف�ال 
بذكرى االنقالبات التي أوصلتھا الى السلطة 
والتي عّدتھا الیوم الوطني للعراق إلض�ف�اء 

 .الشرعیة على تلك األنظمة
أما اآلن وب�ع�د تص�اع�د االن�ت�م�اء ال�وط�ن�ي 

، ف�ی�م�ك�ن 2019نتیجة ثورة تش�ری�ن ف�ي 
لثورة العشرین أن ت�ؤدي دوراً م�ھ�م�اً ف�ي 
إعادة بناء الھویة الوطنیة العراقیة الجامعة 
بوصفھا أھم المحطات المضیئة في الذاك�رة 
ال�ت�اری�خ�ی�ة ال�وط�ن�ی�ة وف�ي مس�ی�رة األم��ة 
العراقیة ن�ح�و ال�ت�وح�د واالس�ت�ق�الل. ف�ھ�ي 
تختصر تشكل الوعي الوطني للعراقیین في 
حدثٍ یجمع بین تكافل العراقیین فیما بینھ�م 
وتسطیر مالحم البطولة في سبی�ل ت�ح�ق�ی�ق 

 .اإلرادة الوطنیة في االستقالل
فتكافل العراقیین ت�م�ثّ�َل ف�ي ت�ن�ظ�ی�م ح�زب 

الذي ضّم وطن�ی�ی�ن م�ن   –حرس االستقالل 
المولد “ الحتفاالت  -الشیعة والسنة والكرد 

التي ابتكرھا العراقیون للجمع بین ” التعزیة
شیعتھم وسنتھم كنوع من العصیان المدني 
ض�د االح��ت��الل س��اھ��م ف��ی��ھ أیض��اً ال��ی��ھ��ود 
والمسیحیون العراقیین. كما تولّ�ت ال�ك�ف�اَح 
المسلح ضد االح�ت�الل ال�ع�ش�ائ�ُر ال�ع�راق�ی�ة 
بمختلف طوائفھا واثنیاتھا مع العس�ك�ری�ی�ن 
العراقیین بقیادة جمعیة العھد، كل ذلك ك�ان 

تحت رایة السعي في سبیل استقالل العراق 
وتأسیس دولتھ الوطنیة. كم�ا ش�ھ�دت ھ�ذه 
الثورة تأسیس أول حكومة عراقیة وط�ن�ی�ة 
في كربالء رفعت أول علم عراقي باإلضافة 
الى سابق�ة ت�أس�ی�س ح�ك�وم�ة م�ح�ل�ی�ة ف�ي 
النجف بمجلسین أحدھما تش�ری�ع�ي واآلخ�ر 

 .تنفیذي
أما م�الح�م ال�ب�ط�ول�ة ف�ي ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن 
فسأكتفي بذكر البعض م�ن�ھ�ا م�ث�ل م�ع�رك�ة 
الرارنجیة التي حارب بھ�ا رج�ال ال�ع�ش�ائ�ر 
ببسالة بالفالة والمكوار والخنجر وانتصروا 
فیھا على الرتل البریطاني، حی�ث ان�ت�ش�رت 

الطوب أحس�ن “ الھوسة العراقیة المعروفة 
حین تمكن أحد الثوار أن یقتل ” لو مكواري

رامي مدفع البریطانی�ی�ن وی�ع�ت�ل�ي ال�م�دف�ع 
ویطلق ھذه الھوسة، إال أنھ أصیب ب�م�ق�ت�ل 
بعد ذلك مباشرة. أما معركة القطار فقد قاتل 
فیھ�ا ال�ث�وار بض�راوة رت�ل ال�ب�ری�ط�ان�ی�ی�ن 
المنسحب من ال�دی�وان�ی�ة ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
الھجوم علیھم وعلى القرى في جوار سك�ة 
القطار بالمدفع�ی�ة وال�ط�ائ�رات، ف�اس�ت�غ�رق 

كیلوم�ت�ر وت�ك�ب�د  85یوما لقطع  11القطار 
 .البریطانیین فیھا خسائر كبیرة

وكان للنساء العراقیات حصتھّن م�ن أدوار 
” الع�م�اری�ات“ یطلق علیھن  –البطولة ھذه 

ل�ق��وة اص��وات��ھ�ن وم��وھ��ب��ت�ھ��ن ف��ي اث��ارة 
مثل زوجة ثعبان المھدي   –الحماسة للقتال 

زعیم الجبور التي سقطت قتیلة في مع�رك�ة 
الزرفیة بعد أن حسرت ح�ج�اب�ھ�ا وش�ھ�رت 
فأساً دخلت فیھ بین المقاتلین لت�ث�ی�ر ف�ی�ھ�م 

س�ن�ة م�ن  11النخوة. وكذلك الفتى ب�ع�م�ر 
قبیلة طفیل الذي التحق بجیش ال�ث�ورة ف�ي 
الھجوم على مدینة الحلة واستول�ى ل�وح�ده 
بعد معركة بالسالح األبی�ض ع�ل�ى رش�اش 
ح��اول إرج��اع��ھ ال��ى رف��اق��ھ ل��ك��ن��ھ ُج��رح 
برصاصة ف�وق�ع أس�ی�راً. ك�م�ا ك�ان ألب�ن�اء 
حواضر العراق نصیبھم من أدوار البطولة، 
مثل موقف عبد ال�م�ج�ی�د ك�ن�ھ ال�ع�ض�و ف�ي 
حزب حرس االس�ت�ق�الل ال�ذي أن�ق�ذ ب�ع�ض 
رجاالت الثورة من مداھ�م�ة ال�ب�ری�ط�ان�ی�ی�ن 
لبیوتھم في بغداد وھربھم لیالً الى المناطق 
المحررة في الفرات األوس�ط، وك�ان ی�ع�م�ل 
على تأسیس جناح مسلح لدعم ال�ث�ورة، إال 
أن سلطة االحتالل قبضت ع�ل�ی�ھ وأع�دم�ت�ھ 

 .شنقاً بعد محاكمة عسكریة سریعة
إن ثورة العشرین لھا كل المقومات لتتصدر 
المكان الالئ�ق ل�ھ�ا ب�ك�ون�ھ�ا ی�وم�اً وط�ن�ی�اً 
مشھوداً یمكن أن یجتمع مختلف العراقی�ی�ن 
حولھ كأھم الم�ح�ط�ات ف�ي مس�ار ت�أس�ی�س 
األمة ال�ع�راق�ی�ة الس�ی�اس�ی�ة ال�واح�دة ال�ت�ي 
نسعى الى ترسی�خ م�ف�ھ�وم�ھ�ا ف�ي وج�دان 
المجتمع العراقي، وال�ت�ي ی�م�ك�ن أن ت�رف�د 
الھویة الوطنیة العراقیة الجامع�ة ب�ال�ذاك�رة 
التاریخیة المشترك�ة ال�م�ت�ض�م�ن�ة ل�م�ع�ان�ي 
التكافل المجتمعي والبطولة عبر الت�ض�ح�ی�ة 
بالنفس من أجل التحرر الوطني واالستقالل 
من التدخل الخارجي. كما إن الثراء الثقاف�ي 
المرتبط مع أح�داث ث�ورة ال�ع�ش�ری�ن ع�ب�ر 
الشعر وال�ق�ص�ص واالھ�ازی�ج واالس�اط�ی�ر 
یمكن أن یعمل على تعزیز الثقافة ال�وط�ن�ی�ة 
وت�رس��ی��خ الص��ورة اإلی��ج�اب��ی��ة ع��ن األم��ة 
العراقی�ة ال�ت�ع�ددی�ة وال�م�ت�ك�ام�ل�ة ل�ألج�ی�ال 

 .المتالحقة

 ااك اما و اا رة ا  - 
ء ا   رم 

 سیدنيفراس ناجي/ 



م�ادة ش�م�ع�ی�ة،    ملمع األحذیة أو ورن�ی�ش األح�ذی�ة 
یمكن تصنیفھ إلى ثالثة أنواع: الشمع، والمست�ح�ل�ب 
الكریما، والسائل، یختلف ك�ل م�ن�ھ�ا ف�ي ال�ت�رك�ی�ب 
التفصیلي ولك�ن ج�م�ی�ع�ھ�ا ت�ت�ك�ون م�ن خ�ل�ی�ط م�ن 
الشموع والمذی�ب�ات واألص�ب�اغ، وف�ي ك�ل ال�ح�االت 
تكون مقاومة للماء، وتستخ�دم ف�ي ت�ل�م�ی�ع األح�ذی�ة 
وال��ج��ل��ود بش��ك��ل ع��ام، وال��ھ��دف األس��اس��ي م��ن 
استخدامھا ھو أنھا مفیدة ج�داً، ف�ي إع�ادة ال�رون�ق 
واللمعان لمظھر الحذاء، وتحسن من مظھ�ر ال�ج�ل�ود 
بصفة عامة، كما تستخدم أیض�اً ف�ي ال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 

 الجلود واألحذیة معاً من التلف. 
، وھ�و م�ن�ت�ج dubbinمنذ العصور الوسطى، كان 

شمعي، یستخدم لتنعیم ال�ج�ل�د ویش�ت�ھ�ر ب�م�ق�اوم�ت�ھ 
للماء؛ لكنھ افتقر إلى إضفاء اللمعان، تم صنعھ م�ن 

 الشمع الطبیعي والزیت ورماد الصودا والشحم.
تشكل الشموع والمذیبات العض�وی�ة واألص�ب�اغ ھ�ذا 

٪ 40-20النوع من الورنیش، ویشكل الشمع بنسبة 
من مجمل مادة الورنیش، وتشمل الشموع الطبی�ع�ی�ة 
وكذل�ك الش�م�وع االص�ط�ن�اع�ی�ة، ف�ت�ح�دد ال�ت�رك�ی�ب�ة 
خصائص الصالبة والتلمیع بعد تبخر المذیب، ثم یتم 

٪ 70نس�ب�ة باختیار المذیبات لتتناسب مع الشمع، و
من ورنیش األحذیة یتكون من الم�ذی�ب�ات، تس�ت�خ�دم 
مجموعة متنوعة من المذیبات، وعلى الرغم من أن 
زیت التربنتین أكثر تكلفة، إال أنھ م�ف�ض�ل ل�رائ�ح�ت�ھ 
"لرائحة ورنیش األحذیة". وتشكل األص�ب�اغ نس�ب�ة 

٪ من مادة الورن�ی�ش، ب�ح�ی�ث ت�ك�ون الص�ب�غ�ة 2-3
وھذه المادة ع�ب�ارة ع�ن ، nigrosineالتقلیدیة ھي 

خلیط من األصباغ االصطناعیة السوداء المصن�وع�ة 
عن طریق تسخین خلیط من النیتروبنزین واألنیل�ی�ن 
وحمض ال�ھ�ی�دروك�ل�وری�ك ف�ي وج�ود ال�ن�ح�اس أو 
ال�ح�دی��د. ف�ی�م��ا ی�ت�ع��ل�ق ب��اإلن�دول�ی��ن، ف�ھ�و خ��ل�ی��ط 
استخداماتھ الصناعیة الرئیسی�ة ك�م�ل�ون ل�ل�ورن�ی�ش 

لكن األصباغ األخرى تستخدم وأحبار أقالم التحبیر؟ 
 الورنیش بلون كوردوفان وھذا یمتاز باللون البني. 

في القرن الثام�ن عش�ر أص�ب�ح ال�ج�ل�د ذو ال�ق�ش�رة 
الطبیعیة شائعًا، والطالء شدید اللمعان مھًما، خاصة 
ع�ل�ى األح�ذی��ة وال�ج�ل��ود بش�ك�ل ع�ام، ف��ي م��ع�ظ��م 
الحاالت، تم استخدام مواد التلم�ی�ع م�ح�ل�ی�ة الص�ن�ع 
لتوفیر ھذه اللمسة النھائیة، وغالبًا تكون باست�خ�دام 

   شمع العسل كقاعدة.
في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل الق�رن ال�ت�اس�ع 
عشر ظ�ھ�رت أش�ك�اال ع�دی�دة م�ن ت�ل�م�ی�ع األح�ذی�ة 
وأصبحت متاح�ة، ف�ي ل�ن�دن ب�دأ األخ�وی�ن واری�ن، 
توماس جوناثان، في ص�ن�ع ال�ل�ون األس�ود ح�وال�ي 

، ف�ي ال�ب�دای�ة ب��الش�راك�ة ث�م م�ع الش�رك��ات 1795
المنافسة، وال�ل�ون األس�ود ال�ذي أن�ت�ج�وه ك�ان ف�ي 
شكلین، األول كان سائل معبأ في زجاجات، وال�ث�ان�ي 
معجون سمیك كان متاًحا، إما في أح�واض ح�ج�ری�ة 
صغیرة واسع�ة ال�ف�وھ�ة، أو أل�واح م�ل�ف�وف�ة ب�ورق 
مزیت، أو في "علب دائریة م�ن الص�ف�ی�ح، ق�ط�رھ�ا 
حوالي ثالث بوصات، وسمك نصف أو ث�الث�ة أرب�اع 
البوصة". كان المعجون األس�ود ال�م�ع�ل�ب ف�ي ھ�ذا 
الوقت لالستخدام العسكري حصریًا، وینص القان�ون 

العسكري " یجب أن یحاكي حذاء أو حذاء ال�ج�ن�دي 
إلى حد ما سطوع وبریق أحذیة أولئك الذین یدفع�ون 

 ثمن المعارك بدالً من قتالھم". 
، ب��دأ ج��ی��م��س إس م��اس��ون م��ن 1832ف��ي ع��ام 

فیالدلفیا، اإلنتاج التجاري لسواد األحذیة واألح�ب�ار. 
، شیدت شركة ج�ی�م�س م�ب�ن�ى ح�ی�ث 1851في عام 

وفي النھایة أنتجت عشرة مالیین ص�ن�دوق س�ن�ویً�ا، 
من العلب السوداء لملمع األحذیة، ویعمل ف�ي إن�ت�اج 
ھذه الكمیة مائ�ت�ي م�وظ�ف، ت�وق�ف�ت ھ�ذه األع�م�ال 

 .1973التجاریة وھُدم المبنى في عام 
من بین المنتجات المبك�رة األخ�رى ل�ح�ف�ظ ال�ج�ل�ود 

، ال�ت�ي ت�م Punchالعالمة ال�ت�ج�اری�ة األی�رل�ن�دی�ة 
. وف�ي ع��ام 1851تص�ن�ی�ع�ھ�ا ألول م�رة ف�ي ع�ام 

، بدأ رجل إنجلیزي اسمھ ویلیام إدوارد وری�ن 1889
في صنع ملم�ع�ات األح�ذی�ة ت�ح�ت االس�م ال�ت�ج�اري 

Wren's سنوات فقط، ف�از ب�ج�ائ�زة  3. في غضون
"األول في المیدان، الجائزة األولى لمع�رض ت�ج�ارة 

" ال�ت�ي م�ن�ح�ھ�ا ل�ھ م�ع�رض ت�ج�ارة 1892الجلود 
الجلود الذي أقیم ف�ي م�رك�ز ص�ن�اع�ة األح�ذی�ة ف�ي 
بریطانیا. وھذا یدل على أھمیة ومكانة المع�رض ف�ي 

 .  Wrenالتجارة وكان اعترافًا بجودة 
، أسس األخوین كرونر مصنع لتلمی�ع 1890في عام 

األحذیة في برلین، وكان یخدم الجیش البروسي، ت�م 
عندم�ا م�ن�ع ال�ن�ازی�ون  1934إغالقھ أخیًرا في عام 

الی�ھ�ود م�ن إدارة األع�م�ال ال�ت�ج�اری�ة، وت�م ط�رح 
 للبیع.  Erdalالعالمة التجاریة األلمانیة 

، لم یكن ملمع األحذیة معروفً�ا ج�ی�ًدا 1906قبل عام 
كمنتج یمكن شراؤه، ولم یكن م�ع�ق�ًدا. ف�ي ح�ی�ن أن 
المبیعات لم تكن عالیة بشكل خ�اص، إال أن ب�ع�ض 

، ك�ان�ت م�ت�وف�رة Nuggetالعالمات التجاریة، مثل 
 في المملكة المتحدة خالل القرن التاسع عشر.

بدأت م�م�ارس�ة ت�ل�م�ی�ع أح�ذی�ة ال�ن�اس ت�دری�ج�یً�ا،  
وسرعان ما بدأ العدید من األوالد في شوارع ال�م�دن 
یقومون بتلمیع األحذیة، باستخدام شكل أساسي م�ن 

 ملمع األحذیة جنبًا إلى جنب مع قماش التلمیع.
كان أول ملمع أحذیة یشبھ األصناف الحدی�ث�ة (ال�ت�ي 
تھدف ف�ي ال�م�ق�ام األول إل�ى إح�داث ل�م�ع�ان) ھ�و 
ال�ع��الم��ات ال��ت�ج��اری��ة ال��ب�ری��ط��ان��ی��ة وال�ك��وم��ن��ول��ث 

 Kiwiو Cherry Blossomالبری�ط�ان�ی�ة م�ث�ل 
م�ن  1947. زعم إعالن نُشر ف�ي م�ارس Wrenو

أن ویلیام ورین ھو من أنش�أ أول م�ل�م�ع  Wrenقبل 
. وب�م�ا أن اإلع�الن ت�م�ت 1889لل�ش�م�ع ف�ي ع�ام 

الموافقة علیھ من خالل أمر ملك�ي، فس�ی�ت�م اع�ت�ب�ار 
مطالبتھ جدیرة بالتصدیق. ومع ذلك، كانت ال�ع�الم�ة 

 التجاریة األكثر شھرة ھي الكیوي.
ب�دأ ال��م�غ��ت�رب�ون األس�ك��ت�ل�ن��دی�ون وی�ل�ی��ام رام��زي  

وھاملتون ماكیالن في صنع "تلم�ی�ع األح�ذی�ة" ف�ي 
ف�ي م�ل�ب�ورن أس�ت�رال�ی�ا،  1904مصنع صغیر عام 

كانت تركیبتھم بمثابة تحس�ن ك�ب�ی�ر ع�ن ال�ع�الم�ات 
التجاریة السابقة، احتفظت بجل�د ال�ح�ذاء، وج�ع�ل�ت�ھ 
المعًا، واستعاد لون�ھ ب�ح�ل�ول ال�وق�ت ال�ذي ت�م ف�ی�ھ 

. ف��ي ع��ام Kiwi Dark Tanإط��الق م��ل��م��ع��ات 
، تم دمج ع�وام�ل أض�اف�ت ل�ی�ون�ة وم�ق�اوم�ة 1908

ل�ل�م�اء ل�ت�رك�ی�ب ال�م�ل�م�ع، وأص�ب�ح ال�ل�ون األس�ود 
ومجموعة من األلوان متاًحا، وبدأت الصادرات إل�ى 

 بریطانیا وأوروبا ونیوزیلندا.
في نھایة القرن ال�ت�اس�ع عش�ر، أص�ب�ح�ت األح�ذی�ة 
الجلدیة في متناول الجماھی�ر، وم�ع ان�دالع ال�ح�رب 

، أدى ال�ط�ل�ب ع�ل�ى 1914العالمیة األولى في عام 
أعداد كبی�رة م�ن أح�ذی�ة ال�ج�ی�ش ال�م�ص�ق�ول�ة إل�ى 
الحاجة في السوق لمنتج من شأنھ أن تسمح بتلم�ی�ع 
األحذیة بس�رع�ة وك�ف�اءة وس�ھ�ول�ة، ت�م اس�ت�خ�دام 
الملمع أیًضا لتلمی�ع األح�زم�ة ال�ج�ل�دی�ة وح�اف�ظ�ات 
المسدس وسرج الحصان، أدى ھذا الطلب إلى زیادة 
سریعة في مبیعات تلمیع األحذیة، وانتشرت شع�ب�ی�ة 
ملمع أحذیة كیوي ف�ي ج�م�ی�ع أن�ح�اء ال�ك�وم�ن�ول�ث 
البری�ط�ان�ي وال�والی�ات ال�م�ت�ح�دة، ب�دأت ال�ع�الم�ات 
التجاریة المنافس�ة ف�ي ال�ظ�ھ�ور، داخ�ل (ال�والی�ات 
المتحدة)، (المملكة المتح�دة)، (ال�ھ�ن�د)، (ف�رنس�ا)، 
وغیرھا الكثیر، استخدمت العدید من ماركات تل�م�ی�ع 
األحذیة شخصیات خیالی�ة أو ش�خ�ص�ی�ات ت�اری�خ�ی�ة 

 لنشر الوعي بمنتجاتھا. 
سمحت تحسینات تصنیع األحذیة في منتصف الق�رن 
التاسع عشر للمص�ان�ع، ب�إن�ت�اج أع�داد ك�ب�ی�رة م�ن 
األحذیة المصنوعة من الجلد، والمواد االصطناعی�ة، 
فیما بعد استمرت ھ�ذه ال�زی�ادة ف�ي إن�ت�اج األح�ذی�ة 
الجلدیة بشكل جید ف�ي ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن أدت إل�ى 
زیادة في عدد متاجر التجزئ�ة ل�ألح�ذی�ة ف�ي ال�ع�ال�م 
الصناعي، وبالتالي دعوة مستھلكي األحذیة لت�ل�م�ی�ع 

 األحذیة.
كان ملمع األحذیة موج�وًدا ف�ي ك�ل م�ك�ان ت�ق�ری�بً�ا، 
تغام�ر ب�ھ ق�وات ال�ح�ل�ف�اء، ك�ت�ب م�راس�ل ال�ح�رب 

م�ن خ�ن�ادق  TIMEاألمریكي والتر جریبر لمجلة 
أن "علب قدیمة م�ن ورن�ی�ش  1942طبرق في عام 

الكیوي البریطاني الصنع موضوعة جنبًا إل�ى ج�ن�ب 
 مع زجاجات فارغة من شیانتي".

قصة تشیر إلى ارتفاع األھ�م�ی�ة ال�ع�ال�م�ی�ة ل�ت�ل�م�ی�ع 
األح��ذی��ة ی��روی��ھ��ا ج��ان وی��ل��ی��ام��ز، وھ��و م��واط��ن 
نیوزیلندي عاش في الیابان خالل اح�ت�الل ال�ح�ل�ف�اء 
بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة، ثم وجد ال�ج�ن�ود 
األمریكیون أن أحذیتھم وأح�ذی�ت�ھ�م ال�ب�اھ�ت�ة تش�ك�ل 
ع�ائ��ق��اً ع��ن��د م��ح��اول��ت��ھ��م كس��ب مش��اع��ر ال��ن��س��اء 
الیابانیات، تم إنتاج األحذیة العسكریة األمریكیة ف�ي 
ذلك الوقت من الج�ل�د ال�ب�ن�ي م�ع ال�ج�ان�ب ال�خ�ش�ن 
للخارج، وعندما وصلت قوات اح�ت�الل ال�ك�وم�ن�ول�ث 
البریطانیة إلى ال�ی�اب�ان، وك�ل�ھ�ا ب�أح�ذی�ة مص�ق�ول�ة 
بدرجة غیر معروفة لدى ال�ق�وات األم�ری�ك�ی�ة، ك�ان 
الجنود األمریكیون أكثر وعیًا م�ن أي وق�ت مض�ى، 
وت�م ال�ع�ث�ور ع�ل�ى الس�ر ل�ی�س ف�ق�ط ف�ي ال�ب�ص��ق 
والتلم�ی�ع، ول�ك�ن ف�ي ت�ل�م�ی�ع األح�ذی�ة األس�ت�رال�ي 
المتفوق، وھو سلع�ة س�رع�ان م�ا ت�م ت�ب�ادل�ھ�ا م�ع 
األمریكیین على أساس متقلب من العدی�د م�ن ع�ل�ب 

 السجائر لعلبة واحدة من تلمیع حذاء كیوي.
واصل الجنود العائدون من الحرب استخدام المن�ت�ج، 
مما أدى إلى زیادة شعبیتھ، بینما كان م�ل�م�ع أح�ذی�ة 
كیوي ھو ما أطلق علیھ مؤرخ األعم�ال أل�ف�ری�د دي 
االبن "ال�م�ح�رك األول"، ل�م ت�ف�ت�ح ش�رك�ة ك�ی�وي 
مصنعًا في الوالیات المتحدة إال بعد الحرب العالم�ی�ة 
الثانیة، وأنشأ كیوي في فیالدلف�ی�ا م�ع�م�ل ل�ت�ص�ن�ی�ع 
تلمیع األحذیة باللون األسود والب�ن�ي، واس�ت�م�ر ف�ي 

 .2000تصنیع المنتجات تحت االسم حتى عام 
في العصر الحدیث تعتبر منتجات تلمیع األحذیة سلع 

منخفضة القیمة، یتم شراؤھا بش�ك�ل غ�ی�ر م�ن�ت�ظ�م، 
حیث یمكن أن تدوم قطعة واحدة ع�دة أش�ھ�ر، ح�ت�ى 
ب�ال�ن��س�ب�ة إل�ى ال��م�س�ت��خ�دم األك�ث�ر ت�ك�راًرا، ط�ل��ب 
المستھلك غیر مرن وغ�ی�ر حس�اس إل�ى ح�د ك�ب�ی�ر 
لت�غ�ی�ر األس�ع�ار، ف�ي ح�ی�ن أن أح�ج�ام ال�م�ب�ی�ع�ات 
منخفضة بشكل عام، في سوق تلمیع األح�ذی�ة ك�ك�ل، 
وكان الطلب على منتجات تلمی�ع األح�ذی�ة ث�اب�تً�ا أو 
متراجعًا؛ أحد األس�ب�اب ھ�و االس�ت�ب�دال ال�ت�دری�ج�ي 
لألحذی�ة ال�رس�م�ی�ة ب�أح�ذی�ة ری�اض�ی�ة ل�ال�س�ت�خ�دام 

 الیومي.
أما ورنیش األحذیة السائل الملمع ی�ب�اع ف�ي ع�ل�ب�ة 
بالستیكیة قابلة للعصر، مع رأس إس�ف�ن�ج�ي ص�غ�ی�ر 
في النھایة، ولتق�ل�ی�ل ال�ل�زوج�ة، ع�ادةً م�ا ی�ح�ت�وي 
الملمع على محتوى شم�ع م�ن�خ�ف�ض ج�ًدا، وتش�م�ل 
األصباغ ثاني أكسید التیتانیوم للورنیش فاتح الل�ون 
كاألبیض، وأكاسید الحدید للورن�ی�ش غ�ام�ق ال�ل�ون 
كاألسود والبني الداكن، على الرغم م�ن أن ال�ت�ل�م�ی�ع 
بالسائل یمكن أن یضفي لمعانًا سریعًا على األحذی�ة، 
إال أن العدید من الخبراء ی�ح�ذرون م�ن اس�ت�خ�دام�ھ 
على المدى الطویل ألنھ قد یتسبب في جف�اف ال�ج�ل�د 

 وتشققھ.
أما طریقة االستعمال ی�ت�م ت�ط�ب�ی�ق ت�ل�م�ی�ع األح�ذی�ة 
للحذاء باس�ت�خ�دام ق�ط�ع�ة ق�م�اش، ف�رش�اة، أو م�ع 
األصابع العاریة. ملمع األحذیة لیس منتج ت�ن�ظ�ی�ف: 
إنھ مناسب لألحذیة النظیفة والجافة، عادةً م�ا ی�ؤدي 
إجراء فرك قوي لتطبیق ال�ُم�ل�م�ع ب�ال�ت�س�اوي ع�ل�ى 
الحذاء، متبوًعا بمزید من التلمیع بقطع�ة ق�م�اش أو 
فرشاة جافة ونظیفة، إلى نتائج جیدة. تقنیة أخ�رى، 
تُعرف باسم تلمیع البصق أو تلمیع الث�ور، ت�ت�ض�م�ن 
فرك التلمیع برفق على الجلد بقطعة ق�م�اش وق�ط�رة 
من الم�اء أو ال�ب�ص�ق. ی�ح�ق�ق ھ�ذا اإلج�راء ل�م�س�ة 
نھائیة شدیدة اللمعان تشب�ھ ال�م�رآة تُ�ع�رف أح�ی�انً�ا 
باسم ال�ل�م�ع�ان وال�ت�ي ت�ح�ظ�ى ب�ت�ق�دی�ر خ�اص ف�ي 
المنظمات العسكریة، على الرغم من المصطلح، فإن 
اللعاب أقل شیوًعا في استخدامھ كوسیلة أو م�خ�ف�ف 
بالورنیش من الماء، یمكن استخدام م�واد ال�ت�ل�م�ی�ع 
التي تحتوي على شمع كرنوبا كطبقة واق�ی�ة إلط�ال�ة 
عمر الحذاء الجلدي ومظھره. ی�م�ك�ن ش�راء م�ل�م�ع 

 األحذیة وھو منقوع مسبقًا في إسفنجة 
صلبة، والتي یمكن استخدامھا لت�ل�م�ی�ع ال�ج�ل�د دون 
الحاجة إلى وضع أي ملمع إضاف�ي ع�ل�ى ال�ج�ل�د أو 

 اإلسفنج.
ترتبط العدید من المنتجات ارتب�اطً�ا وث�ی�قً�ا ب�ت�ل�م�ی�ع 
األحذیة، ولكن ال یتم النظر فیھا بشكل ص�ارم ع�ل�ى 
ھذا النحو. یمكن استخدام منتجات كیم�ی�ائ�ی�ة أخ�رى 
لتنظیف األحذیة ولمعانھا وخاصة مبیضات األح�ذی�ة 
ال�ب�ی��ض�اء، وم�ج��م�وع��ة م��ت�ن��وع�ة م�ن ال�ب��خ�اخ��ات 
والبخاخات لتنظیف األحذی�ة ال�م�ص�ن�وع�ة م�ن ج�ل�د 
الغزال والعزل المائي. یم�ك�ن أیًض�ا اس�ت�خ�دام قش�ر 
الموز لتلمیع األحذیة بشكل فعال، ول�ك�ن ال ی�ن�ص�ح 
بذلك. على الرغم م�ن أن م�ل�م�ع األح�ذی�ة م�خ�ص�ص 
بش�ك�ل أس�اس�ي ل�ألح�ذی��ة ال��ج�ل�دی��ة، إال أن ب�ع��ض 
العالمات التجاریة تحدد أنھ ی�م�ك�ن اس�ت�خ�دام�ھ م�ع 
المواد غیر المسامیة یكون الُمل�م�ع بش�ك�ل ع�ام ھ�و 

 نفس لون األحذیة التي سیتم استخدامھ علیھا.
................................ 

 المصدر: الموسوعة الحرة 
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 اعتماد الفراتي
 أنا عتّالٌ  العراق 

  تعرفني الضوضاء

 وأسواق المدینة .

  على أكف الریح

 لملمت أحزاني

  المؤجلة

  لزمن قادم

 فأنا حزن بابلي

 إمتّد من أور الى نینوى

عربات  مازلت أجرُّ

 آشور المضمخة بالتراب 

 وأجوب أزقة النھرین

 أبحث عن دار

 كان یوما ما داري

 حائر مابین الموت ...

 والموت 

 إغتالوا مقبرتي الجمیلة 

 ومنعوني من الّرقاد فیھا.

 مازالت عجالت عربتي

 تدور ... 

 ،أجمع خبزا

  وحطبا

 الى أھلي المتعبین

 بین خیم المھّجرین

  أحمل لھم

  فانوسا

  وصنبور ماء

 وزیتون

 وفتاتا من األرز

 المغمس بالظنون .

  عجلتي نھرینیة

  وأنا نھرینيٌ 

  إفتقدتني اآللھة

 خلسة

 أمسیت عتّاال ماھرا

 أحمل مّسالت

 وبقایا فخارات

 كما أوصاني (أور نمو)

 ألھرب الى مدن األنبیاء

 حملت الوساوس

 وفوبیا األیام

 حیث كان جدي 

  یجمع القمح

 بمذراتھ مبتسما

  وأبي یمسك

 بنصف مذراة

 بعد أن إحترق النصف اآلخر

 والیوم

  ھا... أنا ذا بال قمح

 والمذراة .

 مازالت عجالت عربتي   

 تدور ...

  الوطن أنھك خاصرتي

  فشددت خاصرة أخرى

 لوطن آخر

 وأنا إبن الرض طردتني

 نحو المجھول

 أقصتني عن

  كالح 

 ونمرود

 عن ثیران مجنحة

 تئن من الوجع

 ومتاحف متكسرة

 تشھق بخور المعابد .

 ھنا في أرض التمر ...

 واللبن

 كنت أجّر عربتي

  وكان طفل

 وجوع

 ونخلة محترقة .

  وثمة أناس

  یصدرون شھادات وفاتھم

  فالموت في بلدي

 ھدیة ,

  الیعلم قیمتھا

  إالّ الموتى .

  ثمة أناسا جاءوا

  لیطفئوا حرائق نینوى

  فاحترقوا معھا

  افترشت معھم میاه دجلة

 ویالیتني غرقت

  كنت قد أوفیت 

  جزءا من نذوري المقدسة

  في طقوس النھر 

 أتعلم یادجلة !!!

 لقد أخبرتني العّرافة

 كیف لّوث الشذاذ

 میاھك ؟

 وبصقوا في وجھك الفّضي؟

 لیلة خیّم السفھاء

 في أقبیتي المقّدسة.

 أنا عتّال

 تدثّرت بالطین منذ االزل

 قادتني القوافل

 نحو تخوم الشرق

  إرتشفت شاي السواتر

 في حروب العبث

  حملت طبول الحرب

 وآنیة القربان

 الى منبر االلھة 

 فغسلت قلیال من ذنوبي .

 أنا عتّال

 تالشى من ذاكرة البلدان

 واستوطن

 ذاكرة المنفى

 

 بال وطن ...

 بال عنوان .

 !!!  أعذریني

  أیتھا األزقة

 النواقیس

 مساءات بلدتي العذراء

  فأنا

  والنورس

 والسندباد

 وكل العتّالین

 إكتحلنا بزرقة السماء

 حین قالت لنا العنقاء...

 "سنعود یوما "

 الى زفیر المدن

 الى شھقة الّدیار

 ورقصة البجع واألطیار.

 یفُر إلیَك قلبي

 ھناَك حیث ال أحد

 إال أنَت ..

 وینسى ما تقدم

 من عمر ..

 بعدَك وما تأخر

  یفترُش لیلي

 بالسھر

 یشاكُس النسمات

 یضاحُك القمر

  یناغي اللیالي

 یحدُث عنك

 النجوم وعني

 بكل الحنین

 یسافُر بآھاتي

  ملیئة باآلمال

 وأحالم السنین

 

 أتعلم!؟

 تفتقُر إلیَك الـ

 نھارات..

  تفتقدكَ 

 قھوتي و الـ

 صباحات

  تبحُث عنكَ 

 حتى حروف الـ

 كلمات

 أرجع الي

 وكن كما..

  العصافیر 

 تعانق أغصان الشجر

 كما الموج

 یسابُق الـ

 شواطئ

 یقبُل وجھ البحر

 

 و ارجع..

 لصبري لضحكاتنا 

 لفرحنا تحت الـ

 مطر..

 لذلك الحب الـ

  قدیم.. وكن لھ

 بیتاً ومستقرا

 لشوقي

 حیَن تحتضنُ 

 لي:  یدي و تھمسُ 

 یا حربي و محرابي

 یا سلوتي في اغترابي

 تیھ أنا في مقلتیكِ 

 و َمْن لعذابي؟

 

 بل قْل لي : 

 إنك عدت

 قد ولھت عیني

 لرؤیاي في عینیك

 وأذني لسماع نبضي

  حین تطرق

 باب فؤادي

  لیركض دمي

 یسابق خطوي

 ھكذا ..

 یفُر إلیَك قلبي.

 العراق -نینوى  /نوئیل جمیل

 أمّ ٌل

لتموز أوقدت شمعة، لكي الیثور غض�ب�ا وی�رم�ی�ن�ي م�اب�ی�ن 
 فصول الحرب، فأنا عتال وبیني وبین تموز قصة التنتھي ...



22  

Wednesday 
AL-iraqia  No. 828 

13 July 22 • Year 17 

 المؤثرات الداخلیة والخارجیة 
 على الحركة الفكریة في العراق 

یرتبط تاریخ بل�ورة ال�وع�ي ال�وط�ن�ي، ون�م�و  
ال�روح ال�وط�ن�ی�ة، وظ�ھ��ور ال�ن�ش�اط ال�ف�ك��ري 
والثقافي في العراق، خ�اص�ة ب�ی�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن 
والطالب، ومساھماتھم في ال�ح�رك�ة ال�وط�ن�ی�ة 
العراقیة ضد المغتصب�ی�ن ال�ع�ث�م�ان�ی�ی�ن، ب�آث�ار 

) وان�ت�ص�ار 1907-1905الث�ورة ال�روس�ی�ة (
 .1908الثورة البرجوازیة التركیة عام 

ھذا الوعي والنشاط الفكري والثقافي لم ین�ب�ع   
من فراغ، بل كان قائماً على تغیرات ھیكلیة ف�ي 
أوضاع البلدان الع�رب�ی�ة بش�ك�ل ع�ام وال�ع�راق 
بشكل خاص، في إطار التغیرات الدولیة في تلك 

 الحقبة الزمنیة. 
التغییر الذي ح�دث ف�ي ال�ع�راق ھ�و ن�ت�ی�ج�ة   

عوامل وطنیة وعالمیة، وك�ذل�ك األف�ك�ار ال�ت�ي 
ظھرت خالل تلك الفت�رة ل�م ت�ك�ن ب�م�ع�زل ع�ن 

 تفاعل وتداخل العوامل الداخلیة والخارجیة.
لقد خضع ال�ع�راق كس�ائ�ر ال�ب�ل�دان االخ�رى    

للسیطرة العثمانیة طیلة أربعة قرون (منذ بدایة 
ال��ق��رن الس��ادس عش��ر إل��ى ب��دای��ة ال��ق��رن 

 العشرین). 
سادت البالد عھ�د ال�ت�خ�ل�ف، ال�ظ�ل�م، ال�ف�س�اد، 
االضطھاد، العادات، التقالید، الحقوق القوم�ی�ة، 
الحمالت العسكریة والتجنید اإلجباري. وكل م�ا 
سبق ذك�ره ك�ان�ت ل�ھ ع�واق�ب وخ�ی�م�ة ع�ل�ى 

 مستقبلھا.
عانى العراق كغیره من البلدان ال�ع�رب�ی�ة م�ن   

نوعین من االضطھاد: اضطھاد ال�رأس�م�ال�ی�ی�ن 
األجانب، بعد تغلغل رأس ال�م�ال األج�ن�ب�ي ف�ي 
نطاق الدولة الع�ث�م�ان�ی�ة، واض�ط�ھ�اد الس�ل�ط�ة 

 )1(االستبدادیة للدولة العثمانیة. 
في مواجھة ھذه السیاسة التع�س�ف�ی�ة، ك�ان�ت    

ك�ردی�ة ض�د  -ھناك حركات متواصلة ع�رب�ی�ة 
القمع واالستغالل التركي لنیل الحقوق القومیة. 
كانت المطالبة باالستقالل الذاتي وال�الم�رك�زی�ة 
من أھم المطالب أھم�ی�ة ف�ي ذل�ك ال�ع�ھ�د. ل�ق�د 
عبرت القومیات العربیة والكردیة ف�ي ال�ع�راق 
عن مطامحھا وإرادتھا من خالل الث�ورة (ث�ورة 

) أو م�ن خ�الل 1831ح�زی�ران  13بغداد في 
االنتفاضات والعصیان التي اندلعت في كثیر من 
المدن واألریاف، ومعظمھم من الفالحین بقی�ادة 

أو ال��ج��م��ع��ی��ات  -ب��ع��ض ال��م��الك��ی��ن األح��رار 
واالندیة. كان ب�ع�ض ھ�ذه ال�م�ؤس�س�ات خ�ارج 

كردي)  -القطر العراقي والبعض اآلخر (عربي 
ومعظم م�وظ�ف�ی�ھ�ا م�ن ال�م�ث�ق�ف�ی�ن والض�ب�اط 

 )2(والتجار 
أدى موق�ع ال�ع�راق ف�ي ال�ط�رف األقص�ى م�ن 
االمبراطوریة العثمانیة المترامیة األطراف إل�ى 
عزلھ عن المج�االت الس�ی�اس�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 

 والثقافیة في ھذه الدولة.
ومع ارت�ب�اط ال�ع�راق ب�الس�وق ال�رأس�م�ال�ي    

العالمي، خاصة بعد ش�ق ق�ن�اة الس�وی�س، أدى 
ذلك إلى نشوء البرجوازیة، لكن ت�ط�ورھ�ا ك�ان 
بطیئاً، وانعكس ذلك سلباً عل�ى ت�غ�ی�ی�ر ال�ب�ن�ی�ة 
المتحجرة للمجتمع ال�ع�راق�ي، وال�ح�ف�اظ ع�ل�ى 
نفوذ ت�ل�ك�م ال�ت�ق�ال�ی�د االج�ت�م�اع�ی�ة وال�دی�ن�ی�ة 
للمجتمع. وھكذا كان للعنصر الدیني تأثیر كب�ی�ر 

 في الحیاة السیاسیة في البالد.   
ادى ھذا النمو المشوه للرأسمالیة إلى ع�ج�ز    

البرجوازیة، بسبب ضعف كیاناتھ�ا وع�الق�ات�ھ�ا 
مع اإلقطاع�ی�ی�ن ورأس ال�م�ال األج�ن�ب�ي، ع�ن 
النھوض بالشعب وقادتھ في الن�ض�ال ال�م�ع�ادي 
للحكم األوتوقراطي العثماني وضد تغلغ�ل رأس 

 المال االستعماري.
بالمثل، كانت الطبقة العاملة في دور التب�ل�ور    

ق�ل�ی��ل�ة ال�ع�دد، وك�ان غ�ال�ب��ی�ت��ھ�ا م��ن ال��ع�م��ال 
الموسومین، وغیر المرتبطین بمصانع كب�ی�رة، 
وتحمل عبء التقالید االجتماعیة، والخص�ائ�ص 

 القومیة، والدینیة واالقتصادیة.
أما بالنسبة للفالحین، فلم یكن لھم تنظیم آخ�ر   

غیر التنظیم األبوي القبلي، ال�ذي ك�ان أس�اس�ھ 
المادي حیازة األراضي المشاعیة للقبیل�ة ال�ت�ي 
تملكھا الدولة، وأخذ ھذا النظام ب�ال�ت�ف�ك�ك م�ن�ذ 
ال�ث��ل��ث األخ��ی��ر م��ن ال��ق��رن ال�ت��اس��ع��ة عش��ر، 

 فنضاالت الفالحین تمت تحت قیادة شیوخھم.
وف�ي ھ�ذه ال�ف�ت�رة ال�ت�اری�خ�ی�ة، ظ�ھ�ر ع�ل��ى   

ال��م��س��رح الس��ی��اس��ي م��م��ث��ل��ون ع��ن ال��ف��ئ��ات 
االجتماعیة الوسطیة، من المث�ق�ف�ی�ن وال�ط�الب 
والضباط وال�ت�ج�ار الص�غ�ار وھ�ؤالء اتس�م�وا 

 بتقلبات كبیرة في میولھم وطموحاتھم.
في أواخر القرن التاسع عشر وب�دای�ة ال�ق�رن   

العشرین تم إنشاء عدد من الم�دارس ال�ح�دی�ث�ة 
ال�م�وص�ل ، في العراق في المدن الكبیرة كبغداد

وال�ب�ص��رة وغ�ی��رھ�ا. ت�خ�رج م�ن��ھ�ا ع��دد م��ن 
المتعلمین المعاصرین، ومن خالل دراستھم ف�ي 
ھذه المدارس تعرفوا على األفكار الدیمقراط�ی�ة 
البرجوازیة (الحریة، المساواة، الع�دال�ة) وم�ن 

 األمثلة على ذلك الثورة الفرنسیة.
كما ق�ام�ت ال�م�درس�ة ال�رش�دی�ة واالع�دادی�ة   

العسكریة ب�ت�خ�ری�ج ع�دد ك�ب�ی�ر م�ن الض�ب�اط 
العراقیین الذین لعبوا دوراً مھ�م�اً ف�ي ال�ح�رك�ة 

 الوطنیة.
ولم تھتم الدولة العثمانیة ب�ت�أس�ی�س ال�ت�ع�ل�ی�م   

ال�ع�ال�ي ف�ي ال��ع�راق، وب�ع��د اع�الن ال�دس�ت��ور 
 .1908تأسست مدرسة الحقوق في بغداد عام 

والبد من االشارة إل�ى أن ت�خ�ری�ج ع�دد م�ن   
الطالب العراقیین من معاھد وكلیات اس�ط�ن�ب�ول 
والجامعة االمریكیة وال�ك�ل�ی�ة ال�ع�س�ك�ری�ة ف�ي 
تركیا، ك�ان ل�ھ�م دور ب�ارز ف�ي تش�ك�ی�ل ف�ئ�ة 

 المثقفین العراقیین.
في أواخر القرن التاسع عشر وب�دای�ة ال�ق�رن   

العشرین، افتقر العالم العربي الى معرفة وثیق�ة 
ب�ح��ق�ی��ق��ت�ھ، واح��ت�دم الص��راع ال��ف��ك�ري ح��ول 
ال��ت��ج��ری��دات ال��ع��ام��ة: ال��م��وق��ف م��ن اإلس��الم 
والمسیحیة، من ال�دع�وة اإلس�الم�ی�ة وال�دع�وة 
العربیة والتحري عن أس�ب�اب ت�خ�ل�ف ال�ب�ل�دان 

 )3(العربیة وكیفیة تجاوزھا. 
لعب المسیحیون دوراً مھماً في ھذا ال�م�ج�ال     

وكانوا الرواد األوائل للفكر ال�ع�رب�ي ال�ق�وم�ي، 
حیث كان المسیح�ی�ون ی�م�ث�ل�ون م�ن ال�ن�اح�ی�ة 
االقتصادیة قطاعاً نشطاً في المجتم�ع ال�ع�رب�ي، 
كما تمتعوا بالحم�ای�ة واالم�ت�ی�ازات ال�ف�رنس�ی�ة 
التقلیدیة داخل الدولة العثمانیة، مما أت�اح ل�ھ�م 
الفرصة للنمو االقتصادي في التجارة. لقد لعبوا 
اس�اس�اً دور ال�وس��ط�اء ب��ی�ن ال��ع�رب وال��ع�ال��م 
الغربي، وقد مكنھم ھذا الوضع أیضا من التأث�ر 
بالفكر الغربي وحضارتھ، فضالً ع�ن اتص�ال�ھ�م 
بالفكر التبشیري من خاللھ بالثقافة األوروب�ی�ة. 

)4  ( 
وكان تأثیر ھذه األف�ك�ار ف�ي ال�ع�راق ض�ئ�ی�الً   

ألن المسیحیین ل�م ).  5(باستثناء الحاالت الفردیة 
یلعبوا دوراً مھماً كنظائرھم في البلدان العربیة، 

 بصرف النظر عن العوامل التاریخیة األخرى.
تمیز العراق بھیمنة الت�ی�ار الس�ل�ف�ي وای�الء    

أھمیة بالفكر العربي القدیم الذي یستمد ثق�اف�ت�ھ 
من علوم الدینیة واللغة العربیة ال�ت�ي ی�درس�ھ�ا 

 ) 6( الدارسون في المساجد والمدارس المختلفة.
وكان ھذا التیار السلفي (اتجاه عربي إسالمي   

یتمثل فیھ التغن�ي ب�أم�ج�اد ال�ع�رب ب�م�اض�ی�ھ�م 
والتأكید على ال�ع�رب�ی�ة والش�ك�وى م�ن ال�ظ�ل�م 
وسوء اإلدارة التركیة. أنھ اتجاه یس�ت�ن�د ع�ل�ى 

عبارة ع�ن ح�رك�ة )  7(التراث العربي اإلسالمي).
وطنیة إصالحیة اتسمت بالمع�ارض�ة وال�رف�ض 
ألوضاع الفساد والتخلف واالستبداد ال�ع�ث�م�ان�ي 
وضد تغلغل رأس المال األج�ن�ب�ي. ان�ھ�ا دع�وة 
التخاذ األصول الدینیة وتراث الماضي ك�أس�اس 
ل��ل��ت��خ��ل��ص م��ن ھ��ذه األوض��اع، إال ان ت��ل��ك 
اإلجراءات كانت ذات نزعة اتس�م�ت ب�ال�ت�زم�ت 
والجمود واالنغالق وفقدان الرؤیة االجتم�اع�ی�ة 

والتاری�خ�ی�ة ت�م�ام�اُ، دون م�راع�اة ال�ت�غ�ی�رات 
 البنیویة التي حدثت داخل المجتمع العراقي.

وفي ھذا یكمن سر ما نالقي خالل ھذه الف�ت�رة   
من أف�ك�ار مض�ط�رب�ة، ح�ی�ث أح�ك�م�ت ال�دول�ة 
العثمانیة قبضتھا حتى في أكثر حاالت ضع�ف�ھ�ا 
واضمحاللھا مستنداً إلى الفكرة الخالفة مدع�ی�ةً 
أن كل حركة قومیة أو وطنیة ھ�ي م�روق م�ن 

 )8(الدین ومرتد عن اإلسالم. 
ل�م ی��ك�ن اإلس�الم ع�ق��ی�دة ط��ارئ�ة ف�ي ح�ی��اة   

المجتمع العراقي، بل م�ارس ت�أث�ی�ره ل�ق�رون، 
وأثر بشكل م�ب�اش�ر ع�ل�ى ال�ع�الق�ات األس�ری�ة 

 والمجتمعیة وحافظ على تقالیده.
باإلضافة ال�ى ذل�ك، م�ن س�م�ات اإلس�الم أن   

القرآن والشریعة یحتویان ع�ل�ى م�ب�ادئ ت�م�ت�د 
للقواعد األخالقیة والسلوكیة لإلنسان، لیس في 
األسرة وال�م�ج�ت�م�ع ف�ح�س�ب، ب�ل ف�ي ح�ی�ات�ھ 
الشخصیة ونشاطھ االق�ت�ص�ادي واالج�ت�م�اع�ي 
ایضاً. بالنسبة للمؤمنین، اإلسالم ل�ی�س م�ج�رد 
دی�ن، ب��ل ھ��و أس��ل�وب ح�ی��اة. ب��اإلض�اف��ة ال��ى 
العوامل التاریخیة التقلیدیة واالجتماعی�ة ال�ت�ي 
أثرت بشكل أو باخر على تطور الحركة الفكریة 

 العراقیة خالل ھذه الفترة.  
ب�ق�ی��ت ط��ی�ل�ة ال�ق��رن ال��ت�اس�ع عش�ر وال�ق��رن 
العشرین بعیداً عن التیارات الفكری�ة ال�ح�دی�ث�ة. 
قبل االحتالل البریطاني لم یكن للعراق اتصاالت 
وث�ی��ق��ة م��ع األوروب��ی��ی��ن ع�ل��ى خ��الف مص��ر 
وسوریا. تأثرت بشكل غیر مباش�ر ب�ال�ح�ض�ارة 
األوربیة والتي جاءت في األغلب ع�ب�ر ت�رك�ی�ا 
ن�ت�ی�ج�ة الرت�ب�اط�ھ�ا ال�وث�ی�ق ب�اإلم�ب�راط�وری��ة 
العثمانیة. أتقن معظم المثقفین العراقیین ال�ل�غ�ة 
التركیة. كما تعرف ال�ط�الب ال�ع�راق�ی�ون ع�ل�ى 

 )  9(التیارات الفكریة الحدیثة ایضا 
  
 ) الروسیة 1907 - 1905تأثیر ثورة ( 

 على المثقفین العراقیین       
منذ أواخر القرن التاسع عش�ر، أنش�أ االت�راك  

حركة ثوریة برج�وازی�ة ف�ي ت�رك�ی�ا، وض�م�ت 
الحركة المثقفین أغلبھم م�ن الض�ب�اط ال�ج�ی�ش 
واألطباء وال�م�وظ�ف�ی�ن الص�غ�ار ال�ذی�ن م�ث�ل�وا 
مصالح البرجوازیة ومالكي األراضي األح�رار، 
وشكلوا تنظی�م�اً س�ری�اً ُع�رف ب�اس�م (االت�ح�اد 
والترقي). المنظمة السیاسیة الوحیدة ل�ل�ش�ب�اب 

م�ط�ال�ب�ھ�م ال�رئ�ی�س�ی�ة أح�ی�اء فك�ان�ت  األتراك،
 الدستور.

بسبب الصراعات الداخلیة في ترك�ی�ا وت�أث�ی�ر   
ال��ت��ي ق��ادھ��ا  1905ال��ث��ورة ال��روس��ی��ة ع��ام 

البالشفة والحركة الثوریة في القوقاز وال�ث�ورة 
، نش�أ وض�ع 1905التي اندلعت في إیران عام 

 3، م�م�ا أدى ال�ى ث�ورة ) 10( ثوري في ترك�ی�ا 
 )11(. 1908تموز 

إن ھذه الثورة وما حدث ف�ي إی�ران والص�ی�ن   
تبرھن على (تقدم مئات المالی�ی�ن م�ن ال�ن�اس) 

الروسیة  ول�خ�ص ل�ی�ن�ی�ن  1905بتأثیر ثورة 
ع�ل�ى ت�ط�ور  1905بوضوح فائق تأثیر ثورة 

ح��رك��ة ال��ت��ح��رر ال��وط��ن��ي ف��ي الش��رق (أن 
الرأسمالیة العالمیة وحركة روسیا ق�د أی�ق�ظ�ت�ا 
آسیا ن�ھ�ائ�ی�اً، ب�م�ئ�ات ال�م�الی�ی�ن م�ن الس�ك�ان 
المھانین في ركود القرون الوسطى قد ن�ھ�ض�وا 
للح�ی�اة ال�ج�دی�دة، ل�ل�ن�ض�ال م�ن اج�ل اب�ج�دی�ة 

 )12(الحقوق البشریة الدیمقراطیة) 
 -  1905فإن أخبار الحركة االشتراكیة ث�ورة   

أصبحت موضع اھتمام األوساط الثقافیة  1907
، والتي كانت بدورھ�ا م�ؤث�رة ع�ل�ى )13(التركیة 

المثقفین والطالب ال�ع�راق�ی�ی�ن ال�م�ق�ی�م�ی�ن ف�ي 
 اآلستانة.

كما یؤكد السید اسماعیل ش�اوی�س الس�ی�اس�ي   
المعاصر لتلك الم�رح�ل�ة، أن الش�ب�اب ال�ك�ردي 
المثقف قد اطلعوا على األفكار االشتراكیة ق�ب�ل 
ثورة أكتوبر وذلك أثناء دراستھم وعمل�ھ�م ف�ي 
اسطنبول وغیرھا من المدن الدولة ال�ع�ث�م�ان�ی�ة 

 ) 14(وحتى األوروبیة. 
ان�ط�ب�اع  1905وفي داخل العراق، كان لثورة   

ملحوظ وقد كتب في مجلة الرقی�ب "وھ�ي م�ن 
) 15( الصحف الحریصة على تطبیق ال�دس�ت�ور" 

التي تعاطفت مع الثورة الروسیة األولى عندم�ا 
 جاءت بقولھا:

" أن مجلس األمة الروس�ي م�ح�ج�وز، ت�ن�ف�ذ   
علیھ إرادة القیصر ویضطرب الس�م ن�ی�ك�والي، 
وسیبیریا ھي سجن أحرار الروس الم�ج�رم�ی�ن 
ف�ي الس�ی��اس�ة أو ال��ذی�ن ی�ط��ال�ب�ون ب��ال�ح�ری��ة 

 )16(الحقیقیة أو بحقوقھم المغصوبة." 
وبعد إعالن الدستور تأثر المثقفون العراقیون   

بقوة باألفكار التي انبثقت ع�ن مص�ر وس�وری�ا 
التي كانت جسراً بین العراق والثقافة الغرب�ی�ة، 
رغم إن معظم المثقفین لم یمیلوا لممارسة دور 
فكري مماثل لنظرائھم المصریین والسوری�ی�ن، 

 )17(لكن انعكست ھذه األفكار في كتاباتھم. 
لقد خلق السیاسة الشوفینیة ال�ت�ي ان�ت�ھ�ج�ھ�ا   

االتحادین أزمة فكریة بین المفكرین العراق�ی�ی�ن 
بعد أن تخلوا عن العھود التي التزموا بھا أم�ام 

 )18األقلیات القومیة في مؤتمر باریس. (
اتضحت مالمح ھذه السیاسة خاصة ع�ن�د ب�دء  

 17مجلس المبع�وث�ان ال�ث�ال�ث اج�ت�م�اع�ھ ف�ي 
 ) 19(. 1908كانون األول 

ولم یتخذ الوفد العربي أي موقف مستق�ل ف�ي   
االجتماع، لكن معظم العرب كانوا غیر راضیی�ن 

وبذلك تالشت الثق�ة وال�ق�ن�اع�ة ) 20(عن الوضع. 
 بمنظمة االتحاد والترقي. 

 
وقد انخرط ال�م�ف�ك�رون وال�ك�ت�اب والش�ع�راء   

البارزون في النض�ال ض�د ال�ظ�ل�م واالس�ت�ب�داد 
العثماني واألوضاع الس�ی�اس�ی�ة واالج�ت�م�اع�ی�ة 
المتفسخة وضد التیارات االستعماریة األجنبیة، 
مما خلق مدرسة جدیدة في التفكیر العراقي ف�ي 
مطلع القرن العشرین، وكانت ھذه الحركة نتاج 
األفكار التي قادھا جمال الدین األفغاني ومح�م�د 
عبده وعبد الرحمن الكواكبي وإبراھیم الیازجي 
وشبلي شمیل وغیرھم. عارض ك�ت�اب آخ�رون 
ھذا االتجاه الذین تعرضوا لالضطھاد من جان�ب 

) 21( المؤسسات الدینیة متھم�ا إی�اھ�م ب�اإلل�ح�اد 

وھو السالح ال�ق�دی�م ال�ج�دی�د یش�ھ�ره ال�ح�ك�ام 
 الرجعیون والمستعمرون في وجھ اإلصالحیین. 

وكرد فعل لألوضاع القائمة في ت�ل�ك ال�ح�ق�ب�ة   
التاریخیة أسفرت عن " تسیس اإلسالم " م�ن 
جھة وتطور الحركة الب�رج�وازی�ة ف�ي ال�ع�راق 
ضمن التیار الدیني، أي ات�ج�اه ال�ح�رك�ة ك�ان�ت 

اس��الم�ی��اً ض��د س��ی�اس��ة االض��ط�ھ��اد  -ع�رب��ی�اً 
 والتتریك والتغلغل اإلمبریالي.

كان ھناك نزعة بین رجال ال�دی�ن ل�م�ح�اول�ة     
التوفیق بین اإلسالم والتیارات الدینیة الح�دی�ث�ة 
ورفضھم السلفیة الالعقالنی�ة وك�ذل�ك ال�ت�ق�ل�ی�د 
األعمى للغرب، لیتخذوا منھا سالحاً ماضیاِ ضد 
سیاسة التتریك وإثارة المشاعر الدینیة كوسیلة 
فعالة لمكافحة ال�ت�غ�ل�غ�ل رأس ال�م�ال ال�غ�رب�ي 

 االستعماري.  
كانت ھذه الدعوة لتجدی�د اإلس�الم اس�ت�م�راراً   

خالقاً في ظروف تاریخیة لتراث قدیم، وفي ھذا 
الصدد تجدر اإلشارة الى أن الحقیقة المع�روف�ة 
أن الشیعة في ال�ع�راق ورث�وا ع�ن ال�م�ع�ت�زل�ة 

 )22(مفھوم االعتماد "المنطق والعقل".

 ان
 ما ا  ي واا ا 
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رب��م��ا ال��وح��دة أو ال��ف��راغ أو ال��رغ��ب��ة    
باالبتعاد عن البشر جعلتنا نرى على ن�ط�اق 
واسع ظاھ�رة ان�ت�ش�ار ت�رب�ی�ة ال�ح�ی�وان�ات 
األلیفة في اآلونة األخیرة ضمن مجت�م�ع�ن�ا، 
وخ�اص�ةً ال�ك��الب وال�ق��ط�ط، إذ ب�ات��ت ھ��ذه 
الظاھ�رة ت�ن�ت�ش�ر ب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف الش�رائ�ح 
والفئات العمریة أو حتى من حی�ث ال�وض�ع 
المادي، البعض یل�ج�أ إل�ی�ھ�ا ل�غ�ای�ة األل�ف�ة 
والتسلیة، إذ جعل من ھذا ال�ح�ی�وان أن�ی�س�اً 
وصدیقاً لھ یشاركھ وح�دت�ھ وی�م�رح م�ع�ھ، 
وخ��اص��ةً األش��خ��اص ال��ذی��ن ی��ق��ط��ن��ون 
بمفردھم، أو المتزوجین الذین ل�م ی�رزق�ھ�م 

هللا طفالً یسلّي وحدتھم، أو كبار العمر مّمن یرغ�ب�ون ب�وج�ود روح 
جدیدة تضیف على حیاتھم المرح. كذلك أشخاص ل�دی�ھ�م م�م�ت�ل�ك�ات 
ویخشون من السرقة یرون بوجود حیوان وخاصة الكالب ض�رورة 
في المنزل، یعتادون علیھ ویص�ب�ح ج�زءاً م�ن ال�م�ن�زل، وال�ب�ع�ض 
بسبب فشل عالقة عاطفیة والخروج منھا مھزوماً وحیداً، ف�ی�ل�ت�ج�ئ 
لحیوان ألیف وجد فیھ وفاء أكثر من شریكھ السابق، وھ�ن�ا یص�ب�ح 
ھذا الكائن عند البعض معادالً للروح. وف�ي ال�م�ق�اب�ل ن�رى ال�ب�ع�ض 
یرغب في اقتناء حیوان ألیف كنوع من الرفاھیة لی�ظ�ھ�ر ل�آلخ�ری�ن 
أنھ شخص مقتدر. وبذلك ومھما كان السبب، تُعتب�ر ظ�اھ�رة ت�رب�ی�ة 
الحیوانات األلیفة في المنزل وخاصةً الكالب والقطط ظاھرة ج�دی�دة، 
إذ تزامن انتشارھا مع ظھور الفضائیات ودخول وس�ائ�ل ال�ت�واص�ل 
االجتماعي واالنفتاح على مجتمعات أخ�رى، ج�ع�ل�ت ھ�ذه ال�ظ�اھ�رة 
تنتشر كثیراً وباألخّص بین ج�ی�ل ال�م�راھ�ق�ی�ن والش�ب�اب، ل�ی�ص�ب�ح 
الحیوان ھنا جزءاً من المنزل وفرداً أساسیاً ب�األس�رة ل�ھ مص�روف�ھ 
الخاص وطبیبھ ودواؤه ومكانھ وط�ع�ام�ھ وح�ت�ى م�البس�ھ وأل�ع�اب�ھ 
الخاصة، والویل الویل لمن یحاول إزعاج ھذا الكائن أو رمي ك�ل�م�ة 
غیر مناسبة علیھ، في الوقت الذي نرى فیھ ظاھرة ان�ت�ش�ار أط�ف�ال 
الشوارع التي تمأل األرصفة على مرأى من الجمیع، بینما المج�ت�م�ع 
المحلي والمؤسسات المعنیة بالرعایة االجتماعیة عیونھا معص�وب�ة 
بمندیل أسود ال ترغب برؤیة ھؤالء المشردین بال م�أوى وال ط�ع�ام 
وال لباس یستر أجسادھم ویحمیھم من برد الش�ت�اء وح�ّر الص�ی�ف، 
أقدامھم عاریة تالمس حرارة الزفت صیفاً وبرودتھ شتاًء وأفواھھم 
مفتوحة للریح تصفر معھا جوعاً ومستقبلھ�م غ�ام�ض م�رف�وض�ی�ن 

 !حتى من ذواتھم
نحن لسنا ضّد حریة اآلخرین، وبالتالي كل شخص ی�م�ت�ل�ك مس�اح�ة 
من الحریة تخّولھ اقتناء ما یرغب وخاصةً ضمن منزلھ، لك�ن ح�بّ�ذا 
لو یكون ھناك إنصاف علماً أن المقارنة مرفوضة ھنا، ف�م�ا الض�ی�ر 
لو أن البعض مأل وحدتھ بطفل وإن لم یكن من ص�ل�ب�ھ ی�ح�م�ی�ھ م�ن 
ظلمة الشوارع، وبالمقابل ھذا الطفل یكون لھ عكازة في شیخوخ�ت�ھ 
وسنداً في كسرتھ. جمیل وجود حیوان ألیف بیننا یسعدنا في ضحكة 
وخاصةً إن كنّا وحیدین، ما دام لدینا الفائض م�ن ال�ن�ق�ود أو أس�رة 
اكتفت بأوالدھا وأوصلتھم لھدفھم وبلغت من الع�م�ر ح�ّداً أرادت أن 
تُسلّي وحدتھا بقطة أو كلب، ولكن األجمل أن نحتضن طف�الً ال ذن�ب 

 .لھ، لعلّنا نجده إن تركنا الجمیع سندنا الوحید
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یعد الزمن بكل ما ی�ن�ط�وي ع�ل�ی�ھ م�ن     
إش��ك��االت ,وت��داخ��الت إح��دى ال��رك��ائ��ز 
األساسیة في خ�ل�ق ال�ن�ص الس�ی�ر ذات�ي 
فالماضي بوصفھ البنیة الزمنی�ة األس�اس 
ف�ي الس��ی��رة ی�ق��دم ال��ح��وادث ال��م��ط��ل��وب 
استقدمھا مجردة, وتقوم فعالیات ال�ذاك�رة 
باستالم ھذه ال�ح�وادث ع�ل�ى ش�ك�ل م�ادة 
أولیة الیصح نقلھا كما ھي في كیان ف�ع�ل 
أدبي خالق, الن الذاكرة ف�ي اس�ت�ع�ادت�ھ�ا 
للماضي, تفلسف األشیاء, وت�ن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا 
من زوایا جدیدة تسھم فیھا الرؤیة اآلنی�ة 
في صیاغة المستحض�ر,ف�ت�ھ�دم, وت�ب�ن�ي, 
وت��ج��د ال��ت��ع��ل��ی��ل, وال��م��ع��اذی��ر ل��أل��ش��ی��اء 
السابقة,ألنھا تمثل عم�ل�ی�ة كش�ف ج�دی�د, 
ھذا األفق الرؤیوي ل�ل�ذاك�رة س�ی�ن�س�ح�ب 
حتما ع�ل�ى ال�زم�ن أیض�ا,الن ال�ذاك�رة ال 
تستطیع االحتف�اظ ب�م�اض�ی�ھ�ا م�ت�س�ل�س�ال 
مرتبا تتراصف ف�ی�ھ األح�داث ,وال�وق�ائ�ع 
بحس�ب ت�درج وق�وع�ھ ف�ی�م�ا مض�ى م�ن 
الحیاة ,فاإلشكالیة التي تطرح�ھ�ا الس�ی�رة 
ال�ذات��ی�ة ت�ك��م�ن ف�ي ال�م��ف�ارق��ة ال��زم�ن��ی��ة 
ال��ح��اص��ل��ة ب��ی��ن زم��ن ال��ك��ت��اب��ة ,وزم��ن 
التجربة مما یشي بوجود مساف�ة ف�اص�ل�ة 
ع��ل��ى ال��دوام ب��ی��ن م��ن ع��اش ال��ح��دث 
الشخصیة, ومن یسرد الحدث أي الس�ارد 
وھو یتذكر الحدث,وقد ت�ج�س�د ذل�ك ع�ن�د 
الروائي المبدع (زید الشھید) في روای�ت�ھ 
(اللیل في نعمائھ) وھو یسرد لنا األحداث 
على لسان  الراوي, فن�راه ی�ق�ول: ت�ذك�ر 
یوم وقف وراء منصة اإللقاء قبل أسابیع 
لیفضي بشعر ھتفت لھ النساء وام�ت�ع�ض 
ال�رج�ال  ش�ع�ر حش�د ل�ھ الص�ور وأج��ج 
المفردات ثم تركھ ینثال مطرا استخ�ل�ص�ھ 
م�ن م��ھ�ج ورد ال��ج�وري ال��م�ت��وزع ف��ي 
حدیقة ب�ی�ت�ھ ,ص�ور ب�ی�ن ث�ن�ای�ا اس�ط�ره 
ال��م��رأة م��الك��ا, ورس��م��ھ��ا ف��ت��اة ت��ح��م��ل 
م�واص�ف��ات ال��ج�م�ال االی�ق��ون�ي ی��دع�وھ��ا 
للتوھج للتأل�ق ل�ل�ظ�ھ�ور ل�ت�م�زق ح�ج�ب 
الخوف, وھذا الكالم یدحض الرأي القائل 
بض��رورة ال��ت���رت��ی���ب ال��ك���رون��ول���وج���ي 

التصاعدي في ترتیب األحداث في ال�ن�ص 
السیر ذاتي,ألنھ ك�أي ن�ص س�ردي آخ�ر 
محكوم بمبدأ االنتقائیة النابعة م�ن زاوی�ة 
ن�ظ�ر ال�روائ��ي (زی�د الش�ھ��ی�د), ورؤی�ت��ھ 
لحیاة مضت ,وانفلتت من بی�ن ی�دی�ھ ول�م 
یعد بإمكانھ مھ�م�ا ف�ع�ل أن ی�ع�ی�دھ�ا ك�م�ا 
جرت دون أن ینالھا النسیان, أو یشوبھ�ا 
الوھم, أو یع�س�ر ال�ب�وح, وال�ك�ش�ف ع�ن 
جوانب منھا ,فضال عن أن ھذه الحیاة إذا 
م��ا أراد ال��روائ��ي أن ی��روی��ھ��ا ب��ح��س��ب 
تسلسل وق�وع�ھ�ا م�ن دون ھ�دف ,ف�ان�ھ 
س�ی�ح�ت�اج إل�ى م�ج�ل�دات ض�خ�م�ة وزم�ن 
طویل ل�ت�دوی�ن�ھ�ا ك�م�ا أن م�ن ش�ان ھ�ذا 
ال��ن��وع م��ن ال��ت��دوی��ن أن ی��ب��اع��د ب��ی��ن 
ال��ح��وادث, واألف��ك��ار, وی��ب��ع��ث��رھ��ا ب��ی��ن 
السنین, فیفقد النص ح�ی�وی�ت�ھ اإلنس�ان�ی�ة 
الكاشفة عن الذات المسرودة في ال�ن�ص, 
وإذا كانت ھذه الطریقة تسري ب�ق�ان�ون�ھ�ا 
على نصوص الروایة بشكل ع�ام, ف�إن�ھ�ا 
تكون أكثر فاعلیة في النص السی�ر ذات�ي 
عند مبدعنا الرائع (زی�د الش�ھ�ی�د),ف�ن�راه 

تذكر ذلك الصبي الوحید ل�وال�دی�ھ  -یقول:
وقد أغراه رفاقھ بمصاحبتھم فناداه النھر 
أن یقترب وإذ لم ی�ل�ب ال�ن�داء ب�ع�ث ھ�ذا 
الغاوي بھم�س�ھ وس�ح�ره ف�اغ�راه ف�دخ�ل 
وجال ما لبث أن كشر الن�ھ�ر ع�ن أن�ی�اب�ھ 
فابتلعھ دون أن یض�ع ف�ي ق�ل�ب�ھ رح�م�ة 
بالوالدین اللذین ھجما ع�ل�ى ال�ن�ھ�ر ب�ع�د 
أسبوع من ابتالع ولدھما فناشب ب�راث�ن�ھ 
في ال�ج�س�دی�ن, وھ�ن�ا ی�ب�دو واض�ح�ا أن 
ال�روائ�ي  ی�ع�ی��د ت�رك�ی��ب ب�ع��ض األف�ك��ار 
المعلن عنھا ف�ي ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ال�روای�ة, 
ومفھوم الزمن، حیث یخلص إل�ى ال�ق�ول 
بان الذاكرة وال�دی�م�وم�ة ت�ع�دان األدات�ی�ن 
اللتین یتف�ق ح�ول�ھ�م�ا ال�زم�ن ال�ن�ف�س�ي, 
والفلسفي لألدب، ف�إذا ك�ان�ت ال�دی�م�وم�ة 
ھي التدفق المستمر للزمن، فإن ال�ذاك�رة 
ل���ی���س���ت س���وى مس���ت���ودع أو خ���زان 
ل�ل�م��س�ج��الت, واآلث�ار ال�ث��اب�ت�ة ل�ألح��داث 
الماضیة یشبھ السجالت المحفوظة غ�ی�ر 
أن ال��ف�ك��رة ال��رئ�ی��س�ة ال�ت��ي ل��م ی��ت�وس��ع 
الروائي فی�ھ�ا ت�ت�م�ث�ل ف�ي تص�وره ح�ول 
التداخل الدینامى, إذ إن العالقة المتفاعل�ة 
بین ال�زم�ن,وال�ذات، وھ�و م�ا ی�ف�رز ل�ن�ا 
مدى التركیز ع�ل�ى ال�ت�راب�ط�ات ال�زم�ن�ی�ة 
التي ال یتم ترتیبھا ب�ان�ت�ظ�ام ف�ي ال�روای�ة 
م�م�ا ی�ع�ن�ى كس�ر ال�ع�الق�ة ب�ی�ن الس�اب��ق 
والالحق,كما تكشف ع�ن�ھ�ا األح�داث ف�ي 

ال��روای��ة, وال��زم��ن ال��داخ��ل��ي ال��م��رت��ب��ط  
بالشخصیة المحوریة  الفاعل  یقوم عل�ى 
اس��ت��ح��ض��ار ال��ب��ط��ل ال��م��اض��ي ب��واس��ط��ة 
الذاكرة, والومضة الوراث�ی�ة، وھ�و زم�ن 
المستقبل المعاش في الحلم بنوعی�ھ ح�ل�م 
النوم,وحلم الیقظة, وعلى ھذا اإلحس�اس 
بنیت أحداث روایة (الل�ی�ل ف�ي ن�ع�م�ائ�ھ)، 
فالزم�ن ال�داخ�ل�ي ھ�و ال�غ�ال�ب, وت�ب�ت�دئ 
وقائع الحدث بعملیة انتقال من وض�ع�ی�ة, 

ال واعیة إلى وضعیة واع�ی�ة االس�ت�ف�اق�ة 
من الحلم، وتنتھي بعملی�ة م�ع�اكس�ة، أي 
االنتقال من حالة واعیة إل�ى ح�ال�ة غ�ی�ر 
واعیة فنالحظ أن الزم�ن ال�داخ�ل�ي دائ�م�ا 
ی�ت��م ت�ق��ل��ی�ص��ھ ع�ل��ى مس�ت��وى ال�خ��ط��اب 
الروائي إلفساح المج�ال أم�ام ال�خ�واط�ر, 
وح�دی�ث ال�ن�ف��س, وال�ت��داع�ی�ـ��ات ال�ح��رة, 
والذكریات, واألحالم، فال یتبع الزمن ف�ي 
روایة (اللیل في نعمائھ) رسما تص�اع�دی�ا 
تتطور عبر مس�اره األح�داث, وت�ت�ض�اف�ر 
في نسج الحبكة الحدیثة, وال�ف�ن�ی�ة ف�إن�م�ا 
یتخذ شكال تتشابك ف�ی�ھ األب�ع�اد ال�زم�ن�ی�ة 
الثالث, الماضي, والحاضر, والمست�ق�ب�ل, 
إذ نجد البطل /الفاعل، عند تلقیھ للصدم�ة 
ی�ل�ج�أ إل�ى ت�غ�ی�ی�ب رد ال�ف�ع�ل ال�خ�ارج�ي 
الجسماني لیحل محل�ھ ال�ن�ش�اط ال�ن�ف�س�ي 
المعتمد على الذاكرة ال�ت�ي ت�ت�راك�م ف�ی�ھ�ا 
ذك�ری��ات مش��اع��ر اإلحس�اس ب��ال��م��ح��ن��ة، 
ی��ت��ك��اث��ف, زم��ن ال��دی��م��وم��ة أي ال��زم��ن 
الج�اري ال زم�ن ال�ق�ی�اس زم�ن ی�ج�ري, 
ویتكون ك�م�ا ی�ق�ول ب�رغ�وس ھ�و ال�ذي 
یجعل كل شيء ی�ت�ك�ون, ون�ج�د ال�روائ�ي 
(زید الشھید) یسرد لنا اإلحداث ب�ط�ری�ق�ة 

ولق�د م�ر  -متسلسلة وشیقة, فنراه یقول:
الزمن بالمباالتھ فلم ی�ن�ص�ف�ھ�ا, ول�م ی�رد 
اعتبارا لعسف مورس معھا .. ظل ی�ث�ق�ل 
ع�ل�ی��ھ�ا ب��م�ا ی��ؤذي ال�ق��ل�ب وی��ب�دد وھ��ج 
الذاكرة فوجدت نفسھا غب أعوام عرضة 
لفتك ضغط الدم وخواء القلب وضعفھ بما 
ال ی�م�ك�ن�ھ�ا م�ن م�واص�ل�ة ال�ع�م�ل ب�ج�ھ�د 
فاستحالت علیلة تداري األیام بجلدھا وما 
تبقى لھا من صبر على شحتھ, إن اعتماد 
ال��روائ��ي (زی��د الش��ھ��ی��د) ع��ل��ى ال��زم��ن 
الداخ�ل�ي ھ�و ال�ذي خ�ل�ف ت�وارد ج�م�ی�ع 
أحداث روایتھ ب�اع�ت�ب�ار أن ال�ف�اع�ل ف�ي 
الجزء األول من م�ل�ف�وظ روای�ت�ھ ی�ع�ی�ش 
ح��ال��ة الص��دم��ة, واألل��م, وی��ل��ج��أ إل��ى 
اس��ت��ح��ض��ار ال��م��اض��ي ع��ب��ر األح��الم, 
والذك�ری�ات ل�ت�ف�ت�ی�ت ھ�ذا األل�م, وإح�الل 
محلھ اللذة، وفي الجزء الثاني من ملفوظ 
روایتھ عندم�ا ی�ك�ت�ش�ف ال�ف�اع�ل ل�دخ�ول 
التحدي عن طریق إثبات وجوده باللجوء 
إلى الماضي, والتصور المستقبلي، فی�ق�ع 
بذلك تجاوز للزمن الخارجي, وما یطب�ع�ھ 
م��ن رت��اب��ة ی��ول��دھ��ا تس��ل��س��ل األح��داث 
السردیة تسلسال خطیا، فالبط�ل/ ال�ف�اع�ل 
ینطلق م�ن اآلن إل�ى ال�م�اض�ي ث�م, إل�ى 
المستقبل عبر الحاضر إل�ى زم�ن ی�ن�ت�ق�ل 
فیھ الراوي بین مختلف األب�ع�اد ال�زم�ن�ی�ة 
بكل حریة دون اعتبار لما قد یح�دث ل�دى 
القارئ من تداخل ب�ی�ن األح�داث وم�ا ق�د 
ی��ج��ده م��ن عس��ر ف��ي إدراك رب��اط��ھ��ا 
المنطقي, وفي إطار ھذا الزم�ن ال�داخ�ل�ي 
المتشابك یبرز ال�زم�ن ال�ك�ائ�ن ال�م�ت�ص�ل 
بماضي الفاع�ل ال�ب�ط�ل, وح�اض�ره، وم�ا 
یتسـم كالھما من التأزم المرت�ب�ط ب�ع�الق�ة 
انفصال اللذة/ األم, الوعي/ الالوعي ك�م�ا 

یب�رز ال�زم�ن ال�م�م�ك�ن وھ�و ی�وم�ئ إل�ى 
المستقبل وما یم�ك�ن أن ت�ف�ع�ل�ھ ال�ك�ت�اب�ة 
المضادة التابعة من كیان الفاعل المث�ق�ف 
الذي یدرك أحقیھ ھذه الك�ت�اب�ة ف�ي ت�غ�ی�ر 
الوضع الكائن, أما الزمن الخارجي  الذي 
ی��ب��ق��ى ع��ن��د ط��رف��ي ال��روای��ة, ال��ب��دای��ة 
والنھایة, و بما أن الروایة ل�ی�س�ت ح�دث�ا 
یسیر أفقی�ا ف�إن�ھ م�ن الص�ع�ب ب�م�ا ك�ان 
تحدید زمنھا الخارج�ي, وم�ع ذل�ك ف�إن�ن�ا 
ن��ع��ت��م��د ف��ي ت��ح��دی��د ھ��ذا ال��زم��ن ع��ل��ى 
مجموعة من الق�رائ�ن ال�ت�ي ت�دل ع�ل�ی�ھ، 
كون ال�ح�دث األول، م�ت�ى وق�ع ذل�ك ف�ي 
اللیل, أم في النھار, فھذا ال�م�ق�ط�ع ی�دل�ن�ا 
على أن الزمن ھنا یتعلق بمدة معینة، لذا 
فإن الزمن الخارجي للروایة ی�ق�وم ع�ل�ى 
مدة محددة, وقصیرة, ویكون بذلك الزمن 

اإلطار الخارج�ي ل�ك�ام�ل أح�داث ال�روای�ة  
وھو زمن الحاضر, ونجد ذلك ق�د ت�ج�س�د 
عند  الروائي (زید الشھید), وھو یتح�دث 
عن الشخصیة ال�م�ح�وری�ة ف�ي ال�روای�ة, 
وھو یتمنى الحریة للشعب العراق�ي وم�ن 
خالل  ال�ق�ری�ن�ة اآلت�ی�ة ال�ت�ي ت�دل ع�ل�ى 
الحریة,  فنراه یقول:  رمت العباءة عل�ى 
السریر وخلعت عن رأس�ھ�ا ش�اال ل�م ت�ر 
حاجة لھ بل إجبارا على ارت�دائ�ھ م�ن�ذ أن 
تولت األحزاب الدینیة مقالید تسییر البل�د, 
ثم فكت إزراء بدلتھا ال�ح�ابس�ة ل�ج�س�دھ�ا 
وتوجھت إلى المرأة ثم نثرت الشعر على 
كتفیھا راحت تتأمل قوامھا تطالع تقاسی�م 
وجھھا, وأخیرا نقول أجمل ما  في روایة 
(الل�ی�ل ف�ي ن�ع�م�ائ�ھ) أن�ھ�ا ت�ت�ح�دث ع�ن 
شخصیة المث�ق�ف, والش�اع�ر, وال�رس�ام, 
والفتاة حمامة, وال�ن�س�اء, وال�رج�ال ف�ي 
الجل�س�ة الش�ع�ری�ة, وال�ت�ي ت�ن�اول ف�ی�ھ�ا 
المبدع الكبیر(زید الشھ�ی�د) س�رد ح�ی�ات�ھ 
بش��ك��ل ج��م��ی��ل,وم��ع��ب��ر ع��ن ش��اع��ری��ت��ھ, 
وشعریتھ الكبیرة, فھو الشاعر, والفن�ان, 
والروائي, والناقد في روایتھ أنھا تناولت 
ثالوث المثقف, والسیاسي, والروم�انس�ي 
الحالم فضال عن أنھا تتحدث عن زم�ن�ی�ن 
الماض�ي زم�ن ال�ظ�ل�م, واالض�ط�ھ�اد م�ن 
خ��الل م��م��ارس��ات ال��ق��ت��ل وال��ت��دم��ی��ر, 
والحروب, وال�ح�ال�ي م�ن خ�الل ت�ط�ب�ی�ق 
اإلحكام  الال�ش�رع�ی�ة ال�ت�ي ت�ط�ب�ق ع�ل�ى 
الفقراء, وم�م�ارس�ة الس�ل�ط�ة ال�ذك�وری�ة 
على المرأة المسكینة, والخیانة التي دلت 

 علیھا القرائن  من خیال الروائي.

ا ز وا (م  ا) روا  روا اا ا 
 

 أ.د مصطفى لطیف عارف
 ناقد وقاص عراقي  
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قطعةَ لحم كانت ساخنة جًدا ..  المھندس عادل  ابتلع   
فتح فمھ وبدأ یتن�ف�س بس�رع�ة وب�وادر غض�ب ش�دی�د 
ظھرت ع�ل�ی�ھ، م�ع ذل�ك ل�م ی�ت�ج�اھ�ل وج�ود زوج�ت�ھ 

فأشار لھا بیده دون أن یرفع ن�ظ�رات�ھ م�ن ع�ل�ى  عال 
الصحن .. اعتدلت في جلستھا وشبكت كفیھا وبصوت 

 :یغلب علیھ الحزن والتوتر قالت
ترددت كثیًرا قبل الوصول إلى قرار االعتراف ألنني   -

مؤمنة بمقولة حین ترید نتائج مختلفة.. ع�ل�ی�ك ب�ف�ع�ل 
ل�ھ�ذا س�أدع م�ا أرغ�ب وأت�م�س�ك ب�م�ا  شيء جدی�د ..

 .. احتاج
صمتت قلیالً وھي تنظر إلیھ تحاول معرفة مدى ت�أث�ی�ر 

 :حدیثھا علیھ ثم استأنفت
وأنت ما اح�ت�اج�ھ، ألن�ك ال�ج�س�د ال�ذي تس�ك�ن ف�ی�ھ  -

ف�ج�أة ع�ل�ى ق�ل�ب  كالرحمة التي ت�ھ�ب�ط  أنت روحي ..
 ..  باإلعدام سجین محكوم 

قبل إكمال حدیثھا .. نظرت إلیھ بطرف عینی�ھ�ا ب�ی�ن�م�ا 
 :ھو منشغل بالتھام صحن السلطة التي یفضلھا

اللی�ل�ة ال�م�اض�ی�ة وأن�ت ب�ع�ی�د ع�ن�ي ش�ع�رت ب�ب�رد   -
الوحدة .. كنت بأمس الحاجة لمن یواسیني .. غ�ی�اب�ك 

بل یمعن في ن�ھ�ب ك�ل م�ا   یمنح الزمن عذراً لیركلني
من شأنھ أن یمنحني األمان ف�ی�ن�ك�س�ر م�ج�دي وت�ث�ب�ت 
علّي اللعن�ة ك�خ�ش�ی�ت�ي م�ن ض�ی�اع ذل�ك ال�ع�ق�د ال�ذي 

 ..أخبرتني حینما أھدیتني إیاه إنھ یجلب الحظ الحسن
كلماتھا األخیرة أثارت اندھاشھ ، أثارتھ فتنة ال�م�ش�ھ�د 
الذي یشخص أم�ام�ھ، ح�اول ت�ذك�ر أی�ن س�م�ع ورأى 
ذلك .. فكر في سؤالھا لكنھ آثر الصمت ألنھ ی�درك أن 

 .كلمة واحدة منھ قد تفسد كل شيء
سحبت مندیالً ورقیًا ل�ت�ن�ش�ف دم�وع�ھ�ا ال�ت�ي ان�ت�ھ�ت 
صالحیتھا للتأثیر علیھ كما السابق حینما ك�ان ال�ف�زع 
یتواله لرؤیتھ�ا ت�ب�ك�ي م�ؤك�ًدا ل�ھ�ا أن ح�زن�ھ�ا ی�ح�ول 
النھارات المشرقة إلى مساحات ك�ث�ی�ف�ة م�ن الض�ب�اب 
بینما اآلن یحمل بكل ھدوء كأس الماء ویشرب وك�أن�ھ 
لم یستمع لكلمة واحدة .. لمح�ت م�ن�ھ ن�ف�اًدا ل�ل�ص�ب�ر، 

 :فاستأنفت بسرعة
ال تص��ع��ب األم��ر ع��ل��ّي .. ح��واس��ي  أرج��وَك !!   -

مضطربة .. ظننت أمام شجاعتي تفتح ك�ل األب�واب .. 
 :ثم استدارت نصف استدارة قبل أن تكمل حدیثھا

 لقد خنتك مع السائق !! نعم . اعترف بذلك ..  -
حاول إخفاء دھشتھ وفكر ربما تفكر في خدعة ج�دی�دة 
، لقد أحبھا بكِل عیوبھا التي كان یراھا مت�ف�ردة ح�ت�ى 

لكن ما یحصل اآلن فاق توقعاتھ ..  مع تلك العیوب .. 
تخونني مع السائق ؟! توقعتھا ستختار مدیر أع�م�ال�ي 
المغرم بإلقاء النكات التي تضحكھا أو محامي الشرك�ة 
الحاذق الذي ال یخس�ر أی�ة قض�ی�ة ی�ت�والھ�ا .. أقص�ى 
توقعاتي ذھ�ب�ت إل�ى ج�اري األرم�ل ال�وس�ی�م ص�اح�ب 
الكلب الذي یھز لھا ذیلھ كلما رأھا .. لكن الس�ائ�ق !! 

 .ھكذا ھي .. لطالما تفاجئني
ردد ھذه الكل�م�ات ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن ن�ف�س�ھ وھ�و م�ا ی�زال 
مأخوًذا بالدھشة ألنھا استطاعت تحویلھ ب�ك�ل بس�اط�ة 
لشخص آخر .. في بدایة زواجھ م�ن�ھ�ا ك�ان یس�ت�م�ت�ع 
بأفعالھا، یعشق ذلك الجزء الفوضوي في شخص�ی�ت�ھ�ا 
الذي یشعره بأنھ ما زال طفًال مھما بل�غ ب�ھ ال�ع�م�ر .. 
جنونھا یشعره بالحیاة .. صبیانیتھا تأخ�ذه ب�ع�ی�ًدا ع�ن 

.. اآلن یبدو كعجوز یتنزه ف�ي ال�ج�ب�ال ل�ی�الً ال  عالمھ 
 .یعرف ما ینتظره

تركت مقعدھا واتجھت إلى الشرفة.. أرادت لفت نظ�ره 
إلیھا قبل السماح لنصف جسدھا العلوي بالتدلي كأنھ�ا 
تحاول األمساك بشيء ما .. جسدھا الرش�ی�ق الش�ھ�ي 
بتلك النھدین المتدلیین كتفاحتین كبیرت�ی�ن م�ن ال�ج�ن�ة 
تحوفھما المالئكة جعلھ ینسى في التو ما كان یفكر ب�ھ 
ثم منظر األشجار وثمارھا المتساقطة مما م�أل ب�راح�ة 
ال��ح��دی��ق��ة واألرج��وح��ة ال��ت��ي ت��وس��ط��ت ش��ج��ی��رات 

ذھب بھ خیالھ لتلك اللیالي التي مضت وھم�ا   الورد ..
یستمعان للموسیقى تحت نور القم�ر .. م�ا زال ی�ذك�ر 

!! أن�ِت   ب�كِ   ھمساتھ لھا وھو یحتض�ن�ھ�ا: أن�ا م�ت�ی�م

مدني وعاصمتي .. أنِت دستوري .. ال أصدق الشھیق 
والزفیر في صدري إذا لم تكوني بینھم�ا .. اآلن وم�ع 

 .كل أكاذیبھا یرفض أبعادھا عن قلبھ
راف�ع�ة رأس�ھ�ا ل�ل�س�م�اء ك�أن�ھ�ا ت�ح�دث   صوتھا وھي

 :نفسھا جعلتھ یعود إلى مكانھ
بدا لي األمر ملء للفراغ الذي ی�ح�ی�ط  في البدایة ..   -

بّي .. فأخذني التیار بعیًدا وال طوق نجاة یحمی�ن�ي م�ن 
الغرق .. ثمة أجزاء من روحي ت�ذوب ب�ی�ن�م�ا ال أف�ع�ل 

 .. شیئًا سوى عد تلك األجزاء
 صوتھا العذب یعید ترتیب األشیاء في حیاتھ ..

نظر إلى ساعةَ م�ع�ص�م�ھ .. ال�وق�ت ظ�ھ�ًرا وال�ن�ع�اس 
یداعب جفونھ .. تمنى أن یكون في فراشھ ك�م�ا ی�ف�ع�ل 
كل یوم بعد الغداء .. أشعل سیجارة لیخ�ف�ف م�ن ش�دة 
التوتر الذي س�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ وی�ط�رد إحس�اًس�ا م�رع�بً�ا 
تسلسل إلیھ من فعل امرأة ال تدرك ھول ما تق�ول وم�ا 
تفعل .. تساءل في سره وھو ینظر لصورة زف�اف�ھ�م�ا: 

 ھل ھذه ھي المرأة التي أحببتھا ؟
شعر كأنھا طفل مدلل مسلح .. ربما ھناك المزید .. ی�ا 

 إلھي كم ھذا مؤلم ؟!
حالةُ سعال خفیفة انتابتھا بعد مغادرتھا الشرفة لتتج�ھ 
صوب الجدار وتنزل من ع�ل�ی�ھ ص�ورة ل�ط�ف�ل ی�رك�ب 
دراجة بیضاء اللون .. وھ�ي ت�ج�ف�ف دم�ع�ھ�ا أع�ادت 

إلى مكانھا بعد أن احتضنتھا بقوة لتھمس لھ  الصورة 
 :وكأنھا خشیت من وجود أحد یتلصص علیھم

الطفل ال ذنب لھ .. أعرف أن�ك أج�ری�ت ل�ھ ف�ح�ص   -
أي ل�ت�ت��أك�د م�ن أن�ك لس�ت وال�ده ..  -أن  -دي  الـ� 

أنا أیًضا لم أكن أع�ل�م .. ل�م ی�ك�ن ف�ي ن�ی�ت�ي  صدقني 
 خداعك أبًدا ..

أخذتھا نوبة بكاء شدیدة جعلت م�ن وج�ھ�ھ�ا ال�ن�اص�ع 
ف�ی�ھ�ا وال   البیاض لوحة لمسافر في م�ح�ط�ة ال وداع

 . لقاء حتى غدا كالیمونة شاحبة
دموعھا الغزیرة أثارت إعجابھ بمھارتھا في ال�ت�م�ث�ی�ل 
والِخداع .. استولى علیھ القلق فأخذ یھز سی�ق�ان�ھ ف�ي 
حین أصابع یده تنقر ع�ل�ى ال�ط�اول�ة ن�ق�ًرا م�ن�ت�ظ�ًم�ا.. 

ت�ل�ب�دت ال�غ�ی�وم ف�ي س�م�اِء   متأھب لفعل أي شيء ..
الغرفة وإنذار بسقوط المطر .. أرسل نظراتھ ل�ألع�ل�ى 

 .محاوالً التماسك ریثما تنتھي من حدیثھا
عادت إلى كرسیھا تنتظر خروج الخادم�ة وھ�ي تض�ع 
صینیة الشاي وتحمل بدالً عنھا الصحون ال�ف�ارغ�ة .. 

 :تفاجأ من قولھا
یدور في رأسك م�ن أف�ك�ار .. ل�ك�ن  أعرف ما الذي  -

أؤكد لك، لم أخنك إال مع السائق فقد كان حب�ی�ب�ي ق�ب�ل 
زواجي منك .. ظھوره ف�ي ح�ی�ات�ي أع�ادن�ي إل�ى أی�ام 
الحب األولى .. معھ نسیت أنني زوجة وأم .. ال أدري 

 كیف طاوعني عقلي على قول ذلك ؟!
الدمع والحزن جع�ل ع�ی�ون�ھ�ا غ�دت كس�ح�اب�ة زرق�اء 

ذلك بإخب�اره إن�ھ  ندیة .. تمنى لو أنھا تصمت و تنھي 
كان مقلبًا كعادتھ، أراد طل�ب س�ك�وت�ھ�ا إال أن�ھ ارت�أى 

 .. اإلستماع إلیھا حتى آخر لحظة
مع شربھ الشاي الساخن فكر للح�ظ�ة ب�رم�ی�ھ�ا خ�ارج 
النافذة أو بالقاء أبریق الشاي فوق رأسھا .. لكنھ یعلم 
أنھ لن یفعل كما كان لم یفعل أي شيء في السابق مما 
مض��ى ب��ی��ن��ھ��م��ا م��ن أی��ام وأح��داث وم��ا ت��دث��رت م��ن 

 .. عشرتھما من ذكریات
إنھ یحبھا كما كان یحبھا منذ أول لقاء بینھما .. وكیف 

 .. كان یصلي من أجل یوم تكون فیھ زوجتھ
 .. !! لكن یا إلھي

ما یحدث اآلن شيء ال یطاق .. ما تفعلھ یجعلھ یش�ع�ر 
بالوحدة ألجلھا، أو ربما ھو وھم في رأسھ فقط وأنھ�ا 

 !لن تكون وحیدة .. أیعقل أنھا تشعر بالوحدة معھ ؟
یحاول جاھًدا لمس العذر لھا .. وفي كل مرة یس�ت�ب�دل 
عذًرا بآخر، شعر ببعض الكراھیة الغریبة لنفسھ .. ال 
یمكن لمثل أقوالھا ھذه أن تكون دون مبرر .. ذل�ك م�ا 
منحھ ش�يء م�ن الص�ب�ر وال�ح�ل�م ف�ي س�م�اع�ھ�ا وق�د 

 .. تجمعت فیھ كل حاالت الفضول
ثم ما لبث حتى ألقى برأسھ بین كفی�ھ وھ�و ف�ي ح�ال�ة 
وجل كأنھ غیر مصدق ل�م�ا یس�م�ع�ھ ول�م�ا ی�ق�ع ع�ل�ى 
مسامعھ من تلك الكلمات التي كأن�ھ�ا ك�رات م�ن ج�م�ر 

 .. فوق سطح قلبھ
جال في خیالھ تلك اللیلة التي راقصھا بھا بینما المطر 

 .. أنساب عبر ثیابھما التي التصقت بجسدیھما
ما حدث لھ كان فوق التصور، ف�وق ال�ق�درة ل�ك�ن�ھ ل�م 

 ..یكن فوق طاقتھ
 .. فما زال یملك من الطاقة ما یكفي لسماعھا

 .. ھنا
وفي لحظة فاصلة من الزمن دخل طفلھما ذو الخمس�ة 

ثم نظر إلیھا  أعوام.. عانقھ كما لم یعانقھ من ذي قبل 
 كأنھ یقول ما ذنب الطفل؟

نظرت إلى ابنھا الذي قالت عنھ ذات م�رة إن�ھ إ ن�ت�اج 
حبھما بینما تنھیدة خرجت من بین أنفاسھا كان الطفل 
ینظر نحوھما بعینین حائرتین حزینتین كأنھ یع�ل�م ب�م�ا 
یجري .. طلب منھ األب الذھاب لیلع�ب ب�ع�د أن وع�ده 
بحب أنھ سیجل�ب ل�ھ ھ�دی�ة س�ت�ك�ون م�ف�اج�ئ�ة تس�ره 

 .. كثیًرا
 :جاء صوتھا متوسالً لینقذه من نفسھ

أرید لروحي أن تتعرى من ثوب الدنس .. ت�ذك�ر أن�ن�ي 
فال تتركني ألقدام البشر كي تسحقن�ي ..  اآلن محطمة 

 .ال تدع الغربان تقترب من جثتي
سأقتلھا .. حتًما سأفعل .. لقد نفذ صبري .. قال�ھ�ا م�ع 
نفسھ وھو ینظ�ر إل�ی�ھ�ا ت�ج�ل�س ع�ل�ى ال�ك�رس�ي وق�د 
وضعت بحركة مس�رح�ی�ة رأس�ھ�ا ب�ی�ن ك�ف�ی�ھ�ا ق�ائ�ل�ة 

 :بصوت رسم النھایة
طلبت من الخادمة الذھاب بحقائبي إل�ى الس�ی�ارة ..   -

تركت بعًضا منھا في الخزانة ألشعر أن جزًءا من�ي م�ا 
 ..  زال ھنا، سأشتاق إلى كل شيء

نبرة صوتھا الدافىء أی�ق�ظ ال�ح�ن�ی�ن داخ�ل�ھ.. راودت�ھ 
فكرة احتض�ان�ھ�ا ف�ي ت�ل�ك ال�ل�ح�ظ�ة.. ف�ع�ط�رھ�ا ذّك�ره 
بالسریر.. تملكتھ رغ�ب�ة ش�دی�دة ف�ي دع�وت�ھ�ا ل�غ�رف�ة 

لمس یدھا وتقبیل شفتی�ھ�ا ال�م�ك�ت�ن�زت�ی�ن  النوم .. إلى 
لقد اشتاق لھا كثیًرا ، لكنھ یعرف العواقب إن ط�ل�ب   ،

 .. ذلك اآلن
وھو یغادر مكان�ھ .. أط�ف�أ س�ی�ج�ارت�ھ وارتش�ف آخ�ر 

 :قطرات الشاي لیقول لھا
 ھل انتھیِت ؟ -
 ..  ال !! ھناك شيء آخر البد من أخبارك بھ -
 ..  الحاجة بِك لذلك -
 !ولَِم ؟ -
 ..  ألني أعرفھ  -
 

   ااف
 
 
 
 
 

 فوز حمزة /بلغاریا
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  اللیل یالیلى یعاتبني         ویقول لي سلّم على لیلى
كثیرون ھم الذین یتعشق�ون ھ�ذه األغ�ن�ی�ة وی�رددون�ھ�ا 
بصوت مطربھا ودیع الصاف�ي وب�أص�وات غ�ی�ره م�م�ن 
تبعھ لكن أغلب ھؤالء الیعرفون صاحب ك�ل�م�ات�ھ�ا ال�ت�ي 

 استھوتھم طیلة فترة عشقھم لھا.
ومن ال�م�ؤس�ف ح�ق�ا أن ی�أخ�ذ ال�م�ط�رب دائ�م�ا م�وق�ع 
الصدارة من اھتمام المستمعین ومن ثم ی�ل�ی�ھ ال�م�ل�ح�ن 
دون أن یكون لصاحب القدحة األولى مكان في ك�ل ھ�ذا 

 األمر.
ولھذا البّد أن یسلط المثقفون ممن یت�ع�ش�ق�ون األغ�ان�ي 
الجمیلة الضوء على أصحابھا الذین كانت لھم اإلط�الل�ة 
األولى على اإلبداع من خالل كلماتھم التي أتت ب�ال�ل�ح�ن 
الجمیل والصوت الرخیم من بع�د .ن�ع�م ھ�ذا ھ�و واج�ب 
المثقف من المستمعین ال�م�ت�ع�ش�ف�ی�ن ل�ل�ك�ل�م�ة األن�ی�ق�ة 
واللحن الجمیل فغیر المثقف ل�ی�س م�ع�ن�ی�ا االّ ب�ال�ط�رب 
والتصفیق للجمال دون أن یكون مھتما بالمنابع األص�ل 

 لھذا الجمال .
ھذه األغنیة التي سمعتھا من زمن طویل قد استھوت�ن�ي 
كثیرا وتعشقتھا وعشقتھا كثیرا كغی�ري م�ن ك�ل ال�ذی�ن 
عشقوھا وتغنوا ب�ھ�ا.م�ا أن أدرت م�ق�ود ال�ب�ح�ث ع�ن 

الش�اع�ر  صاحبھا األول (شاعرھ�ا) ح�ت�ى أب�ل�غ�ن�ي ب�أن�ھ
المصري الفیلسوف (مصطفى محمود) مصط�ف�ى ك�م�ال 
محمود حسین ال محفوظ من األشراف ینتھي نسبھ الى 

 زین العابدین بن الحسین بن علي.
 

  2009وتوفي فیھا عام  1921ولد بمصر عام 
  عاما.87عن عمر ناھز 

عاش في قریتھ بالمنوفیة بجوار مسجد الم�ح�ط�ة ال�ذي 
یعد أحد مزارات الصوفیة الشھیرة في مصر م�م�ا ت�رك 
أثره الواضح على أفكاره وتوجھاتھ وك�ان م�ت�ف�وق�ا ف�ي 
دراستھ ویجادل أس�ات�ذت�ھ ح�ت�ى ض�رب�ھ م�درس ال�ل�غ�ة 
العربیة فغضب وانقطع عن الدراسة لمدة ثالث س�ن�وات 
إلى أن ترك المدرس المدرسة فع�اد مص�ط�ف�ى م�ح�م�ود 

 لمواصلة الدراسة.
 

 من اقوالھ الخالدة
لكل منا روح ترتفع بقدر صفائھا وشفافیتھا، على ح�ی�ن 

  تتھابط األرواح الكثیفة إلى ظلمات سحیقة.
اإلنسان ھو إنسان فقط إذا استطاع أن یقاوم ما ی�ح�ب  -

ویتحمل ما یكره وھو إنسان فقط إذا س�اد ع�ق�ل�ھ ع�ل�ى 
بھیمتھ وإذا ساد رشده على حماقتھ وت�ل�ك أول م�الم�ح 

  اإلنسانیة.
  ال یشبع أھل األمل من خیبة األمل. -
لیس عیبا أن نكون فقراء.. ولكنھا جری�م�ة أن ن�ك�ون  -

  متخلفین.
الفرح الوحشى والمرح العنی�ف والض�ح�ك ال�م�ج�ل�ج�ل  -

حاالت التدل على السعادة، إنھا تشنجات البؤساء الذی�ن 
یریدون أن یأكدوا ألن�ف�س�ھ�م ول�ل�ن�اس أن�ھ�م ی�ف�رح�ون 

  بشدة.
قد تكون السعادة أحیاناً فى ت�رك األش�ی�اء، أك�ث�ر م�ن  -

  الحصول علیھا.
وإذا جعلت سعادتك فى تص�ف�ی�ق اآلخ�ری�ن ف�اآلخ�ری�ن  -

  یغیرون آراءھم كل یوم.
  لو دخل كل منا قلب اآلخر ألشفق علیھ. -
  كلما عظمت األھداف.. طال الطریق. -
ال تحزن عند الصدمات، فلوالھا لبقینا مخدوعین لمدة  -

  طویلة، ھى قاسیة لكنھا صادقة.
عامل الناس بجمال قلبك وطی�ب�ت�ھ، وال ت�ن�ت�ظ�ر  -

رداً ج�م�ی��الً، ف�إن نس��وھ�ا ف��ال ت�ح�زن، ف�ا� ل��ن 
  ینساك.

جرب أال تشمت وال تك�ره والت�ح�ق�د وال ت�ح�س�د  -
والتیأس والت�ت�ش�اءم.. وس�وف ت�ل�م�س ب�ن�ف�س�ك 
النتیجة المذھلة.. سوف ترى أنك یمكن أن تشفى 

  من أمراضك بالفعل.
السعادة فى معناھا الوحید الممك�ن.. ھ�ى ح�ال�ة  -

الصلح بین الظاھر والباطن بین اإلنسان ون�ف�س�ھ 
واآلخرین وبین اإلنسان وبین هللا فینسكب كل من 

  ظاھره وباطنھ فى اآلخر كأنھما وحدة.
 

لھ الع�دی�د م�ن ال�م�ؤل�ف�ات وال�ك�ت�ب ف�ي م�ج�االت 
  متعدة.

 الشفاعة  •
 التوراة  •
 أینشتاین والنسبیة  •
 من أسرار القرآن •
 لغز الحیاة •
 ال لرجم الزانیة •
 حقیقة البھائیة  •
  محمد صلى هللا علیھ وسلم  •

طغت العدید من أجناس األدب والفكر وال�ف�ل�س�ف�ة 
على جنس الشعر في إبداعھ الثري الذي یعد كنزا 
من كنوز الثقافة العربیة في العصر الحدی�ث .ول�م 

  اتوصل حقیقة لمعرفة سبب ذلك.
 

 القصیدة
 اللیل یا لیلى یعاتبني

 ویقول لي سلم على لیلى
 الحب ال تحلو نسائمھ

 إال إذا غنى الھوى لیلى
  اه اال اذا غنى الھوى لیلى

 
 دروب الحي تسألني

 ترى ھل سافرت لیلى
 وطیب الشوق یحملني

  إلى عینیك یا لیلى
 

 ألجلك یطلع القمر
 خجوالً كلھ خفر

 وكم یحلو لھ السفر
  مدى عینیك یا لیلى

 
 لنا األیام تبتسم

 وال ھمس وال نغم
 وماذا ینفع الندم

  ندیم الروح یا لیلى
 

 رجعت ألم أحالمي
 وأحیا بین أنغامي
 وغاب ربیع أیامي
  ولیلى لم تزل لیلى

................... 
3/5/2022 

أ  و 
 
 

تركیا عالء األدیب/  

 

 الشاعرة نسرین صایغ

  مالبورن -استرالیا  
 

 

 لَْم تَُكْن َزْیتًا!

�افِ�نَ�اِت اْل�ِج�یَ�اِد فِ�ي  ْمعَةُ اْلھَْیَماُء اْلُمَجنَّ�َح�ةُ َك�الصَّ تِْلَك الدَّ

�غَ�ِف  َخیَاالتي، اْلُمْنفَِرطَةُ َكُسْبَحٍة اْرتَحلت إلى َملَُكوِت الشَّ

 اْلُمَراِدِف لِْلَمْوِت، َعلَى َسِریِر اْلُمْستَِحیِل.

اْلُمْنفَلِقَة،  َكاْل�َح�بِّ َوال�نَّ�َوى فِ�ي ُم�َزاِج�یَ�تِ�ي اْل�ُم�ف�رطَ�ة، 

 اْبتَِساَمتِي اْلُمْنطَِویَِة َعلَى ُسْخِریٍَة،

�َدى اْل�بَ�اّر لِ�ْألَنَ�ا اْل�ُم�َدلَّ�لَ�ِة ف�ّي انَ�ا  َالَءاتِي اْلُمولَعَة بِ�الصَّ

النَّ�ْرِجِس�یَّ�ة اْل�ُم�ْق�تَ�نِ�ِص�ة لِ�ْل�بَ�َص�ِر م�ن ج�ن�ائ�ن اْل�َم�ْن�فَ�ى 

  َكالطَّاُووٍس.

�یَ�اِء لِ�تَ�ْش�ُرَق ب�ي  لَْم تَُكْن َزْی�تً�ا! َح�تَّ�ى اْس�تَ�أْثَ�رْت بِ�الضِّ

  بِاْلقُْرُمِزيِّ النَّاِزِف َوَما یَِشعُّ ِمْن سَالٍف نَابَت فِي اْلَمَرایَا

  فِي لَْحظٍَة ِھْستِیِریٍَّة َواْنِكَساٍر اْشبَْھ بِقِیَاَمة

نِي، إِلَى فَْرُدوِسي اْلَمْفقُود نِي ویْستَفِزُّ  یْستَفِزُّ

 الَى َسْبِع ِسنِیَن َسنَابَِل ُحبٍّ ُحْبلَى بِاْلفََراِغ،

إلى صْفَصافَة بَّكاَءة تَتَفَ�قَّ�ُد ال�ظِّ�لِّ ال�نَّ�ائِ�م فَ�ْوَق اْل�عُ�ْم�ِق  

ِحیِق، تْعتَِذُر لِْلغُْصِن اْلَكِسیِر َعْن َزْوبَعٍَة َمْذنبَة.  السَّ

لَْم تَُكْن َزْیتًا، بَْل َدْمعَةً ھَاِربَةً إلى َغَرٍق َما، الَى َرْك�َم�َج�ٍة 

فَِق اْلبَِعیِد اْلبَِعید....   َما، إِلَى الشَّ

 

 ...*اَى اَر *
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دخلت أنا ونایي نخاطب بعضنا، ألومھ تارة ویعاتبني أخرى،    
حتى ترك یدي وسقط منھا معترض�اً، رج�وت�ھ أن ی�ب�ق�ى م�ع�ي 
لحین انتھاء الحفل، رفعت�ھ م�ن األرض، ف�خ�م ص�وت�ھ ع�ق�اب�اً 

 لخوفي:
 ھص.. أخفض صوتك. -

صمتنا لدقائق.. الكراسي امتألت بالكمنجات والتشیلو ... ھناك 
بیانو أیضاً، فقط أنا من ج�ل�ب�ت ال�ن�اي وھ�و م�ازال ی�ع�ن�ف�ن�ي، 
صخب اآلالت وضحكات العازفی�ن أش�ع�رت�ن�ي ب�ال�دوار، رف�ع�ت 
رأسي إلى األع�ل�ى وخ�ف�ض�ت�ھ بس�رع�ة ك�ان�ت األض�واء ت�م�أل 
السقف، جعلتني ازداد غواشاً، استمریت أبح�ث ع�ن ض�ال�ت�ي، 
عازفو آالت النفخ توزعوا في المقاعد األخیرة ل�م أك�ن أرغ�ب 
ف��ي ال��ج��ل��وس ھ��ن��اك، ق��د ی��غ��ط��ي ع��ل��ي ع��ازف ال��ب��وق أو 

 السكسفون، عازف الترامز أیضا بالقرب منھم.
أین سأجلس؟ سرُت بین الكراسي؛ ل�ع�ل�ي أج�د ك�رس�ی�اً خ�ال�ی�اً 
بالقرب من آلة اعرفھا، ولكني وجدت كرسیین خالیین، ب�ج�ن�ب 
بعض، استغربت، وضعت الناي على أحدھم�ا، وإذا ب�األض�واء 
 تنطفئ واآلالت تصمت.. نادیت: من ھناك؟ من أطفأ األضواء؟

العود یعزف، رنت في أذني نغماتھ، ازدادت دقات قل�ب�ي، ح�ت�ى 
 سرق لبي، من یا ترى یعزفھا؟

 ھل من انتظرت سیأتي؟
عادت األضواء تنیر قاعة االوركست�را، وص�وت ال�ع�ود م�ازال 
یداعب نوتاتھ، جلست على ال�ك�رس�ي وأمس�ك�ت ن�ای�ي ألق�ن�ع�ھ 
بالرد علیھ، حتى ط�اوع�ن�ي وع�زف�ن�ا م�ع�ا، ج�ذب�ت م�ع�زوف�ت�ي 
مشاعره، لیبرز من خلف الستار مع ع�وده ال�م�ط�رز ب�ك�ل�م�ات 
العشق، تقدم نحوي بخطوات بطیئة، ع�ی�ن�اه ت�رم�ق�ان�ي ب�ح�ب، 
احمرْت وجنتاي وذاب جفني، اقت�رَب أك�ث�ر، ال�ع�ازف�ون ع�ادوا 
لصخبھم كل منھم استقر على مقعده وأمسك بآلتھ، ج�ل�س ھ�و 

 بقربي دون أن ینبس بكلمة، فتمتمت قائلة:
 لَم لْم تجلس مع أقرانك من عازفي العود. -
 قُربك ھو من یجعلني أعزف بشوق. -

بدأت الحفلة وال�ك�ل ع�ل�ى أھ�ب�ة االس�ت�ع�داد، ال�ن�وت�ات ت�ع�زف 
والعازفون یتصببون عرقا كل منھم عاش مقطوع�ت�ھ، ت�ب�ادل�ن�ا 
النظرات بین صد ورد ولوھلة شعرت بأن أخ�رى ن�ظ�رت إل�ی�ھ 
لیبادلھا النظرة بمثلھا ف�ع�زف�ت ب�ن�ای�ي ب�غ�ض�ب، ح�ت�ى ط�رق�ت 
المعزوفة مسامعھ، وعاد بأنظاره إل�ي ل�ی�ع�زف ب�ع�وده ال�رن�ان 
معتذرا عن غفلة عینیھ، فبادلتھ ب�اب�ت�س�ام�ة رق�ی�ق�ة، وع�زف�ت 
بحب وشجون (أنا لیك على طول خلی�ك ل�ی�ھ)، ردھ�ا ب�ع�ی�ن�ی�ن 
أصابھما الغرور وأصابع شعرت بالحنین لیعزف (أنا لیك ع�ل�ى 
طول خلیك لیھ). رفعت الكراسي وغادرت اآلالت لیبق�ى ال�ن�اي 

 والعود یعزفان لحن الشوق.

 مي   
 

 العراق/شیماء نجم عبد هللا

ا ا ا  روا  
  ا ازام ن  

 
 

  بغداد العراق/ / رند علي
 
 

بین األدب وعلم النفس رابط جوھري وھو سلوك اإلنسان ودواخلھ، ففي 
و من الصعب أن . البدء كان األدب النفسي نوًعا من التنفیس عن النفس

نقول أن ھناك أدباء بعینھم درسوا علم النفس بشكلھ التجریدي وأمسكوا 
ال، األمر لیس ب�ھ�ذه  .بأقالمھم ثم صاغوا لنا أدبًا یعبر عن مشاكل النفس

الطریقة ألن صراع اإلنسان وحیرتھ واضطرابھ مع نفسھ ھ�و أم�ر ب�ال�غ 
الحیرة والتعقید، فما یشغل اإلنسان في وقتھ الحالي وصراع�ات�ھ وی�م�ث�ل 

  .یھتمون ویحاولون عالجھ في أعمالھم األدبیة منذ األزل  حیًزا كبیًرا من جزئھ الداخلي ھو ما كان األدباء
 

  .. بین الحب والحریة
ھل یمكن ان یكون الحب عدًو للحریة ؟ وھل یمكن ان یكون المرء سجین لحریتھ ؟ ھذه االسئلة تطرح�ھ�ا روای�ة ھ�ل 

، وھي روایة نفسیة عمیقة الداللة مث�ل   (دار المدى ) تحبین برامس للكاتبة الفرنسیة فرانسواز ساغان الصادرة عن
أغلب روایات ساغان تناقش فیھا الذات الكاتبة عدة مواضیع لھا ابعاد نفسیة مثل مشاعر الخوف من التقدم في السن 

  . مع عدم االستقرار العاطفي ، والرغبة ، والحریة، والحب من طرف واحد
 

  .على مسرح الروایة ثالثة ابطال تترواح مصائرھم بین عدة احتماالت والشُك في حقیقة مشاعر الُمقابل
ومنذ بدایة الصفحات االولى للروایة نالحظ ان طابع الحزن الشفیف یسیطر على اج�واء ال�روای�ة ال�م�ف�ع�م�ة ب�رائ�ح�ة 

ال�ح�ب�ی�ب  (روج�ي ) بلغت األربعین من عمرھا وھي تعیش في عالقة عاطفیة مع حبیبھا (پول ) العزلة فبطلة الروایة
  . المقید بحریتھ

روجي العاشق للحریة الملول الذي یضجره االلتزام والتكرار الذي یملئ ایامھ بالعمل والنساء ورغم ھذا الیستطیع ان 
عمق حبھا لھ وم�دى ت�أث�ی�ره   یستغني عن حبیبتھ پول ، یتركھا ألیام ، یغض النظر عن مسؤولیاتھ تجاھھا فھو یعلم

  . علیھا لكنھ الیكترث بشعورھا ومخاوفھا وإحساسھا بالوحدة واحتیاجھا كأمرأة الى وجود حبیبھا بجانبھا
ت�ل�ك ال�ح�ری�ة  . ال یمكنھا ان تعترف لروجي بأنھا متعبة ، بأنھا لم تعد تحتمل ھذه الحریة التي تسود بینھما كقان�ون"

  " التي التخدم غیره والتي التمثل بالنسبة إلیھا احیاناً سوى الوحدة
  . حیاة ھادئة في العلن لكن تعتمل باألسئلة الضاجة والقلق في العمق (إبتسامة ما ) في ھذه الروایة تصف لنا صاحبة

 
 .نعم، فقد كان نزیھاً  .عرف دائماً كیف یقول لھا مالذي تمثلھ بالنسبة إلیھ وأنھ ھكذا وأنھ الیرید أن یخفي عنھا شیئاً "

لكنھا كانت تتسائل ماإذا كانت النزاھة، النزاھة الممكنة الوحیدة في ھذه الحیاة المستعصیة، التقتضي أن یحب ال�م�رء 
  . " حتى لو عدل عن تفاصیلھ األثیرة ألجل حاجة اآلخر . كفایة كي یجعل ھدفھ ھو إسعاد اآلخر

وھكذا تظل پول تعاني من وحدتھا وقلقھا ویظل روجي ھارباً من مسؤولیاتھ تجاھھا الى این یدق باب�ھ�ا ال�ح�ب م�رة  
  . لكنھ حب مختلف تماماً عن حب روجي لھا ! اخرى

بأربع عشرة سنةً ینظم ھنا الى منظمومة السرد وھو الشاب الذي تختبر م�ع�ھ پ�ول ع�الق�ة   سیمون الذي یصغرھا بـ
  ( ! لماذا دائماً تعشق الروح ُمعذبھا ) عاطفیة جدیدة لكن

رغم كل محاوالت سیمون لجعل پول عاشقة لھ لكنھا لم تحبھ بقدر اعجابھا بحبھ لھا ، عش�ق�ت پ�ول اھ�ت�م�ام�ھ ب�ھ�ا 
وم�ن ث�م  "ھل تح�ب�ی�ن ب�رام�س؟" عشقت إحساسھا عندما كتب لھا رسالة سائالً إیاھا  ورومانسیتھ المفرطة معھا ،

ح�ی�ث تس�ت�رج�ع ف�ي  "ھل تحبین ب�رام�س" یدعوھا إلى حفلة موسیقیة، مما یتداعي إلى خیال بول عندما تقرأ عبارة
 .اللحظة التى سمعت فیھا تلك العبارة للمرة األولى وھي في السابعة عشرة من عمرھا  ذكریاتھا

ل�ك�ن�ھ اخ�ی�راً یض�ی�ق ذرع�اً   ورغم ھذا كلھ التستطیع پول نسیان روجي الذي تمنحھ الكاتبة كل الحری�ة ف�ي ال�روای�ة
التي رغم انھا وجدت كل ماتتمناه في عالقتھا مع سیمون إال ان روجي مازال ھو من  )پول (بحریتھ راغباً بالعودة الى

  . یملك مفتاح قلبھا
 "سألحق بك األذى وانا أكن وداً لك بال حدود"

رغم قرار پول بإنھاء عالقتھا مع سیمون والعودة إلى روج�ي اال ان 
الذات الكاتبة توضح لنا في اخر مشھد م�ن مش�اھ�د ال�روای�ة أھ�م�ی�ة 

ھو الذي یجعل الروح تزھر، سی�م�ون م�ع   االھتمام بالحب، فاالھتمام
انھا لم تبادلھ نفس المشاعر إال ان�ھ ك�ان رم�ز ل�ل�ع�اط�ف�ة ال�ج�ام�ح�ة 

  . والشباب في حیاتھا
خرج سریعاً تاركاً اغراض�ھ. ل�ح�ق�ت ب�ھ. م�ال�ت ع�ل�ى ال�دراب�زی�ن، "

 : سیمون سیمون، واضافت دون م�ع�رف�ة الس�ب�ب : صرخت باسمھ
  .. " أنا اآلن عجوز . سیمون أنا عجوز

 تمت معالجة الروایة سی�ن�م�ائ�ی�اً ف�ت�م ت�ح�وی�ل�ھ�ا إل�ى ف�ی�ل�م ب�ع�ن�وان
Goodbye Again إنجرید بیرغمان وأنتوني بیركنز . 1961 عام . 

، (2004سبتمب�ر  24 .ت - 1935 یونیو 21 .و) : فرانسواز ساغان
اسمھا الحقیقي فرانسوا كواریھ، ھي كاتبة مسرحیات، روائیة وكاتب�ة 

امتدح�ھ�ا ف�رانس�وا م�وری�ا ع�ل�ى الص�ف�ح�ة األول�ى  .سیناریو فرنسیة
اش�ت�ھ�رت س�اغ�ان ."وحش صغی�ر آس�ر" بجریدة لو فیغارو بوصفھا

 .بالمواضیع العاطفیة القویة لشخصیات ثریة وبورجوازیة ضائعة

تُعد فرانسواز ساغان من أبرز الشخصیات األدبیة في النصف ال�ث�ان�ي 
 .من القرن العشرین بسبب موضوعاتھا وأسلوب حیاتھا الشخصیة

 

 



یعبر الفنان "الموسوي" عن الحیاة م�ا     
وراء الطبیعیة، ل�غ�ة ال�وج�ود ف�ي ج�وھ�ر 
الروح حقیقة العالم المخفي، حی�ث یص�ور 
بانوراما اإلنسان بعین طائر مھاج�ر، وإذا 
كان حقاً إن لكل امرئ من إسم�ھ نص�ی�ب، 
فمن إسمھ المتأصل من ساللة الجمال أخذ 
ھذا الفنان الصفتین : إنع�ت�ق م�ن ال�ق�ی�ود 
م�ب��ك��راً وخ�اض رح��ل��ة اك�ت��ش��اف ال��ذات، 
وال�ب��ح�ث ع�ن ال�ل��وح�ة ب�ج��راءة وإی��م��ان 
كبیرین، وروى لنا عبر سیل ال ینقطع م�ن 
األل��وان ال��م��غ��ام��رة قص��ت��ھ ال��ذات��ی��ة م��ع 
االغتراب، بطریقة ابداعیة تأسر كل ن�اظ�ر 
ب�أس�ل�وب ی�ب�رز ف�ی�ھ ال�ب�ح�ث ال�ت�ش�ك�ی�ل��ي 
العمیق، الذي یعبُر ع�ن ج�م�ال�ی�ة ودالالت 
رمزیة وبصریة إلظھار ما ھو موجود من 
مظاھر طبیعیة أو ح�االت بش�ری�ة، ح�ی�ث 
تجاوز جمیع العقبات في ت�ل�وی�ن األش�ك�ال 

والخطوط الھندسیة وصقل مھ�ارة ع�ال�ی�ة 
ث�الث�ی�ة األب�ع�اد ت�م�ی�زت ف�ي  في أعم�ال�ھ 

ب��ت��أث��ی�رات وإی��ح��اءات  أغ�ل��ب��ی��ة أع��م��ال��ھ 
الزخرفة والرموز بی�ن ال�رؤی�ة الص�وف�ی�ة 
واإلبداع الفني، وانتقل الى م�راح�ل ف�ن�ی�ة 
متقدمة واح�ت�راف�ی�ة م�ت�ن�وع�ة ل�ت�ش�ك�ی�ل�ھ 
تكوینات الحروف بشكل م�ت�داخ�ل ب�ال�ل�ون 
ف��ي ح��رك��ة ت��ت��م��اوج ب��ھ��ا ال��ح��روف م��ع 
األشكال الھندس�ی�ة ك�أن�ھ�ا أی�ق�ون�ة ب�ح�ور 
شعریة، ال تخلو من المزواجة مع ن�غ�م�ات 
وإیقاع الموسیقى الصوفی�ة ل�ذل�ك ن�ل�م�س 
في مرونة ریش�ة "ال�م�وس�وي" واردات 
ال��ح��ب ال��ت��ي ی��ھ��ت��دي ب��ھ��ا ال��م��ت��ذوق��ی��ن 

 والعاشقین بمنارة الحكمة. 
وبفضل قدراتھ اإلبداعیة وموھبتھ الفنیة، 
جس��د ح��روف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ی��ة وروح 
جمالیتھا ل�ی�ج�م�ع ب�ی�ن ال�ومض�ة ال�ف�ن�ی�ة 
واالضافة الجمالی�ة م�ن زاوی�ة ال�ح�داث�ی�ة 
ل�ل�ت�راث الص�وف�ي األص�ی�ل وت�ت�م�ای�ل ف�ي 
تناسق مع حركات ید "الموسوي" مكونً�ا 
لوحة فنیة قوامھا الجمال والدقة واالب�داع 
وھو یعتبر فن الھندسة اإلسالمیة وال�خ�ط 
العربي ھ�وی�ت�ھ ال�م�وازی�ة ال�ت�ي ی�ق�دم�ھ�ا 
للمت�ل�ق�ي ع�رب�یً�ا ك�ان أو أج�ن�ب�یً�ا، ح�ی�ث 
إستطاع أن ی�ك�ون م�ن ت�راث�ھ الش�خ�ص�ي 
والروحاني وخب�ای�ا الش�ع�ور وال�ال�ش�ع�ور 

تساعده م�روج  مادة فریدة إلعمالھ الفنیة 
خیالھ الطف�ول�ي ب�أن ی�ك�ون ل�ن�ا إب�داع�ات 
حلیة الطراز الملكي، لتراث العرب ب�أب�ھ�ى 
حلةٍ  الت�ي ت�ول�د ف�ی�ن�ا ال�م�ت�ع�ة ال�روح�ی�ة 
والبصریة و یستقبلھا المت�ل�ق�ي ب�ال�ت�ق�دی�ر 
واإلعجاب والتعلق بش�غ�ف ب�ی�ن ش�ف�اف�ی�ة 
عوالم نھج الحب وال�ج�م�ال ل�ھ�ذا ال�ف�ن�ان 

     . الصوفي
  

 " الوان االغتراب"
لقد كان اإلغتراب األرض ال�خ�ص�ب�ة ال�ت�ي 
نمت فیھا روح الفنان الصوفي الم�وس�وي 
ف��اس��ت��ع��رض م��ع��ان��ي أل��وان اإلغ��ت��راب 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة وع��ای��ش ت��ج��رب��ة وج��دان��ی��ة 
ووج��ودی��ة، ب��ح��ت��ھ ذات أب��ع��اد دی��ن��ی��ة 
میتافیزیقیة، ویبدأ عالمھ الفني التشك�ی�ل�ي 
بقصة خروج اإلنسان من الجنة وھ�ب�وط�ھ 
إل��ى االرض ال��ذي ی��ق��دم م��ع��ن��ى م��غ��ای��راً 
لالغتراب تماماً : كان�ف�ص�ال األنس�ان ع�ن 
هللا، وحول إحساس اإلغتراب الى وس�ی�ل�ة 
لمالقاة الح�ب�ی�ب ف�ی�خ�رج ل�واع�ج الش�وق 
وزفرات ال�ح�ی�رة ال�ت�ي ت�ت�أج�ج ف�ي س�ب�ر 
أغواره ال�روح�ی�ة وال�وج�دان�ی�ة، ال ت�ھ�دأ 

وت��ن��ط��ف��ئ ح��ت��ى وق��ت ال��وص��ال إلن��ھ ال 
یستسیغ ف�ك�رة ال�ھ�ج�ر وی�رق�ى إل�ى ت�ل�ك 
المراقي في سفر روح�ي ی�ج�ع�ل�ھ م�غ�ت�رب�اً 
روح�ی�اً وك�ون�ی�اً، وھ�ن��ا ی�ك�ون ال�ف�ن م��ن 
وس��ائ��ل ال��ت��ع��ب��ی��ر ع��ن ح��ال��ة اإلغ��ت��راب 
وتخفیف عن وطأة الشع�ور ب�ھ وی�ت�ج�اوز 
معاناتھ، الى فضاءات ال�ح�ری�ة اإلنس�ان�ی�ة 
وت�ح��رر م�ن ق��ی�ود ع��ادات وال��ت��ق�ال��ی��د ال 
تتوافق مع طبیعتھ الفط�ری�ة، ف�ی�ص�ل ال�ى 
السالم الداخلي والتص�ال�ح م�ع ال�ذات ف�ي 
تكوینھ العقلي والروحي، وتنمیة المع�رف�ة 
والثقافة العامة، وفھم أصول الحك�م�ة ف�ي 
الوجود. ودالئل نظریة وحدة ال�وج�ود آث�ر 
ت��ج��ل��ی��ات ال��ق��درة االل��ھ��ی��ة، و ب��أن هللا 
والطبیعة حقیقة واحدة، ل�ی�ع�ب�ر ع�ن ھ�ذه 
الفكرة في مجموعة من لوحات تش�ك�ی�ل�ی�ة 
عرضت في مع�رض�ي االخ�ی�ر ف�ي م�دی�ن�ة 
دب��ي ب��اس��م (وح��دة ال��روح ف��ي رح��اب 

   الطبیعة).
ت��ج��رب��ة "ال��م��وس��وي"  ن��رى م��ن��ظ��ور 

روحانیة صادقھ فتح أبوابھا التأملیة عل�ى 
مصراعیھا فبذل قصارى ج�ھ�ده م�ن أج�ل 

ف�ل�س�ف�ة  بلوغ ما یصب إلیھ التماھ�ي ب�ی�ن
روح���ان���ی���ة وروح���ی���ة م���ن م���ن���ظ���ور 
"ب�اراس��ای��ك��ول�ج��ي" وف��ل�س��ف��ة ت�اری��خ��ی��ة 
حضاریة عربیة من منظور آخر أس�ت�غ�رق 
بحوثًا في فلسفة وحدة الوجود ، ث�م ع�ب�ر 
ع��ن ف��ل��س��ف��ة وح��دة ال��روح ف��ي رح��اب 
الطبیعة لعدة سنوات، وبعد ذلك وصل ال�ى 
لذة االستمتاع بھذه الم�ع�ایش�ة ال�وج�ودی�ة 
فأستخدم سندات خزینھ الثقافي والمعرف�ي 
بتط�وی�ر أدوات مش�ت�رك�ة ت�ن�م�ي وس�ائ�ل 
ت��ع��ب��ی��ره، ع��ن ف��راس��ة ف��ن��ون ال��ع��م��ارة 
اإلسالمیة بإعتبارھا منصة رائ�ده یس�ت�ن�د 

 . علیھا في تعزیز أبعاد االبتكار واالبداع
  

 " اغتراب الفنان المبدع"
إن تجربة الفنان الصوفي ال�م�ب�دع "إی�اد  

الموسوي" رغم ما تتضمنھ م�ن ج�وان�ب 
 جمالیة وفلسفیة،

اإل إن��ھ��ا ت��خ��ب��يء ك��ث��ی��ًرا م��ن ال��ط��ال��س��م 
وال��رم��وز الص��وف��ی��ة، ف��ي االس��ت��ب��ط��ان 
وال�ك��ش�ف ون��ف�ذه ال�رؤی��ة ال�روح��ی�ة ال��ى 

  التسامي المیتافیزیق
واالغ��ت��راب ف��ي م��ث��ل ح��ال��ة ال��ف��ن��ان 

 "الموسوي" 
(یستخدم إلیضاح الطابع ال�ذات�ي ل�ت�ج�رب�ة 
إصالح الملكة االنسان�ی�ة وك�ذل�ك ت�ن�ش�ی�ط 
ملكة الحدس (البصی�رة)، وھ�ذه الص�ف�ات 

بمجملھا عوامل (تخصیب) لتجربة اإلبداع 
الفني بشكلھا الغیر االعتیادي، یخرج ع�ن 
المألوف، حیث تمكن الفنان "الموس�وي" 
المبدع من السیطرة علیھا إرادیًا وأخ�ذت�ھ 
إلى رفعة إصالح ال�ذات ف�ي س�ل�وك ن�ھ�ج 
التصوف، تعتبر من الناحیة االج�ت�م�اع�ی�ة 
"السیسیولوجیة"، منف�ت�ح�ة وم�ت�واص�ل�ة 
في ع�ال�م�ھ ال�خ�اص ع�ل�ى أف�اق ال�ح�ی�اة، 
ونوافذ األمل التي لھا تأثیر ك�ب�ی�ر وبش�ك�ل 
إیجابي في الحیاة العملیة الواقع�ی�ة ل�ل�ف�رد 
والمجتمع ف�ن�ج�د ف�ي أع�م�ال�ھ، ت�ف�اص�ی�ل 
ومع�ان�ي ك�ث�ی�رة، ی�ع�ب�ر ع�ن�ھ�ا ب�أس�ل�وب�ھ 
ال�رم��زي ال��ت�ع��ب��ی�ري، ف�ي ت��دف�ق ال�ح��ی��اة 

إی�ج�اب��ی�اً ل��دى  وح�ی�وی�ت��ھ�ا، ل�ت��ت�رك أث��راً 
المتلقي أو ال�م�س�ت�ق�ب�ل ك�ذل�ك ب�م�ا ی�غ�ن�ي 
ت�ج��رب��ت�ھ وی��ث�ری��ھ��ا وی��وس��ع دائ��رة رؤاه 
العلمیة واالجتماعیة، في تع�م�ی�ق ن�ظ�رت�ھ 
الحیاتیة ال�ت�ف�اؤل�ی�ة ف�ي قض�ای�ا وظ�واھ�ر 
تخص المحیط والمجتمع الذي یعایشھ بم�ا 
ت�ت�ط�ل��ب�ھ م�ق��ت�ض�ی�ات ال�ع�ص�ر وت�ط�ل�ع��ات 

 . اإلنسان إلى مستقبلھ باطمئنان حقیقي
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 (أ)
الس��یّ��دة، الش��اع��رة، ال��ح��ّب، ال��ق��ص��ی��دة. 

 صباُحِك جّذاب كأنِت تماماً.
ھكذا كنُت، ھكذا كنِت، ھ�ك�ذا ك�نّ�ا، ھ�ك�ذا 

 تكونین
ھكذا كنُت إذ یش�رُح ال�ح�ّب ل�ي أس�ب�اب�ھ، 
ألكون فیھ خلیّة ی�ح�ت�اج�ھ�ا ال�ج�س�ُد ك�م�ا 

 تحتاجھا الروح، ترشح بي وبِك معاً.
ھ�ك��ذا ك��ن�ِت، ك�م��ا أن��ِت، ح��اض�رةً ب�ھ��یّ��ة 
المالم�ح، ك�م�دی�ن�ة ط�ازج�ة ن�اب�ت�ة ع�ل�ى 
ض�ف�اف م�ن قص�ی�دة ع�ط��ر، ت�ف��وح ف��ي 

 األجواء واألرجاء والنجوى.
ھكذا ُكنّا مطراً ناعماً مص�ق�ول�ة غ�ی�م�ات�ھ 
بأنّاتنا/ أنواتنا، تت�وّح�د ال�ك�ل�م�ات، ت�ط�ی�ر 
التوقّعات، وتنسك�ُب ال�ل�غ�ة ص�وراً ب�ذات 
اللحظة، نتكلّم الكلمة ف�تُ�ل�ق�ى ف�ي رح�اب 
ال�ن��ف�س، ف�ی��ب�دو الش�ك��ل ن��ف�س الش�ك��ل، 

 والمعنى كأنّھ ھو.
ھكذا تكونین أغنیة صباحیّة، ولقاء أبدیّاً، 
وعناقاً سرمدیّاً، وسناًء لیلكیّ�اً، ت�ك�ون�ی�ن 
المرأة المبتغاة لكّل أم�ر ك�ام�ل وع�ظ�ی�م، 
لكّل فكرة س�ام�ی�ة، ل�ك�ّل ج�ل�س�ة ھ�ادئ�ة، 
لفنجان الصباح، لفیروز، لجّدتنا المھلّ�ل�ة 
التي تص�لّ�ي الص�ب�ح ف�ي ال�م�وع�د ع�ل�ى 
َسّجادة خضراء، لكّل لحظة عامرة بأنَاتنا 

 الراضیة المطمئنّة بجنب الحّب أبدا أبداً.
في كّل الظروف واألحوال، ھكذا سنظّل ال 
شيء یسعدنا سوى أنّنا ھنا دوما ن�ع�اھ�د 
الحّب صناعت�ھ ف�ي ك�ّل أوان ح�تّ�ى وإن 
خان الفرُح أو غاض الب�ھ�اء ال�خ�ارج�ي، 
ستشتعل الروح بالحّب، لتنیرنا مص�اب�ی�ح 

 في دھالیز الحیاة القاسیة.
ھكذا نح�ن دائ�م�اً، ف�ال�ح�ّب ل�ی�س وج�ھ�اً 
واحداً، ولن نمتنع عن "ت�أوی�ل ال�خ�ط�أ" 
بصواب الحّب وشرعتھ وشرعیّت�ھ، ف�ل�و 
كنُت أنا الخطأ فكوني أنِت ال�ت�أوی�ل ال�ذي 

 یعّدل ویعتدل، لیكون الصواُب المعتدل.
 (ب)

ھُ��َو َھ��ك��ذا الش��وُق ی��ج��ري ف��ي دم��ائ��ي 
راكضاً، ال یس�ت�ك�ی�ُن، ال ت�ع�رُف خ�ی�ولُ�ھ 
الراحة، تسافر في أوردتي وتشّدني حیث 

 أنِت.
ھو ھك�ذا الش�وُق ی�أت�ي ح�ارق�اً م�ت�ح�ّدی�اً 
جبّاراً لئیماً، ال یعرف التّصالَح، وال یطلب 
الھدنة، وال یسعى إلى السالم مع الروح، 
مع الكائناِت الرابضِة لتلھَو فیھ/ بھ، یرید 
ما یرید بال أدنى مساومة، ف�م�اذا ب�وس�ع 
الروح أن تفعل، وقد جابھا طوالً وعرضاً 

 واحتلّھا الشوُق المھیُب إلیك؟
ھو الشوق ھكذا یصبُح أكبَر وأشرَس إذا 
حاولِت التھرَب منھ، یستفّز كّل خلیّة ف�ّي 

لیجعلني على متِن القلق، ال أع�رف م�ن 
النوم غیر أن أھ�ج�س ف�ی�ك، مس�ت�غ�ی�ث�اً، 

 راجیاً، مبتھالً إلیِك.
ھو الشوق یرجو أن ت�ل�بّ�ي ل�ھ ال�ط�ل�ب، 
طلب اللقاء البريء من كّل وص�ال غ�ی�ر 
وصل الروح للروح، وتأّمل مالمح الوجھ 
الصباحّي الب�ھ�ّي، ت�ل�م�ع ص�ف�ح�ت�ھ ع�ل�ى 
تمّوجات الشمس الناعمة، فلماذا لم تلبّي 
ألش�واق�ي ال�ط��ل�ب؟ ل�م�اذا ت�رك�ت ن�ی��ران 
أش��واق��ي ت��ح��رق أحش��ائ��ي، وتس��ت��ع��دي 

 الجنون لیركبني بال حّد؟
أصبحُت ال أجید سواك یوماً، فأنِت كّل ما  

 تبغیھ أشواقي العنیدة، فال تقتلیھا.
سافرت قبلك ألف عاٍم، ومشیت تحم�ل�ن�ي 

 لمعةُ العینیِن في قافیة القصیدة.
 (ج)

أنِت، وجودك، حبّك مناسبتي، وم�ن�اس�ب�ة 
 القصیدة، كّل قصیدة.

كّل ما أكتبھ لیس لھ غیر مناسبة واح�دة، 
أن أظّل مشتعالً حتّى الرمق األخیر وألفظ 
أنفاسي األخیرة، وأن�ا أص�ارع قص�ی�دت�ي 
األخیرة فیــِك، ف�أن�ت م�ن�اس�ب�ت�ي األب�دیّ�ة 

 ألنّك نبض دمي األبدي.
 (د)

كّل النساء أجمل ف�ي ال�ق�ص�ائ�ِد إّال أن�ِت، 
جمیلة في كّل شيٍء، وأجمل بكثیر وأن�ت 
معي على قارعة الطریق نحتسي فنج�ان�اً 
من القھوة ونغتاب المثقفین المح�ت�رق�ی�ن 
في نار الغیرة والحقد؛ یكفي أّن ضحكت�ِك 
الوردیّة س�اع�ت�ئ�ٍذ ك�ان�ت ت�ج�ع�ل ال�م�ك�ان 

 یرقص مترنحاً من شّدة الفرح.
 (ھـ)

إلیِك وقد سھ�رتُ�ِك ح�تّ�ى م�ط�ل�عِ ال�ق�ھ�ِر، 
وشاَب اللیُل بالفجر الذي ص�اح ب�اس�م�ك 
مع�ل�ن�اً أس�م�ائ�َي األخ�رى ال�ج�ری�ح�ة ف�ي 
وسادتِك الوحیدة في ل�ی�ل�ة ھ�ي ل�م ت�ن�م، 

 فكیف لي أنا أن أنام.
إل�ی�ِك وق�د ن��ب�َت ال�ح�ج�ُر ب�ی�ن ش�ف�اھ��ي، 
واستفاض السجُن فّي وما تعلّقني بآخ�رة 
المحطّة السفلى في قاعِ الطریق الموصِل 

 للعیوِن الراجیات بعضاً من سالم.
إلیِك وقد فّك الحنیُن ق�ی�وده ھ�ارب�اً م�نّ�ي 
لیكون فیك خلیّة معمورة بالوق�ِت ت�ب�ح�ث 
في كلینا عن المفتاحِ ض�اع ب�ك�وم�ة م�ن 
غیاٍب ال یلیق بنا، كقّش طقطق بین أیدي 

 الناِر، یحرقنا بإشعال التأّّوِه في الّضرام.
إلیِك الكّل من عاداتي المستمیت�ة ف�ي ك�ّل 
لیٍل ال یكون بِك/ إلیِك/ سواِك غیر ب�ع�ٍض 
من ھ�واج�س ف�ي س�م�اٍء تَ�َخ�َذْت ل�ون�ھ�ا 
الُكْحلِّي من وقٍت تغیَّم واعوّج فیھ سحابھُ 
بال مطٍر، یخّز بنا جنوٌن ال یُ�ع�ّرف�ن�ا إل�ی�ن�ا 

 سوى َخبَِل السقام.
إلیِك فقط ما تصارع منذ أیّاٍم ع�ل�ى ذات�ي 
ال��م��ھ��ّدم رك��نُ��ھ��ا، ف��ك��ی��ف أخ��رُج م��نّ��ي 
وأستلقي على راحتك أبحُث في تفاصیلي 
وسطري عن أناَي، وحّل في جسدي أواٌر 
یستبیح النھر من مجراه؛ مجرى ال�ح�ل�ق 

 تزفُر بانتفاضتھا مخایُل من كالم.
إلیِك روحي فاقرأیھا... لس�ُت أن�ا... نِ�یّ�اً، 
خؤوناً، ولسِت مشاَع ال�ق�ارئ�ی�َن، ولس�ن�ا 
في ذاك ال�ك�ت�اِب س�وى ك�ت�ٍل م�ن ج�م�رة 
الروح، فائرةً بنا، فاستفاقت بی�ن فَ�ْخ�َذْي 
ورٍق، وسارت في الح�دی�ث روای�ة ع�نّ�ا، 

 لترّدنا متكاملْیِن على شعاعٍ ال یُرام.
إلیِك وقد سھرِت اللیَل مث�ل�ي، وع�َدْدت�ن�ي 
مثل النجوم، فأیَن أنا؟ أَحَضْرُت بین كفّیك 
وص��رت ق��اب ق��وس��ی��ن وأدن��ى؟ ل��َم ل��ْم 
تؤّرخني الدقیقة في س�ج�لّ�ِك ك�ي أك�ون�ِك 
وردة تحبو رحیقاً بین س�اب�ل�ة الس�ح�اِب، 
 لعلّنا نھمي، ویغتسل الّسخاُم من السخام.

 (و)
صباحِك أغنیتي بلحن یؤّدیھ الجماُل نیابة 
عن كّل الملّحنین والمنشدین، إلیك وأن�ت 
م�ق�ام م�وس�ی�ق�ى ال�خ�واّص، اخ�ت�رَع�ْت�ھ�ا 
الطبیعةُ بلحٍن، عازفھ أنِت، وسامعھ أن�ا، 
إلیِك أنت وقد جئتني ك�أم�ن�ی�ة ل�م ت�خ�ط�ر 
ع�ل��ى ال��ب�ال، ج��ئ��ت ك�م��ا أن��ِت ط�ب��ی��ع��یّ��ة 
وط�ازج��ة ش��ھ��یّ��ة، ج�ئ��ُت ألق��ول الش��ع��َر 
وتقولینھ، ل�ی�ح�س�ن ال�ت�أوی�ل ف�ی�ھ، ك�أنّ�ھ 

 بعض دٍم حالل.
 (ز)

إن أخبروك "أنِّك كن�ِت ج�م�ی�ل�ةً، وال�ی�وَم 
 أصبحِت أكثر جاذبیّة، فما القّصة؟"

قولي ل�ھ�م: "ل�ق�د ج�ع�ل س�یّ�دي الش�ع�ر 
ابتسامتي داخلي فقط لیراھا ھو، وام�ت�أل 
ال�ك��ی��ان ال��ھ��ل��ول��ّي ب��ھ، فص��رت أرھ��َف، 
أجمل، أندى. صارت خالیاي تن�ض�ح م�ن 
عطوره، تلمع فیھ عیوني ببریق جنون�ھ، 
سیّدتي القصیدة وحدھا ال�ت�ي ال ت�ح�بّ�ن�ي 
فقط، إنّھا تمنحني ال�ح�ی�اة ب�ج�م�ال�ھ�ا، ی�ا 
ل�ی��ت��ك��م اآلن ت��درك��ون الس��ّر، ی��ا ل��ی��ت��ك��م 

 تدركون".
 (ح)

كیَف أصُل إلیِك، وقْد بلَغ الش�وُق ب�ي م�ا 
بلَغ، أیَن ذھبِت؟ الساعةُ صامتة، ص�ف�ٌر، 
ھباٌء، تخلٌّف، تجل�ُب ال�ج�ن�وَن ال�م�ف�ض�ي 

 للعبث.
ماذا أفعل وقد غبِت عن ال�ن�ھ�اِر، ال�ل�ی�ِل، 

 أضواِء الفجر، ألحاِن الصالة؟
 ھل سیطول ما بي من شدید االنتظار؟ 

لم یعد للحرِف بھجتھ، ول�م ت�ع�د ل�ل�ش�ع�ر 
أل��ف��تُ��ھ، ول��م ت��ع��د األغ��ان��ي ص��ادح��ة، 

واألصوات مك�ت�وم�ة، واألل�ح�ان خ�اف�ت�ة، 
 تنتظر الوقت لتجعل الحیاة أبھى وأجمل.

إلیِك وحدك أكتُب في ھ�ذا الص�ب�اح ال�ذي 
یحّن لصوتِك، صورتِك، مباھ�ج ع�ط�رك، 
صفاء اللوِن في شفتك، واختم�ار ال�ك�ون 
في الضحكِة الشاسعة، كأْن كركرة ال�م�اء 
على جسٍد تأنّق في تأنّي االغتسال. فأی�َن 
أنت؟ إنّك في ش�ع�اع ال�ق�ص�ی�دة ف�ي أف�ق 

 الشعر ھناك.
 (ط)

أّي حركة غی�ر م�ح�س�وب�ة س�ت�ودي ب�ي، 
فاحذري أن یتحّرك الكرسّي بنا كثیراً، ھا 
أنا أقف إلى جانبك بجوارك، أراك تعّدلین 
جلوسِك، تتفقّدین ما یل�زم�ك، ت�ط�م�ئ�نّ�ی�ن 
على جاھزیّتك، استعدادك، تطمئنّین علّي 

 أیضاً.
تُْقبِلین على َمن معك بوجھ طَلِق، تُحیّ�ی�ن 
الحضور، ویرّدون التحیّة، وتب�دئ�ی�ن. م�ا 
زلُت أنظر إلیِك، فال ت�ن�س�ْي أن ت�ح�یّ�ی�ن�ي 
بجملة سّریّة بیني وبینك؛ فأنا أسمع دقّ�ة 
القلب، وأرى اتجاھھا حینما تتحّول إل�ّي، 
أراِك اآلن ت��ل��ت��ف��ت��ی��ن إل��ّي وتض��ح��ك��ی��ن، 

 فیغمرني إحساس بالحیاة.
سأظّل ھ�ن�اك أن�ت�ظ�رك ری�ث�م�ا ت�ع�ودی�ن، 
مخبّئاً لك بین الحنایا ق�ل�ب�اً ی�ح�ّدث�ن�ي ف�ي 
غیابك كّل ثانیة، ماذا عساني أن أج�ی�ب�ھ؟ 
أأقول: إّن "الس�یّ�دة" ت�ع�ّد ل�ك م�ف�اج�أة 
كبرى سعیدة، وعلیك أن تنت�ظ�ر؟ أع�رف 
أنَّك لسَت طفالً صغیراً، لتتلّھى بالكالم. ال 
حیلة لك إّال أن تزید في سعة الحلم قل�ی�الً 
لتتّسع القصیدةُ ل�ي ول�ھ�ا، ل�ن�ك�ون أق�در 

 على االحتمال.
صب�راً، ص�ب�راً أیّ�ھ�ا ال�ق�ل�ب، ال ش�ّك أّن 
"السیّدة" تعّد لنا نفسھا، فل�ن�س�ت�ع�ّد ل�ھ�ا 
نحن أیضاً، لنلیق بھا وب�ل�ق�ائ�ھ�ا، غ�دون�ا 
على بُْعِد خطوة م�ن اق�ت�راب ال�م�س�اف�ات 
ال��م��ع��لّ��ق��ة ع��ل��ى ال��م��ش��ی��ئ��ة وال��ظ��روف 
المواتیة، یا لیتھا اآلن ھنا؛ ل�ن�ك�ون أھ�دأ 

 مّما نحن علیھ اآلن.
 (ي)

إلیِك وحدِك ھذا الصباح، ال أرید ألحد أن 
یشاركني فیھ. كوني حیث أنت كم�ا أن�ت، 
فصباٌح لسِت فیھ، لم تطلع ع�ل�ى روح�ي 

 فیھ شمُس حّریّتي.
............................. 

 2022یونیو  28

ّ :ِإ 

 اوا و  
 
 فلسطین /فراس حج محمد 

 نصوص مھداة إلى الصدیقة الشاعرة نداء یونس، 
 من وحي وبمناسبة صدور دیوانھا الجدید: "تأویل الخطأ"
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�  
  امرأةً واحدةً تْعشقُني

ُل ما أتمنَّاه   أوَّ
 ال تْغضُب.. منِّي

 حین أصارُحھا بـــ ھُمومي
ْعر؛  وُجنوني بالشِّ

نیا   إذا أعیا عْذراواِت الدُّ
  أْن تفْھَم معناه

�  
   امرأةً واحدةً 

 ال تخرُج ِمْن قلبي أبًدا
 ال بالسِّْحر،
 وال بالكید،
  في كلِّ فاله  تھیُم ألْجلي

�  
  امرأةَ بالشَّْوق تُبادلني
  تْمنحني إلھاًما ِشْعریًّا،

وَر الُمْستوحاه  والصُّ
 امرأةَ یتسامى ِمْن عینیھا جْذبٌ 

اه  أتھجَّ
 امرأةً تُرسُل لي خجالً قرویًّا

 یتْبعني،
 ال یفْلتني؛
 حتى ألقاه

�  
  امرأةً واحدةً 

 ال تُھوى غیر مساحیق الُحبِّ العُْذريِّ 
 بثنایا المرآه

  امرأةً ال تجعلني ُمغتْربًا وسط بالدي
  تمنُع عنِّي في كلَّ حصارٍ 

 مأساه
  وتدثُِّر في أكمامي أنشودتھا

   لو شعرْت بالحزن تمكَّن منِّي
 لو ألقى فىَّ صداه

 ویعاوُد إْطناٌب ضلَّ بـ عزل فؤادي
طُ في بلْواه  لكنِّي ال أتورَّ

 ال تُْسقیني الصْحراُء بداوتھا
 واللیُل طویٌل؛

 عقروا كلَّ مطایاه
�  

 ینزُف قلبي في الیوم الواحِد ..
اِت ،  آالَف المرَّ

  یحنُّ إلى َمْن تأتي:
 من أحیاء الفقر الُمْدقع،
  أو ِمْن بین قصور الجاه

  قلبي یرقُب كل قوافل عْشٍق ُمبْعدةً 
ت من بین شغافي  مرَّ

 تتجاوُز منفاه
�  

  امرأةً واحدةً 
 ما عرفْت لـ خباء الغزل الُمْحدث..

 غیر حكایاه
�  

 امرأةً تْشرُب من َولَِھي
  َولَِھي ال تْغفُل عیناه

 امرأةً واحدةً 
  تأخُذ ُحبِّي لـ ممالكھا

بني خازنھا   وتُنصِّ
   والُحْسُن إذا كشفْت َعْن بُْرقعھا؛

  ال أحٌد إال سواَى یراه
  تجعلني وحدي لو حنَّ حدیٌث ..

 أصبُح راویھا حتى ال تنساه
  فأنا مواله

�  
 كأنِّي "قیٌس" في وادي الحرمان،

 "لیاله"  حنَّتْ   وما
  وحروُف الوجد لدىَّ تضیُع ..

  فمالي ال تفرُح ُمھٌج لي
  أو ال ینطُق فاه

 وأظن مجازي ..
 في قاموس الِعْشق .. ھنالَك ..

  قد تاه
�  

  امرأةً واحدةً 
 ال أملك ذھبًا یُْغریھُن ..

  وال أملُك مْغزل نْسجٍ 
 لوعوٍد كاذبٍة برحاٍل خبَّأناه

 على السَّفر التَّیَّاه -بْعُد  -وحنینى ال یقوى 
  قد تعبْت قدماه

�  
  امرأةً واحدةً 

  تْھزمني لو وقعْت عیناھا
 في عیني

   والنَّظراُت سبیُل نجاه
�  

  امرأةً واحدةً 
 ال تْخدُعني ضْحكتُھا،

 ال تنْقلب علّى؛
 إذا ضاق العیُش،

 بكل حیاه
 امرأةً 

  ال تْغلُق ھاتفُھا الخلويُّ الصامُت؛
  لو صوتي ِمْن وسط الرنَّاِت ..

  أتاه
  امرأةً 

  ال تنْسى سنواِت غرامي
  ال تنْسى سْھمي المنْقوَش بجذع األشجار..

 وال حبِّي ..
  حین یحّن إلى مرفأ ذكراه

�  
  امرأةً واحدةً 

 -عمري الُمتْعَب  -تنسیني أنوثتُھا 
  ثمَّ تعید النَّبَع الفیَّاضَ 

  لـ مجراه
 ولقلبي الیائس من أفئدة العُشَّاق ..

  یشیُخ ھواه
 فأنا أُْحرُم عْشقًا،

  وحنینًا؛
،  وسواَى تنكَّر للُحبِّ

  أراَق دماه
  كیف تخلَّف َوْجھٌ قمريٌّ 

 قد عشُت ألحلم بـ ضیاه؟
� 

  امرأةً واحدةً 
وٌت رقراٌق،  یسكنھا صَّ

  ناعُم ..
 والبسمةُ ترقُص فوق شفاه

   یھتزُّ القلبُ 
 إذا القرطُ تدلَّى

  أو ھام بریٌق في إثْر ُخطاه
 سیظلُّ ھُیَامي

 منْقوًشا فوق الجدران،
 وفي الكتِب الغزلیَِّة..

 لم یلَق عطایاه
 ما أحاله  ُحبُّ الفْجأةِ 

  ال عیَش سواه.
****** 

 أوُل  أه
 

 عبدالناصر الجوھري/مصر

 قالت: رماُد الشْیِب فوقََك ُمفزعٌ 
 قال: الرماُد أمارةٌ للنارِ 

 ھَو في الرجاِل وجاھةٌ ومھابةٌ 
 كالغْیِم ..كلََّل ھامةَ األشجارِ 

 التفزعي یاطفلتي..مْن وجھَي الْش..
 شَرفْنطَحيِّ ، وأنفَي الِمنقاري

 أو تحَسبي ھذا الذي في مسمعي..
اعةً ..بْل مركُز استشعارِ   سمَّ

 إن تنبِس الغیُد الحساُن بھمسةٍ..
 وَصلْت إلى سمعي " بأمبلیفاِر"

 التُخدعي بزجاجةِ الِمنظارِ ..
 ھَي للعجوزِ كشاشِة الرادارِ 

 إن الَح عنَد القطِب طیُف فراشةٍ 
 َرَصدت مالمَحھا كشمسِ نھارِ..!

 أَو تُفتنیَن بعیٍّل كالھلِف ِمن
 ھذا الشباِب التافھِ المھذارِ..؟
 تا�ِ لو ُوزَِن الرجاُل بقدِرھم..
 لرأیتِھم جنبي..كما األصفارِ 

بي  فدعي غراَم الُمفلسین..وجرِّ
 كھالً لدیِھ الماُل بالقنطارِ 

 یرتاُد صاالِت الفنادقِ واثقاً..
 من جیبِِھ..والدفُع بالدوالر

 كم ذا فتنُت ھوانماً وجواري
 ولكم غزوُت أزقة وحواري
 ً  في األربعینیاِت كنُت ُملقَّبا

 " بدوْن چواِن" المكِس والقبَّاري*
 ومغامراتي في الھوى ووقائعي..

 كانت تذاُع بنشرةِ األخباِر..!
 ستفرفشین وتسمعي أشعاري..
 وتُصھللیَن..إذا رأیِت ھذاري

 فأنا ابُن حظٍّ.. لن تملِّي ُصحبتي..
اِر"* ا مْن " علي الكسَّ  وأخفُّ دّمً
 الرقُص ؟..ال التسألي..ذا لُعبتي

 كم ذا تنطَّطنا بقلِب الزارِ 
 وھناك في ضوِء الشموعِ سننجلي..

ْھِب واألقمارِ   ونھیم فوَق الشُّ
 وعلى صدى األنغاِم تحلو عشوةٌ 
 من أفخر "البوفتیك "والكاڤیار"

 فإذا خرجنا للطریق..ولم یزلْ 
 بالقلِب لسٌع من لھیب النارٍ 

 ً  ومعاً على الكوبري نقزقُز ترِمسا
 أمشي بقنَزحٍة وأنِت جواري
 سیقاُل ھذا َجدُّھا أو عمُّھا..

 ونسیُر في أمٍن من األنظارِ ..
......………..................................…… 

 *المكس والقباري من أحیاء اإلسكندریة.
 *علي الكسار ممثل فكاھي شھیر

 في مصر في األربعینیات.
 

 ابتسامة شعریة:

ان" ا دون" 
    

 د.نصر عبد القادر/مصر
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 عصام سامي ناجي / مصر
 
فى رحلة الحیاة نحرز بعض االنتصارات، ونمنى ببعض الھ�زائ�م، ف�ح�اول ی�ا ع�زی�زي أن تس�ت�ث�م�ر    

انتصاراتك، وأن ال تستسلم لھزائمك، وإذا سقطت فأنھض سریعاً ألن ال�ح�ی�اة ق�اس�ی�ة ج�داً وال ت�رح�م 
الضعفاء، وأیضاً ال تراھن على أحد بشكل كامل، وأجعل دائماً ھناك طریق أو ممر خلفي للعودة ع�ن�دم�ا 
تصاب بخیبة األمل أو تصدم في شخص معین المكان األسوأ في الجحیم معد لھؤالء الذین یقف�ون ع�ل�ي 
الحیاد في المعارك األخالقیة الكبرى ... ھذه المقولة منسوبة إلي مارتن لوثر كین�ج..وھ�ي ع�ل�ي ع�م�ق 
كلماتھا ال تعبر عن أولئك الذین یخذلون الحق وینحازون إلى الباطل تحت دعوى الحیاد الذى أعتقد أن�ھ 

كائن منحاز بطبعة، ینحاز إلى مصالحھ تارة وإل�ي  -وجھة نظري  -شيء صعب الحدوث، فاإلنسان من 
السلطة تارة أخرى طبعاً ھؤالء من الیعرفون عن منظومة القیم واألخالق أي شيء، أما الذین یمتلك�ون 
منظومة قیم وأخالق ینحازون إلي الحق ویدرون معھ أینما دار منذ ف�ت�رة ش�رع�ت ف�ي ك�ت�اب�ة روای�ة، 
وكانت ستتسم بالحس الساخر كما كنت أخطط لھا، ولكني توقفت عن االستمرار في ذلك المش�روع ألن 
واقعنا العربي ساخر وكومیدي بشكل ال یستطیع معھ أي كاتب اإلستمرار في الكت�اب�ة الس�اخ�رة وط�ب�ع�اً 
الكومیدیا في الوطن كومیدیا سوداء والسخریة تأتي من منطلق شر البلیة ما یضحك الوعي ھو السالح 

وھ�ذا الس�الح  -معركة التغی�ر -األخطر الذي نملكھ نحن الكتاب ونحاول من خاللھ أن نخوض المعركة 
یخشاه كل المتجبرین ویعملون لھ ألف حساب حتى وإن تظاھروا بعكس ذلك ، وأطلقوا أبواقھم لیق�ل�ل�وا 

   شأن كل صاحب رأي وتوجھ مختلف. من
 
 

 »  ا رئا  بأ « 

 
 زینب كریم الداوودي/ العراق

 
ما یراه بعضھم غریباً یبدو مألوف�ا ل�ي، ألن�ن�ي أح�ی�ان�ا أرى م�ث�ل ھ�ذه   

األشیاء على ھذا النحو المجرد م�ن ك�ل ش�يء، ول�ك�ن�ن�ي ال اع�ت�ق�د أن 
خصوصیتي في التعبیر ھي مفتاح الجمیع، لكنھا تعود ل�ي إل�ى ق�ل�ب�ي أو 
قلب القارئ أو أحد مفاتیح�ي ال�ذھ�ب�ی�ة ال�ت�ي ح�رص�ت أن ت�ك�ون ب�ھ�ذه 

 .الدھشة
أعتقد أن القارئ العربي أعمق مما یتوھم بعضھم ولدیھ جوع إلى الكلم�ة 
التي تحترمھ وتتعامل معھ إلى أساس مبدأ ھذا حقیقي لك ولیس لنا، وان�ا 
على كل حال أحترم القارئ وال أكذب علیھ، ال أجامل بحجة الخوف علیھ، 

حینھا احاول قدر اإلمكان أن أسمع لنفسي وللحق�ی�ق�ة،  وال تھمني الحقائق بحجة الدفاع عن اي مصلحة
وكم من عمل أدبي تم اجھاضھ على مذبح الكتابة حینھا كانت ع�اب�رة رب�م�ا ل�ح�اج�ت�ھ�م ال�ى ال�ت�واص�ل 

 السریع، أو البعض إلى الشھرة المزیفة واغلبھم یكتب وال یعلم ما تخفیھ سطوره.
الذي ال یمكن ركلھ في ملعب االدب وحینھا تتشابك األحاسیس دائماً وعلى الرغم أننا ما بحاجة إلیھ ھ�و 
العمل الدائم الطویل المسبق على كل شيء لحظة اكتشاف أن ھذا مبھر، كي ال ت�ذھ�ب االش�ی�اء ف�ي أن 
واحد باتجاه الھاویة وكل ما أملكھ ھو أن أكون مستعد الستقبالھ وأن ننجو من فخ االشیاء ال�ذل�ی�ل�ة أی�اً 
كانت األسباب من المھم أن أال یرغم المرء روایة على التحول إلى خاطرة أو العكس مھما تصورنا ذلك 

 فھذا المسار الذي یتبع خطوات القارئ ھل ھو حقیقي ام خیال!
أظن أحیاناً تَعطشنا إلى القراءة مسبوق بآالم الماضي التعس المليء باألوھام ھنالك من یغرق ف�ي ھ�ذا 
األلم واالخر ینجو باألدب وینغمس في بحر القراءة في االعماق و ینقذ نفسھ ویحقق مبتغاھا على أن ال 

 تكون غریق. 
  وفي ھذه اللحظات انا اجرب كل ما ھو یشعرني نحو قلبي حتى آخر لحظة قبل موتي

 أنا انمو واعیش داخل الكتابة وحروفھا ال خارجھا.
 

 ز ماء
  

  اآلشوري بولص بقلم
 

 أمامكم الشعوب كل تركع الثورة  تموز
 الحریة شمس  ابواب بفتح 
  فرنسا في الباستیل  للسجناء 
 للعراقیین السلمان نقرة  وسجناء 

  الوطنیة الجبھة تشكیل بعد
 .. لالحرار الدنیا أم مصر وابواب

  نبضا تموز یا ذكراك زالت وما
  العراقیة الشعوب قلوب فوق

  ثورة ذكرى في اخرى مرة تنادیك
  الخالدة 1958/ 14

 وطنیا حكما العراقیین عاش الذي
  السیاسیة الوطنیة  بانجازاتھ

 والثقافیة واالقتصادیة
    الفاسدین الحكام أرعبت التي
 ، العربان حكام  من

  اسقاطھا شعار ورفعوا
 الثمن كلن مھما

   أمریكي بقطار فجاؤوا
  االسود شباط من الثامن في
  العروبة حكومة نحو انقالبھم في
 یتوھمون، كما

  انھارا العراقیین  دماء سالت
   االنقالبیین ضد لتصدي 

  دیكتاتوري  أسود  بحكم یكتفوا لم
   جماعیة بقبور العراق أرض مليء  وانما

   احتالل العنتریة  وحروبھم 
  المجاورة الدول

 العمالء حكم  من العراقیین یّسلم ولم
  بالمعارضة نفسھا تسمى التي  الزمرة  تحالفت حتى

 وبریطانیا امریكا مع العراقیة 
  للحریة الشعوب اعداء اقذر

 الشمولي الحكم من لتحریره
  المقبور النظام تدك الصواریخ بدأت

 العراق ابواب فتحوا والجنوب الشمال في والعمالء
  بالزغارید المحصنة 
  للعراقیین الدیمقراطیة جلبوا  بحجة 

   االمریكي باالحتالل زیفھا كشف التي
  مجرمة  عصابات معھم  وجلبوا
  المظلمة الكھوف من خارجة

  بالفساد الحضاري  العراق  لیحكموا وایران بریطانیا في
  التحتیة  البنیة وتدمیر
  العراق لتقسیم  الطائفیة المحاصصة  شعارات ورفعوا
 .. الوطني نسیجھ وتمزیق

   الوطنیة الجبھة  تموز یا
  الحریة شمس  َربٌّ 
 العراقي الشعب ینادیك ذكراك في

  وشھدائھ وشیوخھ بشبابھ  الجریح 
  العمیلة الحكومات من النقاذه
 االمبریالیة أمریكا لحكومات  التابعة

  الطائفیة  وایران 
  من ثمانمائة دماء اریقت التي

  انتفاضة في  الشبیبة  الشھداء
 المقدسة تشرین
  السالم لدار السالم لیعود
 ... المھاجرة الطیور الیھ وتعود

................................. 
  كندا/ونزر 2022/7/10   
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 العراق/حنان ولید
 

وكأّن أصابع الوداع حبلى ب�م�ع�ت�رٍك 
، عند صنب�وِر  یمّزُق حلَق بوذا الحيِّ
البرتقاِل ینساُب صدأ الشف�اِه ب�ن�ب�رٍة 
ماطرٍة  لألحداث، عج�ب�اً ال ح�ن�اج�َر 
تأوینا من بخوِر النواحِ، وسطَ أث�اِر 

الرؤى المبلّلِة لشفٍق یت�ج�لّ�ى وآخ�َر  
یستّل عقوال مصفوعةً تبصُق اتجاھاتك المتشتتھ عنوةً، برؤوٍس كفی�ف�ة 
األمل، یغدو الخریف بحضن قناعاتك العرجاء مشتعالً بدموع ال یعق�وَب 
، ل�ربٍّ ی�ب�اُع، ویش�ت�رى ك�ال�ع�ص�ف، ال  ولساٍن یتبتلُّ الدعاء بعھٍد أب�ديٍّ
تأنیث للعرض سوى عیون تحّدُق العتاب من ب�ع�ی�د!!! م�اذا ل�و ھ�ج�رت 
أنفاسنا..؟ وقضینا تحت بالھة زفراتنا المتأنقة ببعض أمانیات ش�ح�ی�ح�ِة 
الوزِن بارزِة العظِم عّصیةً  إّال على الرفض وقتھا یصبح ال�ن�وم ص�ف�ق�ةً 
رابحةً، اذن ال توقْظ تفاصیلي من دھشٍة جائعٍة، ینسلُّ من بین منامات�ھ�ا 
قوُس الرغیِف تنطُق غباراً  الیضاھي، في ذمة األسى خیطاً رفیَع الكتِف 
ال منفَذ لدیھ سوى األنحناء بحدقاٍت یكابُد األكاذیب لعلّھُ یندلق من غب�ٍش 
یملئ صدَر النھِر بسحائَب غیبیٍة، ماذا لو اشرأب�ت م�ن ال�روح ن�ف�ث�ة..؟ 
كصلصال یحمل فأس إبراھیم  وألسَن خرساَء،تفادیاً للھجر عن�دم�ا ك�ان 

 هللا وطناً یعبُد ال حجارة تُرمى.

اُ أ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سعد جاسم/ كندا
  

 
 
 

 حلمُت أَنَِّك حمامةٌ تبكي ھادلةً 
 على طائِرھا الوحیدِ  

 الذي تحاول أن تنھَشھُ أَفعى  
 تجیُد التسلَّق الى أَعالي الشجر 

 وتعرُف كیَف تتسلُل الى االعشاش 
 وتنفُث سموَمھا في القلوب 

 وقبَل أَن یستحیَل الحلُم الى كابوس
 أَیقظتُِك ومسحُت دمَعِك الحار كرغیف

 وھمسُت لِك : التخافي أَرجوكِ 
 أَنا كنُت أَحلُم : أَنِك حمامة نائمة

 بأحضاِن طائرٍ لكأنَّھُ أَنا  
 او لكأَنَّھُ وطٌن حنون 

 ً  وما أَن رأیتِني أَنحني علیِك حانیا
 حتى ضحكِت أَنِت بصوٍت یُشبھُ الفرح

 وقلِت لي : أَنا األُخرى كنُت أَحلُم 
 انَك كنَت طائراً تستوطُن عّشاً على شجرة
وكانْت ثمَّةُ أَفعى جاءْت تسعى كي تنھَش 

 قلبّكَ 
 الذي كانْت لھُ ھیئةُ صقر 

 وكاَن قلبُك الصقر قد استنھَض كلَّ بسالتھِ 
 وقاَم من عشِّ الخوفِ 

 وألقى باالفعى أَرضاً بصیحةٍ مكتومة : 
 الى الجحیِم یا مسمومة. -

* 
 ھا أَنِت تتكئیَن على كتفي

 الذي تعتبرینَھُ مالَذك  
 أَو وطنَِك الطیَّب 

 وتعیشیَن ُحلماً ُمْحتَشداً بالمالئكةِ 
 والفراشاِت والنوارسِ وأَقواِس فرح . 

* 
 ھا نحُن نحلُم فِرحیِن تحَت مطِر الخالص 

 ونُرفرُف ُحبّاً وحفیفاً 
 ونُحلُّق عالیاً عااااااااااالیاً 

 حتى اعالي الحقوِل والینابیعِ 
 والكواكِب والفرادیسِ   
 وبعَدھا بكثیییییییییر  

  
 ااق...

 
 
 
 
 
 

 عـادل عطیـة
 مصـر    

 
 

 عند حجر االفتراق

 كان بیني وبینھا آخر لقاء

 لم یكن بغض ھناك

 ال ضجیج

 العراك

 لم نكن لبعضنا 

 كان اختالف في ودنا

 كنا عنوان فراق

 لم نئن، حینھا

 وال قطرة من دموع

 أو انتظار للرجوع

 ولم نحظى بشيء من عناق

 كان افتراق

***   ***   *** 

 لكني أبحث عن وجھھا 

 بین الوجوه

 رغم الفراق

 لم أجده في كل بحثي

 في الوجوه

 غیر حروف اسمھا

 كم یحملنھ، غیرھا

 وغیر وجھ االفتراق
 

َ 
 

 دشتو آدم الریكاني
 كندا

 
 

 َھل لَك أن تُعلمني
 یا صاحب الھوى ؟
 كم كنُت لك فَرحاً 

 ولُجرِحَك بَلَسماً وَدوا ؟
 أما زلُت في حیاتكَ 

 أنا األغلى ؟ 
 أم كتابي بَین یَدیكَ 

 !!!  انطَوى
 َھل اصبحُت من الماضي

 بَعد ما قلبي بحبكَ 
 انكوى ؟ 

 یَظھر من جفاكَ 
 قلبَك من حبي

 قَد ارتوى
 لن تحتاجني بعد اآلن

 النبع من الحنان
 َخوى

 أظُن إني على صوابٍ 
 أكید ھذا الذي َحدثَ 

 !!!.. وَجرى 
 غیري َجلَس على العرش

 لك َعرضاً   وقدم
 !!!... أعلى من المستَوى
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في مثل ھ�ذه االی�ام ول�ك�ن ق�ب�ل س�ت�ة عش�ر ع�ام�ا   
وتحدیدا في یوم السبت الخامس عشر من شھر ت�م�وز 

ت�ع�رض�ت ال�ری�اض�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ى  2006من عام 
زلزال كب�ی�ر ض�رب اع�ل�ى ھ�رم ف�ی�ھ�ا ب�ع�د ح�ادث 
االختطاف االلیم الذي طال رئیس ال�ل�ج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة 
العراقیة احمد الحجیة وامینھا ال�ع�ام د. ع�ام�ر ج�ب�ار 
باالضافة الى عدد من اعضاء المكتب ال�ت�ن�ف�ی�ذي ف�ي 
ذلك الوقت وھ�م ج�م�ال ع�ب�د ال�ك�ری�م رئ�ی�س ات�ح�اد 
التایكواندو وصائب ال�ح�ك�ی�م رئ�ی�س ات�ح�اد االل�ع�اب 
المائیة وحسن عبد القادر بحریة رئیس اتحاد ال�رم�ای�ة 
وایض�ا ع�ددا ك�ب��ی�را م�ن الش�خ��ص�ی��ات ال�ری��اض�ی��ة 
االخرى. الحادث كان اشبھ بفلم من افالم (ال�ك�اوب�وي 
او المافیا) او ربما من افالم (ھ�ی�ت�ش�ك�وك) م�ن�ت�ص�ف 
نھار ی�وم (س�اخ�ن ج�دا) ك�ان ی�ع�ق�د م�ؤت�م�ر خ�اص 
بالجمعیة العمومیة للجنة االولمبیة م�ن اج�ل م�ن�اقش�ة  
كال من الواقع الریاض�ي وال�ت�ق�ری�ر ال�م�ال�ي وت�ق�ری�ر 
ممثلیات اللجنة االولمبیة في المح�اف�ظ�ات وال�ت�ق�اری�ر 
المتعلقة بالطب الریاضي والمنشطات حدث ذل�ك ف�ي 

 -المركز الثقافي النفطي ال�واق�ع ف�ي ب�ارك الس�ع�دون
بغداد وكما ذكرت بحضور عدد كبیر من الشخصیات 
الریاضیة باالضافة الى عدد من الصحفیی�ن ووس�ائ�ل 
االعالم والق�ن�وات ال�ت�ل�ف�زی�ون�ی�ة وایض�ا ك�ان ھ�ن�اك 
مجموعة من افراد ال�ح�م�ای�ة ال�م�س�ل�ح�ی�ن وی�ح�م�ل�ون 
(الھوكي توكي) وھم مكلفین بحمایة اعض�اء ال�ل�ج�ن�ة 
االولمبیة  وكان ھناك في نفس الوقت یعق�د اج�ت�م�اع�ا 
اخر لمجموعة معارضة لعمل اللجنة االول�م�ب�ی�ة  ف�ي 
كلیة التربیة الریاضیة في الجادریة وبتواج�د ال�الع�ب 
الدولي السابق شرار حیدر ومجموعة من الریاضی�ی�ن 

ماجرى في اجتماع اللجن�ة االول�م�ب�ی�ة … واالعالمیین
امر الیمكن ان یعقل فقبل ی�وم م�ن االج�ت�م�اع ال�ت�ق�ى 
رئیس اللجنة االولمبیة في ذلك الوقت اح�م�د ال�ح�ج�ی�ة 
مع ایاد عالوي احد اعضاء م�ج�ل�س ال�ح�ك�م واق�ت�رح 
عالوي  على الحجیة ان ی�ؤج�ل االج�ت�م�اع م�ن دون 
توضیح االسباب ورفض الحجیة كون كل االم�ور ت�م 
تھیئتھا وھناك اعضاء من خارج ب�غ�داد ق�د حض�روا 
وتم حجز مقرات االقامة لھم وان الت�ق�اری�ر ی�ج�ب ان 
تناقش ولم یدر في بال الحجی�ة ان�ھ ھ�ن�اك (ام�ر دب�ر 
بلیل) وایضا قبل المؤتمر كان ام�ی�ن ع�ام ال�ل�ج�ن�ة د. 
عامر جبار في محافظة السلیمانیة ح�ی�ث ك�ان�ت ت�ق�ام 
ھناك نھائیات دوري الكرة الطائرة والذي كان رئیس�ا 
التحادھا ووصل جبار من السلیمانیة في صباح ن�ف�س 
یوم انعقاد المؤتمر وبالمناسب�ة  د. ع�ام�ر ج�ب�ار ك�ان 
احد افضل العبي المنتخب العراقي ب�ال�ك�رة ال�ط�ائ�رة 

 سابقا. 
تخلف عن حضور المؤتمر  رئیس ات�ح�اد ال�ك�رة ف�ي 
ذلك الوقت حسین سعید لسفره الى عمان وایضا غاب 
االمین المالي د. احمد توفیق وربم�ا ال�ع�ن�ای�ة االل�ھ�ی�ة 
ارادت لھما ذلك... عند انعقاد ال�م�ؤت�م�ر ال�ق�ى اح�م�د 

ت�دخ�ل …الحجیة كلمتھ وتبعھ د. ع�ام�ر ج�ب�ار وف�ج�أة
مجموعة مسلحة ت�رت�دي زی�ا مش�اب�ھ�ا ل�زي ال�ق�وات 
االمنیة وأمرت ھذه المجموعة من جمی�ع ال�ح�اض�ری�ن 
الجلوس على االرض ومواجھ�ة ال�ح�ائ�ط م�ع اغ�الق 
(األعین) ومن یخالف االمر سوف ی�ق�ت�ل ف�ي ال�ح�ال 
وكان الخاطفین قبل ذلك قد قاموا بتقیید رجال الحمایة 
المكلفین من قبل اللجنة االول�م�ب�ی�ة واص�اب�وا اح�دھ�م 
بطلق ناري ومن ثم اقتادوا االسماء ال�م�ذك�ورة اع�اله  
مع عدد اخر من�ھ�م ال�ى ط�ری�ق...ال�م�ج�ھ�ول. ھ�ؤالء 
الخاطفین الذین لم یرتدوا االقنعة كما ھو معروف ف�ي 
مثل ھكذا عملیات (عدا شخص واحد كان ھو ال�دل�ی�ل 
الذي كان یعرف جمیع اعضاء اللجنة االولمبیة وك�ان 
ملثما وھو من كان یوجھ الخاطفین الذین ل�ی�س ل�دی�ھ�م 
علم بالشخصیات المتواج�دة).. ال�خ�اط�ف�ی�ن ك�ان�وا ق�د 
اخذوا جمیع االشرطة التي ك�ان�ت ب�ح�وزة مص�وري 
ومراسلي القنوات الفضائیة ال�ذی�ن ك�ان�وا ح�اض�ری�ن 
ومتواجدین منذ بدایة االجتماع.  العم�ل�ی�ة ب�رم�ت�ھ�ا ل�م 
یتجاوز وقت تنفیذھا وقت ش�وط واح�د ل�م�ب�اراة ك�رة 

القدم ولم یعرف مصیر(المختطفین) الذین فاق عددھم 
م�خ�ت�ط�ف�ا واط�ل�ق  36فریق كرة القدم (كان ع�ددھ�م 

سراح عشر منھم في العشر االیام التالیة ل�الخ�ت�ط�اف 
والباقون الى مصیر مجھول)  وبعد عددا م�ن الس�ن�ی�ن 
تم العثور على رفات البعض من�ھ�م (خ�ل�ف الس�دة)... 
اثناء عملیة الخطف تم التأكید على الشخصی�ات ال�ت�ي 
كانت ترتدي البدلة الرس�م�ی�ة (ال�ق�اط) ف�م�ا ك�ان م�ن 
بعض الشخصیات المتواجدة اال ان خلع�ت ال�ج�اك�ی�ت 
والبعض منھم كان یرمي بالھویات التي یحملھا ت�ح�ت 
المقاعد خوفا من الخاطفین الذین ك�ان�وا ی�دق�ق�ون ف�ي 
الھویات ومن بین الشخصیات التي تم خطفھا ومن ث�م 
االفراج عنھا في نفس المكان كان د. ف�ال�ح ف�رنس�ی�س 
النائب الثالث لرئیس اللجنة االولمبیة في ذل�ك ال�وق�ت 
والذي قدم من االردن من اجل حضور ھذا االج�ت�م�اع 
ومن الشخصیات التي ت�م خ�ط�ف�ھ�ا وم�ن ث�م االف�راج 
عنھا بعد ذلك كان الراحل نشأت ماھر مدی�ر م�درس�ة 
التدریب الریاضي وایضا كان النجم الك�روي  اح�م�د 
صبحي والذي اكد ل�ي ب�ع�د ذل�ك ال�وق�ت ان ال�م�ك�ان 
االول الذي تم اخذه فیھ مع بقیة المخ�ت�ط�ف�ی�ن ل�م ی�ك�ن 

 یبعد كثیرا عن المركز الثقافي النفطي. 
لقد مضى على الحادثة االلیمة ستة عشر ع�ام�ا ول�ح�د 
ھذه اللحظة (حسب علمي) ل�م ی�ت�م م�ع�ام�ل�ة اعض�اء 
اللجنة االولمبیة المختطفین او حمایت�ھ�م كش�ھ�داء م�ن 
اجل ان تنال عوائلھم المنح المخ�ص�ص�ة ل�ھ�م ف�ھ�ن�اك 
العدید من عوائل المختطفین (وخ�اص�ة  ال�ت�ي ك�ان�ت 
مكلفة بالحمایة) التي لیس لھا معیل وكان من المم�ك�ن 
ان تستفاد من المبالغ المالیة التي كانت ستصرف ل�ھ�ا 
واتمنى من الجھات العلی�ا س�واء اك�ان�ت س�ی�اس�ی�ة او 
ریاضیة ان تتبنى ھذا االمر وتح�ق�ق�ھ ح�ت�ى ول�و ب�ع�د 
ستة عشر عاما واتمنى ایضا ان یتم فتح تحقیق شام�ل 
وموسع في االمر والتحقق من السبب الح�ق�ی�ق�ي ال�ذي 
كان وراء عملیة االختطاف وكشف الجناة  وفي ح�ال�ة 
ثبوت ب�راءة اعض�اء ال�ل�ج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة م�ن ال�ت�ھ�م 
الموجھة  لھم (ومنھا الفساد المالي وغیرھا من ال�ت�ھ�م 
االخرى) وھنا في حالة الب�راءة ی�ج�ب ان ی�ت�م ع�م�ل 
جداری�ة ل�ھ�م ت�ح�م�ل ص�ورھ�م واس�م�ائ�ھ�م وان ی�ت�م 
احتسابھ�م ش�ھ�داء وان ت�ت�م م�ع�اق�ب�ة ال�خ�اط�ف�ی�ن اذا 

 .كانوامازالوا احیاء
حادثة اختطاف الحجیة ك�ان�ت ق�د وث�ق�ت ف�ي ك�ت�اب  

وھ�و   2012اصدرتھ زوجتھ نیران السامرائ�ي ع�ام 
بعنوان (شھدت اختط�اف وط�ن)... وم�ن ال�م�ؤك�د ان 
عملیة االختطاف سوف یتم  تحویلھا الى فیل�م (اكش�ن 
ورعب في نفس الوقت) لما شھدتھ (ظھ�ی�رة الس�ب�ت) 
من احداث م�رع�ب�ة ل�ج�م�ی�ع ال�ح�اض�ری�ن... ال�ل�ج�ن�ة 

بم�ا  2004االولمبیة المختطفة كان قد تم انتخابھا عام 
یعرف بانتخابات (سد دوكان) ویعتبر اح�م�د ال�ح�ج�ی�ة 

على مدار تاریخ ال�ل�ج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة  14الرئیس رقم 
العراقیة (اول رئیس كان ع�ب�ی�د هللا ال�م�ض�ای�ف�ي وت�م 

) والحجیة ك�ان ق�ائ�د  ال�م�ن�ت�خ�ب 1948انتخابھ عام 
العراقي بكرة السل�ة ف�ي س�ت�ی�ن�ی�ات ال�ق�رن ال�م�اض�ي 
وح�ادث اخ�ت�ط�اف�ھ ھ�ذا ال�ق�ى ب�ظ�الل�ھ ع�ل�ى ال�واق�ع 
الریاضي العراقي في ذلك ال�وق�ت واص�اب�ھ ب�الش�ل�ل 
حیث انھ بعد ھذا الحادث قد تم وقف جمیع النشاط�ات 

وح�ت�ى     الریاضیة ف�ي ال�ع�راق وال�ى اش�ع�ار اخ�ر.
مدرسة البطل االولمبي الت�ي انش�آت ف�ي ع�ھ�ده ع�ام 

وك�ان  2010تم الغائھا بعد ذلك وتحدیدا ع�ام  2005
من الممكن عن طریق ھذه المدرس�ة ان ی�ت�م ت�ح�ق�ی�ق 
انجاز اولمبي كون الطالب الذین تم اختیارھ�م ب�ع�م�ر 
صغیر وكانوا من المتفوقین ریاضیا ولو الح�ظ�ن�ا ان 
زلزال خطف اعضاء اللجنة االولمب�ی�ة ق�د اث�ر ع�ل�ى 
عملیة االنجاز الریاضي حیث اصب�ح ال�ع�راق ب�ع�ی�دا 
عن منصات التتویج ولسنوات عدیدة وحتى م�احص�ل 

كان امتداد لع�م�ل  2007من تتویج في كأس اسیا عام 
احمد الحجی�ة ورف�اق�ھ وی�ح�س�ب ل�ھ�م ایض�ا ت�ح�ق�ی�ق 
المركز الرابع  كرویا في اولمبیاد اث�ی�ن�ا ف�ي ظ�روف 

 . امنیة صعبة جدا كان یمر بھا العراق
الع�ب�ا  15قبل حادثة االختطاف  بشھر تم اخ�ت�ط�اف 

من اعضاء المنتخب العراقي بالت�ای�ك�وان�دو (نص�ف�ھ�م 
دون سن الرابعة عشرة وھم ینتمون الى ن�ادي ال�والء 
الریاضي التابع ل�م�دی�ن�ة الص�در) وق�د ت�م ذل�ك  ف�ي 

م�ن ق�ب�ل  2006السابع عشر م�ن ش�ھ�ر ای�ار ع�ام 
مجموعة ارھابیة مسلحة على ط�ری�ق ال�رم�ادي وھ�م 
كان�وا ف�ي رح�ل�ت�ھ�م ال�ب�ری�ة  ال�ى االردن م�ن اج�ل 

اس�ت�ح�ص�ال ف�ی�زا دخ��ول ال�ى ام�ری�ك�ا ع�ن ط�ری��ق  
سفارتھا في عمان وذلك الج�ل ت�م�ث�ی�ل ال�ع�راق  ف�ي 
احدى البطوالت الدولیة ھناك. لق�د ت�م ال�ع�ث�ور ع�ل�ى 

العبا بعد عام من اختط�اف�ھ�م وال�غ�در ب�ھ�م   13رفات 
ومن بینھم بطل العراق ورئ�ی�س ال�وف�د ع�ل�ي حس�ی�ن 

وشق�ی�ق�ھ ع�الء حس�ی�ن   عجر (وھو اب لثالثة اطفال)
عجر ومنیر جواد مھاوي واكرم حسن عك�اب وع�ل�ي 
جبار و وس�ام ع�ری�ب�ي ون�ب�ی�ل ق�اس�م وم�اھ�ر ك�ام�ل 
واخرون وھذه الكوكبة الرائعة ھي كانت قد س�اھ�م�ت 
برفع اسم وع�ل�م ال�ع�راق ف�ي ال�ع�دی�د م�ن ال�م�ی�ادی�ن 
والبطوالت الدولیة التي شاركت بھ�ا. ع�وائ�ل ھ�ؤالء 
االبطال كانوا مستعدین لدفع الغالي وال�ن�ف�ی�س (ع�ل�ى 
الرغم من فقر حالھم) وتم اللجوء الى اللجنة االولمبی�ة 
في ذلك الوقت من اجل انق�اذ ف�ل�ذات اك�ب�ادھ�م ول�ك�ن  

 مصیر ھؤالء االبطال اصبح تحت التراب.  
لو طالعنا ح�وادث االخ�ت�ط�اف ال�ع�ال�م�ی�ة ف�ي م�ج�ال 
الریاضة لوجدنا اغلبھا كان من اجل المال او لل�ب�ح�ث 

ت�م اخ�ت�ط�اف ال�ن�ج�م  1963عن الشھ�رة ف�ف�ي ع�ام 
الكروي الشھیر الفریدو دي ستی�ف�ان�و ل�م�دة خ�م�س�ی�ن 
ساعة في فنزویال من قبل الثائر الفنزوی�ل�ي ب�اول دل 
ریو قبل ان یتم االفراج ع�ن�ھ ب�ع�د ذل�ك وك�ان  ری�و 
یھدف من خالل عملھ ھذا لفت االنظ�ار ل�ال�ض�ط�ھ�اد 
التي كانت تمارسھ الحكومة الفنزویلیة  ان�ذاك ع�ل�م�ا 
ان الخاطف كان ق�د قض�ي ب�ع�ض الس�اع�ات ی�ل�ع�ب 
الشطرنج مع دي ستیفانو و وقعت ھذه الحادثة عن�دم�ا 
كان نادي لایر مدرید وال�ذي ك�ان دي س�ت�ی�ف�ان�و اح�د 
ن�ج�وم�ھ ف�ي ذل��ك ال�وق��ت ی�ق��وم ب�زی��ارة ل�ل��ع�اص�م��ة 

وم�ن . الفنزویلیة كاراكاس لخوض لقاء  ودي ھ�ن�اك
االمثلة ایضا حول ھذا الموض�وع ھ�و ان م�ج�م�وع�ة 
كانت قد اختطفت والد الالعب كارل�وس ت�ی�ف�ی�ز ل�م�دة 
ثمان ساعات وتم اعادة الوالد (الى قواعده سالما) بعد 
استالم مبل�غ ال�ف�دی�ة وایض�ا ف�ق�د ت�م اخ�ت�ط�اف وال�د 
الالعب النیجیري جون اوبي میكیل في نیجیریا وق�ال 
الالعب میك�ی�ل م�ا نص�ھ "ح�اول�ت مس�اع�دة ب�الدي 
وحان االن الوقت لكي تساعدني بالدي" وبالفعل ب�ع�د 
ایام تم القاء القبض على المجموعة الخاطفة وت�ح�ری�ر 
والد الالعب النیجیري. وكذلك ف�ق�د اخ�ت�ط�ف�ت وال�دة 
الالعب البرازیلي روبی�ن�ی�و وظ�ل�ت م�خ�ط�وف�ة ل�م�دة 
اربعین یوما الى ان تم تسلیم م�ب�ل�غ ال�ف�دی�ة ث�م اط�ل�ق 
سراحھا اما والد الالع�ب ال�ب�رازی�ل�ي روم�اری�و ف�ق�د 
اخ��ت��ط��ف ھ��و االخ��ر ول��ك��ن الش��رط��ة ال��ب��رازی��ل��ی��ة  
استطاعت ان تحرره من خاطفیھ باالضاف�ة ال�ى ذل�ك 
فقد  ت�ع�رض�ت ش�ق�ی�ق�ة ال�الع�ب ال�ب�رازی�ل�ي ھ�ال�ك 
لالختطاف في البرازیل  ایضا وت�م اط�الق س�راح�ھ�ا 
ب��ع��د ذل��ك. م��ن خ��الل ھ��ذه االم��ث��ل��ة ع��ل��ى خ��ط��ف 
الریاضیین فأننا لم نسمع ان احدا من المخط�وف�ی�ن ق�د 
قتل فالجمیع اطلق سراحھم اما بك�ف�ال�ة او م�ن خ�الل 

 . الجھود الحكومیة التي بذلت
في بلدي العراق لقد طال  مسلسل ال�خ�ط�ف وال�ع�ن�ف  
والقتل العدید من الشخصیات الریاضیة العراقیة مم�ن 
مثلوا العراق على احسن تمثیل في كافة المحافل الت�ي 
شاركوا بھا  ففي سابق االیام واالشھر  والسنین ال�ت�ي 
مرت علینا فقدنا عددا كب�ی�را م�ن اب�ن�اء ال�ع�راق ف�ي 
قطاع الریاضة الذي كان م�ن ال�م�ف�روض ان ی�ك�ون 
جمیع ابناءه لدیھم (الحصانة) من ال�ق�ت�ل او ال�خ�ط�ف 
والغدر النھم یحملون رسالة سامیة مفادھ�ا رف�ع اس�م 
العراق عالیا في كافة المیادین. نتذكر ب�غ�ص�ة ش�دی�دة 
العدید من ضحایامسلسل الخطف المرعب وال�ت�ي ت�م 
تصفیتھم  بعد ذلك من اجل (تدمیر) الواقع ال�ری�اض�ي 
العراقي  والدفع بھ الى الھ�اوی�ة ون�ذك�ر ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال ال الحص�ر ال�ب�ع�ض م�ن�ھ�م  ف�ھ�ن�اك د.ھ�دی�ب 
مجھول رئیس نادي الطلبة وھو ایضا كان عضوا في 
االتحاد العراقي لكرة ال�ق�دم (ع�ل�م�ا ان ال�راح�ل ك�ان 
متواجدا في مؤتمر اللجنة االولمبیة) والعب المنتخ�ب 
العراقي بالكرة الطائرة نصیر شامل وجاس�ب رح�م�ة 
احد ابطال المصارعة ومدیر نادي المیناء ن�زار ع�ب�د 
الزھرة ومدرب منتخب الع�راق ب�ال�دراج�ات م�ح�م�ود 
فلیح وحكم المصارعة الدولي مھن�د ح�م�دان وم�درب 
المنتخب بالتنس حسین رشید مع اثنین من ابطال ھ�ذه 
اللعبة وھما ناصر حاتم و وس�ام ع�ودة وایض�ا ك�ان 
فادي عادل یوحنا وھو حكم لعبة كرة الھدف للمعاقی�ن 
قتل ایضا وتم اختطاف (من دون قتل) مدرب منتخ�ب 
العراق بكرة الھدف للمعاقین خال�د ن�ج�م ال�دی�ن واح�د 

اعضاء ھذا المنتخب عصام خلف (حتى المعاق�ی�ن ل�م 
یسلموا من ھذا ال�م�س�ل�س�ل) وایض�ا ت�م ق�ت�ل م�درب 
منتخب شباب العراق ب�ال�م�ص�ارع�ة م�ح�م�د ص�ب�ري 
وكذلك تم اختطاف وقتل ثالثة من ابطال ال�م�ص�ارع�ة 
وھم ابراھیم قاسم السید وعم�اد م�ح�م�د ھ�اش�م وع�ب�د 
القادر طارق یعقوب وایضا تم اختط�اف وق�ت�ل ن�ائ�ب 
رئیس اتحاد التایكواندو  ولید محمد عبد هللا ام�ا ع�ل�ى 
صعید ح�وادث ال�ت�ف�ج�ی�رات االرھ�اب�ی�ة ال�ت�ي ط�ال�ت 
الریاضیین العراقیین، ففي احد المالعب الشعبی�ة ف�ي 
مدینة الشعلة فجر ارھابي نفسھ وسط م�ج�م�وع�ة م�ن 
الالعبین االبریاء الذین فقط تھم�ت�ھ�م ان�ھ�م ع�راق�ی�ون 
یعشقون الریاضة وایضا ن�ف�س ال�ح�ادث ت�م ف�ي اح�د 
المالعب الشعبیة لمحافظة الدیوانیة وایضا في م�دی�ن�ة 
بابل واحدى التفجی�رات راح ض�ح�ی�ت�ھ�ا اح�د الع�ب�ي 
منتخب شباب العراق ونادي ال�ك�ھ�رب�اء م�ھ�دي ع�ب�د 
الزھرة ومن ح�وادث االغ�ت�ی�ال ت�م اغ�ت�ی�ال ح�ارس 
مرمى المیناء كرار ابراھیم ومنھل محمد خلف م�دی�ر 
شباب وری�اض�ة ن�ی�ن�وى وال�ح�ك�م االت�ح�ادي ص�الح 
المالكي  والقائمة تطول وربم�ا ل�ن ت�ن�ت�ھ�ي... وح�ت�ى 
مقتل النجم الكروي الراحل حی�در ع�ب�د ال�رزاق ھ�ي 
فص�ل اخ�ر م�ن فص�ول االرھ�اب ال��م�س�ت�ف��ح�ل ف��ي 

 العراق. 
ومن الجدیر بالذكر ان نائب رئیس اللج�ن�ة االول�م�ب�ی�ة 

ق�رب  2018سابقا بشار مصطفى قد تم اختطافھ عام 
 . جسر المسیب ومن ثم تم اطالق سراحھ بعد ذلك

لقد مرت العدید من الدول في السابق باس�وأ م�م�ا م�ر 
بھ العراق فالمانیا النازیة ایام ھتلر مزقت�ھ�ا ال�ح�روب 
والویالت ومدن كاملة دمرت عن بكرة ابیھا من ق�ب�ل  
ال�ط�ی�ران االم�ری�ك��ي وال�ب��ری�ط�ان��ي وال�ی��اب�ان ایض��ا 
(دمرتھا) القنب�ل�ة ال�ذری�ة ال�م�ل�ق�اة ع�ل�ى ھ�ی�روش�ی�م�ا 
وناغ�ازاك�ي (اس�ت�ط�اع ح�اك�م ال�ی�اب�ان االم�ب�راط�ور 
ھیروھیتو ان ینقلھ من مستنقع للدمار ال�ى اق�وى ق�وة 
اقتصادیة في العالم) فھذه ال�ب�ل�دان ع�ادت اق�وى م�م�ا 
كانت علیھ في السابق عادت قویة م�ن خ�الل االرادة 
والت�س�ام�ح وال�وح�دة وال�م�ح�ب�ة ب�ی�ن اب�ن�اء ش�ع�وب�ھ�ا 
وب��االخ��الص وال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل ال��ج��اد م��ن ق��ب��ل 
حكوماتھا فعلینا ان نتعلم من ھذه الش�ع�وب ك�ی�ف ان 
نتسامح وننسى خالف�ات�ن�ا (ال�ت�ي اك�ل ع�ل�ی�ھ�ا ال�دھ�ر 
وشرب). ربما نحن  بحاجة ماسة الى ھیروھیت�و اخ�ر 

 ولكن على الطریقة العراقیة.
تغمد هللا جمیع شھداء ال�ح�رك�ة ال�ری�اض�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 

 والھم ذویھم وزمالءھم الصبر والسلوان.
 

 السطور االخیرة 
في احدى روایات الكاتب الكولومبي غابریل غارسی�ا 
ماركیز وھي  مائة عام من العزلة والتي ك�ت�ب�ھ�ا ع�ام 

 1982وحصل بھا ع�ل�ى ج�ائ�زة ن�وب�ل ع�ام  1965
وتحدیدا في   السطور االخیرة لھ�ذه ال�روای�ة  وال�ت�ي 

 …كانت تقول
 

      و راو إم م ا ا "

  مأور ة وض اموا ا 

    أم  ت أدركا  

 أن  ح ه ا  اذ   ح       
      حا  ه ابة ا ر أنا

               اول ذا و رضا ظ 

   ط   مغ أور أن  نذا

       ر   ورد   ت وأنطا
          ا ن ا ا ن إر ا

 ن     ا  ح      

   أى اد اء  و ارض"

 سطور في الوقت الضائع

 اف  و ار !!
 سیدني، العراقیة االسترالیة

 رافق قاسم العقابي/ سیدني 
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