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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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Wednesday 
AL-iraqia  No. 830 

 10 Aug 22 • Year 17 

  زن  أ ..ّ زن
 . أّمي ذاُت التسعیَن عاماً عراقیّاً طویالً كاللیل

 .أّمي التي ترتدي"األْسَوَد"منُذ قرون
أُّم��ي ال��ت��ي ت��ع��اقَ��َب ع��ل��ى"ت��اری��خ��ھ��ا" ال��فُ��ق��داُن، 
وال���خ���ذالُن، وال���خ���ی���ب���اُت ال���دائ���م���اُت.. ك���أنّ���ھ���ا 

 "ِعراٌق"ُمَصّغر.
أُّمي التي تخّشَب جسدھا النحیل أم�ام ال�ت�ل�ف�زی�ون، 
وھ��ي تُش��اِھ��ُد ط��ی��ل��ة أیّ��اٍم، وأس��اب��ی��ع، وش��ھ��ور، 
وس���ن���وات، وع���ق���ود، ت���ع���اقُ���َب "األودیس���ات" 
و"اإلل����ی����اذات" وال����ح����روب و"ال����ث����ورات" 
و"الُمقاَومات" و "اإلنتفاض�ات"، و"ال�ِح�راك�ات" 
و"اإلصالحات"، و"المؤام�رات" و"اإلن�ق�الب�ات" 

 األكثُر عدداً من الرمِل والَسخاِم والَسبَخ.
أّمي التي رأیتھا تتف�ادى (ال إرادی�اً) ق�ن�ان�ي ال�م�اء 
واألح�ذی�ة ال�م�ت��ط�ای�رة م�ن الش��اش�ات.. والش�ت�ائ��م 
العراقیّة "العمیق�ة" (غ�ی�ر ال�ُم�ن�ت�ِظ�َم�ة ب�إق�ل�ی�م).. 
وتتحاشى النظَر ُمباشرةً إلى الوجوِه الكال�ح�ِة ال�ت�ي 
ابتالنا هللاُ والوالیاُت الُمتّحدةُ األمریكیّةُ بھا، وال�ت�ي 
كاَن"الُمطّاُل"،على الدوام، أكثُر بھاًء وأك�ث�ُر ن�ف�ع�اً 

 منھا. 
أُّمي التي ِخفُت علیھا من غبار"التغیّر ال�م�ن�اخ�ّي"، 
ف��ذھ��ب��ُت إل��ى ب��ی��ت��ھ��ا ألط��م��ئّ��َن ع��ل��ی��ھ��ا م��ن 
عادیاِت"الَعجاج".. فّإذا بھا تتجاھُل ھ�دَف ال�زی�ارة 
الرئیس، و تسألني بمرارٍة عن أشیاَء أخ�رى، وأن�ا 

 :ال أعرُف كیف أُجیب
 شنو یابھ شغلة "األثالث" ھاي؟ -
زین یابھ إذا "الثلثین" بعدھن من ُحّص�ة "ط�ال�ب  

النقیب"، لعد "ثِلث هللا" منو یطالِب بي؟ و "ث�ل�ث 
الناس" اللي حسره علیھ�ا ك�ی�س ال�ط�ح�ی�ن وی�ن؟ 
وإذا"ثِلثین الجنّة لھادینا"، لعد "ثِ�لِ�ث ك�اك�ا أح�م�د 

 وأصحابھ".. وین؟
ع�ب�د ومنو رئیس الجمھوریّة ِھّس�ھ؟ وهللا ی�اب�ھ " 

 " جان خوش رئیس!الرحمن
األسمر الطویل" أشو ب�ع�ده ی�ط�ل�ع  -وھذا "الِرّجال

 بالتلفزیون؟
ال�َك�َص�یِّ�ْر".. وهللا ج�ان  -ھذا "الْولَید و وین راح  

 اْمبَیِّن علیھ"خوش َولَد"، و "شاغول"!
ولیش ھذا النائب "الِمَدْح�َدح" ی�َك�ول: ی�م�ع�ودی�ن  

إنتو مفاھمی�ن الَش�ْغ�لَ�ة زی�ن.. تَ�َره إذا ل�م یُش�اِرك 
"الُكلُّ" بالُحُكم، سوف یحتَرق العراق، و"تنَك�لُ�ب" 

 !! الدنیا
 منو ذولة "الُكّل" یابھ ؟ -
 لتخافین یام.. مو إحنھ. -

ولكي أقطع استمرار أّمي في َسلِخ "الس�ی�اس�یّ�ی�َن" 
العراقیّیَن "البواسل"، على ط�ری�ق�ِة "ال�ق�ّص�اب�ی�ن 
الُجدد"، قلُت لھا: ھل ت�ری�ن ال�غ�ب�ار ی�ا اُّم�اه؟ إنّ�ھُ 
كثیٌف و خانٌِق َولَِزٌج كالزیِت یا أُّماه.. ھل كان الغبار 

 في زمانكم ھكذا یا أُّماه؟
أُّمي تجاھلت أسئلتي، وعادت إلى شغلة "األث�الث" 

 التي یبدو أنّھا قادرةُ على فھمھا أكثر منّي:
یابھ بعدھم أھل دیال�ى ی�زرع�ون ب�رت�ق�ال، ول�ھ�م  -

"ثلثي" البرتقال في العراق األغ�ب�ِر ھ�ذا..ل�و ص�ار 
 "ثلثین الطَك ألھل دیالى" .. وماكو برتقال؟

تلعثمُت، وقُ�ل�ت: وهللا ی�ام آن�ي ك�ل�ش�ي م�ا أدري، 
 وضعیف بالبرتقال!!

 ھّزت أُّمي یدھا، شاھرةً في وجھي سؤالھا األخیر:
 یابھ تدرون إنتو " قشاُمر".. لو متدرون؟؟

 . أجبُت على الفور: إي ندري یُّمھ
 من زمان. .ومن زمان یُّمة .

***** 

 ..اقا 

والفِْلُم المعروض اآلن بنجاٍح ساحٍق، على شاشاِت  
تاریٍخ طویٍل من الُصبّی�ِر وال�رم�ِل وال�ل�غ�ِو، واألب�ِل 
الفاّرِة من الثكنات، لن یكون طویالً كفلٍم ھندّي، تتّ�ُم 
فیِھ فبركةُ النھایاِت ال�ح�زی�ن�ِة، وت�ل�ف�ی�ُق ال�ن�ھ�ای�اِت 

وھذا الفلُم، أیضاً، لن یكون قصیراً.. كف�ل�ِم . السعیدة
 .ولكنّھُ فلٌم ُمَعقٌّد بعض الشيء .اللقطِة الواحدة

 .والعراقیّوَن ال یُحبّوَن األفالَم الُمَعقَّدة
و یكرھوَن النھایات الُملفقّة، ألنھم ی�ع�ت�ق�دون أنّ�ھ�ا 

 .لیست نھایات
لقد سبَق لھ�م اخ�ت�ب�ار ال�م�ق�دم�ات وال�ن�ت�ائ�ج، م�ن 
تفاصیل تاریخھم الخاص، طیلة قروٍن مریرة.. وھم 
على یقیٍن تام بأنّھُ بعَد كّل نھایة، سیبدأُ تاریٌخ كام�ٌل 

 .من األسى العراقّي الطویل
ھذا ماتعلّمتُھُ من العی�ِش ھُ�ن�ا ألك�ث�ر م�ن س�ب�ع�ی�َن 
عاماً.. شاھدُت فیھا الكثیَر من األف�الم ال�ردی�ئ�ة، و 

 . ذرفُت فیھا مع أقراني، الكثیَر من الدمِع الرخیص
وكما یحدُث كلما تمَّ عرُض فلٍم ج�دی�ٍد ع�ل�ى .. وھكذا

شاشِة ھذا الوطن الُملتَبِ�س.. س�ی�غ�ادُر ال�ع�راق�یّ�وَن 
الصالةَّ، وھُْم ی�ت�ج�ادل�وَن ح�وَل الس�بَ�ِب وراء ھ�ذا 

 .األستثماِر السّيِء، والدائِم، لثمِن التذكرة
، 1958ھذه التذكرة التي یرتفع سعرھا منذ ت�م�وز 

، وك�ان�ون 1980لتبلغ الكلفةُ ذروت�ھ�ا ف�ي أی�ل�ول 
، 2014، وح�زی�ران 2006، وشباط 1991الثاني 

.. ومع ذلك فإنن�ا نس�ت�ّم�ُر ف�ي دف�ع 2019وتشرین 
فاتورتھا باھظةُ الكلفِة صاغرین.. رغ�م أن األف�الم 

 . المعروضة تزداد سخافةً وبؤساً، منذ ذلك الحین
في نھایة الم�ط�اف ق�د ی�ق�ّرُر ال�ج�م�ھ�وُر ال�غ�اِض�ُب 
والُمحبَطُ ح�رَق الص�ال�ِة ب�أوراق ال�ت�ذاك�ر ب�اھ�ظ�ة 

 .الثمن
عندھا لن تكون ھن�اك ص�ال�ةُ ع�رٍض واح�دٍة،ع�ل�ى 
امتداد ھذا العالم الف�س�ی�ح، ت�ق�ب�ٌل أن ت�ع�ِرَض ف�ل�م 

 . "العراق" الطویل، والُمعقّد.. والسّيِء الصیت
 ..وعندما ال یكوُن ھناك فلٌم.. لن تكوَن ھناَك صالة

 .وسیموُت "الُمَمثِّلوَن" جمیعاً 
 ******* 

 أذ اي
 األنساُن قد یَُدمَّر، ولكنّھُ ال یُْھَزم"." 

ھذه واحدةٌ من أكبر األك�اذی�ب ال�ت�ي ص�ّدق�تُ�ھ�ا ف�ي 
 . حیاتي

 والدلیل على ذلك، ھو أّن من كتَبَھا لنا.. قد انتََحر.
وضَع ماسورة البندقیة في فمھ.. وأطلَق ال�رص�اَص 

 . على عقلھ.. عقلَھُ الذي أطلق تلك األكذوبة
 أتعرفوَن لماذا انتََحَر "ھمنغواي" ؟

ألنّھُ كان یعرُف أّن "األنسان"ھو أضعُف الكائنات.. 
الوغَد "، ھو أكثرھا قُّوةً، وت�أث�ی�راً،  -وأّن" الكائَن 

 و ُسلطَة.. وأّن زمن التفاھِة والرثاثة قادٌم ال محالة.
 . ألنّھُ كان یعرُف أنّنا َخَسرنا.. وأنتھى األمر

 . ألنّھُ كان یعرُف أنّنا ھُِزمنا.. وأنتھى األمر
ألنّھُ كاَن یعرُف أّن "السَمَكةَ"، لیست وح�دھ�ا ھ�ي 

 التي ضاعت..
 وأّن الذي ضاَع.. ھو اإلنسان.
 والذي ضاَع أیضاً.. ھو البحر.

البحُر الذي یجعُل اإلنساَن یؤِمُن بأّن ھ�ن�اَك أح�الم�اً 
 قابلةً للتحقُِّق.. في اإلنسان.

****** 

ا اا َرات اّ!! 
ھل یوجد شخص لیس ل�دی�ِھ س�یّ�ارة ف�ي ال�ع�راق؟ 
أشكُّ في ذلك. أعتقِد أّن من الصعب أن یكون ھ�ن�اك 
"موبایل"، أو أن تتوفَّر خ�دم�ة "األن�ت�رن�ت" ل�ك�ل 
شخص في العراق .. ولكن من السھل جّداً أن تكون 

 ھناك سیّارة لكل شخص في العراق.
) ملیون سیارة، في مدینة 5في بغداد وحدھا ھناك (

) م�ل�ی�ون نس�م�ة، وال ت�ت�ّس�ع 8یبلغ تعداد سّكانھا (
 ألف سیارة. 500شوارعھا ألكثر من 

-15ھذا یعني أن جمیع السكان من الفئة العمریّة (
 ) سنة، لدیھم سیّارة واحدة على األقّل.75

للزوج سیارة، وللزوجة سیارة، ول�ك�ّل ول�ٍد وب�ن�ت 
س�یّ�ارة، ول�ل�ك�نّ�ات س�یّ�ارات، ول�ألج�داد وال�ج��ّدات 

 سیّارات، ولدى األحفاد والحفیدات سیّارات.
وھ��ن��اك م��ن یس��ك��ن ف��ي أح��ی��اء "ال��ت��ج��اوز" 
و"العشوائیّات"، وال تت�وفّ�ر ل�دی�ھ خ�دم�ات ال�م�اء 
والمجاري، ولیس ف�ي "ب�ی�ت�ھ" م�راف�ق ص�ح�یّ�ة، 
ز في العراء".. و مع ذلك فإنَّك ستِج�د ل�دی�ھ  و"یتبرَّ

 سیّارة "فُل أوبشن"، آخر مودیل.
) أل��ف 350) م��الی��ی��ن س��یّ��ارة، ھ��ن��اك (5وم��ع (

) أل�ف 500) ألف "ستّوت�ة"، و(250"تكتك"، و(
 "ماطور".

وھذا یعن�ي ف�ي "ش�ارع" ال�واق�ع.. أزم�ة م�رور، 
وأزم��ة وق��ود، وأزم��ة ت��ل���ّوث، وأزم���ة "ذوق 
وأخالق"، وحوادث مروریّة (اعتیادیّة وُمف�تَ�َع�ل�ة)، 
وش���ی���وخ عش���ائ���ر، و"دیّ���ات"، و"ع���ط���وات" 
و"دَكات"، وقض�ای�ا ف�ي ال�م�ح�اك�م، ودع�اوى ف�ي 
م��راك��ز الش���رط��ة.. و "ب���وكس��ات" وھ���راوات 
و"بوریّات"، و"بیكیسیّات تلوك إلنا".. وجم�ی�ع�ھ�ا 
تحدث في الھواء الطَلِ�ق، وع�ل�ى رؤوس الش�ھ�ود 

 و"الشھداء" و"األشھاد".
ھ��ل ھ��ذه رف��اھ��ی��ة؟ ھ��ل ھ��ذه س��ع��ادة؟ ھ��ل ھ��ذه 
"حض��ارة"؟ ھ��ل ھ��ذه "س��وق ُح��ّرة"؟ ھ��ل ھ��ذه 
"ل��ی��ب��رال��یّ��ة ف��ردیّ��ة"؟ھ��ل ھ��ذه "ف��ی��درال��ی��ة" 
دیموقراطیّة؟ ھل ھذه "مركزیة استبدادیّ�ة" ؟ ھ�ل 

 ھذه "دولة؟ ھل ھذا "تخطیط" ؟
 ما ھذا الذي یحدث لنا بالضبط؟

ولماذا یحدُث لنا ھذا الذي یحدُث لنا اآلن، ب�ی�ن�م�ا ال 
یحدُث مثیٌل لھ حتّى في أكثر ب�ل�دان ال�ع�ال�ِم ت�خ�لّ�ف�اً 
وف�ق��راً ورم��الً وِم��ل�ح��اً ون��ف��ط�اً وج�ف��اف�اً وَس�خ��ام��اً 

 واكتظاظاً بالسّكان؟

 ح ارء
 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف
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"أمضي وحیدا" للشاعر العراق�ي  صدر عن دار الرماتان الفرنسیة مجموعة  
المقیم في كندا عیسى حسن الیاسري، وھي مخت�ارات ش�ع�ری�ة ت�رج�م�ھ�ا إل�ى 
الفرنسیة الشاعر المغربي المقیم بف�رنس�ا م�ح�م�د م�ی�ل�ود غ�راف�ي، وق�دم ل�ھ�ا 

 .الشاعر الفرنسي الشھیر لویس بورتولوم
ف�ي ق�ری�ة م�ن ق�رى  1942ولد الشاعر والروائي عیسى حسن الیاسري عام 

العراق، تقع على مقربة من مدینة الكمیت في محافظة م�ی�س�ان، أك�م�ل  جنوب
دراستھ االبتدائیة ما بین مدرسة القریة ومدرسة الك�م�ی�ت .. وأك�م�ل دراس�ت�ھ 
المتوسطة ودار المعلمین في مدی�ن�ة ال�ع�م�ارة.. ع�م�ل ف�ي ال�ت�ع�ل�ی�م واإلذاع�ة 

 ." وكتابة العرائض والصحافة األدبیة "
..  1996  -  1973وقد صدرت لھ ست مجموعات شعریة في العراق ما ب�ی�ن 

ومجموعتان شعریتان ما بین القاھرة وعمان، كما صدرت أع�م�ال�ھ الش�ع�ری�ة 
 -  2017ما بین عامي  -المؤسسة العربیة للدراسات والنشر في بیروت  -عن 

ال�ت�ي م�ن�ح�ھ�ا ل�ھ  -جائزة الكلمة الحرة العالمیة  -.. الشاعر حائز على  2021
 -روتردام عاصمة الث�ق�اف�ة ال�ھ�ول�ن�دی�ة -مھرجان الشعر العالمي الذي أقیم في 

 .2002عام 
ترجمت معظم مجموعاتھ الشعریة للغات اإلنجلیزی�ة واإلس�ب�ان�ی�ة وال�ف�رنس�ی�ة 
والسویدیة. كما تُرِجَمتْ  لھ قصائد كثیرة إلى ال�ل�غ�ات الص�ی�ن�ی�ة وال�ھ�ول�ن�دی�ة 

 .والكتاالنیة والسریانیة والكردیة واأللمانیة وغیرھا من لغات العالم
 

.. حیث أق�ام ف�ي األردن  1998غادر الشاعر الیاسري بلده العراق خریف عام 
ومازال یقیم ف�ي  2001مدة عامین ونصف العام، ثم وصل إلى كندا مطلع عام 

مونتریال حت�ى اآلن. ی�ق�ول ع�ن�ھ الش�اع�ر ال�ف�رنس�ي ل�وی�س ب�ورت�ول�وم ف�ي 
 : مقدمتھ

للشاعر عیسى حسن الیاسري س�ف�ر غ�ن�ائ�ي  -أمضي وحیدا  -إن مجموعة  "
نافذتھ التي ال یل�م�س�ھ�ا ال�ق�م�ر .. إن�ھ�ا  نحو نھایة رجل یستعد لعبور "ظلمة"

قصیدة طویلة تساعدنا على التفكیر والتأمل ف�ي مس�ارن�ا ال�خ�اص، واإلمس�اك 
بمصائرنا. إن عیسى حسن الیاسري یمنحنا ھنا للقراءة .. وفي أبھى تجلی�ھ .. 

 . " … على اإلطالق لألوز العراقي " أجمل نشید "
التي تصدر عددا واح�دا ك�ل  -الروح المتمردة  -كما أنّ  مجلة الشعر الفرنسي 

ال�ذي ص�در ف�ي س�ب�ت�م�ب�ر  26عام ، احتفت بالشاعر الیاسري في عددھا رقم 
، حیث خصصت لھ ملفا غطى سبع صفحات منھا ، أعد الملف وأشرف  2020

 . علیھ الشاعر بورتولوم نفسھ
 

وقد حظي الشاعر العراقي الی�اس�ري ب�اھ�ت�م�ام وان�ت�ب�اه غ�رب�ي ف�ي الس�ن�ت�ی�ن 
Verbum ، ع�ن دار«أیام ق�ری�ة ال�م�ح�س�ن�ة» األخیرتین، إذ ترجمت روایتھ

وكانت الروایة قد صدرت طبع�ت�ھ�ا ال�ع�رب�ی�ة األول�ى  (ترجمة : نوَومي فییرو).
دار فض�اءات » وطبعتھا الثانیة عن ،«دار الشؤون الثقافیة» ، عن2003عام 

 2011عام  «األردنیة
 
یذكر أن الشاعر العراقي كان قد عمل على الروایة لمدة س�ت�ة أع�وام، وھ�ي  .

تتناول فترة شدیدة الحساسیة وقعت أحداثھا ف�ي ج�ن�وب ال�ع�راق، ف�ي إح�دى 
 .القرى، التي تدور داخلھا نزاعات وخالفات عشائریة

 
وقد سبق للشاعر العراقي أن صدر لھ كتابان شعریان مترجمان الى اإلسبانیة، 

ت��رج��م��ة ) ص��الة ب��دائ��ی��ة م��ن أج��ل أوروك( ف��ي م��دری��د األول ب��ع��ن��وان:
(كات�درائ�ی�ة ب�غ�داد) ت�رج�م�ة  ، والثاني2019-أجناسیو جونتریت تیران األدیب

ولیلى فاضل وحس�ن ع�ی�س�ى ال�ی�اس�ري) وب�م�راج�ع�ة وت�ق�دی�م  فوزیة القادري
ب�ت�رج�م�ة )أغ�ان�ي ال�غ�روب( د.عبدالھادي سعدون، كما حظي ك�ت�اب�ھ الش�ع�ري

 .(ترجمة منیة بولیلة) 2018فرنسیة (دار الرماتان) عام 

   "أ وا"
 م  ر  ور رات ا اا "  اي"

 جنان انتظار جنان اندحار

 جنان انتحار فكن یا ابن ھانَي ما شئَت, 

 كن حجراً أو ندیماً 

 یقيء انكساراتھ ضحكاً أسوداً, كن طریقاً 

 إلى حانة, والمقرب في المحفل الببغاء. انسحاب

 العباءة موحلة في األزقة رایتك

 المستباحة, مرمیة في الحوانیت, مھملة

 آخر اللیل منكفئا في توسلك الغیمةَ اللؤلؤیةَ 

 عند الحوائط تستل خیط الدنان السرابي

 حولك صرعى الندامى وخفٌق من الفجر في وجھك

 الزّق خاٍل وثوبك بالٍ 

 ونجمتك البابلیة دون التماعتھا الباب والعلج, بكرٌ 

 مكورة الثدي من عھد نوحٍ ,

 معاً نقتفي أي لمع ونھبط سلمنا الرطب

 تخبو على الحجر المتآكل منھا الخطى,

 أیھذا المدى المتباعد قل أي شيء سوى الرجع!

 في كل أرض جنان وفي كل ومض

 فكن یا ابن ھانيَ 

 كن صخرة أو صدى

 كن مدى أو ندى في انتظار الھوادج,

 والجرةُ الملتقى وارتجْل في

 غبار السنابك طردیةً وانتظر خلعة أو عقارا

 (أعددت كلبا للطراد سلطا مقلداً قالئداً ومقطا ....)

 أعد یا ابن ھانَي في القدح الصرف وجھ

 یطاردنا والبراري السریر,

 الصبا َعْرفُھا والربا ِردفھا

 والسبیل الى المشتھى الباب والثقفي

 اقتلعنا عن البصرة القدم المتشبث لكننا

 حین قلنا: ابتعدنا اقتربنا وأمسى التلفت

 شیمتنا والتوجس في كل حان جنان

م في فجر  وفي كل بان أفق أیھا المتكوِّ

 خمارة: عندنا نبأ عن جنان

 معاً نقتفي ركبھا المتراقص

 غیمة من غبار

 وما اقترب الوجھ من وجھھا في طوافك

 لكنھ الوھم دیدننا ناحالً یترصده في

 اللیالي بصیص من النار :

 باب إلى حانة

 أیھا المتعثر في الطرقات, التوھج في الحان

 عاِرُضھا والمجوسّي كان ابَن ھانَي فاشرب

 جنانك وارھن ِخلْعة القزم

 ما كنتما اثنین

 إذن, فلن تكونا واحداً,

 فالزمن الدائر غیر عابئ یعید ھذا اللھب

 اآلكل في جلدك وانفالتھا منك, فما

 تحظى بھا غیر انتظار باطل, ونظرة یصیبھا

 كل خلي عابر, غیر صدى من نغم في قاعة

 تخلو وغیر كومة تزیحھا عما قریب خادم 

 عابسة ما كنتما اثنین, إذن

 فلن تكونا واحداً یوماً,

 ویخبو الذھب اآلفل, یخبو وجھھا عبر

 زجاج باصك المندفع األخیر, عبر غبرة

 یثیرھا القطین في ارتحالھ,

 فیا أبو نواس!

 (تمناه طیفي في الكرى فتعتَّبا

 وقبلُْت یوما ظلھ فتغیبا

 وقالوا لھ إني مررت ببابھ

 ألسرق منھ نظرة فتحجبا)

 وتھبط سلَّمك الملتوي إلى

 قبو خمارة, باحثا في الكوى الحجریة عن

 خفق نجم, وفي القدح الصرف عن وجھھا

 المتجدد, یعلو الحوائط ظلَُّك جنّي لیل

 إلى الفجر, ممتقعاً في أصابعك الطین

 والنار تصنع دمیتك الھشة

 المادحون

 استقرت بھم في البالط النوى,

 كلما افتضَّ 

 كفك دنّا تأبطتَھُ في الزوایا دلیالً إلى

 حكمان الجوى,

 كلما قیل: آتیة..

 " أ ماس" 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للشاعر حسب الشیخ جعفر 
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 الوصف والمواصفات، االختالف والتحوالت
ھو   الحرام في اللغة بمعنى الممنوع فعلھ وبذلك فان ألحرامي

 أمراً ممنوعاً فعلھ وجمعھ حرامیھ.  الشخص الذي یرتكب
الشك ان ھن�اك ح�رام�ي   في مختلف مراحل التطور البشري

ف�ي   مع قوة ال�م�ن�ع  تناسبا عكسیا  یتناسب عددھم  اوحرامیھ
العرف والقیم االجتماعیة السائدة في فترة معینة م�ن ف�ت�رات 
تطوره وتتناسب عكسیا ایضا مع قوة السلطة الق�ابض�ة ع�ل�ى 

التي ی�ت�رت�ب ع�ل�ی�ھ�ا ج�زاء   الحكم وطبیعة القواعد القانونیة
الحرمنة،والشك ان ھ�ن�اك   قانوني. لكل وصف من أوصاف

أو توصیف وتعری�ف   معنى الحرمنة  اختالفاً في طبیعة تغیر
ت�ع�اق�ب ع�ل�ی�ھ األع�راف   وھل فعلھ یعتب�ر ش�ائ�ن�ا  ألحرامي
كلیھما أو احداھما، فلكل شعب من شعوب األرض   والقوانین

ل�ھ   وفي فترة معینة من فترات التطور الحض�اري ال�ب�ش�ري
ھ�ن�اك   أعرافھ وقوانینھ. وانھ لمن الجدیر بال�ذك�ر ان ی�ك�ون

والس�ل�ب   تمییز واضح بین الحرمنة وبین عملیات ال�خ�ط�ف
واالستیالء بالقوة على شخص أو مال منقول أو غی�ر م�ن�ق�ول 
ح���ی���ث ل���ك���ل م���وص���وف م���م���ا س���ب���ق خص���ائص���ھ 

وی�ت�م�ی�ز ع�ن ف�ع�ل   بالتال�ي  والذي یختلف  تنفیذه  وطریقة
أدى   وسلوك فاعلھ یختلف عن سلوك ألحرامي وان  الحرمنة

ف�ان ع�م�ل   الض�اف�ة إل�ى ذل�كاب� فعلھما إلى النتیجة نفس�ھ�ا.
الحرمة غالبا انفرد بھ الرج�ال دون ال�ن�س�اء ع�ك�س ال�ن�ش�ل 
والسرقة في المدن حیث یشترك فیھ الجنسان وإن غلبت نسب�ة 

 الرجال.
تجري فیھ عملیات السلب وال�ن�ھ�ب بش�ك�ل   ففي الوقت الذي

ف�ي ال�ل�ی��ل وال�ن�ھ�ار وف�ي ب�ق�ی��ة   ع�ل�ن�ي وظ�اھ��ر ل�ل�ع�ی��ان
لعصابة النھب والتسلیب وغالب�ا   بفعل القوة القاھرة  األوقات

ف�ي األوق��ات ال��ت��ي ت��ك��ون ف��ی��ھ ال��ل��ح��م��ة   م�ای��ح��دث ھ��ذا
على اقل تقدیر مما یدفع ال�ن�اس   مفككة اومربكة  االجتماعیة

ال�ت�ي   غیر ألتخاذ سلوك غیر كترث في مث�ل ھ�ذه اإلع�م�ال
األعراف االجتم�اع�ی�ة ف�ي ح�ال�ة انس�ج�ام�ھ�ا   تحاسب علیھا

وق��د ت��ظ��ھ��ر ھ��ذه الس��ل��وك��ی��ات   وت��م��اس��ك��ھ��ا وت��الح��م��ھ��ا
لتطفو على السطح في حاالت الفوض�ى وال�ف�ق�دان   العدوانیة

المفاجئ للسلطة أیّاً كان نوعھا أو شكلھا وغالبا م�ای�ن�ھ�ج ھ�ذا 
النھج ،العناصر الضعیفة والمنب�وذة وال�ت�ي غ�ال�ب�ا م�ای�ك�ون 

والكبت بقوة القیم المھیمنة وق�وى   ھذا یواجھ بالقمع  سلوكھا
ولیست بدافع اورادع داخلي ی�وج�ب ع�ل�ی�ھ اح�ت�رام   السلطة

حقوق اآلخرین وباألخص عندما یسیطر على ھؤالء اإلف�راد 
والجماعات الشعور بالظلم واالضطھاد والح�رم�ان ف�ي ظ�ل 

ویتناسب ھذا اإلحساس طردیا مع نس�ب�ة   المجتمعات الطبقیة
الحرمان والستغالل المسلط علیھا من قبل الطبق�ات ال�م�ال�ك�ة 

ضالتھا للفرعنة والتنمر بدافع   والمرفھ؟، تجد ھذه الجماعات
االنتقام واسترداد الحقوق بشكل غیر واعي وفوضوي وعلى 
طریقة(إذا غاب القط العب یافار)وغالب�ا م�ات�ك�ون م�ث�ل ھ�ذه 
الن�م�اذج وب�اال وخ�ط�را ك�ب�ی�را ع�ل�ى ال�ح�رك�ات ال�ث�وری�ة 
واإلصالحیة وكثیرا مات�ؤدي إل�ى إح�ب�اط وإفش�ال ال�ج�ھ�ود 
العلمیة والعملیة الساعیة للتغییر حیث تخرج مثل ھذه ال�ھ�وام 
البائسة المسح�وق�ة ل�ت�ع�ی�ث ف�ي ح�ی�اة ال�ن�اس ومص�ال�ح�ھ�م 
وممتلكاتھم فسادا وتطال حتى الخدمات والمؤسس�ات ال�ع�ام�ة 

. وم�ن 2008-4-9كما حصل بعد انھیار الدیكت�ات�وری�ة ف�ي 
الجدیر بالذكر ان مثل ھ�ذه األع�م�ال غ�ال�ب�ا م�ات�ك�ون م�ث�ار 
استنكاف واستھجان ورفض من قبل الح�رام�ی�ة ال�م�ح�ت�رف�ی�ن 
(األسطوات) كما تأبى الجوارح الحرة أكل الفطائس فتت�ج�م�ع 
علیھا العقبان والكالب السائبة حیث اغل�ب (األس�ط�وات) ل�م 
یزل یحمل قیم ال�ب�داوة وال�ف�روس�ی�ة وأع�راف ال�م�ھ�ن�ة وان
(الحرمنة) ضرب من ضروب الشجاعة والھیبة كما ھي ف�ي 
الغزوات ولیست ماھو الحال في الفر ھود فان لم تغُز تغزى، 
علیك ان تجعل اآلخرین یقرون لك بإمكانیة السرقة والس�ط�و 
واال فستكون موضوعا للسطو، والغرابة ان تسمى مثل ھ�ذه 

ع�ل�ى ال�م�س�ط�و   األفعال بالسطو أي فرض القوة وال�ھ�ی�م�ن�ة
وحرمانھ من ممتلكاتھ ان لم یست�ط�ع ال�دف�اع ع�ن�ھ�ا أو   علیھ

استرجعھا ان سرقت وان ھذه الممارسات غالبا ماتجري ف�ي 
القرى واألریاف والمناطق البدویة في حین تنتشر عادة النشل 

 واالستغفال والحیلة والنصب في المدن.
الشخص أو ص�اح�ب ال�دار   من میزات الحرامي انھ الیواجھ

أو المحل الذي یرید سرقتھ بل ینتھز الف�رص ال�م�ن�اس�ب�ة ف�ي 
أو سھو صاحب الدار وقد یكمن على م�ب�ع�دة م�ن�ھ   حالة نوم

دون ان ی�ح�س   بسالم  متلصصا حتى یأمن مدخلھ ومخرجھ
بھ احد وان أحس بھ صاحب الدار فغالبا مایطلق ساقیھ للریح 
ھربا حتى ولو سعل صاح�ب ب�الص�دف�ة أو ت�ن�ح�ن�ح ب�ق�ص�د 

القوة والس�الح رغ�م   اإلشعار بالیقظة .حیث الیلجأ الستخدام
تمكنھ من ذلك االلغرض اإلفالت من المالحقة خشیة ال�ق�ب�ض 
علیھ وافتضاح أمره الن دمھ في ھذا الحال مھدورا والی�ح�ق 
لقبیلتھ المطالبة بدمھ ان قتل وال تتحم�ل وزره ان ق�ت�ل ح�ال�ھ 
حال من یرتكب مفسدة أخالقیة حیث ان ال�ع�ش�ی�رة الت�ت�ح�م�ل 

والس�الح   (من یسرق بعبھ و..) حیث الیلجأ الستخدام ال�ق�وة
إع�اق�ة م�الح�ق�ت�ھ وال�ق�ب�ض   رغم تمكنھ من ذلك إال لغ�رض

یسم�ى(ال�ك�ع�ی�ده)   علیھ،عادة مایرافق (الحرامي) عنصٌر ثانٍ 
في حمایة ظھر الحرامي وإشعاره بأي خطر   ودوره ینحصر

ط�ارئ ول�ی�س ب��ال�ح�س�ب�ان ق�د ی�ظ�ھ�ر ق�ب�ل ت�م��ام ع�م�ل�ی��ة 
وغالبا مایكمن في مكان بعید عن الھ�دف ال�م�ط�ل�وب   السرقة

سرقتھ ولھ كامل الحق بخالص جلده ان وقع رف�ی�ق�ھ ف�ي ی�د 
 صاحب الدار وال یعاب علیھ ھربھ في عرف الحرامیة.

الحرامیة ینقسمون ایضا إلى اختصاصات فمنھم من ی�خ�ت�ص 

بسرقة األموال والذھب والمجوھرات وم�ن�ھ�م م�ن ی�خ�ت�ص 
بسرقة الحیوانات كاألبقار واألغن�ام وال�ج�ام�وس وم�اش�اك�ل 
ومن ذلك فان أفراد االختصاص الواحد یعرف بعضھم بعضاً 
حیث یقال ألي متشابھین في فع�ل مش�ی�ن (ح�رام�ي ال�ھ�وش 
یعرف حرامي الدواب)أي أنھم م�ن ص�ن�ف واح�د. ی�خ�ت�ص 

واع�ت�زاز   البعض األخر بسرقة السالح الذي ھو مح�ل ف�خ�ر
لدى القروي یحافظ علیھ كما یحافظ على شرفھ ومھابتھ م�م�ا 

للحصول على أحسن أن�واع األس�ل�ح�ة   یجعلھ یبذل المستحیل
ی�غ�ام�ر   ف�ي وق�ت�ھ�ا م�م�ا ی�ج�ع�ل ال�رج�ل  واكثرھا ش�ھ�رة

لیمتلك. واألسلحة من حیث النوع والش�ك�ل وال�م�ن�ش�أ   بحیاتھ
تسود نوعیات منھا كما تسود المودة للباس ثم تنق�رض ل�ت�ح�ل 
محلھا نوعیة احدث وارقي ومن أسمائھا الشائع�ة أی�ام زم�ان 
(ام طیارة وأم إصبع والنھایة والمطموسة والبرنو وأم خ�ب�ر 

والبرنو والسمینة (السمنوف) وأخرھا الكالشنكوف   وأم عبیة
والجیسي واالربیكي وغیرھا) وأنواع عدیدة من ال�م�س�دس�ات 

  وھي طبعا من منا شيء مختلفة.
 سلوك مدان

ان اشد ما یعاب على القروي ان یكونا(م�ك�م�ن�ا) ی�ق�ر ع�ن�ده  
السراق اللذین یقدمون بالطبع من خارج القریة ح�ت�ى ح�ل�ول 
الظالم ل�ل�ق�ی�ام ب�الس�رق�ة ح�ی�ث م�ن الص�ع�وب�ة ب�م�ك�ان ان 

شخص غریب للقریة دون ان ی�ث�ی�ر ش�ك�وك س�ك�ان�ھ�ا   یدخل
ویكون محل مراقبة وتساؤل، فالقروي معروف ان كان ل�دی�ھ 

یسكنھ في المضیف ویدق القھوة ب(ال�ھ�اون)   ضیف غریب
بصوت عالي لھ رنین خاص ممیز لیتقاطر علیھ أھل ال�ق�ری�ة 
احتفاءا بالضیف وإشباعا ل�ل�ف�ض�ول ل�الط�الع ع�ل�ى ھ�وی�ة 
الضیف ومقاصده م�ن الض�ی�اف�ة ل�ذل�ك ی�أت�ي الس�راق إل�ى 

سالكین طریقا غیر مألوفة وفي ك�ن�ف ال�ل�ی�ل ح�ی�ث   المكمن
غالبا مایكون بیت المكمن في أط�راف ال�ق�ری�ة وب�ع�ی�دا ع�ن 
المراقبة، فحینما یك�ش�ف أم�ر ھ�ذا الش�خ�ص ال�خ�ائ�ن ألم�ن 
وسالمة القریة ..فسیكون محل ازدراء وموضوع ع�ق�اب ق�د 
یصل للنفي أو القتل ویلحقھ العار وعائلتھ وذریتھ من ب�ع�ده . 
في الوقت الذي الیحفل (حرامی�ة) ال�م�دی�ن�ة ب�ھ�ذه األع�راف 

  كثیرا.
ومن عادة القرویین التباري في دقة التصویب حیث یتدرب�ون 
على الرمای�ة م�ن�ذ الص�غ�ر وق�د وص�ل ب�ع�ض�ھ�م م�ن دق�ة 
التصویب بحیث یستطیع ان یصی�ب إب�رة ال�خ�ی�اط�ة ع�ن�دم�ا 
توضع لھ على مدى بصره وأحیانا توض�ع س�ی�ك�اره ل�ت�ك�ون 
الھدف. وعن براعتھم بال�ت�ص�وی�ب وخص�وص�ا ف�ي ب�ع�ض 
فواتحھم واستقبال المعزین عند موت احد (شباب ال�ع�ش�ی�رة) 
تستقبلھم مجموعة من الرماة المجربین لیطلقوا علیھم الن�ی�ران 
التي ال تمس منھم سوى حافة العقال العلیا ف�ق�ط !!! . ك�ذل�ك 
فان تقالیدھم ان ینصب (وحاش) أي متعھد حمایة القریة اح�د 
رجالھا المعروفین بجسارتھ (زلمة لیل) وحرامي من الدرج�ة 
األولى بحیث یھابھ (الحرامیة) من القرى األخرى وی�ھ�اب�ون 
طرفھ ویحسبون ألف حساب قبل ان ی�ج�رؤن ع�ل�ى الس�ط�و 
على ضمانھ من (الوحاشة) وھو غال�ب�ا م�ا ی�ق�وم ب�اس�ت�رداد 
الحالل المسروق أو بدیلھ عندما یش�م ع�ن ط�ری�ق مص�ادره 
الخاصة مصدر (الحرامیة) اللذین س�ط�و ع�ل�ى ق�ری�ت�ھ. م�ن 
الطریف ان من تثبت علیھ السرقة من القرى األخرى یتشب�ث 
ب�ھ�ا وال ی�ع�ط�ی��ھ�ا إال ب��ع�د ان ی��ع�ط�ى (ح��الوة) أي ب��دل 

یتناسب مقداره مع قیمة المسروقات المراد استرج�اع�ھ�ا   مثل
قبل ان یسلم مسروقاتھ ألصحابھا وال یعاب ذلك علی�ھ ع�رف�ا 
كعالمة اعتراف بجرأتھ ورجولتھ وحن�ك�ت�ھ ف�ي (ال�ح�رم�ن�ة) 
وعقابا على غفلة أصحاب ال�م�س�روق�ات ی�روي اح�د ال�ق�ادة 
الشیوعیین في مذكراتھ ف�ي ف�ت�رة ال�خ�م�س�ی�ن�ات م�ن ال�ق�رن 
المنصرم انھ افتقد احد الرفاق الشباب الذي كان اح�د ال�رف�اق 
النشطین والمتحمسین في الخلیة الحزبیة في قضاء الح�ي أی�ام 

أث�ن�اء م�ح�اول�ت�ھ   فتم إخباره بان فالن قد ق�ت�ل  العمل السري
(حیافة) أي السطو على احد البیوت!! ھذا الشاب ال�ذي یض�ع 
روحھ على كفھ من اجل سعادة وامن الناس ی�ق�وم ب�ال�ح�ی�اف�ة 

رغ�م ك�ون�ھ م�ن�ت�م�ي   إثباتا لرجولتھ وحسب العرف الج�اري
نشر العدل بی�ن ال�ن�اس   سریة،احد أھم أھدافھا  لحركة ثوریة

والقضاء على مثل ھذه الظواھر وھنا نرى مدى تداخل الق�ی�م 
 وسیادة قیم البداوة والغلبة على قیم الحضارة والتقدم؟؟!!

ویوجد بین ظھراني القرویین خب�راء ف�ي األث�ر أي ط�ب�ع�ة  
وھي غالبا ما تكون حافیة طبعا في األریاف والطرق   اإلقدام

ترابیة طبعا ول�خ�ب�رت ھ�ؤالء ال�ع�راف�ة ألس�م�اء وأوص�اف 
(الحرامیة) یستطیعون ان یشخصوا اسم ووصف السارق من 

 معاینة اثر قدمیھ على األرض.
 قیم وأعراف (حرامیة) الریف

ومن أعرافھم ان السارق تحرم علیھ سرقة أیة دار تذوق فی�ھ  
(الزاد والملح) ومن یرتكب مثل ھذا الفعل سیظل محتقرا بین 
أقرانھ وإمام نفسھ بالدرجة األولى ألنھ ارتكب محرما عرف�ی�ا 
وكان فعل السرقة والسطو غیر محرم ولكن خ�ی�ان�ة ال�ع�ش�رة 
والزاد والملح حرام. وتروى ف�ي م�ث�ل ھ�ذا األم�ر قص�ص 
عدیدة عن امتناع العدید من ھؤالء الحرامیة عن فعل الس�رق�ة 

قیمتھا وثمنھا إذا تذوق بطریقة الصدفة كمادة من   مھما بلغت
الدار وظھر أنھا خبزا أو ملح�ا ھ�ذا األم�ر ی�ح�دث رغ�م ان 
(ألحرامي) من ثوابتھ ان ال یخرج من الدار خ�ال�ي ال�وف�اض 
وكما تقول إحدى مقوالتھ�م (م�ن ی�ع�رض�ل�ك ج�اون ج�ی�ب�ھ) 
والجاون أداة ھرس الرز وھو رخیص الث�م�ن ث�ق�ی�ل ال�ح�م�ل 
ولكن ال بأس فھو شاھد تحدي ودخول الدار والخروج م�ن�ھ�ا 
بغنیمة مھما كانت قیمتھا. ی�روى ان ام�رأة ری�ف�ی�ة ل�م ی�ك�ن 
بصحبتھا في دارھا سوى طفلھا الصغیر فشاھدت (ألحرامي) 
یجمع غراض الدار ویضعھا في عباءتھ مزویت�ھ ( ش�ك�ب�ان) 
ویستعد لحملھا فقادتھا فطنتھا على منعھ من إتمام سرقتھ دون 
مقاومھ فأوعزت لصغیرھا بصوت مسموع للحرام�ي: (َك�وم 

یمھ شیل خالك), أي انھض یا ولدي لمس�اع�دة خ�ال�ك ل�ح�م�ل 
ألحرامي فألقى بحملھ   مسروقاتھ وعندھا استفزت كلمة الخال

من مزویتھ مسرعا بالخروج من الدار خجال...ح�ی�ث ان م�ن 
المحرم�ات ان یس�رق ال�ق�ری�ب ق�ری�ب�ھ ف�ك�ی�ف یس�رق األخ 
أختھ !!.ومن طریف م�ا ی�روى ان (م�ح�م�د ح�رام�ي) وھ�و 
شخصیة لحرامي أسطوري بالحنكة والج�رأة وال�ق�درة ع�ل�ى 
سرقة أي فرد وأي شاطر م�ھ�م�ا ب�ل�غ ب�ھ ال�ح�ذر وال�ی�ق�ظ�ة 
والتحرز والشطارة. یروي الحكماء ان (م�ح�م�د أل�ح�رام�ي) 
دخل الجنة ألنھ أثناء جوالتھ في الحرمنة والسطو عثر ع�ل�ى 
فتاة غایة في الجمال والشباب تنام بجانب رجل كب�ی�ر ب�الس�ن 
یضاھي سنھ جدھا أو أبیھا في حین وجد في مكان أخر ش�اب�اً 
ینام بجانب عجوز بلغت من العمر عتیا. فحكم (محم�د) ع�ل�ى 
ھذا األمر بكونھ غیر عادل وغیر م�ن�ص�ف ف�ق�رر ان ی�ع�ی�د 
الحال إلى نصابھ الصحیح , فحمل الشابة ووضع�ھ�ا ب�ج�ان�ب 
الشاب بینما حمل العجوز ووضعھ�ا ب�ج�ان�ب الش�ی�خ ال�ك�ب�ی�ر 
وبذلك فقد رفع الظلم والحیف ال�ذي ل�ح�ق ب�الش�اب والش�اب�ة 

كما ظھر في المنام ألح�د   فاستحق عن عملھ ھذا دخول الجنة
رجال الدین الصالحین, وھذا حدیث ط�ال�م�ا ی�روی�ھ الش�ب�اب 
والشابات من العشاق وھو إشارة ال�ى ان ی�ك�ون ال�ع�دل ھ�و 

 السائد بدال من الظلم والالمساواة.
 حرامیة الریف وسراق ونشالة المدینة

من خالل ماسبق عرضھ نتمكن ان نضع أیدینا على ال�ف�روق  
الكبیرة التي تمیز حرامیة ونشالة وسراق المدینة عن حرامی�ة 
الریف إذ المكان للنشالة في الریف نظرا ل�م�ع�رف�ة واح�دھ�م 
األخر مما یؤدي إلى كشف النشال وافتضاح أمره ع�دا ك�ون 
عادة النشل تتنافى مع قیم البداوة والعشیرة حیث إنَّ الص�ن�ف 
األول حتى وان كان من أصل ریفي یتخلى عن قیمھ ال�ب�دوی�ة 
شیئا فشیئا بقدر اختالطھ بسكان المدن حیث الثعلبة وال�ح�ی�ل�ة 
وخفة حركة الید وطراوة اللسان وقلة الموانع وكث�رة ال�دواف�ع 
التي تتبخر أمامھا أكثر القیم واالعتبارات األخالق�ی�ة ص�الب�ة 
نظرا للمغریات الكثیرة التي تسیطر على مخیلة الس�ارق م�ن 
حیث المغریات الجنسیة والمأكوالت الشھیة والمساكن العل�ی�ة 
والسیارات الفارھة..الخ. فال حرمة للجار أو قراب�ة أو م�ح�ل�ة 
أو حتى صدیق، لضعیف أو قوي إال عند بعض النماذج الذي 
انقرضت مع موجة العول�م�ة ال�ح�دی�ث�ة ف�أن�ت�ج�ت (لص�وص 
العولمة) متوازیة ومتناغمة مع سلوك وأخالقیة ال�ب�رج�وازی�ة 
الطفیلیة والمرابیة التي الھم لھا غی�ر ال�رب�ح وح�وزة ال�م�ال 
والثروة والشھرة بأیة وسیلة مھ�م�ا ك�ان�ت رذی�ل�ة وم�ن�ح�ط�ة 
ویكمن الخطر الكبیر إذ ت�خ�ل�ق�ت أع�دادا ك�ب�ی�رة م�ن ح�ث�ال�ة 
البرولتاریا والجیاع وال�ج�ھ�ل�ة ب�ھ�ذه األخ�الق�ی�ة ال�خ�س�ی�س�ة 
وباألخص في البلدان المتخلفة حیث الفقر والجھل وال�م�رض 
والضعف ان لم یكن انعدام ال�ق�وى ال�م�ن�ت�ج�ة ب�ی�ن م�خ�ت�ل�ف 
الطبقات االجتماعیة السائبة المائعة المتداخلة الحدود والقاتمة 
والضبابیة الوجود بسبب تھالك وھشاشة البنیة التحتیة في ھذه 
المجتمعات وطغیان النزعة االست�ھ�الك�ی�ة ال�الع�ق�الن�ی�ة ب�ع�د 
الغزو الحض�اري وال�ث�ق�اف�ي ل�ل�ع�ول�م�ة ال�رأس�م�ال�ی�ة وق�ط�ع 

تطورھا االقتصادي. ومن یتابع أخبار ال�ج�ری�م�ة ف�ي   طریق
عالمنا الیوم یلمس مدى صحة ما نقول فقد نشرت مثال جریدة 
الزمان الخبر التالي (بریطان�ی�ة ت�ت�ع�ل�م م�ن غ�وغ�ل تس�م�ی�م 
زوجھا) من اجل االستحواذ ع�ل�ى ث�روت�ھ وم�ن أم�ث�ال ھ�ذه 
القصص الكثیر وأكثرھا غرابة ما یحدث داخل العائلة نفس�ھ�ا 
أو المحلة نفسھا أو المدینة في مجتمعنا العراقي ال�ح�اض�ر إذ 
كانت مثل ھذه السلوك�ی�ات وھ�ذه األف�ع�ال تص�ی�ب اإلنس�ان 
العراقي في الریف والمدینة بالذھول والصع�ق�ة وت�ل�ق�ى اش�د 

 أنواع االستنكار واالحتقار واالحتجاج.
بینما نرى اآلن دخ�ول أس�ال�ی�ب ج�دی�دة غ�ی�ر م�ع�ھ�ودة م�ن 
الحرمنة والسرقة اللصوصیة لم تكن تمر على بال مثل سرقة 
البترول ل واآلثار وخطف النساء واألط�ف�ال وال�رج�ال م�ن 

دون ان یمن�ع�ھ أي   اجل كسب المال واإلثراء غیر المشروع
وازع أخالقي أو دیني فحی�ن ی�ق�ف ال�م�ج�ت�م�ع ش�ب�ھ مش�ل�ول 
ومذھول لما یجري من تجاوز لكل أعرافھ ومبادئھ على أیدي 
عصابات داخلیة وخارجیة منظمة تتضخم وتتنوع أس�ال�ی�ب�ھ�ا 
یوم بعد یوم الشك أنھا احدى ھدایا ال�رأس�م�ال�ی�ة ال�م�ت�وحش�ة 
بقیادة الوالیات األمریكیة للشعوب لترسیخ بنائھا الدیمقراط�ي 
على طریقة الكابوي االمریكي مع وجود حاضن محلي طبع�ا 
على استعداد لقبول مثل ھذه السلوكیات. ان م�ا ت�ع�ان�ي م�ن�ھ 
البنیة االجتماعیة العراقیة من التشویھ والتخریب وال�ف�وض�ى 
التي أظھرت إلى السطح كل القیم السل�ب�ی�ة ل�ل�ح�ق�ب الس�اب�ق�ة 
والتي كانت مختبئة ومخبأة ف�ي ك�ھ�وف ال�ذاك�رة ال�ج�م�ع�ی�ة 
والفردیة مثل قیم الغ�زو وح�ز ال�رؤوس وال�ت�غ�ال�ب وال�ث�ار 

والفر ھود التي قد تظل لقرون م�ث�ل   واالستحواذ واالستعباد
بكتریا (الكزاز والغانغرینا) محت�ف�ظ�ة ب�ق�درة ع�ج�ی�ب�ة ع�ل�ى 
مقاومة الظروف غیر المناسبة وتتمیز بأنھا تنتعش وتنمو ف�ي 
ظروف انعدام الھواء واألوكس�ج�ی�ن وھ�و م�ا یش�ب�ھ ع�ھ�ود 
الظالم والجھل والفوضى التي تمر بھا المجتمعات ال�ب�ش�ری�ة, 
فتعمل على تفكیك وتفسخ وتأكل النسیج السلیم السابق وم�وت�ھ 
لتحل محلھ كتلھ من الصدید والعفن وھذا ما حدث وما یح�دث 
في مجتمع�ن�ا ال�ع�راق�ي أث�ن�اء وب�ع�د األن�ظ�م�ة االس�ت�ب�دادی�ة 

 والدیكتاتوریة واالحتالل في العراق.
 

 الدوافع واألسباب
ان من أھم أسباب الحرمنة والسرقة والنشل ھي حال�ة ال�ع�وز 
وشظف العیش والتفاوت الطبقي الشدی�د ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع م�م�ا 
یشعر اإلنسان باالضطھاد والظلم فیرد ع�ل�ى ذل�ك ب�أس�ل�وب 
فوري غیر واع ت�م�ام�ا ألس�ب�اب ھ�ذا ال�ظ�ل�م ل�ی�ق�وم ك�اف�ة 
المظلومین والمضطھدین بال�ع�م�ل ع�ل�ى ال�ت�غ�ی�ی�ر ال�ج�ذري 
للالسس التي بني علیھا الظلم وبناء مجتمع العدالة والمساواة، 

م�ن   لذلك نرى ان الفالح الجائع ی�ل�ج�ا إل�ى س�رق�ة ح�اج�ت�ھ
لیسد بھ رم�ق�ھ دون ان ی�ت�ك�ات�ف ال�ف�الح�ون   حاصل المنتج

للخالص من اإلقطاع وظلمھم . ومن المالحظ مثال انَّ س�رق�ة 
السیارات في العراق استشرت ب�ع�د ان اخ�ذ ص�دام حس�ی�ن 
یوزع السیارات الحدیثة دون وجھ استحقاق وب�م�زاج�ی�ة م�ن 
المال العام على أعوانھ وأنصاره مما دفع من یشع�ر ب�ال�غ�ب�ن 
إل��ى ت��رص��د ھ��ؤالء ال��م��ال��ك��ی��ن ظ��ل��م��ا وت��ج��ری��دھ��م م��ن 

دون أي تأنیب لضمیر لشعوره ب�أن�ھ یس�ت�رد ح�ق�اً   سیاراتھم
على مقاومة أص�ل ومص�در ال�ف�ع�ل   دون ان یعمل  مغتصباً 

بالدیكتاتوریة وعدم احترام ال�ق�ان�ون.وھ�ن�اك   الظالم المتجسد
 الكثیر مما یذكر في ھذا المجال.

 ظاھرة الفساد والحرمنة في الطبقات السیاسیة الحاكمة
ھناك مایلفت النظر حقا ان تأخذ الطبقة الس�ی�اس�ی�ة ال�ح�اك�م�ة 
وبطانتھا في العراق حیزا كبیرا من حص�ة ال�ن�ھ�ب والس�ل�ب 
والحرمنة والسرقة بطریقة االخت�الس وال�ت�زوی�ر وال�ت�دوی�ر 
المنظم للمال الع�ام ح�ی�ث ان ال�ع�راق وال�م�ق�ص�ود الس�ل�ط�ة 
السیاسیة الحاكمة في العراق تأتي بالمراتب المتقدمة ال�ث�ان�ی�ة 
بعد الصومال كما ورد في بعض تقاریر دولیة مختصة ب�ھ�ذا 

 األمر.
الزال الكثیر منا یتذكر تماما ما اشبع وما دبج وألف ال�ن�ك�ات 
والطرائف على (طاھر یحیى) في زمانھ ولقب باب�و ف�رھ�ود 
وقد كان وراء ذلك تختبئ نوایا ودواف�ع س�ی�اس�ی�ة ب�ال�درج�ة 
االولى فكم عدد البو فرھود الموثقة سرقاتھم وحر منتھم اآلن 
بالملیارات والدوالرات؟ فھل یصعب بعد ذلك عل�ى ال�ب�اح�ث 
االجتماعي بالجابة على مایحدث من حرمنة وس�ل�ب ون�ھ�ب 
وسرقة في عموم الشرائح الدنی�ا م�ن ال�م�ج�ت�م�ع إذا اع�ت�رف 

 بصحة مقولة ( الناس على أخالق حكامھم)
وما یثیر التساؤل والعجب ایضا ان نلمس حالة الالمباالة م�ن 
قبل عموم الشعب مالك ال�ث�روة ع�ل�ى م�ث�ل ھ�ذه ال�ف�ض�ائ�ح 
والسرقات والفساد. وھل یشكك المرء والباحث بدور فولت�ی�ر 
الكاتب واألدیب والخطیب الفرنسي الشھیر في إشع�ال ف�ت�ی�ل 
الثورة الفرنسیة بكشفھ القناع عن فساد وبذخ الطبقة الح�اك�م�ة 
الفرنسیة انذاك ؟ وماھو السبب الكامن وراء (دوغمائیة) وال 
جذریة االنتفاضات واالحتجاجات الشعبیة ت�راف�ق�ھ�ا ظ�اھ�رة 
النھب والفرھود في أكثر من منطقة في العراق وبقائھا ت�دور 
في نفس حلقة التخلف وعدم خروجھ�ا م�ن رح�م ال�غ�وغ�ائ�ی�ة 
وقصور الوعي وانعدام الرؤیا الواضح�ة ل�ل�ھ�دف ال�م�ن�ش�ود 

كل ھذا الوصف الینج�ب غ�ی�ر   وأسلوب زوال الظلم والقھر
مسوخ مشوھة التعمل اال من اجل المزید من الفساد واإلفس�اد 
وتكریس وسائل القھر واالستبداد موظفة ب�ؤس وأل�م وج�ھ�ل 

وجوه وقوى مستترة وراء أق�ن�ع�ة   الجماھیر الشعبیة لتوظفھا
مختلفة دینیة وغیر دینیة بم�ا ی�خ�دم مص�ال�ح�ھ�ا ومس�اع�ی�ھ�ا 
العتالء كرسي السلطة لتضع مزیدا من القیود وترسم المزی�د 
من الحدود والثقاالت بأیدي ورقاب من أوصلھا لس�دة ال�ح�ك�م 
وبذلك التكسب ھ�ذه ال�ج�م�اھ�ی�ر غ�ی�ر ال�م�زی�د م�ن ال�ق�ھ�ر 

 والحرمان والضیاع ؟
ان تالقي الجھل والمرض وكابوس ال�ب�ط�ال�ة وال�غ�ط�س ف�ي 
مستنقع العمل الطفیلي الغیر منتج ھو الستار الحاجب لل�رؤی�ة 
السلیمة لھذه الجماھیر لخالصھا الحق�ی�ق�ي ب�ع�ی�دا ع�ن إب�دال 
واستبدال رموز التضلیل واالست�غ�الل واالس�ت�ب�داد ب�ع�ض�ھ�ا 
ببعض لتدیم بذلك دورانھا في ھذا النفق الخانق المظ�ل�م، ف�م�ا 
دامت طبقتنا البرجوازیة (الوطنیة) سمسارة داللة (وط�ن�ی�ة) 
لشركات الرأسمال العالمي فلن ت�ك�ون ھ�ن�اك ط�ب�ق�ة ع�ام�ل�ة 
منتجة قویة بل ج�ی�ش م�ن ح�ث�ال�ة رث�ة ت�خ�وض ف�ي وح�ل 
االستھالك والبطالة المقنعة والجریمة ،من ذلك نستنتبح ك�ی�ف 
تتمثل الفئات الدنیا سلوكیة الفئات العلیا من حی�ث (ش�رع�ن�ھ) 
السرقة والنھب واالختالس من المال الوطن�ي ال�ع�ام ل�ت�دخ�ل 
البالد في فوضى الخراب والتدمیر وتحكم القوى ال�خ�ارج�ی�ة 

 بمصیر الشعب والوطن ھو أكثر سوادا وقتامھ .
وبذلك فان المجتمع سیتعرض للت�ش�ظ�ي وال�م�وت واالن�دث�ار 
وھو یولد ویحتضن المزید مثل ھذه النماذج من (ال�ح�رام�ی�ة، 
والمجرمین، والمحتالین، والسراق) ك�ح�ال حش�رة ال�ع�ق�رب 
التي الترى فرصتھا بالحیاة إال على جثة وال�دت�ھ�ا ال�م�م�زق�ة 
وھكذا تتجدد مورثات التحطیم الذاتي من السلف إلى ال�خ�ل�ف 
بسبب مقاومة العقرب ألیة محاول�ة ح�ی�وی�ة ألح�داث ط�ف�رة 
وراثیة تعدل من مسار دورة حیاتھا واستم�رار ال�ن�وع ب�دورة 
حیاة سلیمة، ال یشفع لنا ھنا إال ك�ون اإلنس�ان ل�ی�س ح�ی�وان�ا 
أعجم الیعي ماھو علیھ من اجل تثبیتھ او إلغائھ قدرة اإلنس�ان 
المفكر على وضع یده عل�ى ح�ی�وی�ت�ھ وق�درت�ھ ع�ل�ى وض�ع 
الحلول للتحكم في مسارات ت�ط�وره وت�ق�دم�ھ وھ�و م�اف�ع�ل�ھ 
والزال یفعلھ الكثیر من الفالسف�ة وال�ح�ك�م�اء وال�م�ص�ل�ح�ی�ن 

 والثوار عبر امتداد التاریخ البشري.
 

 أسالیب العالج
ان ھذا الحال یتطلب تضافر جھود علماء االجتماع وع�ل�م�اء  

النفس وبالتعاون والتضامن والتكاثف مع ذوي الحل وال�ع�ق�د 
في السیاسة والثقافة واالقتصاد والتعلی�م وال�ت�رب�ی�ة م�ن اج�ل 
وضع الخطط والبرامج الكفیل�ة ب�وض�ع ال�ح�ل�ول ذات األث�ر 
القریب والبعید النتشال مجتمعنا ومكافحة إم�راض�ھ وأدران�ھ 
التي تضخمت واستفحلت ألسباب ومسببات داخلیة وخارجی�ة 

والعمل على نشر قیم الع�دل   موروثة مصنعة متوطنة ووافدة
والمساواة بین أفراد المجتمع وتضییق الھ�وة ب�ی�ن ال�ط�ب�ق�ات 
ال�ع�ل�ی�ا وال�دن�ی�ا ق�در اإلم�ك�ان وم�ن أھ��م�ھ�ا وج�ود ط�ب�ق��ة 

نظیفة الید والجیب مثال وقدوة للجماھی�ر م�ن ح�ی�ث   سیاسیة
النزاھ�ة وال�ت�واض�ع وال�ع�دل والص�دق واإلی�ث�ار وال�م�ح�ب�ة 
والتسامح؟!. ومن العوامل المشجعة وتجعل المرء متفائال م�ن 
إمكانیة نجاح ھ�ذه ال�ج�ھ�ود وال�خ�ط�ط ھ�و ام�ت�الك الش�ع�ب 
العراقي لمخزون ضخم من القیم االیجابیة التي ب�ح�اج�ة إل�ى 
إعادة الترمیم والتحفیز والتنمیة لتعود مزدھرة ن�ظ�رة ن�ام�ی�ة 
منحیة كل اإلعشاب والطحالب واالشنات الضارة وال�م�ض�رة 
لینمو كل ما ھو منتج ومفید ویضمر ویموت كل ما ھو ضار. 
باإلضافة إلى وجود العقول والكفاءات وال�ق�درات ال�ع�راق�ی�ة 
المتخصصة والمتحمسة لمثل ھذه المھمة الوطنیة واإلنسان�ی�ة 
النبیلة لخالص الشعب والوطن من كاب�وس ال�ظ�ل�م وال�ظ�الم 

 . والجریمة

اا)(  اا وا ا  
  بقلم: حمید الحریـزي



07  

Wednesday 
 AL iraqia No. 830 
10 Aug 22 • Year 17 

یعن�ي " تض�ّخ�م األن�ا " ف�ي س�ی�ك�ول�وج�ی�ا       
الشخصیة حالة عصابیة " مرضیھ " لھا أسباب 
متعددة م�ن ق�ب�ی�ل ت�راك�م الش�ع�ور ب�االض�ط�ھ�اد 
واالغتراب. ولكن العوامل المؤثرة والخ�ف�ی�ة ف�ي 
شخصیة " األنا المتضخم " إنھا ت�ج�م�ع ص�ف�ات 
في " تولیفة " من ثالث شخصیات مختلفة ھ�ي: 
النرجسیة والتسلطیة واالحتوائیة. فھي تأخذ م�ن 
الشخصیة ال�ن�رجس�ی�ة ح�اج�ت�ھ�ا ال�ق�س�ری�ة إل�ى 
اإلعجاب..أي إنھا ترید من اآلخرین أن ی�ع�ج�ب�وا 
بھا بالصورة التي ھي تریدھا، وأن ال ی�ت�وق�ف�وا 
عن المدیح واإلطراء،ویسعى ص�اح�ب�ھ�ا ال�ى ان 
یكون بطال بعیون جماعتھ. وتأخذ أیضا من خالل 

 .التظاھر بامتالكھ قدرات فریدة
ویأخذ صاحب " األنا المتضّخم " من الشخصیة  

التسلطیة، انفعاالت�ھ�ا ال�غ�اض�ب�ة وان�دف�اع�ی�ت�ھ�ا، 
وتصنیفھا الناس بثنائیات، في مقدم�ت�ھ�ا ث�ن�ائ�ی�ة 
األصدقاء مقابل األعداء،أي من ك�ان م�ع�ي ف�ھ�و 
ص��دی��ق��ي وم��ا ع��داه ف��ھ��و ع��ّدوي، وتص��رف��ھ��ا 
ب�ال�ت��ع�ال�ي وال�ع�ج��رف�ة ن�ح�و م�ن ھ��م أق�ل م�ن��ھ 
منزلة.وتأخذ من الشخصیة االح�ت�وائ�ی�ة الس�ع�ي 
إلى السیطرة على اآلخ�ری�ن واح�ت�واء وج�ودھ�م 
المعنوي وأفكارھم، سواء باإلبھار أو ب�أس�ال�ی�ب 
درامیة أو التوائیة،اوبطرح نف�س�ھ ك�م�ا ل�و ك�ان 

 .انسكلوبیدیا العارف بكل شيء
وبتطبیق ھذا التحلیل الس�ی�ك�ول�وج�ي ال�ذي ال    

عالقة لھ بالسیاسة على شخصیة (المالكي) ن�ج�د 
انھا تنطبق علیھ. مضافا لھا ان الس�ی�د ال�م�ال�ك�ي 
من عائلة مرموقھ، ابرزھم جده محمد حسن اب�و 
ال��م��ح��اس��ن، الش��اع��ر وال��ث��ائ��ر ض��د االح��ت��الل 
البریطاني في عشرینیات القرن ال�م�اض�ي، وان�ھ 
تماھى بجده وتوّحد بھ في طفولتھ وشبابھ ونش�أ 
لدیھ (قوة األنا) وھي حالة صح�ی�ة ت�ع�زز ال�ث�ق�ة 
بالنفس واح�ت�رام ال�ذات..وك�ان ل�ھ�ا ال�دور ف�ي 
(تضخم انا) المالكي بعد ان است�ل�م الس�ل�ط�ة ف�ي 

 .وصار الرجل األول في العراق 2006
 مؤشرات لھا دالال ت 

ك�ان الس��ی�د ن�وري ال��م�ال��ك�ي ق��د ك��ل�ف�ھ رئ�ی��س 
الجمھوریة الراحل جالل الطال�ب�ان�ي ف�ي ن�ی�س�ان 

لرئاسة حكومة تنھي حالة جمود سی�اس�ي  2006
استمر شھورا بعد حكومة ایاد عالوي الم�ؤق�ت�ھ(

) وح�ك�وم�ة اب�راھ�ی�م ال�ج�ع�ف�ري(2004-2005
) اللتین ال یمكن تحمیلھ�م�ا م�ھ�م�ة 2005-2006

استعادة ھیبة الدولة لقصر الم�دت�ی�ن ول�ھ�ش�اش�ة 
 .الوضع السیاسي

ومن متابعتي للمقابلة التي اجرتھا معھ فض�ائ�ی�ة 
) تحدث السید ن�وري 20/   18/8الشرقیة مساء (

المالكي عن ھی�ب�ة ال�دول�ة،واص�ف�ا ای�اھ�ا ب�أن�ھ�ا 
ضائعة ومستشھدا ب�وج�ود م�دن ش�ب�ھ س�اق�ط�ة 
ك�ال�ن��اص�ری��ة..وم�ن اس�ت��ط�راده ف��ي ال��ت�ف��اص�ی��ل 
استنتجت أن ھیبة الدولة ع�ن�د الس�ی�د ال�م�ال�ك�ي 
تعني (طاعتھ!)،وم�ن ی�خ�ال�ف�ھ�ا ف�ھ�و ف�وض�وي 

ومخّرب..وسیكولوجیا،یعني ھذا القول من رج�ل 
حكم العراق ثمان سنوات أن في داخ�ل�ھ (تض�خ�م 
انا) تفضي سیكولوجیا الى شخصیة مس�ت�ب�د،ألن 
ھذه الصفة ھي القاسم المشترك عند كل ال�ح�ّك�ام 

 .الطغاة..قدیما وحدیثا
وعلیھ ،یكون السید نوري المالكي ھو المس�ؤول 
األول عن استعادة ھیبة الدولة ألنھ تولى رئ�اس�ة 

).ص�ح�ی�ح 2014  -2006الوزراء ثمان سنوات (
ان��ھ واج��ھ اح��ت��راب��ا ط��ائ��ف��ی��ا وح��رب��ا داعش��ی��ة 
شرسة..لكن ھذا ال یعفیھ من ام�ك�ان�ی�ة اس�ت�ع�ادة 
ھیبة الدولة..ولنكتفي بمساءلتھ عن اخطر معی�ار 
انھى ھیبة الدول�ة ف�ي زم�ن�ھ..ال�ف�س�اد..ول�ھ ف�ي 
العراق حكایة یكفي ان نش�ی�ر ال�ى ان ص�ح�ی�ف�ة 

-23واشنطن بوست ذكرت بعددھا الصادر في ( 
)ملیار دوالر من أم�وال االع�م�ار 13)بأن (9-08

في العراق أھدرت أو نھبت عبر مشاریع وھمی�ة 
وعناصر فاسدة في الحكومة العراقیة،فیما نسبت 

)08-9-28االذاعة البریطانیة (بي بي سي ف�ي 
الى لجنة تخصصیة في حكوم�ة ال�م�ال�ك�ي وج�ود 

 .ثالثة آالف حالة فساد مالي موثقة بأدلة قاطعة
وباعترافھ في كلمتھ امام مجلس محافظة ب�غ�داد .

 في
) قال المالكي بال�ن�ص " ك�ث�ی�را 2008  -20-9( 

من المسؤولین ق�د أث�روا ك�ث�ی�را"،م�ع ان�ھ ھ�و 
رئ���ی���س ال���وزراء ال���م���س���ؤول ع���ن ھ���ؤالء 

 .!المسؤولین
واألخطر م�ن ھ�ذا ال�ذي ی�ف�ت�رض ان ی�ع�رض�ھ 
لمساءلة قانونیة ھو اعترافھ علن�ا ب�ق�ول�ھ:(ل�دّي 
م��ل��ف��ات فس��اد ل��و كش��ف��ت��ھ��ا الن��ق��ل��ب ع��ال��ی��ھ��ا 
سافلھا)..ألنھا تعد خیانة ذم�ة..وال ت�ف�س�ی�ر ل�ھ�ا 
سوى ان بین الفاسدین الكبار من ھم اعضاء في 
حزبھ الحاكم،فخشي ال�خ�ص�وم ل�ی�ع�ت�م�د وای�اھ�م 
مقولة (تسكت عني اسك�ت ع�ن�ك)...وب�رغ�م ك�ل 
ھذا یدفعھ (تض�خ�م األن�ا ) ال�ى ان ی�رش�ح ال�ى 

)،ب�رغ�م ان�ھ 2022رئاسة مجلس الوزراء ف�ي (
صرح علن�ا وب�ال�ن�ص (..وان�ا اع�ت�ق�د ب�ان ھ�ذه 
الطبقة السیاسیة وانا منھم ینبغي ان ال یكون لھا 

 )!دور في في رسم خریطة العملیة السیاسیة
 

 ضربتان..ھزتا تضخم األنا
تعرض (تضخم األنا) عن�د الس�ی�د ال�م�ال�ك�ي ال�ى 
ضربتین موجعتین،األول�ى س�ددھ�ا ل�ھ ال�دك�ت�ور 

) 2014حیدر العبادي.فحین جرى ترشیحھ ف�ي (
لرئاسة مجلس ال�وزراء،وق�ف ال�م�ال�ك�ي ب�الض�د 
منھ،واصفا ایاه بأنھ یمثل نفسھ ال حزب ال�دع�وة 
الذي ھو أمینھ.بل ان االمر وصل الى (تج�ی�ی�ش) 
ح�زب ال��دع�وة ض��د ت�رش��ی�ح ال��ع�ب�ادي،وح��م�ل��ة 
(ت�ث�ق�ی�ف) ب�أن�ھ ال وج�ود ل�ل�ش�ی�ع�ة اال ب�وج��ود 
المالكي،مصحوبة بتھدید اح�دى ال�ق�ی�ادی�ات ف�ی�ھ 
بقولھا (ستكون شوارع بغداد دمایات ان ت�رش�ح 

 ).احد غیر المالكي
س�ی�اس�ي  -وكان لھذا المأزق بعد س�ی�ك�ول�وج�ي 

خالصتھ ان المالكي رأى في صاحبھ العبادي أن�ھ 

غ��در ب��ھ، وھ��ز (ال��خ��ل��ی��ف��ة) ب��داخ��ل��ھ،واط��اح 
بطموحاتھ التي صورت لھ ان�ھ زع�ی�م م�ن ن�وع 
فرید، واشعرتھ بخوف سیاسي یھدد م�ك�ان�ت�ھ ان 
نجح العبادي فیما لم ینجح ھو فیھ.وھذه ح�ق�ی�ق�ة 
ادركھا العبادي نفسھ حین شعر یومھا بم�خ�اوف�ھ 
التي دف�ع�ت�ھ ال�ى ال�ت�ص�ری�ح ع�ل�ن�ا ف�ي ك�رب�الء 

 (یریدون یقتلوني..خل یقتلوني). 
وكان العبادي متحررا من (عقدة الخ�ل�ی�ف�ة) ی�وم 
سلّم رئاسة الوزراء بسالسة لخل�ف�ھ ع�ادل ع�ب�د 
المھدي، فیما ھي كانت تسكن في اعم�اق الس�ی�د 
المالكي الذي تصرف بھا كما لو كان رئیس دولة 
في استدعائھ بمكتبھ لوزراء حكومة ال�ك�اظ�م�ي، 
ویومھا كنا نشرن�ا م�ق�ال�ة ب�ع�ن�وان (م�ن ی�ح�ك�م 
العراق..الكاظمي أم المالكي؟)..وأنھ ورغم كل ما 
علیھ من افع�ال ی�ع�دھ�ا خص�وم�ھ ج�رائ�م، ف�ان�ھ 

) ان ی�ك�ون ھ�و رئ�ی�س 2022(استمات) ف�ي (
 .وزراء الحكومة الجدیدة

 
والضربة الثانیة الموجعة التي استھدفت (تضخم 
األن��ا) ل��دی���ھ، س��ددھ��ا ل��ھ الس��ی���د م��ق��ت���دى 
الصدر.فالمال�ك�ي ك�ان ق�د وص�ف م�ق�ت�دى ب�أن�ھ 
(جاھل في السیاسة)..واثبتت نتائ�ج االن�ت�خ�اب�ات 

) مقعدا ف�ي ال�ب�رل�م�ان 74فوز التیار الصدري بـ(
) 37ال��ع��راق��ي ،ف��ی��م��ا حص��ل ال��م��ال��ك��ي ع��ل��ى (

مقعدا.وكانت آخر ضربة ( ولن ت�ك�ون األخ�ی�رة) 
وجھھا السید مقتدى (لتضخم أنا) ال�م�ال�ك�ي ھ�ي 
اقتحام انصار التی�ار الص�دري م�ب�ن�ى ال�ب�رل�م�ان 

) ألب�ط�ال ت�رش�ی�ح 2022تموز  27العراقي في (
السید محمد شیاع السوداني ل�رئ�اس�ة ال�ح�ك�وم�ة 
ال�ع�راق��ی�ة ال��ج�دی�ده،ال��ذي وص�ف��وه ب�أن��ھ (ظ��ّل) 
المالكي، التي استفزت (أن�ا) ال�م�ال�ك�ي ،ف�امس�ك 
بس�الح��ھ وم�ع��ھ ح��م�ای��ت��ھ ب�اس��ل��ح��ة ف��ي وض��ع 
األستعداد متوجھا لمقاتلة شیعة كان قد وص�ف�وه 

 )!.یوما بأنھ (مختار العصر
 
 .األحتراب..او األنتحار 

ت�ف��ی��د ق��راءت��ن��ا الس��ی��ك��ول��وج��ی�ة ل��ل��ح��ك��ام، ان   
المصابین منھم ب(ـت�ض�خ�م األن�ا) ی�ت�ح�ك�م ب�ھ�م 
العناد العصابي الذي یعطل دور ال�ع�ق�ل ویش�ح�ن 

 انفعال الغضب،الذي یؤدي الى الحقد
واألنتقام، فیكونون أمام خیارین: ام�ا األح�ت�راب 
او األنتحار. وبما أن السید نوري المالكي مت�دی�ن 
ورئیس لحزب أسالمي، فانھ سیخت�ار األح�ت�راب 
ان اوصلھ خصمھ الى ان تسقیط�ھ ال�ج�م�اھ�ی�ري 
والس�ی�اس�ي ب�ات أم��رام�ح�ت��وم�ا ،ف��ی�س�ت��ع�ی�ن بـ
( صدیق)، فأن لم ینجح في رد األع�ت�ب�ار لـ�(أن�اه 
المتضخم) فأن عناده العصابي سیجبره على رفع 
شعار (ع�ل�ّي وع�ل�ى أع�دائ�ي)..وت�ل�ك ن�ھ�ای�ة ال 

 .نتمناھا لھ وال لخصومھ
.......................................... 
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 ) القصة القصیرة جداً "عقوق" وأسطورة جودر3(
(وآدم فقط ھو الوحید الذي كان یس�ت�ط�ی�ع ان ی�ت�ج�ن�ب  

عادة التوجیھ المتبادلة ھذه فیما ی�خ�ص خ�ط�اب االخ�ر 
الذي یقع في الطریق إلى موضوعھ، ألن آدم كان یقارب 
عالما یتسم بالعذریة ولم ی�ك�ن ق�د تُ�ُك�لّ�م ف�ی�ھ وان�تُ�ھ�ك 

           بوساطة الخطاب االول). 
           -باختین  -

كل الطرق، ومن ضمنھا طرق السكك الحدیدیة، تتق�اط�ع 
فیما بینھا في مكان ما، والنص�وص األدب�ی�ة، وغ�ی�رھ�ا، 
كذلك. إذ یلعب التناص، كآلیة اجرائیة داخ�ل ال�ن�ص�وص 
األدبیة، دورا مھماً في الكتابات الحدیثة، رغ�م ان�ھ ل�ع�ب 
الدور ذاتھ في كل الكتابات، أدبیة أو غیر أدبیة، م�ن�ذ أن 
دّون االنسان شيء ما، أو فكر بھ ع�ل�ى ش�ك�ل خ�ب�ر، أو 
حكایة، عدى النشأة األولى لقول ما قد قی�ل ع�ن أم�ر م�ا 

 كما قال باختین.
ومن األمور الواجب ذكرھا عن عالقة األم بإب�ن�ھ�ا، ان�ھ�ا 
تظل مسیطرة على جمی�ع اف�ع�ال�ھ، وس�ل�وك�ھ، وك�الم�ھ، 
بصورة واعیة لھذا األمر من قبلھا وم�ن ق�ب�ل اب�ن�ھ�ا، أو 
غیر واعیة لمثل ھذا التصرف الذي في ب�ع�ض األح�ی�ان 
ینتبھ لھ االبن، وفي ھذه الحالة إما أن یعال�ج ھ�ذا األم�ر، 
وإما أن یتركھ خشیة ان یفقد ما تمثلھ األم لھ، م�ن ح�ب، 

ورعایة، اخالقیة، أو اجتماعیة، أو اق�ت�ص�ادی�ة،  وحنان، 
 أو ثقافیة حتى.

وقد قدمنا دراسات عن العالقة التي تربط بین األم وابنھا  
عن�دم�ا یش�ب ع�ن ال�ط�وق، وم�ح�اوالت�ھ ل�ل�خ�روج م�ن 
سیطرتھا، حیث وضع الفكر االبداعي العرب�ي، اس�ط�ورة 
تتحدث ع�ن ھ�ذا األم�ر، ھ�ي اس�ط�ورة "ج�ودر" ال�ت�ي 

 ترویھا شھرزاد من ضمن حكایات اللیالي.
من ھذه الدراسات ھي مناقش�ة روای�ة "الس�راب" م�ع    

ھذه األسطورة ف�ي ال�دراس�ة األول�ى م�ن ھ�ذا ال�ك�ت�اب. 
وكذلك ناقشت، وحللت حكایة "ما ھي الحقیقة ؟" لتوف�ی�ق 
الحكیم في الدراسة الثانیة. وفي ھذه ال�دراس�ة، س�أن�اق�ش، 
وأحلل، قصة قصیرة ج�داً م�ع ھ�ذه األس�ط�ورة، ل�ب�ی�ان 
ال�ف�ائ�دة ال�ت�ي ج�ن�ت�ھ م�ن ھ��ذا ال�ن�ص م�ن خ��الل آل�ی��ة 

وی��م�ك��ن ع��د ن��ص ال�ق��اص ط�الل س��ال��م  "ال�ت��ن�اص". 
الحدیثي"عقوق" الذي كتبھ كقصة قصیرة جداً، م�ن ھ�ذا 
األمر، إذ انھا تتقاطع وت�ت�ن�اص م�ع ج�زء م�ن ح�ك�ای�ة/

اسطورة "جودر الصیاد ابن ع�م�ر وأخ�وی�ھ"، ك�ال�ط�رق 
 التي تحدثنا عنھا في أول سطور ھذا الكتاب.

وبعی�دا ع�ن ع�ن�وان ال�ق�ص�ة ال�ذي ی�ح�م�ل ال�ب�ص�م�ة    
األخالقیة عند وضع العناوین، والذي یشیر إلى فعل أح�د 
األبناء ضد أحد أبویھ، فإن ھذه القصة تذكرنا ب�اس�ط�ورة 
جودر األلف لیلیة، من خ�الل ت�ن�اص�ھ�م�ا "ت�ق�اط�ع�ھ�م�ا" 

 بأمرین، ھما:
 قتل األم "خنقھا" التي ربتھ صغیرا. -
 رمي جثة األم في النھر. -

في األمر األول تتقاطع الحكایتین، وفي األم�ر ال�ث�ان�ي    
تختلفان، إال ان نتیجة االختالف تبقى ھي واحدة، ذلك ان 
سبب االختالف ھوالعقل الذي أنتج ال�ف�ك�ر، ال�ف�ك�ر ال�ذي 
ت�ح��ك��م�ھ األس��ط��ورة، وال�ف��ك��ر ال��ذي ط��رد األس��ط��ورة 

 والخرافة منھ.
 النص القصصي: "عقوق":         

(خنق أمھ ووضعھا في كیس ورماھا في النھر، ثم رف�ع  
 یدیھ داعیاً: "ربي ارحمھما كما ربیاني صغیراً"...).

*** 
قبل أن نناقش ھذین النصین، االسطوري وال�ق�ص�ص�ي،  

علینا أن نذكر ان فن�ون األدب الس�ردي، وف�ن�ون األدب 
كافة، في وقتنا الحاضر، تختلف عنھا في أزمان ماضیة، 
مثل ان تكون في زمن حكي األساطیر والح�ك�ای�ات ال�ت�ي 
دونت في كتاب سمي بـ "ألف لیلة ولیلة" شف�اھ�ی�اً، ع�ل�ى 
الرغم من ان فنون السرد في وقتن�ا ال�ح�اض�ر ق�د ب�ن�ی�ت 
أساساً على ما كان سابقاً من بناء اسطوري وحك�ائ�ي م�ع 
بعض االختالفات، أي على نواة حكائیة، وھذا االختالف 
سببھ التطور في الثقافة والمعرفة، وال�واق�ع ال�ذي ی�ك�ون 

 سبباً في ظھور مدارس أدبیة في الفن السردي.
في اسطورة جودر یقتل "جودر" شب�ح أم�ھ ت�ح�ت م�اء   

النھر، عندھا یتخلص من كل ما یشده الیھا، أي یت�خ�ل�ص 
 من تبعیتھ لھا، وسیطرتھا علیھ.

فالحكایة، أو األسطورة، في ج�زئ�ھ�ا ھ�ذا، ت�ت�أل�ف م�ن   
حركة واحدة، ھي:القتل، وتنتج عن تلك الح�رك�ة ح�رك�ة 
أخرى واحدة أیضاً، ھي: التخلص من سلط�ة األم، وی�ت�م 

أم�ا ف�ي ال�ق.ق.ج. "ع�ق�وق" ف�ان  ذلك تحت ماء النھ�ر.
بطلھا یقتل "یخنق" األم، خارج النھر، ثم یقذف ب�ج�ث�ت�ھ�ا 
إلى ماء النھر، فیتخلص منھا، بحیث یقرأ بعد رمیھا ف�ي 
النھر آیة قرآنیة تؤكد ان األم "أحد الوالدین" ھذه التي ق�د 
اعتنت بتربیتھ صغیراً، أي انھا كانت مسیطرة علیھ ف�ي 
صغره، وكذلك في صباه، وربما في فترة غیر م�ع�ل�وم�ة 
من شبابھ، وقد تخلص من ت�ل�ك الس�ی�ط�رة، وخ�رج ع�ن 

 سیطرتھا، وسلطتھا.
االختالف الحاصل بین األسط�ورة وال�ق.ق.ج. ف�ي ھ�ذا  

الجزء جاء بسبب التغیر الحاص�ل ف�ي ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�ام�ة، 
والكتابة األدبیة عند األدیب، اضافة لما قلناه س�اب�ق�ا ع�ن 
الفكر الذي ینتجھ العقل األسطوري والعقل العلمي، ف�ك�ان 
"جودر" قد قتل شبح أمھ وھي تحت النھر، ف�ی�م�ا"خ�ن�ق" 
بطل قصتنا أمھ في الحقیقة، ثم رماھا في الن�ھ�ر، أي ان 

 النتیجة النھائیة لما حصل لألم ھو قتلھا.
اآلیة القرآنیة ال�واردة ف�ي ال�ق.ق.ج. "ع�ق�وق"، وال�ت�ي 
تقول: (ربي ارحمھم�ا ك�م�ا رب�ی�ان�ي ص�غ�ی�را)، ت�ج�م�ع 
الوالدین، األب واألم، فیما نص القصة یت�ح�دث ع�ن األم 
فقط، وھذا معناه ان بطل النص غیر معني باألب، بل ھو 
معني أساساً باألم. ونفھم منھا، كذلك، ان األم قد اھ�ت�م�ت 
بإبنھا عندما كان صغی�راً، وح�ت�م�ا ع�ن�دم�ا ك�ان ص�ب�ی�ا، 
وحتى وقت "خنقھا"، وھذا معن�اه، ان االب�ن ق�د ت�خ�ل�ص 
من األم عندما كان في سن یؤھلھ للخروج من سیطرتھ�ا، 

 وسلطتھا، واالستقالل بعیدأ عنھا.
كلنا نمارس ھذا الخروج من ھیمنة وسلطة وسل�ط�ة األم  

علینا، إال النادر من الحاالت الت�ي تص�ل ف�ی�ھ�ا ال�ھ�ی�م�ن�ة 
والسیطرة إلى ما بعد الزواج، وربما یبقى إلى وف�اة األم، 
وق�د ت�ك�ف�ل ب�ھ�ذا األم�ر أخ�ی�راً ال�ت�ل��ف�زی�ون ف�ي ت�ق�دی��م 

 "المسلسالت" التي تناقش، وتبدي الرأي فیھ.
ان ھذه الق.ق.ج. تبرھن على ان ھذا الفن السردي قابل   

الن یمتص بین كلماتھ، وجملھ، األساطیر والحكایات، أو 
ما یردنا من موروث أدبي، أو غیر أدبي، فینھض بالتالي 
على أسس صلبة، وقویة، فیمنح ھذا األمر دفعة قویة ف�ي 

 تطویر الفن السردي المعروف عند المبدعین.
ان آلیة التناص قادتنا إلى وجود التأثر ما بین الق.ق.ج.   

واألسطورة/الحكایة األلف لیلة، وھذا لیس م�ع�ن�اه وج�ود 
سرقة بین االثنین، ألن السرقة ال تت�م ف�ق�ط ف�ي األف�ك�ار 
"المعاني"، بل یج�ب ان ت�ح�دث ف�ي األف�ك�ار واألل�ف�اظ 

 الحاملة لھا، وفي الصیاغة.
والجاحظ یقول في "البیان والتبیین" عن ال�م�ع�ان�ي ف�ي   

الشعر، وھي تنطبق علیھا في النثر: (المعاني م�ط�روح�ة 
في الطریق یعرفھا العجمي والعربي والقروي وال�ب�دوي، 
وإنما الشأن ف�ي إق�ام�ة ال�وزن وت�خ�ی�ر ال�ل�ف�ظ وس�ھ�ول�ة 
ال��م��خ��رج وص��ح��ة ال��ط��ب��ع وك��ث��رة ال��م��اء وج��ودة 

تخیر اللفظ، وصحة الطبع، وك�ث�رة ال�م�اء "أي  السبك). 
الطراوة والطالوة"، وجودة السبك، ھي المطلوبة، ولی�س 
المعنى المطروح في الطریق، وھذا ی�ع�ی�دن�ا إل�ى م�ق�ول�ة 
باختین التي أوردناھا في البدایة أیضا، فقط آدم ال یتناص 

 مع أحد قبلھ.
*** 

)األسطورة السومریة "البوابات السبعة" وأسط�ورة 4(
 جودر:

كل نص مدون، أو شفاھي، ال ی�ن�ش�أ م�ن ال�ع�دم، ع�دا    
النشأة االولى لھ في القِدم، كما نفھم م�ن ع�ب�ارة ب�اخ�ت�ی�ن 
السالفة الذكر، بل النص ھو عبارة عن تجمیع ل�ن�ص�وص 
سبقتھ في االنشاء، أو جایلتھ، أو أخذ من الواق�ع ال�م�رئ�ي 
أو المتخیل، وھذا م�ا یس�م�ى ف�ي ال�دراس�ات ال�ن�ق�دی�ة بـ 

. وال�ت�اری�خ ) 1( "التناص"، أو"المثاقفة" ب�ی�ن ال�ن�ص�وص
االنساني حافل بأنواع الصیغ السردیة. فھناك األسطورة، 
والملحمة، والحكایة، ... الخ، وی�م�ك�ن أن ی�ت�ح�ول ن�وع 
سردي من صیغة إلى أخرى، ك�أن ت�ك�ون م�ن الص�ی�غ�ة 
االسطوریة إلى الصیغة الحكایة، مثل مث�ال�ن�ا ال�ذي ب�ی�ن 

 یدي الدراسة.
وكل ن�ص ش�ف�اھ�ي ی�ت�داول ع�ل�ى األلس�ن�ة، أو م�دون   

مسطور في كتاب، فیھ جزء، أو أج�زاء، م�ن نص�وص 
سابقة، أو مجالیة لھ. وحكایة "جودر الص�ی�اد اب�ن ع�م�ر 
وأخویھ" من حكایات اللیالي، لم تكن قد حكیت ش�ف�اھ�ی�اً، 
أو دونت كتابیاً من عدم، بل انھا، وف�ي ج�زئ�ھ�ا ال�م�ھ�م، 
تأخذ من كتابات، اسطوریة مثال، سابق�ة ع�ن�ھ�ا، ك�ب�اق�ي 

 الحكایات الشفاھیة والمكتوبة.
 -وفي كتابي (ألف لیلة ولیلة وسحر الس�ردی�ة ال�ع�رب�ی�ة  

) وف�ي ال�ف�ص�ل األخ�ی�ر ق�دم�ت دراس�ة  2001-دمشق 
م�وس�ع�ة ع��ن اس�ط�ورة "ج��ودر" األل�ف ل�ی��ل�ی�ة، وھ��ي 
األسطورة العرب�ی�ة ال�ت�ي ت�ق�دم ح�ك�ای�ة ع�ن"ق�ت�ل األم" 
للتخلص من سیطرتھا، وقد قدمنا مثال تطبیقي على ھ�ذه 
األسطورة من خالل روایة "السراب" لنج�ی�ب م�ح�ف�وظ، 
وفي ھذا العام نشرت تطبیق آخر لھا على قصة ل�ت�وف�ی�ق 

 الحكیم.
*** 

ف�ي اس�ط�ورة "دم�وزي" الس��وم�ری�ة، ت��ق�رر "أن�ان��ا/    
عشتار" ملكة السم�اوات، ال�ن�زول إل�ى ال�ع�ال�م الس�ف�ل�ي، 
فترتدي مالبسھا الملكیة، وح�ل�ی�ھ�ا، وع�ن�د ب�واب�ات ھ�ذا 
العالم، السبعة، یجري تجریدھا من مالبسھ�ا، وف�ي آخ�ر 
باب، الباب السابع،تصبح عاریة، فیسلط عل�ی�ھ�ا ح�ك�م�اء 
العالم السفلي "عیون الموت" فتتح�ول إل�ى ج�ث�ة ھ�ام�دة. 
وبعد حركات سردیة تخرج لتجد زوجھا "تم�وزي" ال�ذي 

 .)2(تسلمھ إلى العالم السفلي

وفي حكایة اللیالي "جودر الصیاد اب�ن ع�م�ر وأخ�وی�ھ"  
 یقول التاجر المغربي لجودر:

((اعلم أنني متى عزمت ألقیت البخور نش�ف ال�م�اء م�ن  
النھر وبان لك باب من الذھب قدر باب المدینة بح�ل�ق�ت�ی�ن 
من المعدن فانزل إلى الباب واطرقھ ف�إن�ك تس�م�ع ق�ائ�الً 
یقول: من یطرق باب الكنوز وھ�و ل�م ی�ع�رف أن ی�ح�ل 
الرموز؟ فقل أنا جودر الصیاد ابن عمر فیفتح ل�ك ال�ب�اب 
ویخرج لك شخص بیده سیف ویقول لك: إن ك�ن�ت ذل�ك 
الرجل فمد عنقك حتى ارمي رأسك،ف�م�د ل�ھ ع�ن�ق�ك وال 
تخف فإنھ متى رفع یده بالسیف وضربك وقع بین ی�دی�ك 
وبعد مدة تراه شخصاً من غیر روح وأنت ال ت�ت�أل�م م�ن 
الضربة وال یجري علیك شيء. وأم�ا إذا خ�ال�ف�ت�ھ ف�إن�ھ 
یقتلك. ثم إنك إذا أبطلت رصده باالمتثال. ف�ادخ�ل ح�ت�ى 
ترى باباً آخر فاطرقھ ی�خ�رج ل�ك ف�ارس راك�ب ف�رس 
وعلى كتفھ رمح فیقول: أي شيء أوصلك إلى ھذا المكان 
الذي ال یدخلھ أحد من األنس وال من الجان؟ ویھز عل�ی�ك 
الرمح، فافتح لھ صدرك فیضربك ویقع في الح�ال ف�ت�راه 
جسماً من غیر روح وإن خالفت قتل�ك، ث�م ادخ�ل ال�ب�اب 
الثالث یخرج لك آدمي وفي ی�ده ق�وس ونش�اب وی�رم�ی�ك 
بالقوس فافتح لھ صدرك لیضربك ویقع قدامك جسم�اً م�ن 
غیر روح وإن خ�ال�ف�ت ق�ت�ل�ك ث�م ادخ�ل ال�ب�اب ال�راب�ع 
واطرقھ یفتح لك، ویخرج لك سبع عظیم الخل�ق�ة وی�ھ�ج�م 
علیك ویفتح فمھ ویریك أنھ یقصد أك�ل�ك ف�ال ت�خ�ف وال 
تھرب منھ، فإن وصل إلیك فأعطھ یدك فمتى عض ی�دك 
فإنھ یقع في الحال وال یصی�ب�ك ش�يء ث�م اط�رق ال�ب�اب 
الخامس یخرج لك عبد أسود ویقول لك من أنت قل لھ أنا 
جودر فیق�ول ل�ك إن ك�ن�ت ذل�ك ال�رج�ل ف�اف�ت�ح ال�ب�اب 
السادس، فتقدم إلى الباب وقل لھ: یا عیس�ى ق�ل ل�م�وس�ى 
یفتح الباب، فادخل تجد ثعبان�ی�ن أح�دھ�م�ا ع�ل�ى الش�م�ال 
واآلخر على الیمین، وكل واحد یفتح فاه ویھجمان ع�ل�ی�ك 
في الحال، فمد إلیھما یدیك فیعض كل واحد منھما في ی�د 
وإن خالفت قتالك ثم ادخل الباب السابع واط�رق�ھ ت�خ�رج 
لك أمك وتقول لك مرحباً یا ابني أقدم حتى أس�ل�م ع�ل�ی�ك 
فقل لھا خلیك بعیدة، اخلعي ثیابك. فتقول یا ابني أن�ا أم�ك 
ولي علیك حق الرضاعة والتربیة، كیف تع�ری�ن�ي؟ ف�ق�ل 
لھا إن لم تخلعي ثیابك قتلتك. وانظر جھة یمینك تجد سیفاً 
معلقاً، فخذه واسحبھ عل�ی�ھ�ا وق�ل ل�ھ�ا اخ�ل�ع�ي ف�ت�ص�ی�ر 
تخادعك وتتواضع إلیك فال تشفق علیھا حتى تخلع لك ما 
علیھا وتسقط، وحینئذ تكون قد ح�ل�ل�ت ال�رم�ز وأب�ط�ل�ت 
األرصاد، وقد أمنت على نفسك، فأدخل ت�ج�د ال�ذھ�ب)).

 ).957ص -(ألف لیلة ولیلة
نجد ان ال�ح�ك�ای�ة األل�ف ل�ی�ل�ی�ة ت�أخ�ذ م�ن األس�ط�ورة   

السومریة ھذه الموتیفة، أو ال�ج�زء ال�ح�ك�ائ�ي، األب�واب 
السبعة، والمرأة التي تموت، أو انھا، أي الح�ك�ای�ة األل�ف 
لیلیة، أخ�ذت م�ن ح�ك�ای�ة أخ�رى م�ت�أث�رة ب�األس�ط�ورة 
الس�وم�ری�ة، ألن األس�اط��ی�ر وال��ح�ك�ای��ات و"الس�وال��ف" 
و"الحدوتات"ھي المادة التي یقتات علیھا االنسان في ك�ل 
مكان أث�ن�اء ال�ت�وق�ف ع�ن ال�ع�م�ل وال�ج�ل�وس ل�ل�راح�ة، 
واالس�ت��ج�م��ام، واالس��ت�م��اع م�ن األخ��ری�ن ل�ل��ح�ك��ای��ات، 
والقصص، والسوالف، والحدوتات، وشيء من ال�ت�اری�خ، 
 في البیت أو النادي "بیت الندوة" مع األصدقاء والخالن.

ان الجزء الحكائي"البوابات السبعة، والمرأة المقت�ول�ة"    
ھما موتیفات اسطوریة / حكائ�ی�ة أوج�دھ�م�ا، حس�ب م�ا 
وصلنا لحد ھذه الساعة، السومریون الذین سكنوا ج�ن�وب 

سنة تقریباً، ألن قبل ھ�ذا ال�ت�اری�خ ل�م  5000العراق قبل 
نجد ما یشیر إلى مثل ھذه الم�وت�ی�ف�ات، ال ف�ي أس�اط�ی�ر 
الش�رق، وال ف��ي أس�اط�ی��ر ال�غ��رب، وال ف�ي أس�اط�ی��ر 
األمریكیتین، وال في استرالی�ا، أي ف�ي ال�ع�ال�م ك�اف�ة.ان 
االنتقال من العالم المع�ل�وم "ال�ح�ی�اة ال�دن�ی�ا" إل�ى ال�ع�ال�م 
ال�م�ج��ھ�ول، ال��ع�ال�م الس�ف��ل�ي، ع��ال�م األم�وات، "ال��ح�ی��اة 
اآلخرة"، وبالعكس، كما تصورتھ المخیلة السومریة، یت�م 
بس�ھ��ول��ة ویس��ر، وھ��ذا ی��ح��دث دائ��م��ا ف��ي ال��ح��ك��ای��ات 
واالساطیر، ولك�ن�ھ یس�ل�ك ال�ط�ری�ق الص�ع�ب، ك�م�ا ان 
الخروج منھ أیضا، أي التحرر منھ، یمر بطریق صعب، 
اذ یتم في ھذه األسطورة، وبوجود ال�م�س�اع�د، ب�ع�د خ�ل�ع 
كافة المالبس، ومن ثم الموت، العودة إلى الحی�اة ب�وج�ود 
البدیل. إذن الفكرة الرئیسیة ھ�ي: ب�م�وت ش�خ�ص ی�ح�ی�ا 
آ|خر، مع بعض التغیر والتب�دل ل�ل�ف�رق ال�ذي ی�ق�ع ب�ی�ن 
األساطیر وباقي أنواع الحكایات بمسمیات ع�دی�دة، وھ�ذا 
الخیال السومري "ترجم" في اللیالي إلى قتل "شبح" األم 

 لكي یتخلص البطل من القیود التي تشده الیھا.
ان ھذه الموتیفات األسطوریة قد ان�ت�ق�ل�ت إل�ى ح�ك�ای�ة   

اللیالي إما ان تكون بصورة مباشرة، وإما غیر م�ب�اش�رة، 
 أي عن طریق ورودھا في حكایات أخرى سابقة لھا.

ان االنتق�ال م�ن ال�ع�ال�م ال�م�ع�ل�وم إل�ى ال�ع�ال�م اآلخ�ر،   
األموات، تم ف�ي األس�اط�ی�ر م�ث�ل أي زی�ارة أو رح�ل�ة 
استجمام، وفي الحكایة التي تحاول أن تقترب من ال�واق�ع 
كحكایتن�ا، كس�اب�ق�ت�ھ�ا األس�ط�ورة، ت�ح�ت�اج إل�ى س�ب�ب، 
وواسطة، والسبب ھذا ھو حاجة التاجر المغربي ل�ل�ك�ن�ز، 

  والواسطة ھو السحر.

یقول التاجر(اعلم أنني مت�ى ع�زم�ت أل�ق�ی�ت ال�ب�خ�ور    
نشف الماء م�ن ال�ن�ھ�ر وب�ان ل�ك ب�اب...ال�خ)، ول�ف�ظ�ة 
"عزمت"، وعبارة "ال�ق�ی�ت ال�ب�خ�ور" ھ�ي م�ن أع�م�ال 

 السحر.
ان التحول الذي أصاب فكر االنسان وتح�ول م�ن ال�ف�ك�ر  

األسطوري إلى فكر الخرافات، والحكای�ات، والس�وال�ف، 
والحدوتات، قد مثلتھ ھذه األسطورة السومریة، والحكای�ة 
األلف لیلیة، خیر تمثی�ل، واالق�ت�راب م�ن ال�واق�ع ش�ی�ئ�اً 

 فشیئاً.
والبوابات تصنع من ال�خ�ش�ب، أو م�ن ال�ح�دی�د، ع�ل�ى   

الرغم من ان مدون األسط�ورة، أو ال�ح�ك�ای�ة، ل�م ی�ذك�ر 
ذلك، إال ان أكثر الحكایات ف�ي أل�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة، وف�ي 
سوالف الجدات، والحدوتات، تذكر ان مثل ھذه ال�ب�واب�ات 
التي تخفي شيء م�ا، مص�ن�وع�ة م�ن ال�ح�دی�د، وم�ق�ف�ل�ة 

 بإحكام.
والبوابات ھذه ھي مدخل ومخرج لشخص ی�ب�ح�ث ع�ن   

شيء ما، لنقل انھ الحقیقة، الحقیقة التي ت�أت�ي ب�ع�د ق�ت�ل 
 شخص ما، أو بعد ایجادھا.

نجد ان ھذا النظام السبعي، ال�ع�دد س�ب�ع�ة، وت�رك�ی�ب�ات�ھ   
العشریة، والمؤیة، واأللفیة، ل�ھ ح�ی�ز واس�ع ف�ي ال�ف�ك�ر 

 االنساني، وبصورة تراكمیة.
ففي الدین والفكر الیھودیین، نجد ان خلق الع�ال�م ت�م ف�ي  

ستة أیام وارتاح هللا في الیوم السابع، ل�ذا أص�ب�ح�ت أی�ام 
 األسبوع سبعة.

وفى الدین والفكر المسیحیین، یمثل الرق�م س�ب�ع�ة ات�ح�اد  
أركان األرض األربعة مع الثالوث المقدس. ك�م�ا ی�ظ�ھ�ر 
الرقم سبعة فى رؤبة یوحنا "سبع كنائس، سبع م�الئ�ك�ة، 

  سبعة أختام، سبعة أبواق، وسبع نجوم".
وفي الدی�ن وال�ف�ك�ر االس�الم�ی�ی�ن، ب�ع�د أن ت�راك�م�ت    

المعلومات ع�ن ال�رق�م س�ب�ع�ة، ن�ج�د أن أغ�ل�ب األش�ی�اء 
واألمور والطقوس تأخذ العدد سبعة في ال�ت�ك�رار. م�ث�ل: 
خلق الكون في ستة أیام وفي الیوم السابع استوى ال�خ�ال�ق 
على العرش. وخلق اإلنس�ان ف�ي س�ب�ع�ة أط�وار. وع�دد 
طبقات السماء س�ب�ع�ة. وع�دد ط�ب�ق�ات األرض س�ب�ع�ة. 
وأبواب النار كذلك. وأبرھة ال�ح�ب�ش�ي ال�ذي ح�اول ھ�دم 
الكعبة بجیش تقدمتھ سبعة أفیال. والطواف حول ال�ك�ع�ب�ة 
سبع مرات. والسعي بین الصفا وال�م�روة س�ب�ع�ة. وع�دد 
الجمرات التي یرمئ بھا الشیطان في الحج كذلك. یضاف 
لھ عند العرب الملعق�ات الس�ب�ع�ة. وغ�ی�ر ذل�ك م�ن ھ�ذا 
النظام، ألن العدد سبعة م�ق�دس ع�ن�دھ�م ك�ب�اق�ي ش�ع�وب 

 العالم.
وفي الفكر االنساني كذلك، حیث نجد ال�رق�م س�ب�ع�ة ف�ي  

البوذیة، كاألفیال السبعة حارسة م�ع�ب�د اآلل�ھ�ة ال�م�ق�دس�ة 
حسب العقیدة البوذیة القدیمة.وبوذا خ�ط�ا س�ب�ع خ�ط�وات 
عند مولده، ثم سار سبع سنین بحثاً ع�ن ال�ح�ق�ی�ق�ة ح�ت�ى 
وجدھا في زھرة اللوتس الم�ق�دس�ة ذات الس�ب�ع ورق�ات، 

 والتي یتخذھا البوذیون رمزاً للتفاؤل.
والرقم سبعة لدى المصریین القدماء مھم�اً ج�داً، ح�ی�ث    

ھرم سقارة الُمدرج بسبع درج�ات.وأی�اُم ال�خ�ل�ق س�ب�ع�ة. 
وسلّم الصعود إلى عرش اإللھ سبعة. ورق�م س�ب�ع�ة رم�ز 

 األبدیة عند المصریین القدماء.
وكذلك نجد ان عدد أیام االسبوع سبعة. وعجائب الدنیا    

كذلك،والوان طیف المطر سبع�ة. وع�دد ال�ب�ح�ار س�ب�ع�ة. 
وعدد القارات سبعة. وأیام "سبوع" الطفل سبعة، والمیت 

إذن  یقدمون انواع الطعام كثواب لھ سب�ع�ة أی�ام. وھ�ك�ذا.
ھذه "البوابات السبعة" ھي ثیمة ق�دی�م�ة ی�ح�م�ل�ھ�ا ال�ف�ك�ر 
األسطوري، والخرافي، وال�ح�ك�ائ�ي، ف�ي ك�ل األدب�ی�ات 
القدیمة والحدیثة في الفكرالعالمي. وفي وق�ت�ن�ا ال�ح�اض�ر 
نستعمل الرقم سبعة ف�ي ب�ع�ض أم�ث�ال�ن�ا ال�دارج�ة ع�ل�ى 
األلسن مثل: "من ساب�ع ال�م�س�ت�ی�ح�الت"، إذا أرادوا أن 
یصفوا حدوث شيء باالستحالة الشدیدة اض�اف�ة ل�ل�ث�الث�ة 
المعروفة التي جمعھا الشاعر صفي الدین الحلي في ب�ی�ت 

 شعري. إذ قال:
 لما رأیت بني الزمان وما بھم ... 

 خل وفي للشدائد اصطفي
 فعلمت أن المستحیل ثالثة ... 
 الغول والعنقاء والخــل الوفي

ان ثیمة "األب�واب الس�ب�ع�ة، وق�ت�ل ال�م�رأة/اآلل�ھ�ة/األم"  
السومریة انتقلت إلى أن وصلت إلى حك�ای�ات أل�ف ل�ی�ل�ة 
ولیلة، حیث مرت من األسطورة إلى الحكایة "ال�خ�راف�ی�ة 
خاصة"، أو"الس�ال�ف�ة"، أو"ال�ح�دوت�ة"، وق�د دون�ت ف�ي 
اللیالي لتك�ون ش�اھ�داً ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة ان�ت�ق�ال ال�ف�ك�ر م�ن 

  األسطوري إلى الواقعي المشبع بالخرافة والالمعقول.
والسبب نفسھ نراه في األسطورة الرافدینیة "السومریة    

والبابلیة". اذ نرى دخول أی�ن�ان�ا أو عش�ت�ار إل�ى ال�ع�ال�م 
السفلي ومرورھ�ا ب�األب�واب الس�ب�ع�ة، وم�ن ث�م م�وت�ھ�ا، 
وعودتھا حیة، وارسال تم�وزي ك�ب�دی�ل ل�ھ�ا إل�ى ال�ع�ال�م 
السفلي، ن�ج�ده ف�ي ال�ح�ك�ای�ة األل�ف ل�ی�ل�ی�ة م�ع ب�ع�ض 

 االختالفات.
نخلص من ھذا، ان الفكر الذي كان ی�ق�ف وراء ال�ف�ك�ر   

الذي أوجد حكایات ألف لیلة ولیل�ة، وھ�و ف�ك�ر ج�م�ع�ي، 
تراكمي، كان متأثرا بالفكر الرافدیني، ان كان ذلك التأث�ر 

 بصورة مباشرة، أو كان بصورة غیر مباشر.
*** 

 الھوامش:
دراس�ات ف�ي   –) راجع كتابنا: الذئب والخراف المھضومة 1( 

 .2001 -دار الشؤون الثقافیة العامة -التناص االبداعي 
ص�م�وئ�ی�ل  -بحث في األساطیر -) منعطف المخیلة البشریة2( 

 .17ص -دار الحوار -ت:صبحي حدیدي -ھنري

  -"در" وار   ا  ارةب: (
 درا    أرة اد "در"  ادب) 

 

 االخیرة 6داود سلمان الشویلي/العراق           الحلقة/
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 * كلُّ شيٍء تبقّى
*********** 

 بعَد أن كتبَت بحرفَِك المجنون *
 قصیدةَ عشقَِك الُكبرى،

 ما الذي تبقّى منك؟
 * نقطةٌ ُمحترقة!

 وحیَن أكملَت قصیدةَ عشقَِك الُكبرى، -
 ما الذي تبقّى من نقطتِك؟

 * رماٌد بحجِم عذابي العظیِم وحرماني األعظم،
 رماٌد ُذرَّ أماَم عینّي في الفرات

 ثُمَّ في دجلة
 ثُمَّ في كلِّ بحاِر األرض.

 ثُمَّ ماذا تبقّى؟ -
 * ال شيء طبعاً!

 ال أیّھا الّشاعُر ال، -
 لقد تبقّى كلُّ شيء،

 كلُّ شيٍء تبقّى!
 

 * یا لھ ِمن عناء!
*********** 

 كأّي طفٍل كنُت أمشي على األرض.
 لكنَّ األرض اختفتْ 

 ِمن تحِت قدمّي فجأةً،
 اختفْت أو أُخفِیَْت.
 یا لھا ِمن فجیعة!

 فصاَر عليَّ أْن أمشي على الھواء.
 وألنّني لسُت نبیّاً وال وَمالكاً 

 وال ساحراً حتّى،
 لذا مشیُت على الھواء،

 نعم،
 مشیُت على حروٍف من ھواء.

 یا لھُ ِمن عناء!
 

 * ولماذا تأكلھا إذن؟
*********** 

 في الُحلِْم الذي استمرَّ سبعین عاماً 
 رأیُت حرفي یأكُل شیئاً من نقطتِھ كلَّ یوم.

 قلُت لھ: أھي لذیذة؟
 قال: بل نیّئة كالدِم وُمّرة كالدم.

 قلُت: ولماذا تأكلھا إذن؟
 قال: لیَس األمر أمري

 بل أمر َمن جعلَھا نیّئةً كالدم
 وُمّرةً كالدم

 ولذیذةً كالوھم.

 ِوأ 
 

 أدیب كمال الدین 
 أسترالیا -أدیالید

 إَْار
 
 

  
 

 د. محمد أبو الفتوح غنیم
  مصر 

 

 

 تقوُل لِي ُخُشونةُ ُرْكبَتِي

 أَنِّي كبِرت

 َوَشْعُر َرأِسي،

 ِحْین أَُصفِّفِھُ،

 بَواُرهُ .. یقوُل لِي

 وكلُّ مالمح وجھي،

 حین أُطَالِعَُھا في الصبَاح

 وعنَد المَساء،

 تَقُوُل لِي

 َوِمْنظَاُر َعینِي أیضاً .. یقول

بَة  وِمشیَتِي الَھاِدئَةُ الُمَھذَّ

 وَصمتِي الطَِّویل

 َواْحتَِمالِي ُكلَّ َسَخافَةٍ 

 واْصِطبَاِري ..

 وُزھِدي النَّبِْیل

ةُ   وَرْغبَتِي الُملِحَّ

 في اعتَزاِل البََشر

دیقَة  و َوحَدتِي الصَّ

بَة  وأفَكاِري الُمَعذَّ

 تقوُل لِي

َوایَةُ التي َملَّت قِراَءتِي لََھا ..  َوالرِّ

 َوَما َملَلتَُھا

 وِشعِري القَِدیم

ْفَراُء فِي َمْكتـبَتِي  والُكتُُب الصَّ

 َوأَْشیَائِي، الَّتِي یَعُزُّ َعلَي فَِراقَُھا،

 تَقُوُل لِي

 وأصِدقَاُء طُفُولَتِي،

 حیَن أُطَالُِع ُصَوَرھُم كَل مساء،

 أَنِّي َكْبْرت .. یَقُْولُْوَن لِي

 لي یَقُْولُون .. َجِمْیعُھُم

 َوْحُدهُ قَْلبِي ..

 یُِصرُّ 

 َعلَى أَنَّھم یَْكِذبُون

  

 في تعداد البوح
 انَت حقل القصیدة

 عرفتك الفكرة
 قبل أن یدركك البصر

 
  تجرجر مزاجیتي 

 من یاقتھا
 بخیوط نسجتھا

 لھفة السنونو للنبع
 

 مشرع لي ضفافك
 بألیق تھلیل وأوسم ترحیب

 ألقترف رقصة برشاقة البجع
 وتصطفیني قبائلھ

 
 بارع في تقلید النبع

 في فیھك شواطئ
 من األبجدیات

 یتشمس بھا الحب
 وتدون اللحظات

 قبل أن یندلع التاریخ
 

 أیھا المعروف
 قبل أن تتبناك القبیلة

 
 أیھا الیانع

 قبل أن تضمك الحدائق
 إلى صفوفھا

 
  تتبعني..

 خطوة .. خطوة
 إفتح أبوابك على وردة
 وأعبر خطورة الزمن

 
  تتبعني..

 لنھمھم في المرایا

 ونغطي عري القصیدة
 

 أیھا القائم في الوجود
 یعرفك حس الموسیقى
 تعرفك المعابد والنذور

 تعرفك الكنائس والزقورات
 تعرفك الحكایات واألساطیر

 تعرفك العواصف واألعاصیر
 تعرفك المحیطات والبواخر

 یعرفك كولومبس وأعرفك أنا
 

 فتعال نغادر األسى
 أطر وجودك في سمواتي

 لیرتاح سھدي
 

 إخفض لي قلبك
 ونزھني في حقولك
 أال یكفي ھذا البعاد؟

-  در ال م-  
 

 مروه العمیدي/بابل 
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  :اللجنة اإلعالمیّة
��اب  االتّ��ح��اد ال��ع��ام ل��ل��ك��تّ

 48ال�ك�رم�ل  -الفلسطینیّین
ممثًّال بطاق�م�ھ ال�ت�ن�ظ�ی�م�ي 

 2022آب  6یل�ت�ق�ي ی�وم 
ال��ع���ش��رات م��ن أعض���اء 
مؤّسسة إبداع الدھیشة ف�ي 
مقّر المؤّسس�ة ف�ي م�خ�ی�م 

بیت ل�ح�م، وذل�ك  -الدھیشة
ض��م��ن ب��رن��ام��ج االتّ��ح��اد 
للتش�ب�ی�ك م�ا ب�ی�ن ال�ك�تّ�اب 
ال�ف�ل��س�ط��ی�ن��یّ�ی�ن ف�ي ال�ك��ّل 
ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ّي، وق�د ش��ارك 
العشرات م�ن ال�ك�تّ�اب م�ن 
م��ح���اف���ظ���ة ب��ی���ت ل���ح���م، 
وبالتعاون مع مكت�ب وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة ف��ي ب��ی��ت ل��ح��م 

 .والمكتبة الوطنیّة
افتتح اللقاء الك�ات�ب ص�ال�ح 
أبو ل�ب�ن ب�ال�وق�وف دق�ی�ق�ة 

حداد على أرواح الشھداء، وتاله سكرتیر لجنة المراقبة في االتّحاد حسن عبّادي، وق�د أّك�د ال�ك�ات�ب�ان 
بعد إدانة العدوان على أھمیّة مثل ھذا اللقاء واستمرار العمل المشترك، وقد نّوه عبّادي في كلمتھ إل�ى 
أن ھذا ھو اللقاء السادس في اللقاءات التي ینظّمھا االتّحاد في كافّة المحافظات والتي تصّب ف�ي ب�اب 

 .الكّل الثقافي الفلسطینيّ 
ثّم كانت كلمة اضافیة ألمین عام االتّحاد الكاتب سعید نفّاع الذي تناول المشروع من كل جوانب�ھ وم�ن�ذ 
أن انطلق واألھداف المتوّخاة منھ والتصّور المستقبلي للعمل المشترك من منطلق الثقافة الفلسطین�یّ�ة 

دة  .الواحدة والموحِّ
تاله الوزیر السابق رئیس المكتبة الوطنیّة الكاتب عیسى قراقع مشّددا على تجذیر مثل ھذا ال�ت�واص�ل 
لألھمیة الكامنة في الثقافة ودورھا في تعزیز الروایة الوطنیّة الفلسطینیّة. وثّم حیّا مدیر مكتب وزارة 
الثقافة الكاتب فؤاد اللحام اللقاء، وھكذا فعل األمین العام السابق لالتّحاد الفلسطینّي ل�ل�ك�تّ�اب واألدب�اء 

 .الروائي نافذ الرفاعي
شارك من المؤّسسة ثالثة وعشرین كاتبًا وكاتبة، ومن االتّحاد أعضاء ال�ط�اق�م؛ س�ع�ی�د ن�فّ�اع، ج�ھ�اد 
بلعوم، فوز فرنسیس، عبد القادر عرباسي، یوس�ف بش�ارة، ف�ھ�ی�م أب�و رك�ن، حس�ن ع�بّ�ادي، زی�اد 
شلیوط، وممثلّة فرع القدس لالتّحاد ناھد الزعبي. وقد ساھم غالبیّة الم�ش�ارك�ی�ن ب�م�داخ�الت أض�اف�ت 

 .كیفًا للقاء في شتّى نقاط البحث
 :وفي النھایة صدر عن اللقاء البیان التالي

بی�ت ل�ح�م وال�ذي ض�ّم م�م�ث�لّ�ي "االتّ�ح�اد ال�ع�ام ل�ل�ك�تّ�اب   –لقاء الكّل الفلسطیني من مخیّم الدھیشة 
" و "مؤّسسة إبداع الدھیشة"، وبحضور ممثل وزارة ال�ث�ق�اف�ة ف�ي ب�ی�ت 48الكرمل  -الفلسطینیّین 

لحم، ورئیس المكتبة الوطنیّة، یدین العدوان الذي تشنّھ المؤّسس�ة اإلس�رائ�ی�ل�یّ�ة ع�ل�ى ق�ط�اع غ�ّزة، 
ویعتبر أّن ما یرتكب من جرائم في غّزة وضد األبریاء ھنالك من األطفال وال�ن�س�اء وال�ع�ج�زة ج�رائ�م 

 .حرب ضد اإلنسانیّة
اللقاء یدعو كافّة الكتّاب من أبناء شعبنا وفي كّل أماكن التواجد أن ی�ط�ل�ق�وا الص�وت ع�ال�یً�ا ض�د ھ�ذا 

   .العدوان، وأن یفعلوا ما یستطیعون إلى ذلك سبیال للتضامن وفضح جرائم العدوان
كما أكد الحضور على شجبھم لالعتداءات التي تتعرض لھا أوجھ الث�ق�اف�ة ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ل�ى الص�ع�ی�د 
الفلسطیني. الشيء المنافي لطبیعة شعبنا الفلسطیني وتطلعھ للحریة وبناء مجتمع ح�ر. ك�م�ا وط�ال�ب 

 .الحضور من الجھات المسؤولة التصدي لھذه الظواھر التي تنم عن تخلف حضاري
ھذا وعلى ھامش ھذا اللقاء قام أعضاء االتحاد بزیارة لمركز التراث الفلسطیني في بیت لحم ب�رئ�اس�ة 

 .السیدة مھا السقّا
 األمین العام –المحّرر: سعید نفّاع 

 ، 054-6409185،   فوز فرنسیس 050-5663268زیاد شلیوط  :للتواصل، اللجنة اإلعالمیّة
 054-7595427فھیم أبو ركن                                  

ّب اّ د اّا 

 48/ ا 
 :ا ّ و 

ّمما  ب ا ةّ   ا اا 

 ...سیشفى جرحِك ذات شتاء
 وعكاز وحدتِك المرة سیذكرِك بكل الوجوه التي خذلتكِ 

 وأغصانِك التي تیبست من الھجر ستورق بربیع البسمة
 كل األحجار التي رمت بابِك ستتحول لشتالت دھشة غدا

  فال تبتأِس یا صدیقتي لبرودة جدرانِك وصراخ روحكِ 
 . حتى الغموض الذي تدثر بھ قلبك سیحمل فرآشات الحب

 سیشفى جرحِك وأنت تنظفین جیوب معاطف عمرِك 
 من بقایا ذكریات وجعكِ 

  ترتبین قصص أفراحِك القصیرة بقرب سریركِ 
  حتى سقف وحدتِك المثقوب باألنین سترممھ األیام

 فدوما ھنالك رجل یستحقِك وینتظرِك بین شفاه الغیب
 ان رحلت عن سماؤك شمس فابتسامتِك بامكانھا أن تخلق

 ألف شمس بلحظات األمل 
  ألن قلبِك ھو المأوى والحیاة و الربیع

 حتى كتفِك المھجور من أي لمسة ستطیر منھ حمائم 
 وأغنیات وتنبت علیھ أصابع لھا عطر النرجس

  أزیحي عن متونِك كل ثقل الھموم وأعیدي لمساتِك للزھور
 كي تحیا بالعطر

 ھذا الحزن الذي یلبسِك كجلٍد..یوما ما سیخذلِك ویرحل 
 اسمحي لجمالِك أن یزیح ضباب العالم ویحتلھ كالضوء

 فأنِت ثمرة عشق وان كنِت بال عاشق وھذا القلب لم یخلق للذبول
 أنِت لھفة الصبح وحدائق الغناء ونافذة القصیدة

 .أنِت السحر الذي ینعش الوجود بالبھجة
  سیشفى جرحِك وتختفي آثاره ألنِك شعوب الفرح

  وغبطة الیاسمین وغیمة تقطع مسافات التعب بانوثتھا
 فال بأس أن تجعلي َشعرِك عبثیا لتزداد كثافة الغابات بالشجر

 وال بأس أن یعلو صوت خلخالِك لتدخل الموسیقى كل المدن المظلمة
 وال بأس أن توقظي العصافیر بصوتكِ 

 ألنِك الوجھ اآلخر للحیاة
  سیشفى جرحِك ویعود قلبك لبراءتھ ویلعب بمروج الحلم

  كطفٍل ال یجید اال أمتھان الفرح
  ستعثرین على كل ما سقط منك من دمع

 حتى الكحل ستجدین لھ أثرا بكل لیالي الحب التي تنتظرك
  فأنت لست ضائعة..أنت امرأة مخذولة

  ستعودین للحیاة كشالٍل متمرد
 وما تعثرِت بھ سیتحول لمفردة ظالم ال یزورھا النور

 أكشفي عن وجھ أفراحِك وتناغمي مع اآلتي
 أرقصي لیومك فكلما رقصِت زادت بھجة الینابیع

  ألنِك جرعة العشق لھذا الكون
 سیشفى جرحِك وتنسین حتى مالمح الجاني

 تنسین اسمھ وكأنھ سقط من فم ھذا العالم بلحظة عدم
 سیطیر فستانِك إغراءا كلما زادت ثقتكِ 

 حتى الوردة التي تزین َشعرِك ستغفر لِك قَتلھا
 .....ذات عشقسیشفى جرحكِ 

 ت 
 
 

 میثاق كریم الركابي
 العراق
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یُعّد النص األدبي الشریان الذي یتدفق م�ن خ�الل�ھ  
ما یخزنھ األدیب من شظایا األلم والحنی�ن وال�ح�ب، 
ویرسل عبر ومضاتھ وتنھداتھ ال�م�ج�روح�ة رؤی�اه 
بكلمات موحیة یعلو وینخفض اإلیقاع معھا بح�س�ب 

 الحاجة السیكولوجیة لكبت الذات وحجم العواطف.
إن الولوج لفضاء المجموعتی�ن الش�ع�ری�ت�ی�ن، الب�د 
وأن یكوِن ِعبر "العتبة" التي ترشدك إل�ى ال�ج�ھ�ة 
التي تنوي الوصول إلیھ�ا، ل�ذا ن�ظ�رة س�ری�ع�ة ال�ى 
عنونة المجموعتین وع�ن�اوی�ن ال�م�ت�ن وال�ت�ي ھ�ي 
بمثابة الفتة داللیة ذات طاقات مكتنزة ومدخل أولي 
لقراءة الم�ج�م�وع�ة أو ال�ق�ص�ی�دة ی�ت�راءى ل�ن�ا ان 
الشاعر بھنام عطا هللا في مج�م�وع�ت�ھ (م�ر ال�ظ�الم 
من ھنا) والصادرة عن المدی�ری�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ث�ق�اف�ة 

اربی�ل، یس�ل�ط ع�دس�ت�ھ  2018 -والنشر السریانیة 
على بلدتھ بغدیدا اوال والبلدات المحیطة بھا م�رك�زا 
على ھمجیة داعش من خالل معاینتھ لحجم ال�ظ�الم 
الذي تركوه في المنطقة وھذا ینسجم م�ع ع�ن�اوی�ن 
المتن (بقایا ال�ظ�الم، ظ�الم أس�ود ق�ل�وب ب�ی�ض�اء، 
تجاعید األلم، على أعتاب الظالم، سفر م�ن ت�دوی�ن 
ال�ظ�الم ال�خ...) أم�ا الش�اع��ر ع�ب�د هللا ن�وري ف��ي 
مجموعتھ (جغرافیة الورد) والصادرة ع�ن االت�ح�اد 

، یس�ل�ط 2021العام لالدباء والكت�اب ف�ي ال�ع�راق 
عدستھ على بقع الجمال ال�ذي ال ی�زال ی�راھ�ا ف�ي 
بلدتھ بغدیدا رغ�م م�ا ف�ع�ل�ت�ھ ھ�م�ج�ی�ة داع�ش ف�ي 
المنطقة وھ�ذا ی�ن�س�ج�م أیض�ا م�ع ع�ن�اوی�ن ال�م�ت�ن 
الداخلي (جغرافیة الورد، زع�اری�د م�ق�دس�ة، ص�الة 
السكینة، عودة الحكای�ات، م�ج�ن�ون�ة ھ�ي ال�ح�رب، 

 موجتھا قالئد الخ ...).
ف�ب��ن��ی��ة ال�ع��ن��ون��ة ال�ت��ي أخ��ت��ارھ�ا ك��ال الش��اع��ری��ن 
لمجموعتیھما خرجت ع�ن اط�ار ال�ع�ت�ب�ة ال�ن�ص�ی�ة 
لتكون ضمن متن النص وھي بدورھا ت�ك�ون ج�زءا 
من البنیة ال�ك�ل�ی�ة ل�ل�ت�ج�رب�ة الش�ع�ری�ة، ب�وص�ف�ھ�ا 
نصوصا صغیرة م�وازی�ا ل�ل�ن�ص األك�ب�ر، ف�ی�ح�اول 
الشاعر من خالل انتخاب عناوینھ الدالة والموحیة، 
أن یلفت انتباه المتلق�ي أو ال�ق�ارئ، وی�ج�ع�ل م�ن�ھ�ا 

 عالمة دالة على العمل.
قراءة أولیة لنصوص الشاعرین یتراءى لنا ان ك�ال 
الشاعرین یسیران بخ�ط�ی�ن م�ت�وازی�ی�ن، ویش�ك�الن 
طرف�ي الص�ورة، ف�ھ�م�ا ی�ح�اوران األن�ا ال�م�ت�أل�م�ة 
ویعزونھا وح�ی�ث ی�ت�رش�ح م�ن�ھ�ا ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
األحی�ان (وخ�اص�ة ل�دى ب�ھ�ن�ام ع�ط�ا هللا) ك�ل�م�ات 
جریحة تشدو بموسیقا شجیة وترسم لنا لوحة فنیة 
بانورامیة معبرة عن أناھما والتي ھ�ي ب�ح�د ذات�ھ�ا 
أنا لك�ل واح�د م�ن�ا، وف�ي األخ�رى ی�ت�رش�ح م�ن�ھ�ا 
(وخاصة لدى عبد هللا نوري) بقع جمیلة من خ�الل 
حجب المساحة ال�م�ظ�ل�م�ة وال�ت�رك�ی�ز ع�ل�ى ج�م�ال 

 المنطقة قبل غزوھا من قبل داعش.
وألن العالقة مع اآلخر(إن كان شخصاً أو ج�م�اع�ة) 
ناتجة عن رد فعل أنا الشاعر تجاه سطوة وان�دف�اع 
اآلخر، حیث تشظیات فعل اآلخر وانعكاساتھا تركت 

في انفعال وتعامل أنا الشاعر م�ع ال�ح�دث   رداً قویاً 
إن كان سلبا أو أیجابا، وحیث رھ�اف�ة ال�ح�س ل�دى 
كل منھما ھي التي فرضت علیھما ھذا التماھ�ي م�ع 
التأزمات وفقاً ل�م�ا ت�ق�ت�ض�ی�ھ خ�ب�رت�ھ�م الش�ع�وری�ة 
وتجربتھم الطویلة في مجال كتابة الشعر، لذا كان�ت 
مسایرتھم لمعاناة األنا الحالمة وكبدھم لظل�م اآلخ�ر 
ف�ي أح�ی�ان ك��ث�ی�رة ج�ع��ل�ت م�ن أق�الم��ھ�م ت�ت�رش��ح 
بنصوص مفعمة بالترنیمات األلیمة والمتف�ائ�ل�ة ف�ي 

 وقت آخر.
إن ما یدفع الشاعران (بھن�ام ع�ط�ا هللا، وع�ب�د هللا 
نوري) للكتابة ھو ذلك الح�ل�م ال�م�ف�ق�ود بس�ب�ب م�ا 
تعرض إلیھ من ھزات مستمرة فیما ی�خ�ص ال�واق�ع 
االجتماعي والسی�اس�ي واالق�ت�ص�ادي وف�ي ال�وق�ت 
نفسھ یرفضان ھذا الواقع، لذا تراھم یص�ورون ل�ن�ا 
المشھد كل من زاویتھ الخاص�ة ف�ك�الھ�م�ا ی�ح�ل�م�ان 
بعالم مثالي جمیل یب�ح�ث�ان ع�ن ال�ح�ری�ة والص�ف�اء 
والعیش بالكرامة. كالھما بحاجة للبحث عن ط�ری�ق 
یعود بھما إلى أنفسھما لمالزمة أن�اھ�م�ا م�ن ج�دی�د 
لرؤیة اآلخر من خاللھا...كل م�ن�ھ�م�ا ی�ح�اوال رس�م 
المكان قبل النزوح مركزاً على جمالیتھ وكما ی�ق�ول 

 بھنام عطا هللا في قصیدتھ (الباب):  الشاعر
 كنت كمثل بابنا القدیم

 یغفو خائفا من شدة الطرق
 ینتظر الداخل الیھ بشوق

 یودع الخارج منھ بحزن وقلق
 ھا ھو بابنا الیوم

 ینتظر السنونوات كي تزقزق قرب مزالجھ
أما الشاعر عبد هللا نوري في قص�ی�دت�ھ (ج�غ�راف�ی�ة 

 الورد) یقول:
 في جغرافیة الورد

 كن مثل المطر
 یتساقط بكثافة على المخلوقات

 دائما تخضر في التفاح
 ورصیدنا ثمل بالطواویس

 ال تفتح فمك للخوف
 یعود الیك بدبابیس یتیمة

تحّول النص لدیھ�م�ا إل�ى ص�وت م�ت�ع�ّدد األص�وات 
والدالالت، من أجل التخفیف من وطأة الغربة ال�ت�ي 
یحیاھا كّل منھ�م�ا وھ�م�ا ی�ع�ی�ش�ان ال�ن�زوح خ�ارج 
مھداھما وقماطھما. لذا تتضاع�ف غ�رب�ة ال�م�ف�ارق 
للدیار، فیحتمي كل منھما بالكتابة كي یح�اوال رس�م 

 الصورة الحقیقیة لآلخر. 
فصورة اآلخر لدى الشاعر بھنام ع�ط�ا هللا ظ�اھ�رة 
وقاتمة في قصائده إنھا تعكس الص�ورة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة 

 لآلخر؛ وكما یقول في قصیدتھ (بقایا الظالم):
 حینما أغراھم الظالم

 بیافطات خربة
 ورایات سوداء

 دسوا أصابعھم بفم الكون
 كي یوقفوا دوران األرض

 قلعوا عشبة الحیاة ومضوا
أما صورة اآلخر لدى الشاعر عبد هللا ن�وري ف�ھ�ي 
معنیة في الغالب األعم ما بعد الحدث أي في مرحلة 
إنكسار اآلخر لیعكس من خاللھا الص�ورة الس�ل�ب�ی�ة 
لآلخر من خالل تشویھھ ل�ت�ل�ك ال�ل�وح�ة ال�ج�م�ی�ل�ة، 

 وكما یقول في قصیدتھ (أباطیل ) :
 في بابك تشخر أصابع الریح

 أین تھرب
 بأصنامك المطأطأة الرؤس

 كیف تعید للشمس
 عرباتھا العالقة في الفصول

 وتكتم في أوراقك
 حشوة الطعنات

إن ال�ب�ن�ی�ة الس�ردی�ة ح�اض�رة ب�ج�الء ف�ي ت�ج�رب�ة 
الشاع�ری�ن م�ن خ�الل ت�دف�ق ص�ورھ�م�ا الش�ع�ری�ة 
المتتالیة كي تشحن خط�اب�ھ�م�ا الش�ع�ري ب�ال�ت�وھ�ج 
الدالل�ي، م�م�ا ی�ث�ی�ر اإلحس�اس ب�الش�ع�ور واألس�ى 
لیرسما لنا صورة الن�ازح ال�م�س�ل�وب م�ن�ھ أرض�ھ. 
وكما یقول الشاعر بھنام في قصیدتھ (عل�ى أع�ت�اب 

 الظالم ) :
 أشجارنا تنفض أوراقھا كل یوم

 یتساقط معھا الشھداُء ثمارا
 العشب محمل بالھموم
 أصبحت األرض یبابا

 ال مواسم لنا اآلن
وھكذا في قول الشاعر عبد هللا نوري في قص�ی�دت�ھ 

 (عویل) :
 لحسراتنا طین قدیم

 یتبختر مثل قوس قزح
 أحصى ما تبقى من القطیع
 أجلد ذاكرتي بالماء والعنبر

 أتسلق سعادة في أقصى ظلمة
فیما مضى نجد كل منھما قد نسج في وھاد ذاك�رت�ھ 
مالمح طفولتھ، مما زاد من حرارة اللحظة الشعریة 
التي تعیشھا الذات الشاع�رة وھ�ي تس�ت�ع�ی�د ص�ور 
جمیلة لعالم الطفولة المم�ت�د ف�ي الص�ف�اء وال�ب�ع�ث 
والخصب. م�ن خ�الل ت�وظ�ی�ف�ھ�م�ا ل�ل�م�ك�ان بص�ور 
حس�ی�ة، وش�ح��ن�ھ��م�ا ب�دالالت زادت م��ن إب��داع�ی��ة 

تجربت�ھ�م�ا الش�ع�ری�ة، ف�أع�ط�ت ط�اق�ة خ�الق�ة ف�ي 
 تخصیب الفعل الحكائي.

إن مرحلة العبور الثانیة ف�ي ح�ی�ات�ھ�م�ا ج�اءت ف�ي 
ج باندماج. ویكون ال�غ�ری�ب م�ع�لّ�قً�ا ف�ي  نظام ال یُتوَّ
حالة بینیّة غیر محّددة المالمح تتیح لھ الن�ظ�ر إل�ى 
األشیاء بوضوح من خارج الھیكل االجتماعّي الذي 
كان یتقمطھ منذ صغره فھا ھو الیوم یص�دع ب�رأی�ھ 
راسًما مواجع الترّحل وآالمھ على عتب�ات ع�ب�وره، 
وحین لم یستطع كل منھما أن یعبر عن ذاتھ بحری�ة 
راحت حیویتھ تبحث عن مخرج آخر یجعلھا ت�ف�ج�ر 
مكبوتاتھا من خالل السؤال لتفری�غ دواخ�ل�ھ�ا ن�ح�و 
العالم الخارجي. وكما یقول الشاعر بھنام ع�ط�ا هللا 

 في قصیدتھ (شھقة األسئلة الصامتة):
 أما زالت تلك األسئلة تشھق صامتة

 وتلك األبواب موصدة
 أم ربما قلعوھا عنوة؟

 تلك األرائك أما زالت متربة
 وشجرة البرتقال تئن من العطش

إال أن المخرج الذي تبحث عنھ حیویة الشاعر عب�د 
هللا نوري كي تفجر مكنوناتھا لتفرغ ما بداخل�ھ�ا ال 
یكون من خالل السؤال بل من خالل التنھدات والتي 
تحمل بین طیاتھا الجواب ألسئل�ة غ�ائ�ب�ة یش�ھ�ق�ھ�ا 
الشاعر ویتحسسھا، كونھ یرى األحداث ت�ت�س�ل�س�ل 
في جریانھا لذا ال داعي لھ ل�ل�س�ؤال ع�ن�ھ�ا، وك�م�ا 

 یقول في قصیدتھ تنھدات :
 المقاھي غدت فارغة

 إال من رطوبتھا على الجدران
 واحتشد أصحابھا

 أمام عتباتھا
 كأنھم لم یصلوا منذ ألف عام

 وھم یلحسون ألسنتھم
 ویخلطون الصمت بالمخاط

إنھا تجربة إنسانیّة ملبدة بافرازات الح�ی�اة ال ت�رى 
وسیلة لإلفصاح عن مكنوناتھا فجاءت ھذه الك�ت�اب�ة 
انعكاسا لما دون ع�ل�ى ال�ح�ی�ط�ان واألب�واب ت�ارك�ةً 
أثًرھا في نفسیة الشاعر مرتكزا على ما یملك�ھ م�ن 
ھذا الكم من الصور والتي ھي م�ن ن�ت�اج ت�ج�رب�ت�ھ 
الذاتیّة ورد ال�ف�ع�ل ل�م�ا ع�ك�س�ھ تص�رف�ات االخ�ر، 
فالشاعر بھنام عطا هللا یستدعي الت�اری�خ وال�م�ك�ان 
الى حیث ھو لیسألھما، أما عبد نوري فھ�و ی�ع�ی�ش 
في قلب الحدث فال یحتاج الى السؤال النھ یتحسسھ 

 فیصفھ.
فالظاھر في ھذه النصوص ھو عملیة الرؤیة الفنیة 
والعاطفیة التي یمتل�ك�ھ�ا ك�ل م�ن�ھ�م�ا ت�ج�اه ق�ری�ت�ھ 
وطفولتھ المرسومة في ازقتھم لذا تتدفق المف�ردات 
الشعریة ال�ح�س�ی�ة واالن�زی�اح�ی�ة ل�دى ك�ل م�ن�ھ�م�ا 
منطلق�ة م�ن ن�ق�ط�ة ال�ح�ن�ی�ن والش�وق ال�ى م�ھ�ده 
وقماطھ وھذا صادٌر ع�ن ش�ع�ورھ�م�ا ب�ان�ع�ك�اس�ات 
النزوح القسري في نفسیة كل منھما؛ إذ ال َم�خ�رَج 
من غربتھم وكربھم وَشَكاتِھم غیر ال�ك�ت�اب�ة. ك�ق�ول 
الشاعر بھنام عطا هللا في قصدتھ (خزائن ما عادت 

 تفتح لنا ):
 صور ما زالت ملطخة بلعنة المحبة

 مشردون ...
 متسكعون

 نازحون على أرصفة الوطن أو في ...
وھكذا في قول الشاعر عبد هللا نوري في قص�ی�دت�ھ 

 (تضیق بألواننا صور ) :
 نوم عمیق

 بكاء یجر فضائحنا في المتاھات
 الخیبة ترصد أوجاعنا

 والنھر یدلق بافتراضات شاردة
 تتسلل الى الشارع بخوف

فكل نص من نصوصھما یعج بال�ت�ش�ك�ی�ل ال�ج�م�ال�ي 
والتي ھي من افرازات ال�ق�وة ال�م�ن�ت�ج�ة ل�ل�ع�الق�ات 
المتماثلة بین أنسجة القصیدة مم�ا أھ�ل�ھ�ا ل�ت�ك�وی�ن 

مثلما ی�ت�دف�ق ال�دم ف�ي  -صور حسیة جمیلة تتدفق 
لتجسد وتقرب ال�م�وض�وع ال�م�ع�ب�ر ع�ن�ھ  -الشریان

للمتلقي، وھي من نتاج ماخّزنھ الشاعر من خبرات 
وتجارب وتزویقات فنی�ة ألح�اس�ی�س�ھ�م�ا ال�داخ�ل�ی�ة 
المتراكمة والتي ھي محص�ل�ة ال�ح�االت الش�ع�وری�ة 
التي یمر بھا المرء في حیاتھ الیومیة، ع�ب�ر ذاك�رة 
تحتفظ بالعدید من ھذه الصور ال�م�م�زوج�ة ب�ال�ح�ل�م 
والناتجة بفعل الحدس والطاقة الكامنة ف�ي داخ�ل�ھ، 
فتولد القصیدة وھي جامعة بین عروقھا ما انص�ھ�ر 
من المتناقضات في م�زی�ج واح�د ی�ح�وي ال�ح�س�ي 

والمجرد، والذكریات والمستقب�ل ل�ت�ع�ب�ر ع�ن ق�ل�ق 
الذات ال�ف�ردی�ة، وذل�ك م�ن خ�الل ح�رك�ة الش�اع�ر 
النفسی�ة، وم�دى ت�ف�اع�ل�ھ ال�داخ�ل�ي م�ع الص�ورة، 
فتشاكلت القصیدة مع النص النثري، وغدت وكأنھ�ا 
سیرة ذاتیة. كقول الشاعر بھنام في قصیدتھ (ظ�الم 

 أسود قلوب بیضاء):
 یلھمني ذلك الصباح

 یلملم أھدابھ وینام في حقائب الطفولة
 توشحني تلك التراتیل بتعابیرھا الخجلى

 یا وطنا لفھ الضباب
 وأغلق آخر األبواب

وھكذا لدى الشاعر ع�ب�د هللا ن�وري ف�ي قص�ی�دت�ھ 
 (حروب فارغة) :

 تزاحمت الوجوه في مرحاضي
 یموت طاغیة في وطني

 ویصنع آخر من حوبة الفقراء
 صراع یقشر رأسي

 ال أحد یدھشني
في ھذین المقطعین یمزج ك�ل م�ن�ھ�م�ا ص�وت�ھ م�ن 
خالل ضمیر الم�ت�ك�ل�م، وص�وت اآلخ�ر ل�ی�ج�ع�ل ك�ل 
منھما من نصھ بؤرة ل�ل�ت�ح�والت ال�ت�اری�خ�ی�ة ع�ب�ر 
انصھاره مع الحدث، وت�ج�س�د دالالت ت�ت�ن�اغ�م م�ع 
التوتر والصراع الذي أث�اره اآلخ�ر، إذ یس�ت�ع�رض 
الشاع�ر ف�ي قص�ی�دت�ھ واق�ع�ھ ال�راھ�ن، وت�ج�رب�ت�ھ 
الذاتیة. إن ھذا المرسوم اإلبداعي یستمد نفوذه من 

داخ�ل   سلطة المخیلة وسماح�ھ�ا ب�ال�ح�رك�ة ال�ح�رة
الزمن، حیث یلتحم الغائب بالحاضر لیقت�ح�م اآلت�ي، 
وتبین لي ك�ل م�ن�ھ�م�ا ی�ف�ج�ر ط�اق�ات�ھ ع�ب�ر ل�ع�ب�ة 
الوصف، وال�ت�ل�ّم�س، وع�ب�ر ال�ت�ص�اق قص�ائ�دھ�م�ا 
وملفوظاتھما بھاجس النزوح الیومي لرس�م ل�وح�ة 
قاتمة عن اآلخر فك�الھ�م�ا ی�ل�ع�ب اِالحس�اس ال�دور 
األول من حیث الزمن في صیاغة قصائدھما.. إن�ھ�ا 
ص�ور ل��ل�م��ع�ان��اة ال��ی�وم�ی��ة ل��ذا ك��ان�ت الش�خ��ص�ی��ة 
موضوعاً لنفسھما، ك�ٌل م�ن�ھ�م�ا ح�اول أن ی�ت�رج�م 
صراعھ الیومي لیكشف ما في داخ�ل�ھ م�ن ع�اط�ف�ة 

 -جیاشة.... كقول الشاعر بھنام في قصیدتھ (مأدب�ا 
 بخدیدا ) :

 ھكذا یأتي الصباح متشظیاً 
 مثل أیامي التي علكھا التشرد

 حیث العربات تسرق النوم من عیوني
 وحیث المشاكسون والمتسكعون
 یطلقون أصوات أغنیاتھم العتیقة

 أو كما یقول الشاعر عبد هللا نوري في قصیدتھ
 (آه لبریقك) : 

 أنت جیاش مثل العصافیر
 وقمصانك رثة في الھواء

 من أین تنط الجنیات
 علر سریرك

 وأنت ترشق فمك بالومضات
المھم في ھذه النصوص وكما یقول "ن. اي. دب�رو 

 :() لیوبوف"
(رد الفعل الداخلي لذلك اِالنطباع ال�ذي یس�ت�ل�م م�ن 
الخارج، وحیث تتبدى األصوات التي توھب البھجة 
والنشوة، والتوتر ال�ذي ی�ج�ع�ل ال�ق�ص�ائ�د وك�أن�ھ�ا 
رسائل إلى رجل تلت�ص�ق ح�روف�ھ ل�ت�ك�ون وج�وداً، 
وتتبعثر حروفھ لیبدو وكأنھ إحالة إلى تتب�ع ث�ن�ائ�ی�ة 

 .الحضور والغیاب في حیاتھما)
 ختاما نقول :

كال الشاعرین استثم�را ب�ع�ض ت�ق�ن�ی�ات الس�رد ف�ي 
ال�ق�ص�ی�دة، ل�ی�س�ت�ف�ی�دا م�ن�ھ�ا ف�ي إن�ج�از نص��وص 
استوعبت تشظیات تصرفات اآلخر م�ن خ�الل ل�غ�ة 
واضحة شف�اف�ة ب�ع�ی�دة ع�ن ال�ت�رم�ی�ز وال�ت�وظ�ی�ف 
االسطوري كونھما یخاطبان االنسان وھو في حال�ة 
االنكسار، كل منھ�م�ا وظ�ف م�ل�ك�ت�ھ الش�ع�ری�ة ف�ي 
الرصد والتقاط الصور من الیوم�ي ف�ی�ت�ك�ئ�ان ع�ل�ى 
فیض من الصور وكم�ا ھ�ي ف�ي ح�ال�ت�ھ�ا الس�ردی�ة 
وال�ب�س��ی�ط��ة ك��ي ت�ك�ون م��ؤھ�ل�ة ل��ع�ك�س الص��ورة 
وإثرائھا ل�ت�ص�ی�ر أك�ث�ر ق�درة ع�ل�ى ال�ت�ع�ب�ی�ر ع�ن 
مقتضیات الفكرة والشعور وال�وج�دان ف�ي ن�ف�س�ی�ة 
المتلقي العادي ل�ی�ع�ی�ش ھ�ذه الس�ی�رة، اس�ت�ق�راءاً 

حصلت في ب�ل�دت�ھ�م ح�ی�ث ت�ت�ك�ّش�ف   لألحداث التي
ذاتھما باستمرار كي تغّذي صورھ�م الش�ع�ری�ة ب�م�ا 
یجب من التفاعل والتالقي والتع�اط�ي م�ع ال�م�ح�ی�ط 
وھذه العالقة الجدلیّة بی�ن ال�ذات وال�م�وض�وع ھ�ي 
ع��الق��ة ت��ف��اع��ل��یّ��ة ت��ك��ش��ف ع��ن ع��الق��ة ال��ذات��ّي 

 والموضوعّي.

  دّي اما ا  وام ت ا ا   .ريدم ا و 
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ألُّمي، أمینةُ أس�راري.. أل�قَ�ْت آخ�ر 
نظرٍة على أحالِم بِكرھا .. لم ت�َرن�ي 

ع��ام��اً، م��اتَ��ْت ب��ح��س��رة  42م��ن��ذ 
 ! رؤیتي

1 
  .. ماذا تفعُل خالَل قطیعتین

َح��ْج��ٌر ف��ي ال��م��س��ت��ش��ف��ى، وَح��ْج��ُر 
 كورونا ؟

تَ��تَ��س��ّم��ُع م��وس��ی��ق��ى، ت��ق��راُ..ث��مَّ 
فتروُح تُ�قَ�لِّ�ُب ذاك�رت�َك ..  تستریح،

  .. أوراقاً قدیمةً ورسائَل لم تُبعث
 

(أخشى العفویَّةَ، لیس ألنني أُخ�طِّ�طُ 
لكل شيء.. وأریُد ك�ل ش�يٍء ت�ح�َت 

 ! سیطرتي
إن�م��ا ألنَّ ال��ع�ف��وی��ةَ ق��د ت��دف��ع إل��ى 

 السطحِ ما ھو عابٌر، غیر أصیل)
 ... روالن بارت

 
فمن أجِل أْن نستحضر ذاكرة ش�يٍء 
ما، نحتاُج إلى صَوٍر تدعم ما نف�ك�ر 

ق�اب�الً ل�ل�س�رد، أَح�ی�ان�اً  بھ ونج�ع�ل�ھ
یكون الَشمُّ وح�ت�ى الس�م�ع ُم�َح�فِّ�زاً 
ل����ل����ص����ور، ذل����ك أنَّ ال����ذاك����رة 
الفوتوغرافیة تقّدُم الداللة البصریّ�ة 
ر، التي ب�دورھ�ا ت�ك�ون  لعملیة التذكُّ

ف�ي ال�ت�واص�ل ...   قابلة لإلستخدام
 إلخ

(ال��ع��ی��ن ال��رائ��ی��ة ھ��ي م��ا یُ��ح��ّرُك 
ع��ی��ن��اً " ال��ذاك��رة. ف��م��ن ی��م��ت��ل��ك

ی�م��ك��ن�ھ أن یس�ت��ن��ھ��َض  "ُم�ب��ص��رةً 
ذاكرتھ ویُحییھا .. وإالّ ستظلُّ نظرةً 
جامدةً ، تُ�ح�م�لِ�ُق ف�ي ال�م�وض�وع، 

التن�وع ال�ح�ی�وي  عاجزةً عن كشفِ 
الُمخبّأ ف�ي ال�ذاك�رة)...إن�غ�ھ ب�ورغ 
باخمان (البصیُر یستحضُر ال�ذاك�رة 

خالل تحفیٍز أشدُّ ك�ث�اف�ةً ل�ب�ق�ی�ة   من
الحواس .. السمع والل�م�س والش�م 

 ي.ع)... والتذوق
2 

كّل ص�ب�احٍ، ق�ب�َل ال�ف�ط�ور، أُص�بّ�ُح 
  .. علیھا بالخیر

ُمس��رع���اً أَُم��رُّ ع���ل���ى ص���ورت���ھ���ا 
المشنوقة فوَق الحائِط، أَتَحاشى م�ا 

 .. فیھا من نظرِة إشفاقٍ 
وع�ت��اٍب یُ��وش�ُك أْن ی��ت�دح��َرَج م��ن 

ل�ِك م�ا ت�ب�قّ�ى  " أقوُل لھا.. شفتیھا
 من روزنامِة الكوِن ، وأنت ھناك ،

تَِعبُت مثَل حصاٍن عائٍد من م�ع�رك�ٍة 
 " .. خاسرة

آٍه، ك�ْم تَس�لّ��ق�ن��ا، ول�ْم نَ�زع��ج ن��وَم 
 ! الجبال

  ُدرُت حوَل الشمس، حتى دْخُت،
بمزماري عَزفُت لكلِّ التائھیَن خلَف 
الضباب، نَبَش�ُت م�دافِ�َن ال�ھ�واء .. 
أَبحُث عن�ِك، ب�ی�ن ال�غ�ی�وم َض�یّ�ع�ُت 

 مراكبي،
 .. إلعنیني، كما تشائین

 قد ضاَق بي َجَسدي حنینًا لُحضنِك،
 .. والنفُس إستفاضْت ِرقَّةً ثكلى

  .. فأفسحي للقلب قبراً في تُرابك
سأقطُع العمَر إلیِك، وفي یدي ك�أُس 

 ! الفراغِ، وفي الكأسِ َدمعة
3 

 َمْن ذا أسَرَف في ِمنفاخِ الریحِ..؟
��َج ال��غ��ب��اَر فّ��ُج��نَّ ف��ي الص��دوِر  أَجَّ

 !الَربُْو؟

.....................  
كانت أُم�ي تَ�ن�قُ�ُش ال�دم�َع، تَ�ن�تِ�ُف  

  َغْزَل َغیبتي،  الصوَف وتحوكُ 
 .. تسقي ورَد ِذكرايَ 

ُد مع ودیع الصافي  :وتَُردِّ
على هللا تعود .. حیا هللا ت�ع�ود .. "

 "!! یا ضایع في دیار هللا
بقلٍب مھجوٍر مثل بئٍر جفَّ م�اؤه .. 

 ! إمتأل بالوحشة ، فأتسَع صداه
 ف��ی��م��ا ك��ن��ُت أُفَ��ل��س��ُف َخس��ارات��ي

 .. وجراحي باسماً 
ھَي َمْن ح�اَك�ْت ب�ل�وَز الص�وف ل�ي 

 .. وإنتظرت
 : لكنھا َمِرَض�ْت م�ن خ�ی�ب�ِة األم�ل

أو "ال�م�ن�اض�ل" ك�م�ا  ""الُمحاربُ 
كان والدي یسمیني ساخراً، لْم یَعُْد، 

 ! لَْن یعود .. لْن یعــود.. ولن یعود
......................... 

لّما أَزل وسط الزحاِم ، أَركُض عل�ى 
 الطریق ، كي ال یتھاوى ظلّي،

فالطُُرقاُت أَكلَْت أَقداَمنا ، وم�ا ِزل�ُت 
  .. أَحّدُق في َوشَم الظالل

 .. أحلَُم بضوٍء في زحام الظالمْ 
4 
  أُّماه .. مثلكم ُكنّا،

إذا إن��ھ��َم��َر ال��ق��ص��ُف، وَع��ربَ��دِت 
 السماء ، نَتلو أنفاَسنا،

...................... 
  نََجوُت ونَجوِت،

ك��ذل��ك الَض��َج��ُر، ھ��و اآلخ��ُر نَ��َج��ا 
  بجلده،

لم یسقْط جثة على رصیِف م�ا ف�اَت 
 !! من حروٍب .. وما سیأتي

أْن نَ�ح�ت�ِرَس ل�ل�م�ّراِت   لكن ع�ل�ی�ن�ا
 .. التالیات

ةٌ ماھرةٌ  "الذكیَّةَ "ألنَّ القذیفة  ! لِصَّ
 .. فإقفلي األبواَب والشبابیكَ 

 ! وإقفلي َجَسَدِك جیداً 
كي ال تُغري ط�ل�ق�ةً الم�ع�ة ب�ت�ق�دی�ِم 

 !.. موعِد القیامة
الض��ح��ای���ا "ف��تُ��َس��ّج���ل��ی��ن ض��م��ن

 !"الجانبیة
 !! فتشطَُب العناَق ساعةَ نلتقي

5  
  لْم تكْن عاقِراً،

َدحَرَجْت لھذه الدنی�ا س�ت�ةَ رؤوس، 
 ! كنت أّولھا

كانت ال تنسى الصالةَ في مواقیت�ھ�ا 
أواخر اللیِل، لّما تن�اُم، تَ�ب�تَ�ِھ�ُل ك�ي 

 ! تراني أعوُد سالماً 
فیما، مثَل الُخلِد، كن�ُت أُف�تِّ�ُش ع�ن  

  ثَقٍب في ھذه الدنیا،

رٍ    .. ألھَرَب منھا إلى فضاٍء ُمنوَّ
...................... 

َغ�فَ�رُت ل�ھ�ا والَدت�ي، ی��وَم لَ�فَّ��تِ�ن��ي 
 : بفوطٍة من النصائحِ 

ك��ْن نَ��ظ��ی��َف ال��ی��ِد وال��ل��س��ان، "
 ! "ُمستقیماً .. حتى في أَحزانك

َرَمتِني بأجنحةً رخ�وٍة ف�ي ع�ال�ٍم ال 
 ... یعرف الرحمة

ل السیِف رقابُنا،   إمتثَلُت فكانَْت أوَّ
  .. وآخُر الغروِب َحشرجاتنا

 !! وما نَِدمنا
...................... 
....................... 

  !أَتدریَن یا أُّماه ..؟ 
َر لي،   رأیُت كثیراً، وقََرأُت ما تَیسَّ

َسئمُت الھ�ی�اَم ب�ت�ج�ری�دات، تَ�تَ�ن�ّك�ُر 
  ألصلھا .. الملموسات!

وحیَن إمتثَلُت لضمیري ولح�ریَّ�ت�ي، 
  ، "المھرجان" إِنسَحبُت من

ِصرُت أعزُف ت�ق�اس�ی�م�ي ل�وح�دي، 
 .. "صولو" وأُغنّي

  ! لكْن ما َصفََّق لي أَحدٌ 
د  ! أنا الملموُس ، ال الُمجرَّ

 !أَكاَن علَيَّ أَْن أموَت كي یُصفِّقوا؟
أم أَْن أخوَن فی�رج�م�ون�ن�ي ض�م�ی�راً 
 إنفصَل عن واو الج�م�اع�ِة ك�ب�ع�ی�رِ 

  !!؟ " طََرفَة"
6 

أُّماهُ ، خبّ�أُت ل�ِك ح�ك�ای�اٍت ك�ث�ی�رةً، 
ھا علیك ،  كنُت سأَقصَّ
 ! لو لَْم تستعجِل الرحیل

........................ 
أَحبَبُت، ت�َولَّ�ھ�ُت وعش�ق�ُت ك�ث�ی�راً، 

 !.. لكنني لْم أَغُد خبیراً في الحبِّ 
 بَقیُت ُغّراً .. تُغویني إبتسامةٌ،

، ناھٌض، یتَرْجَرُج  یُتّوھُني نَھٌد بَضٌّ
 لّما تنِزُل صاحبتھ من عتب�ة ال�ب�اب

..  
 .. تُربُِكني َغمَزةٌ ، أَحَمرُّ لھا خجالً 

ب�ع�ُد ع�ن ال�ح�ب، ی�ا   فأنا لْم اُف�ط�مْ 
 ! أُمي

تُكھربُني لَمَسةُ أُنث�ى .. یَ�رتَ�جُّ ل�ھ�ا 
َجَسدي، فیَرتَجُف السریِر، ك�رف�ی�ِف 

  .. عصفور
وكلَّما ھّدني الِعشُق ھَ�َوی�ُت أَص�رُخ 

  .. بیَن نَھدین بشفاٍه ُمشرَعة
  ! أُفّرطُ الضوضاَء قُبلَة ، قُبلة

........................ 
إْن كن�ُت نس�ی�ُت ك�ث�ی�ًرا، ف�م�ا ِزل�ُت 

 أَحفَظُ عن غیٍب كلَّ الرعشاِت،
 .. َوشَوَشات الوسائد .. وعطورھا

َكتمتُھا ، كما یَتَخفّى ت�ح�َت الص�خ�ِر 
 ! یُنبوع

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

....................... 
أربعةُ ع�ق�وٍد نُ�رض�ُع األم�ل.. ول�ْم  

 ! أنتبھ
ْت ولم نلتِق،  أربَعَةُ عقوٍد َمرَّ

 ! رنَّ التلفوُن باكراً 
تط�لَّ�ع�ُت م�ن الش�ب�اك.. رم�اداً ك�اَن 

 . الفجُر، أحسسُت بلسعٍة في القلب
....................... 

 ،" ماتَْت أُّمي " : فعِرفتُ 
أَل��قَ��ْت آخ��ر ن��ظ��رٍة / حس��رة ع��ل��ى 

 َرَحلَْت، ھادئةً دون وداع، .. َغیبَتي
كأنھا س�ت�ع�وُد ب�ع�د ق�ل�ی�ل، ل�نُ�ك�ِم�َل 

 !! الحكایة

  زًا 
 
 
 
 
 

  بك إقتضى الموُت سبتاً كان قد وجبا
  وأتمم هللاُ عھًدا صار مرتقبا

*** 
  في مھرجان الحبوبي بنا تعدو
  صرت األخیر مسافراً ومغتربا

*** 
  ال زلت تغفو وشعرك البھي یصحو

  عند الصباح طلوع الشمس لن یغربا
*** 

  ترى بنّي سدیر كیف قبري طفا؟
  آه لقبر صغیر صار مركبا

*** 
  یا شاعراً یمنُح األموات صحوتھم

  مقابٌر قد غدت أرواحھا سحبا
*** 

  حیاتنا مدٌح نردُد الصلوات
 كنّا سواٌء أنا إبٌن وأنَت أبا

*** 
  أفق بشعرك شعرنا وثّم أستفق

 الشعُر كان مرفرفاً غدا خربا
 من یجمُع األدباء في مرابدنا؟

 ومن یخفُف عن أحمالنا التعبا؟
*** 

  لوالك ما كان لألوزان إیقاعھا
 والیوم نمنحَك العروض والنسبا

*** 
  كنت المدافع في سجال أشعارنا

  والیوم نھرُق دمعنا بما سكبا
*** 

 لكنّھُ الشعر یا زھیُر أرھقني
 مقّدس أنت في شعري فلن تنضبا

 

  كریم إینا

 اُد واس

   برلین/ یحیى علوان
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من نسیج مدینة كركوك المتین, حمل�ت ھ�م�وم   
الكتابة بسرد غزیر محكم ولغ�ة ع�ال�ی�ة االت�ق�ان 
وعبرت عن ضائقة النخب وت�ردي ح�ال ال�ج�ی�ل 
الذي اتقن لعبة (األركیلة) ولم یعرف كیف یفك�ك 

بین یدیھ, وحتى الكتاب   قد یقع  شفرة أي كتاب
المدرسي, حلت محلھ (الملزمة)س�ی�ئ�ة الص�ی�ت, 
النذھب بعیدا عن روایة (مھرج�ان ال�ب�ب�غ�اوات) 

 للروائیة االنیقة االستاذة (مالك االحمد)..
من خالل قرائتي المتأنیة ل�ھ�ذه ال�روای�ة وال�ت�ي 

الكاتبة, اف�ك�ارا ت�ت�وائ�م م�ع ح�رف�ة   وظفت فیھا
الجمیل ال�م�دھ�ش,   السرد الحدیثة وبنیان القص

إذ ابتدع�ت رؤى وب�ی�ئ�ات وام�ك�ن�ة اف�ت�راض�ی�ة 
وحتى توف�ق�ت ف�ي اس�ت�ن�س�اخ ال�زم�ن وع�ك�س 
م��ع��ط��ی��ات واح��داث م��وث��ق��ة ف��ي ادی��م االدب 
واجناسھ,إخترعت زمنا من عندیاتھا تحاكي فیھ 
اعالما من ادبنا العروبي المعاصر, (ب�در ش�اك�ر 
السیاب, لمیعة عباس عمارة, عبد ال�رزاق ع�ب�د 
الواحد, نازك المالئكة, ن�زار ق�ب�ان�ي) وآخ�رون, 
استطاعت ال�روائ�ی�ة (م�الك األح�م�د) أن ت�ج�دد 

حقب زم�ن�ی�ة ع�اش�ھ�ا ھ�ؤالء م�ن خ�الل   رداء
شخصیة خیالیة غ�ری�ب�ة م�ت�م�ردة, م�ت�ص�ع�ل�ك�ة, 
اسماعی�ل, ال�ب�ط�ل ال�ذي ج�اب فص�ول ال�روای�ة 
بحضور مكثف وھو یلبس ادوارھم, إذ أن األم�ر 
لم یقتصر على ابراز ن�ج�وم�ی�ت�ھ�م وأن�م�ا حش�ر 
نفسھ ب�ف�ض�ول وت�ط�ف�ل, وھ�و یص�ن�ع مش�اھ�د 
اجتماعیة وحیاتیة وعالقات عمل وكتابة ونش�ر 
ودراسة, وم�ح�اض�رات, وأس�ات�ی�ذ, وم�ل�ت�ق�ی�ات, 
ومھرجانات, وك�ان�ت ردت ف�ع�ل ال�ك�ات�ب�ة ال�ت�ي 
ص��ن��ع��ت ھ��ذه الش��خ��ص��ی��ة ب��ع��ن��وان ال��روای��ة 
(م�ھ��رج�ان ال�ب��ب�غ��اوات) وق��د أف��ل�ح��ت ف��ي ھ��ذا 

ظ�اھ�رة ت�ردي   اإلختیار,إذ یعد ان�ت�ف�اض�ة ع�ل�ى

الملتقیات األدبیة واالج�ت�م�اع�ی�ة ال�ت�ي تس�ی�ط�ر 
علیھا ال�ك�ت�اب�ات ال�رخ�ی�ص�ة ال�ت�ي الت�رق�ى ال�ى 
مستوى الخ�ل�ق واالب�داع ال�ذي ت�ح�ت�م�ھ ث�ق�اف�ة 
ال�م�ل��ت�ق��ی�ات ھ�ذه, ح�ت�ى ت�ؤك��ذ ذل��ك م��ن خ��الل 
مادونتھ ع�ل�ى ال�غ�الف األخ�ی�ر ل�ل�روای�ة..(أری�د 
األبتعاد ع�ن م�ھ�رج�ان�ات األق�ن�ع�ة وال�ب�ب�غ�اوات 
والریاء, ارید التفرد كالنوارس والرحیل ال قم�م 
الجبال, بعیدا جدا عن ھذا الصخ�ب ال�م�ص�ط�ن�ع, 
ارید التعمق والتجول بین مكتبات العالم واسرار 
الكتب وعلم القل�م وغ�اب�ات األدب, اری�د الس�ف�ر 
لحق�ب�ة زم�ن�ی�ة خ�اص�ة, ح�ی�ث ش�خ�وص�ھ�ا ھ�م 
الشغوفون فقط حیث ال مجال للتصن�ع وال�ری�اء, 
اناس یتنفسون الحروف لھم اعین ذات عدس�ات 
مكبرة, خلقت لتقرأ وشفاه تنطق باللغة الع�رب�ی�ة 
الفصحى ف�ق�ط, واذرع ط�وی�ل�ة ت�ح�م�ل اص�ب�ع�ا 
اضافیا لكل كف الیمنى للكتابة تكون عل�ى ش�ك�ل 
قلم واالخرى للرسم تكون ع�ل�ى ش�ك�ل ف�رش�اة, 
وإذن��ا ع��ل��ى ش��ك��ل ن��وت��ة م��وس��ی��ق��ی��ة تس��ت��م��ع 
للموسیقى العذبة واقداما,الال یمتلكون اقداما ب�ل 

 اجنحة تحط بھم اینما شاءت رغباتھم)..
روایة (مھرجان الببغاوات) ل�ل�ك�ات�ب�ة ال�روائ�ی�ة 

 2022مالك االحمد صدرت في بدایة ھذا ال�ع�ام 
عن دار السماوات للنشر والتوزیع قام الش�اع�ر 
والمھندس احمد كلكتین بتصمی�م ال�غ�الف, ت�ق�ع 

 ) صفحة من القطع المتوسط.146الروایة ب(
من البدیھي ان كتابة الروایة ت�خ�ض�ع ل�م�ع�ای�ی�ر 
كثیرة, وشروط وعناصر, ل�ی�س م�ن الس�ھ�ول�ة 
األلمام بھا, أي أن الدراس�ة األك�ادی�م�ی�ة ل�ی�س�ت 
ك��اف��ی��ة ل��ت��ج��ع��ل الس��ارد یش��م��ر ع��ن س��اع��دی��ھ 

یصاح�ب ذل�ك   عمال روائیا مقبوال ما لم  لیصنع

موھبة ورغبة ودراسة وعنایة ومتاب�ع�ة, ودق�ة 
في است�خ�دام م�ف�ردات ال�ل�غ�ة وت�ن�وی�ع مص�ادر 
الفكرة, وقد فرضت على الروایة ك�ج�ن�س ادب�ي 
صعب المراس قوانین متغیرة م�ع ت�غ�ی�ی�ر ب�ن�ى 
المجتمع مراحل تط�ور ح�ی�اة االنس�ان وت�أث�ی�ره 
ال�ف��اع�ل ف��ي ح��رك��ة ال��ت��ق�دم ال��ع�ال��م��ی�ة, روای��ة

(مھرجان الببغ�اوات) ك�ت�اب یس�ت�ح�ق ال�دراس�ة 
والعنایة بھ, لقد لفت عن�ای�ت�ي اس�ل�وب ال�ك�ات�ب�ة 
المتقن وھي تص�ن�ع االح�داث وت�وظ�ف�ھ�ا ب�ل�غ�ة 
راقیة جدا, االمر الذي جعلھا تتقن لعبة ال�ح�داث�ة 
بشكل ذكي ومثابر, وھي تتجول ب�وص�ف ع�ال�ي 

اخذت الم�ت�ل�ق�ي   الدقة للظرف المفعول فیھ,حتى
برحلة مكثفة باالفكار, واعتنت بالبناء االنش�ائ�ي 
السردي بحكمة ودرایة وخبرة, وجدن�ا ت�وظ�ی�ف�ا 
الفتا لكلمات ومصطلحات غیر نمطیة قد دع�م�ت 

وعضدت حداثة ال�ف�ك�رة, ن�ق�رأ   الجملة السردیة
 )...64في الصفحة(

(كان صاحب الصوت رجال خ�م�س�ی�ن�ی�ا ی�ت�ق�دم�ھ 
صفا, یرتدي بدلة بیضاء تناسب الط�ق�م, وج�ھ�ھ 
یبدو مترھال بعض الشيء مع شاربین رف�ی�ع�ی�ن 
بلون كستنائي, ربما قد صبغھما إكرام�ا ل�ل�ح�ف�ل 
وتجلس بالقرب منھ فتاة عشرینیة جمیلة الطل�ة 
بھیة وطازجة متوردة الخدین, رفیعة الحاجب�ی�ن 
مقوسة من االعلى مع شعر بني محمر م�ن�س�دل 
بنعومة یالمس كتفیھا ال�ن�اع�م�ی�ن, ك�ان�ت ت�ب�دو 
علیھا عالمات التوتر حتى ان�ھ�ا ت�ح�م�ل م�ن�دی�ال 

تمسح ج�ب�ی�ن�ھ�ا ال�م�ت�ع�رق ب�ی�ن ال�ح�ی�ن   ورقیا
واالخر, ولكن نظرات الرجل ذي البدلة البی�ض�اء 
كانت الترحم قلقھا او مندیلھا الم�ب�ل�ل وك�ل�م�ات�ھ 
التي صارت تذھب إلتجاه آخر شیئا ب�ع�د ش�يء, 
بعد أن كانت م�ج�رد ت�ل�م�ی�ح�ات, ص�ارات واق�ع�ا 
ملموسا مثل كفھ الس�م�راء ال�ت�ي ب�ات�ت ت�ن�زل�ق 

ال��م�ل��س�اء ذات ال��ل�ون األزرق,   ف�وق ال��ت�ن��ورة
وكلم�ا إش�ت�دت ل�م�س�ات�ھ واق�ع�ا, ك�ل�م�ا اش�ت�دت 

ت�ك�ون�ی�ن م�ن ك�ات�ب�ات الص�ف   حروفھ.سأجعلك
 االول....الخ)...

 
 اضاءة...

 مالك احمد خورشید االحمد
  دائرة صحة كركوك موظفة لدى 
 . جامعة الكتاب درست في 

لدیھا اھتمات في االخ�راج ال�ت�ل�ف�ازي, اخ�رج�ت 
 بعض االفالم وعرضت في مسابقات دولیة.

تكتب القصة القصیرة والمقال, ولدیھا محاوالت 
 في كتابة القصیدة الحرة,

نش��رت ك��ت��اب��ات��ھ��ا ف��ي الص��ح��ف وال��م��واق��ع 
 االلكترونیة.

 ،ك ا  ,(واتن ا) روا 
را ة د  

 
 
 
 
 

 كتابة: فھد عنتر الدوخي                       



(أس�ل�وب  27شيٌء م�ن ال�ل�غ�ة ال�ع�رب�ی�ة ح 
  النداء).

 بقلم مدیح الصادق/ كندا.
أسلوب النداء: ھو طلب االنتباه، أو اإلق�ب�ال؛ 

  لتھیئة الُمنادى لما یقال بعد النداء،
وقد یكون ذلك جملة إنشائیة (األمر أو الن�ھ�ي 

 أو االستفھام...) أو جملة خبریة.
عناصر النداء: أداة النداء، الُمنادى، وما یُراد 

 من النداء.
الُمنادى حكمھ النصب ع�ل�ى أن�ھ م�ف�ع�ول ب�ھ 

  لفعل محذوف تقدیره: أُنادي، أو أدعو،
 وقد عمل حرف النداء نیابة عنھ.

{یا آَدُم، ھَْل أَُدلَُّك َعلى َشَجَرِة الُْخلْ�ِد َوُم�لْ�ٍك ال 
 یَبْلى؟}.

{یا َمْریَُم، اقْنُتِي لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْرَك�ِع�ي َم�َع 
اِكِعیَن}  الرَّ

 {یا أَْرُض، ابْلَِعي ماَءِك َویا َسماُء أَقْلِِعي}.
................. 

"أیا راكبا، إّما عَرضَت فبلّغَن... ن�دام�اَي ِم�ْن 
 نجراَن أْن ال تالقِیا".

 {یا أُْخَت ھاُروَن، ما كاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء}.
{قُْل یا أَْھَل الِْكتاِب، تَعالَ�ْوا إِل�ى َك�لِ�َم�ٍة َس�واٍء 

 بَیْنَنا َوبَیْنَُكْم}.
 یا صائغاً الِشعَر، ُكْن أمیناً على لغتَِك.

................ 
َك بَِربَِّك الَْكِریِم؟}. نْساُن، ما َغرَّ  {یا أَیُّھَا اْإلِ

یا ھذا الناكُر فضَل صدیقِِھ، ال خ�ی�َر ف�ي ن�اك�ٍر 
 للجمیِل.

....................... 
 حروف النداء:

الھمزة لنداء القریب، نحو: أزینُب، ادخلي  -1
 الفصَل.

(یا، أي، آ، آي، أیا، ھَیا): لن�داء ال�ب�ع�ی�د،  -2
 نحو: أْي صدیَق أخي، ال تتأخْر عن الدرِس.

3- .   (یا): لالستغاثة، نحو: یا لَمحمٍد لِعليٍّ
�ع ع�ل�ی�ھ، أو  -4 (وا)، وأحیاناً (ی�ا) ل�ل�ُم�ت�فَ�جَّ

ع منھ (النُدبة): وا علیَّاهْ، وا ِض�ل�ع�اهْ،  الُمتَوجَّ
 یا زیَداهْ.

أكثر حروف النداء استعماالً (یا)، وتس�ت�ع�م�ل 
لالستغاثة، والنُدبة، ووحدھا تُنادى بھا ك�ل�م�ة 

،(  (هللا)، و(أيُّ
 وتُقّدر عند حذف أداة النداء.

............. 
 أقسام المنادى حسب موقعھ من اإلعراب:

ما یُبنى على ما یُرفع بھ، في محل نص�ب:  -1
 النكرة المقصودة. -العلم الُمفرد. ب -أ

ال��ن��ك��رة غ��ی��ر  -م��ا یُ��ع��رب ب��ال��ن��ص��ب: أ -2
الش��ب��ی��ھ  -ال��م��ق��ص��ودة. ب ال��م��ض��اف. ج

 بالمضاف.
 الُمعرَّف ب(أل). -3

................. 
 ما یُبنى على ما یُرفَع بھ: -1
العلَم المفرد یُبنى على ما یُ�رف�ع ب�ھ: یُ�ق�ص�د  أ

بالعلم المفرد غیر ال�م�ض�اف إل�ى غ�ی�ره، أي 
 كلمة واحدة،

قد یكون مفرداً، أو مث�ن�ى، أو ج�م�ع�اً، ن�ح�و: 
ا تَقُوُل}.  {قالُوا یا ُشعَیُْب، ما نَفْقَھُ َكثِیراً ِممَّ

أیا زیُد، یا زینباُت (جم�ع م�ؤن�ث س�ال�م)، أی�ا 
زیداِن (مثنى زی�د)، أی�ا زی�دوَن (ج�م�ع زی�د، 

  جمع مذكر سالم).
(ُشعیُب، زیُد، زینباُت) كل منھا منادى (ع�ل�م) 

 مبني على الضم، في محل نصب.
(زیداِن): منادى عل�م (م�ث�ن�ى)، م�ب�ن�ي ع�ل�ى 

 األلف في محل نصب.
(زیدوَن): من�ادى ع�ل�م (ج�م�ع م�ذك�ر س�ال�م) 

 مبني على الواو، في محل نصب.
.......... 

المنادى النكرة المقصودة (المخص�وص�ة)  -ب
 یُبنى على ما یرفع بھ.

یُقصد بالنكرة المق�ص�ودة ال�ن�ك�رة ال�ُم�ح�ددة، 
 المعلومة لدى الُمنادي، نحو:

یا رجُل، خیُر الناِس َمْن نف�َع ال�ن�اَس. ع�ن�دم�ا 
 تنادي رجالً بعینھ.

رجُل: م�ن�ادى م�ب�ن�ي ع�ل�ى الض�م ف�ي م�ح�ل 
نصب؛ ألنھ نكرة مق�ص�ودة، ی�ع�ام�ل م�ع�ام�ل�ة 

 العلم.
 ھَیا رجالِن، افعال ما بھ تُنصحاِن.

(رجالن): منادى (مثنى) مبن�ي ع�ل�ى األل�ف، 
 في محل نصب (نكرة مقصودة).

 یا ُرجیلوَن، اقتدوا بالحكماِء.
ُرجیلوَن: منادى (ج�م�ع م�ذك�ر س�ال�م) م�ب�ن�ي 

 على الواو في محل نصب (نكرة مقصودة).
ومثلھا: ی�ا رج�اُل، ی�ا ط�الُب، ی�ا نس�اُء، ی�ا 
ش��ع��راُء، ی��ا ش��واع��ُر). إذا ك��ان��ت ال��ن��ك��رات 

 مقصودة.
............................ 

مالحظة: ال یوجد في اللغة العربیة بناء ع�ل�ى 
 األلف، أو على الواو؛ إال في أسلوب النداء.

لقد رأى النحاة أن (النكرة المقصودة) تكتسب 
التعریف في النداء؛ ألنھا تُعامل معاملة االس�م 

 العلم.
أجازوا للشاعر تنوین الُمنادى العلم أو النكرة 

 المقصودة؛ إن كان الشاعر مضطّراً:
ق��ال األح��وص األنص��اري ف��ي رج��ل اس��م��ھ 

 (مطر) تزوج حبیبتھ:
"سالُم هللاِ، یا مطٌر، علیھا... ولیَس علیَك، ی�ا 

 مطُر، السالُم".
............ 

 المنادى المنصوب: -2
المنادى النكرة (غی�ر ال�م�ق�ص�ودة) ح�ك�م�ھ  -أ

�ص�ة ل�دى  النصب: یقصد ب�ھ�ا غ�ی�ر ال�ُم�ش�خَّ
 الُمنادي،

فعندما تقول: یا رجالً، احذر أصحاَب الس�وِء؛ 
 فإنك ال تعني رجالً بعینھ.

من ذلك بیت استشھد بھ النحاة لعبد یغوث بن 
 وقاص الحارثي وقد كان أسیراً:

"أیا راكباً، إّما عَرضَت فبلّغَن... ن�دام�اَي ِم�ْن 
 نجراَن أْن ال تالقِیا".

(یا راكباً، یا راكبَیِن، یا راكبِیَن، یا طال�ب�ةً، ی�ا 
 طالبتَیِن، یا طالباٍت، یا طالباً).

............. 
  المنادى المضاف حكمھ النصب: -ب

 {قالُوا یا أَبَانَا، ما لََك ال تَأَْمنَّا َعلى یُوُسَف؟}.
أبا: منادى منص�وب وع�الم�ة نص�ب�ھ األل�ف، 

  (من األسماء الستة)، مضاف، والضمیر (نا)
مبني على الس�ك�ون ف�ي م�ح�ل ج�ّر، مض�اف 

 إلیھ. لقد نُصب المنادى (أبا) ألنھ مضاف.
قُوَن...؟}. ْجِن، أَأَْرباٌب ُمتَفَرِّ  {یا صاِحبَِي السِّ

"یا نائَح الطل�ِح، أش�ب�اهٌ ع�وادی�ن�ا... نش�َج�ى 
 لوادیَك أْم تأَسى لوادینا؟".

................... 
المنادى الشبیھ بالمضاف حكمھ ال�ن�ص�ب:  -ج

المقصود بالشبیھ بالم�ض�اف أن�ھ ف�ي األص�ل 
 (وصف) مضاف،

فصل بینھ وما أضیف لھ ما ی�م�ن�ع اإلض�اف�ة، 
ومن فواصل منع اإلضافة: ال�ت�ن�وی�ن، ون�ون�ا 

 التثنیة والجمع،
 وما یلحق بھما، وغیرھا، نحو:

یا ناجحاً صدیقُھُ، احتِف بِھ. التن�وی�ن م�ن�ع  -1
غ للوصف (اسم ال�ف�اع�ل) رف�ع  اإلضافة وسوَّ

 فاعل بعده.
یا قارئاً الكتاَب، یا قارئَ�ی�ِن ال�ك�ت�ابَ�ی�ِن، ی�ا  -2

  قارئِیَن الكتَب، یا قارئاٌت الكتَب.
ث�ب�وت ال�ت�ن�وی�ن ف�ي اس�م ال�ف�اع�ل ال�م�ف��رد، 

وال�م�ث��ن�ى، وج��م�ع ال��م�ذك�ر الس�ال�م، وج�م��ع 
  المؤنث السالم، منَع اإلضافة؛

غ السم الفاعل نصب مف�ع�ول ب�ھ ب�ع�ده؛  وسوَّ
ففي حال حذف التنوی�ن تص�ّح اإلض�اف�ة، ل�ذا 

  ُسّمي (الشبیھ بالمضاف).
غ ث�ب�وت ال�ت�ن�وی�ن  -3 یا محبوباً خلقُھ�ا. س�وَّ

السم ال�م�ف�ع�ول رف�ع ن�ائ�ب ل�ل�ف�اع�ل، وم�ن�ع 
 اإلضافة.

غ ال�ت�ن�وی�ن ل�ل�ص�ف�ة  -4 یا حَسناً عملُ�ھُ: س�وَّ
المشبھة باسم الفاعل رفع فاعل ل�ھ�ا، وم�ن�ع 

 اإلضافة.
�ْن أداءَك. یُ�ق�ال  -5 یا خمسةً وخمس�ی�َن، حسِّ

 لمن یُسمى (خمسة وخمسین).
............. 

ف ب��األل�ف وال�الم، (ح��ك�م��ھ  -3 ن�داء ال�ُم��ع�رَّ
 الرفع):

ال یجوز ال�ج�م�ع ب�ی�ن ح�رف ال�ن�داء واالس�م 
ف باأللف والالم؛ إال في اسم (هللا).  الُمعرَّ

تقول: (یا أ�ُ، أدِرْكن�ا). ھ�ن�ا تُ�ك�ت�ب ال�ھ�م�زة 
 قطعاً وھي أساساً وصل.

تُ�ح�ذف أداة ال��ن�داء وی�ع�وض ع�ن��ھ�ا ب�ال��الم 
. ، انصْر الحقَّ  المشددة،: اللّھمَّ

ال ی�ج�وز ال�ج�م�ع ب�ی�ن (ی��ا) ال�ن�داء وال�م�ی��م 
المشددة، وما جاء بذلك فھو ش�اذ، ك�م�ا ج�اء 

  في
  بیت أمیة بن أبي الصلت:

، ی�ا  ا... أقوُل: ی�ا الّ�ل�ھُ�مَّ "إنِّي إذا ما حَدٌث ألمَّ
 الّلھُّما".

ل�ق��د ورد اض��ط��راراً لض��رورة الش��ع��ر ن��داء 
المعرف باأللف والالم بعد (یا) ال�ن�داء، ب�دون 

 فاصل:
ا... إیَّاُكَما أَن تَْكِس�بَ�انَ�ا  "فَیَا الغَُالَمان اللَذاِن فَرَّ

ا".  َشًرّ
أج�از ال�ن��ح�اة ان تس��ب�ق أداة ال��ن�داء ال�ك��الم 

 المحكي، تقول فیمن اسمھ (الرجُل حاضٌر):
یا (الرجُل حاضٌر)، اھتْم بنفِسَك. الت�ق�دی�ر (ی�ا 

 َمن اسُمھُ الرجُل حاضٌر...).
................ 

 ( یُسبق المنادى المعرف باأللف وال�الم ب(أيُّ
للم�ذك�ر، و(أیَّ�ةُ) ل�ل�م�ؤن�ث، وب�ع�دھ�م�ا (ھ�ا) 

 التنبیھ:
{یا أَیُّھَا النَّْمُل اْدُخ�لُ�وا َمس�اِك�نَ�ُك�ْم}.{(ی�ا أَیُّ�ھَ�ا 

اِدقِیَن}.  الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوُكونُوا َمَع الصَّ
{یَا أَیَّتُھَا النَّفُْس الُْمْطَمئِنَّةُ...}. یا أیُّھذا القادُم، 

 أھالً بَك وسھالً.
: اسم منادى، مبني على الض�م ف�ي م�ح�ل  أيُّ
نصب، و(ھا) للتنبیھ (ع�ل�ى رأي س�ی�ب�وی�ھ)، 

 النفُس: بدل،
أو نع�ت، أو ع�ط�ف ب�ی�ان، ت�اب�ع ل�ل�م�ن�ادى، 
مرفوع ألنھ المقصود بال�ن�داء، حس�ب ات�ف�اق 

 النحاة.
قد یُسبق المنادى المعرف األلف والالم ب�اس�م 
إشارة: أیا أوالِء الشواعُر، حافظَن عل�ى ل�غ�ِة 

 الضاِد.
.............. 

قد یُحذف حرف النداء ویبقى ال�ُم�ن�ادى ع�ل�ى 
 حالھ قبل النداء: {یوسُف، أعِرْض َعْن ھذا}.

ال��ت��ق��دی��ر: ی��ا ی��وس��ُف، أع��ِرض ع��ن ھ��ذا. 
(صدیق�تِ�ي، أس�ع�َدنِ�ي ل�ق�اؤِك). ال�ت�ق�دی�ر: ی�ا 

 صدیقتي...
ی��ك��ث��ر ح��ذف ح��رف ال��ن��داء ف��ي ال��رس��ائ��ل 
والخطب: (سیداتي، سادتي، صدیقي الع�زی�ز، 

 األخوةُ الكراُم...)
التقدیر: (یا سیداتي، ویا سادتي، یا صدیق�ي، 

  أیھا األخوةُ)
منع أكثر النحاة حذف حرف ال�ن�داء م�ع اس�م 

 اإلشارة؛ مع وروده في القرآن الكریم:
{ثُمَّ أنْتُْم، ھُؤَالِء، تَقْتُلُْوَن أنْفَُسُك�ْم}. ال�ت�ق�دی�ر: 

 (یا ھؤالء...).
كما ورد الحذف مع اسم اإلشارة في ب�ی�ت ل�م 

 یُنسب لشاعر:
" َذا، اْرِعَواًء؛ فَلَیَس بَْعَد اْشتِ�عَ�اِل ال�ْر... أِْس 
بَا ِم�ْن َس�بِ�ی�ِل". ال�ت�ق�دی�ر: (ی�ا  َشیبًا إلى الصِّ

 ذا...)
ال یجوز حذف حرف النداء مع الم�ن�دوب، وال 

 مع الُمستغاث.
................. 

یستعمل حرف النداء (یا) ل�ل�ت�ن�ب�ی�ھ إذا ت�ب�ع�ھ 
، أو حبَّذا، أو لیَت):  (ُربَّ

 قال شاعر:
"یا ُربَّ ساٍر باَت ما توسَّدا... إالّ ِذراَع العَنِْس 

 أو كفَّ الیدا".
 قال جریر بن عطیة:

�اِن ِم�ْن َج�بَ�ـ�ٍل... َوَح�بَّ�َذا  یـَّ "یَا َحبََّذا َجبَـُل ال�رَّ
یَّاِن َمْن َكانَـا".  َساِكُن الرَّ

 {یا لَیْتَنِي ُكنُْت َمعَھُْم فَأَفُوَز فَْوزاً َعِظیماً}.
................. 

من استعماالت حرف ال�ن�داء (ی�ا)؛ ل�ل�ت�ع�ج�ب 
عندما تتبعھ (الم الت�ع�ج�ب ال�م�ف�ت�وح�ة): ق�ال 

 الفرزدق:
لَ�نَ�ا بَ�اط�الً لَ�ّم�ا …  "فَیا لَِعبَاِد هللا َكیَْف تََخیّلَتْ 

 َجال اللّیَْل نائُرهْ!".
 جاء في معلقة امرئ القیس ھذا البیت:

"فَیا لََك ِمن لَیٍل َكأَنَّ نُجوَمھُ... بُِكلِّ ُمغاِر الفَتِل 
 ُشدَّْت بِیَذبُِل!".

..................... 
 نداء المضاف إلى یاء المتكلم:

عند نداء ُمعتّل اآلخ�ر ال�م�ض�اف إل�ى ی�اء  -1
المتكلم؛ تُراعى فیھ تعلیمات إض�اف�ة ال�م�ع�ت�ل 

  إلى یاء المتكلم،
، ق�اض�ي: ی�ا 26كما مر علی�ن�ا ف�ي ال�ح�ل�ق�ة 

، لیلى: یا لیالْي، أو یا لیالَي.  قاِضيَّ
في نداء صحیح اآلخر الم�ض�اف إل�ى ی�اء  -2

 المتكلم خمسة أوجھ:
(یا صدیِق)، بحذف یاء ال�م�ت�ك�ل�م واإلب�ق�اء  -أ

 على الكسرة، وھو الغالب.
(یا صدیقْي)، بإبقاء الیاء ساكنة، وھو م�ا  -ب

 بعد األول في االستعمال.
(یا صدیَق)، بقلب ال�ی�اء أل�ف�اً، وح�ذف�ھ�ا،  -ج

 واالستغناء عنھا بالفتحة.
(ی�ا ص�دی�قَ�ا)، ب�ق�ل�ب ال�ی�اء أل�ف�اً س�اك�ن�ة  -د

 وإبقائھا.
 (یا صدیقَي)، إبقاء الیاء وفتحھا. -ه

إذا أض��ی�ف ال�م��ن�ادى إل�ى مض�اف إل�ى ی��اء 
المتكلم تثبت ال�ی�اء وال ت�ح�ذف: (ی�ا ص�دی�َق 

 أخي).
 ، یُستثنى من ذلك (ابن أّم، وابن عَم): یا بَن أمِّ

. ، یا بَن عمَّ ، یا بَن عمِّ  یا بَن أمَّ
�ِت.  ي) یقال: یا أبَ�ِت، ی�ا أمَّ في نداء (أبي، وأمِّ

 التاء عوض من یاء المتكلم.
.................... 

 من األسماء التي الزمت النداء:
(یا فُُل): وتعني یا فُالُن للذكر، و(ی�ا فُ�لَ�ةُ)  -1

 لألنثى.
قد یستعمل (فُُل) في غیر النداء، ف�ي الش�ع�ر، 

 كما قال أبو النجم العجلي:
" تظلُّ ِمنھُ إِبِلي بالھَوَجِل... ف�ي لُ�ّج�ٍة أمِس�ك 

 فُالناً َعن فُِل".
 (یا لؤماُن): وتعني عظیم اللؤم. -2
(یا َخبَاِث، یا فََساِق، یا لََك�اِع): ذّم األن�ث�ى  -3

 وسبِّھا، بالبناء على الكسر.
لقد ورد (لََكاِع) سبَّاً لألنثى ف�ي غ�ی�ر ال�ن�داء، 

 كما في قول الحطیئة:
ُف ثُمَّ آِوي... إِلى بَیٍت قَع�ی�َدتُ�ھُ  َف ما أُطَوِّ "أُطَوِّ

 لََكاِع".
(یا فَُس�ُق، ی�ا ُغ�َدُر، ی�ا لُ�َك�ُع): ف�ي س�ّب  -4

 الذكور.
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استقبلْتني ل�وح�اتُ�ھُ م�راًرا م�ن خ�الِل      
حضوري معارضھ الغزیرة الَّتي ق�ّدم�ھ�ا 
ھ�وِر  في ستوكھولم، تمایلَْت ب�ت�الُت ال�زُّ
اُر م�َع أل�واِن  وَّ والورِد الَّتي ق�دَّم�ھ�ا ال�زُّ
ار، كأنَّھا  وَّ اللَّوحاتِ الَّتي كانَْت تناجي الزُّ
اِرھ�ا وھ��ي ف�ي أع��ل��ى  ت�ح��ت��ف�ي م��َع زوَّ
تماھیاتِھا مَع الك�رن�ف�االِت ال�ف�نّ�یّ�ِة الَّ�ت�ي 
مألَْت صاالِت العرِض ح�ب�وًرا وحض�وًرا 
طیّبًا تُبِھُج القلوَب، عناٌق دافٌئ غ�م�َرن�ي 
وھَو یرتمي بی�َن أحض�ان�ي بض�ف�ی�رت�ی�ِھ 
المكتسیتَی�ن ب�ب�ی�اِض ال�ف�رحِ اآلت�ي، ل�م 
تبخِل اللَّوحاُت في فْتحِ صدوِرھا الھائجِة 
بألواِن شھوِة الشَّمِس وھي متألِّ�ق�ةٌ ف�ي 
توقِھا إلى س�م�اِء الشَّ�رِق، وك�أنَّ�ھ�ا ف�ي 
ٍل، تدعو السَّماَء أْن تھطَل مطًرا  حالِة تأمُّ
فوَق مروجِ الشَّماِل المتاخمِة ل�ألراض�ي 
الَّ��ت��ي ق��ط��َع��ھ��ا ك��ل��ك��ام��ش ف��ي أع��م��اِق 

  البراري؛ بحثًا عن نبتِة الخالِص!
حنَّا الحائك فنّاٌن تشكیليٌّ معجوٌن بشھوِة 
الطِّیِن، متعطٌِّش إلى بھجِة السَّنابِل وھي 
ف��ي أوجِ اخض��راِرھ��ا. ت��ب��رع��َم��ْت ف��ي 
أعماقِِھ منُذ أْن فت�َح ع�ی�ن�ی�ِھ ع�ل�ى وج�ِھ 
وحِ،  نیا ت�الوی�ُن الشَّ�م�اِل؛ َش�م�اِل ال�رُّ الدُّ
وَش�م�اِل ال�ق�ل�ِب، ح�ی�ُث م�ع�اوُل األج�داِد 
ورائ�ح�ةُ حض�ارٍة م�ع�ّرش�ٍة ف�ي أع�م��اِق 
الُجذوِر، تنضُح من كلِّ الِجھاِت، فتشّرَب 
دٍة، ح�تَّ�ى س�ط�َع ل�ونُ�ھُ  من ینابی�َع م�ت�ع�دِّ

باحِ!  معانقًا ضیاَء نُجیماِت الصَّ
ؤاِل َعِن الغِد اآلت�ي،  لوحاٌت طافحةٌ بالسُّ
یرسُم الفنّاُن ح�نَّ�ا ال�ح�ائ�ك ل�وح�اتِ�ِھ م�ن 
وحي خیاٍل مكثٍَّف بتجربٍة فنّیٍَّة م�ع�رف�یّ�ٍة 
فكریٍّة تاریخیٍّة حضاریٍّة رح�ب�ٍة. ت�ج�رب�ة 
اغترابیّة مغموسة بتدفُّقاٍت لون�یّ�ٍة ع�ل�ى 
�التِ�ِھ  بیاِض اللَّوحة. یرسُم كَمْن یكتُب تأمُّ
للزمِن الغابِر، وللزمِن القادِم، ك�أنَّ�ھُ ف�ي 
�ٍل م�َع ذاتِ�ِھ وم�َع اآلخ�ِر الَّ�ذي  حالِة ت�أمُّ
یجاوُرهُ ومَع أصدقاء رح�ل�وا وأص�دق�اء 
س�ی�رح�ل��ون. ی�ت�س��اءُل َع�ْب�َر تش�ك�ی�التِ��ِھ 
اللَّونیّة عن آفاِق ما یكت�ن�ُف ال�ع�م�ُر م�ن 

 أفراحٍ قلیلٍة وآھاٍت كثیرٍة. 
یرى عمَر اإلنساِن معفًَّرا بالجراحِ، حیُث 
تتداخُل وشائُج الغربِة وال�ع�ذاِب واألم�ِل 
وش�ھ�ق�اُت اإلب�داعِ ف��وَق ح�ن�ی�ِن ب�ی��اِض 
لةً انسیاباٍت لونیّةً باذخ�ةً  اللَّوحاِت، مشكِّ
في الجماِل والبھاِء واالنسجاِم، كأنّھُ في 

  رحلٍة بَْحریٍَّة ُحبلى باألحالِم.
تنساُب فرشاتُ�ھُ ف�وَق خ�دوِد ال�لَّ�وح�اِت، 
ك��أنَّ��ھ��ا ھ��م��ھ��م��اُت ال��ع��ش��اِق وزق��زق��اُت 
العصافیِر في صباحٍ باكٍر مغبٍَّش بضباٍب 
خفی�ٍف. ك�ث�ی�ًرا م�ا ی�ب�ت�س�ُم س�اخ�ًرا م�ن 
مراراِت ھذا الّزمان؛ ألنَّھُ یعتب�ُر ال�ح�ی�اةَ 
رحلةً سریعةً فوَق وجنِة ل�وح�ٍة م�زدان�ٍة 
ب��ت��س���اؤالٍت ال تُ��ح��ص���ى، ف���ت��وّزَع���ِت 
التَّساؤالُت على الكثیِر من اللَّوحاِت الَّتي 

تشیُر بانجراِف اإلنساِن عن مساِر الخیِر 
والمحبِّة، فھْل ابتعَد إنساُن ھ�ذا ال�ّزم�ان 
عن درِب المنارِة ودرِب الفضیلِة، تائ�ًھ�ا 
في وھاِد الّضیاعِ، ھل ھي مسیرةُ صراعٍ 
بیَن نوازعِ الخیرِ والشُّروِر المتنامیِة في 

 صدِر اإلنساِن منُذ فجِر التَّكویِن؟!
لوحاُت الحائِك متماھ�ی�ةٌ م�َع اش�ت�ع�االِت 
وحِ من جّراِء ت�ف�اق�م�اِت ش�روِر ھ�ذا  الرُّ
مان. عین�ان غ�اض�ب�ت�ان تش�عَّ�ان م�ن  الزَّ
لوحٍة مكّورٍة بتجاویَف ھائجة من تف�اق�ِم 
األسى، یبني لوحاتِِھ من خالِل تراك�م�اِت 
الجراحِ الوارفِة في رحاِب األحالِم، كأنّ�ھُ 
مستودٌع آمٌن الرتشاِف أح�زانِ�ن�ا، ح�ی�ُث 
ُد فسحةَ األمِل بطریقٍة ش�ف�ی�ف�ٍة  نراهُ یجسِّ
م�ن��س�اب��ٍة م��ث�َل نض��وحِ ال��نَّ�دى، ف�ت��غ��دو 
اللَّوحةُ كأنَّھا س�ی�م�ف�ون�یّ�ة م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن 
یحِ المخّضبِة بأحزاِن وأف�راحِ  اھتیاجِ الرِّ

 لیالینا المسترخیة فوَق ھاماِت الجباِل!
یتراءى وجھٌ كالٌح، یعل�وهُ س�ن�ج�ابً�ا ف�ي 
صدِر اللَّوحِة. خ�ی�اٌل ج�ام�ٌح ن�ح�َو ظ�الِل 
وحِ، كأنَّھُ ی�ف�رُش أح�الَم�ن�ا وأح�الَم�ھُ  الرُّ
َعْبَر لوح�اتِ�ِھ ال�م�ن�س�اب�ة ف�وَق بس�ات�ی�ِن 
القلِب، ویسقي دالیاتِنا المعّرشةَ بب�ھ�ج�ِة 
الطُّفولِة، فتسط�ُع ف�ج�أةً مش�اھ�ُد ب�دی�ع�ةٌ 
ل�ع�ن�اق�ی�َد ل�ذی�ذٍة، م��ت�دل�دل�ٍة ف�ي خ�م�ی�ل��ِة 
الذَّاكرِة، لوحاٌت تشكیلیّةٌ متعانُق بعُضھا 
مَع بعٍض بشكٍل بھیجٍ، متناغمةٌ، ترقُص 
شوقًا إلى حنیِن التُّراِب؛ حیُث بالد آشور 
وأكَّاد وسومر وبابل، تسقیھا بكرٍم باذخٍ 
م��ی��اهُ دج��ل��ة وال��ف��رات. أل��واٌن داف��ئ��ةٌ 
وانسیابیّةٌ، غنیّةٌ بمنعرجاتِھا وخطوِطھ�ا 
وظاللِھا ومساحاتِھا المترامیةِ مَع روعِة 
االنس�ج�اِم. رس�َم��ھ�ا ال�ف�نَّ��اُن ب��األك�ری��ِل، 
فارًشا ألوانَ�ھُ ك�أج�ن�ح�ِة ف�راش�اٍت ع�ل�ى 

 بیاِض اللَّوحِة.
یرسُم الفنّاُن حنّا الحائك ل�وح�اتِ�ِھ ب�ع�ی�ًدا 
عن ضجیجِ ھذا العالم، كناس�ٍك م�ع�ت�ك�ٍف 
في م�رس�ِم�ِھ ال�م�س�ت�رخ�ي وس�طَ غ�اب�ٍة 
ھ�وِر  مكتن�زٍة ب�ال�ھ�دوِء واألش�ج�اِر وال�زُّ
یِة. یناغي ألوانَھُ ساعاٍت طواٍل وھو  البرِّ
یفرُشھا على خدوِد لوحاتِِھ، كأنّھُ یس�ق�ي 
سنابَل الجزی�رِة ال�خ�ض�راء، ب�ھ�ف�ھ�ف�اِت 
فرشاتِِھ وھو في أوجِ تجلِّ�ی�اتِ�ِھ وش�وقِ�ِھ 
إلى ربوعِ اللَّوِن المتناثِر م�ن ت�وھُّ�ج�اِت 
الذَّاكرِة المتع�ان�ق�ِة م�َع رب�وعِ ال�ح�س�ك�ة 
با ف�ي ال�ق�امش�ل�ي وب�راري  ومرابعِ الصِّ
الجزیرة العلیا، حیُث السَّ�ن�اب�ل ف�ي ق�ّم�ِة 

  حنینِھا لخشخشاِت نصاِل النَّوارجِ.
تحمُل لوحاتُھُ في ثنایاھا ن�ك�ھ�ةَ الشَّ�رِق 
ونكھةَ الحضاراِت الموغلِة في تواش�ی�حِ 
اق�ٍة إل�ى  الحدائِق المعلَّقِة ف�ي ذاك�رٍة ت�وَّ
نقوِش المعابِد الق�دی�م�ِة، راس�ًم�ا مس�لّ�ةً 
شامخةً ف�ي ی�راعِ ال�ح�ض�ارِة، وف�ارًش�ا 
تش��ری��ع��اِت ح��م��وراب��ي ف��وَق خ��ارط��ٍة 
م�ان  متماھیٍة مَع حكمِة ما ق�ب�َل ھ�ذا ال�زَّ
مان، لوحاٌت منبعثةٌ م�ن  وما بعَد ھذا الزَّ
تج�لِّ�ی�اِت ف�نَّ�اٍن م�ن�ب�ع�ٍث م�ن رح�ِم أق�دِم 

نیا!   حضارة ٍعلى وجِھ الدُّ
شفافیّةٌ مف�رح�ةٌ تس�ط�ُع م�ن ال�لَّ�وح�اِت، 
لةً نھًرا عذبًا، تط�ی�ُر  تتعانُق األلواُن مشكِّ
�ب�ةٌ  فوقَھُ حمائُم السَّالِم، وط�ف�ول�ةٌ م�خ�ضَّ

ِل من نیس�ان؛ ح�ی�ُث ب�ھ�ج�ة  بمروجِ األوَّ
بیعِ واألعیاِد تغم�ُر م�ع�اب�َر ال�لَّ�وح�اِت  الرَّ
وھي ترقُص رقصةَ الرَّحیِل عل�ى إی�ق�اعِ 
أحالٍم متشظِّیٍة من ظالِل القلِب؛ بحثًا عن 
غابٍة فسیحٍة، محفوفٍة بألواٍن مت�م�اھ�ی�ٍة 
مَع موشوِر فرحِ السَّماِء، عندما ی�رتس�ُم 
�خٍ بس�دی�ِم  فوَق قبِّة النَّھاِر في یوٍم مض�مَّ

 الخیِر!
ھل رسَم الفنّاُن حنَّا الحائك ل�وح�اتِ�ِھ ف�ي 
اللَّیالي القمراء وھو یرنو إل�ى ت�ألل�ؤاِت 
��ب�احِ ت�ب��وُح  ال�نُّ�ج�وِم؛ ح�ی�ُث ن��ج�م�ةُ الصَّ
ھ��ا إل��ى ظ��الِل ال��ق��م��ِر م��ن خ��الِل  بس��رِّ
وحِ الم�ت�غ�ل�غ�ل�ِة ف�ي  تشكیالِت أوجاعِ الرُّ
أعماِق غربِة الفنّاِن، وھو ی�رس�ُم أب�راَج 
م�ان  بابل ت�ت�ھ�اوى ف�وَق ط�غ�اِة ھ�ذا ال�زَّ
وفوَق انكساراِت أرواحِ أج�ی�اٍل ع�دی�دٍة، 
طحنْتھا حروٌب مجنونةٌ، شنّھا م�ھ�اب�ی�ُل 
من ھواِة صلیِل الّسیوِف وان�دالعِ أج�ی�جِ 
النَّاِر، فلم یجْد أجدى من رْشَرْشِة ألوانِ�ِھ 
ال���ھ���ائ���ج���ِة ف���وَق ق���ب���اح���اِت ج���ن���وحِ 

ولجان؟!   الصَّ
ُل لوحاِت الحائك، تشعُر وكأنَّ  عندما تتأمَّ
دم�وع��ھ ام�ت��زَج��ْت م��َع ح�ف��اوِة األل��واِن 
�ل�ةً  �ب�اح، مش�كِّ وتناثَرْت فوَق خ�دوِد الصَّ
خیوطًا من الغ�م�اِم. ھ�ل وشَّ�َح ب�ریش�تِ�ِھ 
ال�تِّ�الَل ال�ب�ع�ی�دةَ ب��أح�الِم غ�ی�م�ٍة م�اط��رٍة 
تتھاطُل فوَق عاشقَین وھما في طریقِِھما 
إل��ى االرت��م��اِء ف��وَق أزاھ��ی��ر ب��راري 
الشَّماِل، الَّتي خبَّأھا بیَن أجنحتِِھ قب�َل أْن 
یعبَر البحاَر، وكأنَّھُ في حلٍم مفتوحٍ ن�ح�َو 

  بیادِر الطُّفولِة.
سأْلُت طف�ل�ةً ت�ن�ظ�ُر إل�ى ل�وح�ٍة ت�ب�ت�س�ُم 
ألوانُھا المفرحة، رغَم تناثِر قطراِت الدَّم 
على ضفاِف النَّھری�ن: م�اذا تش�ب�ھ ھ�ذه 

  اللَّوحة؟
ابتسَمِت الطِّفلة، ثم قالَْت بصوٍت خافت: 
إنَّھا تُشبُھني! أجل؛ تُش�ب�ھُ بْس�َم�تَ�ِك، ث�مَّ 
ھ��م��ْس��ُت ف��ي س��ّري، م��ت��س��ائ��ًال: ك��ی��َف 
استطاَعْت ھذِه ال�لَّ�وح�ةُ أن تض�يَء ل�ن�ا 

ةٌ حارقة؟!  بسمتھا وفي حلقِھا غصَّ
لوحاُت حنَّ�ا ال�ح�ائ�ك م�م�ھ�ورةٌ ب�األم�ِل، 
بالبسمِة، بالمحبَِّة، بالوداع�ِة، ب�ال�وئ�اِم، 
ل��ك��نّ��ھ��ا ت��غ��ف��و ف��وَق أح��زاِن ال��م��دائ��ِن 
واشتعاالِت أوتاِر ال�ح�ن�ی�ِن إل�ى انس�ی�اِب 
ال��دُّم��وعِ األخ��ی��رِة، ك��أنّ��ھ��ا ت��ب��ح��ُث ع��ن 
وحِ.  المآسي المخبّأة في تعاریجِ ظالِل الرُّ
تنبُش أعم�اَق آھ�اتِ�ن�ا؛ ك�ي ت�خ�فِّ�َف م�ن 
جراِحنا م�ن خ�الِل وم�ی�ِض األم�ِل الَّ�ذي 

  ینثُره الفنَّاُن فوَق جبیِن اللَّوحاِت.
بھدوٍء لذیٍذ تمتَّْعُت بمشاھدِة الكث�ی�ِر م�ن 
لوحاِت ال�ح�ائ�ِك، ك�لُّ ل�وح�ٍة ت�زرُع ف�ي 
�ُر ب�ي ح�ن�ی�نً�ا  نفسي حالةً فرحیّةً، وت�ف�جِّ
بٍة بالنَّفِل  جامًحا نحَو ضفاِف َذاكرٍة مخضَّ
�ُر ل�وع�ةً، ش�وقً�ا،  والحجِل البّري، وتفجِّ
فكرةً تنیُر آفاقًا وتفتُح شھیَّتي على كتابِة 

 القصائد.
تخلَّلَِت اللَّ�وح�اُت م�واض�ی�َع ع�ن السَّ�الِم 
فاِء وال�ف�رحِ  والتَّآخي والجنوحِ نحَو الصَّ
والمحبَِّة والتَّواصِل ب�ی�َن ال�ب�ش�ِر، ع�ب�َر 
سیمفونیٍّة لونیٍّة معتَّقٍة بألواٍن مسترخیٍة 
على حافَّاِت المدِن البعیدِة، ال�غ�اف�ی�ِة ف�ي 

 ذاكرِة الفنَّاِن.
أغلب لوحات الحائك تجریدیّة، متداخ�ل�ة 
تداُخًال لونیًّا باھًرا. اخض�راٌر م�ت�ص�اع�ٌد 
نحَو ل�ی�ال�ي غ�رب�ِة ال�ف�نَّ�اِن، ب�ح�ثً�ا ع�ن 
تصالِحِھ مَع الذَّاِت ومَع ال�ح�ی�اِة، ل�خ�ل�ِق 
حالةِ توازٍن بینھ وبیَن الذَّاِت التَّواقِة إلى 
مرافِئ اإلبداعِ، وإل�ى ح�االِت االنش�ط�اِر 

 الَّتي حلّْت بنا منُذ أمٍد بعید.
الفنَّان حنَّا الحائك غزیُر اإلن�ت�اجِ، ن�ادًرا 
ما تجُدهُ خارَج مرسِمِھ، یعتكُف س�اع�اٍت 
طوال في مرس�ِم�ِھ. ی�دل�ُق أل�وانَ�ھُ ع�ل�ى 
خ�ام�ٍة ب�ی�ض�اء م�ت�ع�طِّ�ش�ة إل�ى أح�الِم��ِھ 
الھائجِة مثَل غیمٍة مكتنزٍة بثل�وجِ ق�ط�ِب 
الشَّماِل. ال یستطیُع مفارقةَ عالِمھِ الفنِّي، 
أنَّ��ھُ ج��نّ��ت��ھُ ال��م��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى غ��اب��اِت 
َم  ُد م�َع ع�وال�ِم�ِھ ل�ی�ق�دِّ ستوكھولم، یتوحَّ
للمشاھِد رحیَق تج�رب�تِ�ِھ وص�داق�تِ�ِھ م�َع 

  انتعاشاِت بھجِة اللَّوِن.
یتمیَّز الحائ�ك ب�أل�وانِ�ِھ ال�غ�ن�یَّ�ِة ال�دَّاف�ئ�ِة 
الھائجِة المنس�اب�ِة ك�خ�ری�ِر م�ی�اِه دج�ل�ة 
والخابور، وقدرتھ ع�ل�ى إب�داعِ أس�ل�وٍب 
خ��اصٍّ ب��ِھ. وی��ب��دو واض��ًح��ا م��ن خ��الِل 
مشاھدِة لوحاتِِھ أنّھُ خطى خطواٍت كبیرةً 
في عالِم اللَّوِن وتشكیِل اللَّوح�ِة واض�ًع�ا 
في تضاریِسھا عوالِمِھ المتراقصِة م�ث�َل 
بیعِ، فال یفوتُھُ أْن یرسَم ببھجٍة  سنابِل الرَّ
عارمٍة، كَمْن یرقُص ف�ي ح�ف�ٍل م�م�ھ�وٍر 
ُرَك لوحاتُھُ بتحلیِق الطُّی�وِر  باألفراحِ. تذكِّ
بیعِ، وكأنّھُ في كرنفاٍل فنِّي  في بدایاتِ الرَّ
یحتفي بتزاوجِ األلواِن، وھي ت�ح�نُّ إل�ى 
بعِضھا. ألواٌن خارجةٌ من بسمِة طفٍل في 

 صباحٍ مبلٍَّل بمطٍر ناعم.
یرسُم الحائك كَم�ن یص�لِّ�ي ف�ي م�ح�راِب 
ناسٍك وھَب نفَسھُ لتجلِّی�اِت ال�لَّ�وِن وھ�و 
وحِ لبھجِة السَّماِء! ..  یھفو إلى حنیِن الرُّ
وی�ك��ت�ُب ال��ح�ائ��ُك ب�ع��َد االس��ت��رخ�اِء م��ن 
رحالتِِھ اللَّونیِّة، نصوًصا نثریّةً ت�ت�ق�اط�ُع 
عِر، أشبَھَ بخواطر شعریّ�ٍة  مَع عوالِم الشِّ
الٍت متدفِّقٍة م�ن ان�ت�ع�اش�اِت ب�ھ�ج�ِة  وتأمُّ
اللَّوِن وحنیِن األرِض إلى مرافِئ الذَّاكرِة 
البعیدِة، فیترجُم م�ا ی�ط�ف�ُح م�ن األل�واِن 
ع�ل�ى نص�اع�ِة ال�ورِق، ف�ت�ك�ت�م�ُل ع�ن�َدهُ 
معادلةُ عناق الكلمة مَع اللَّوِن، ك�أنّ�ھ�م�ا 
وج�ھ�ان ل�ع�ش��ٍق واح��د یص�بُّ ف�ي أوجِ 
تألُّقِِھ، في انبعاِث ما یموُر في داخلِِھ من 

 تدفُّقاِت وھجِ اإلبداعِ!
 ).2015ستوكھولم: (

 ِة ا ن ا  ن اّا 

ارا أوج  ا ِو 

 سوید  ال/صبري یوسف 
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 مقدمة :
ب�ی�ن�م�ا  1694یحكى إنھ في احدى اللیالي من 

كان معلم ال�ھ�ای�ك�و األول الش�اع�ر ال�ی�اب�ان�ي 
ماتسوو باشو یلفظ أنفاسھ األخیرة وحی�دا ف�ي 
ظلمة اللیل وحلكة العزلة، وق�د ش�ارف�ت روح�ھ 

ك�ب�ی�ر ل�ھ�ذا   على الوداع األخی�ر، وف�ي ت�ح�د
الموقف الذي یدفع أغلب الناس إل�ى االن�ك�ف�اء 
واالس�ت�س�الم، أخ�ذ ورق�ة ش�ج�رة ك�ان�ت ق��د 

للتو، وكأنھا في تماه واضح مع موت�ھ،  سقطت
  فكتب علیھا :
  مریض وقت ترحالي 

  في الحقول الذابلة   وأحالمي تتجول طافیة 
وإذا كانت ھذه اللحظة القصیرة جدا، والف�ارق�ة 
أیضا ف�ي ح�ی�اة الش�اع�ر، ھ�ي ب�دای�ة ش�ع�ر 
الھایكو، فھي بتعبیر آخ�ر م�وت ت�ح�ق�ق�ت م�ع�ھ 
الحیاة. ومن ثم نستطیع الق�ول إن ھ�ذا الش�ع�ر 
رغم ب�دای�ت�ھ ت�ح�ت ھ�ذه ال�ی�اف�ط�ة ال�ی�اب�ان�ی�ة 
المحدودة استطاع أن یتجاوز الحدود المسی�ج�ة 

ل�ی�دخ�ل  اإلنسان�ي،   والمانعة للثقافة في بعدھا
جغرافیات العالم المترامی�ة دون ج�واز س�ف�ر 

 مدموغ .
ولم یكن لھ في ھذه الھجرة الش�رع�ی�ة، ب�ح�ث�ا 

إنھ زاد الجمال   عن آفاق أرحب، إال زاد واحد؛
مخلوطاً بطبیعة آسرة وحب دافق ل�ل�ح�رف ف�ي 

  تعبیره البسیط عن العواطف االنسانیة.
وطبعا لن تكون الجغرافیة العربیة استثن�اء م�ن 
ھذا، فقد عانق الھایكو، كما سابقیھ، جم�ال�ی�ات 

العربي، ذاك الذي عرف ع�ن�ھ ف�رادت�ھ  الشعر
 واختصاصھ بالمطوالت والقوافي.

فإلى أي حد استطاع الھای�ك�و أن ی�ج�د ل�ن�ف�س�ھ 
موطئ قدم في أرض عربیة تعج بالشعر والنثر 

بتاریخ مجید في االحتفاء بھما خطابة  وتفتخر 
  ونقدا؟  ومقالة وتقریضا

وھل وجد الوافد الجدی�د اح�ت�ض�ان�ا م�ن أھ�ل  
العربیة في ظل تنكر النقاد ل"ال�ھ�ای�ك�و" إل�ى 

اعتبره البعض "فنا قصصیا بكلمات  الحد الذي
  أقل"؟

أوال: ال�ت�ع��ری�ف ب��ال�ھ�ای�ك�و: ال�ھ�ای�ك��و ب�ی��ن  
  "جینكجو" و "كیغو "

تعد قصائد الھایكو قصائد قصیرة تست�خ�دم ل�غ�ة 
للمتلقي نقالً إلحس�اس الش�اع�ر،   حسیة فتقدم

أو صورة أثارت مخیلتھ فھیجتھا ودفعتھ لیبدع 
 تلقائیا.

وھناك من الب�اح�ث�ی�ن م�ن ی�ع�د ال�ط�ب�ی�ع�ة أو 
والت�ج�رب�ة ال�م�ث�ی�رة ال�ت�ي   المشاھدة الجمالیة

یعیشھا الشاعر مصادر أساسیة إللھام ش�اع�ر 
  الھایكو.

ھذا النظام من كتابة الشعر ابت�دع�ھ م�ج�م�وع�ة 
من شعراء الیابان ، وتم تبني ھذه الطریقة في 
الكتابة بكل ل�غ�ات ال�ع�ال�م إل�ى أن وص�ل إل�ى 
العربیة. و تستخدم ھذه القص�ائ�د ف�ي أص�ل�ھ�ا 
لنق�ل ل�ح�ظ�ة ع�اب�رة أو ص�ورة م�ث�ی�رة م�ن 

صورة ضفدع یقفز في بركة م�ائ�ی�ة،   الطبیعة:
ح�ب��ات ب��رد ت��ت��س��اق��ط ع��ل��ى أرض��ی�ة، أو 

مطر تعانق وردة جمیلة، ولعل ھذا س�ر  قطرات
 تفرد ھذا النوع الشعري دون غیره.

ل�ذل�ك ارت�ب��ط ھ�ؤالء الش��ع�راء ب�ال��ط�ب��ی�ع��ة  
كبیراً، فكانوا یداومون عل�ى ال�ت�ج�ول   ارتباطا

اإللھام الشع�ري. وك�ان�ت ھ�ذه  فیھا بحثاً عن 
الج�والت االع�ت�ی�ادی�ة ع�ن�دھ�م ت�ع�رف ب�اس�م 

  "جینكجو".
م�ع ال�م�ذھ�ب   وفي ھذا یبدو التقاط�ع واض�ح�ا

الرومانس�ي ف�ي الش�ع�ر واألدب ال�ذي ش�غ�ف 
بالطبیعة حیث ع�دھ�ا ال�م�ب�دع�ون م�ن�ب�ع�ا  أھلھ

سخیا لتحری�ك دوال�ی�ب االب�داع واش�ع�ال ن�ار 
البوح الخامدة، بل بالغ بعضھم بأن ردھ�ا ح�ال 

وھ�و م�ا ع�اب�ھ ع�ل�ی�ھ�م   للمصائب والمشاكل،
ال�م�ج�ت�م�ع  البعض، وكأن في ذلك ھ�روب م�ن 

المتحضر وتبعاتھ، ومعانقة البدائیة في تجلی�ھ�ا 
   الواضح ارتباطاً بالطبیعة.

أحد شروط الھایكو الكالسی�ك�ي ھ�و أن یض�م 

"كیغو" بالیابانیة أي كلمة ت�دل ع�ل�ى م�وس�م 
من المواسم المعروفة أو تحیل ع�ل�ی�ھ. وی�ق�وم 
شاعر الھایكو أو الھایكیست، عن طریق ألفاظ 
بسیطة بعیدة عن التأنق، بوص�ف ال�ح�دث أو 

ت�ف�ك�ی�ر   المنظر بعفویة مطلقة، ودون تدبر أو
 كما یفعل الطفل الصغیر.  تماما

ألم یقل الشاعر سامح درویش ذات ی�وم ع�ن  
كتابة الھایكو "الھایكو أن تكت�ب ك�ط�ف�ل ل�ك�ن 

  بخبرة شیخ "
   

  یقول الشاعر جمال مصطفى :
 الھالل الذي: 
 یتالمع في غابة الخیزران 

  مجرد منجل  
فتعطي   تنطلق األلفاظ بطریقة عفویة وفوریة،

صورة تك�ون م�ح�س�وس�ة. وف�ی�ھ أیض�ا ی�أخ�ذ 
ال�م�ت�م��رس األح�اس�ی�س وال�م�ش�اع��ر  الش�اع�ر

واالنطباعات المتدفقة داخلھ في حینھا وفورھ�ا 
یصبھا في قالب شع�ري  اللحظي، لیعرف كیف 

 ھایكوي.
 
  یقول بوسون وھو واحد من أعمدة الھایكو:  
  المجروح أصبع البناّء  
یقول الشاعر س�ال�م   وزھور األزالیا الحمراء  

 إلیاس :
   فراشة بیضاء تئن  
  لھب شمعة 
ثانی�ا : ال�ھ�ای�ك�و ال�ع�رب�ي ب�ی�ن ال�م�ح�اف�ظ�ة  

  والتجدید
الھایكو العربي عموما لم یلتزم بضوابط ش�ك�ل 

خرج أیض�اً   قصیدة الھایكو الیابانیة، بل أحیاناً 
عن إطار التصویر الش�ع�ري ال�خ�ال�ص ،إل�ى 
الطرح االیدیولوجي الذي یت�ن�اف�ى م�ع ق�واع�د 

  الھایكو األصلیة.
وھناك من یعد ال�م�ؤس�س األص�ل�ي ل�ق�ص�ی�دة 
ال�ھ��ای�ك��و ال�ع��رب�ي ال�م��ع�روف��ة ك��ذل�ك ب��اس��م 

الش�ع�ری�ة) الش�اع�ر ال�ف�ل�س�ط�ی�ن��ي  (ال�ت�وق�ی�ع�ة
ف�ي قص�ی�دت�ھ  1964عزالدین المناصرة عام 

  المعروفة باسم ھایكو تانكا 
  یقول فیھا المناصرة 
 (ھایكو): 

 یا باب دیرنا السمیك… 
اف�ت�ح ل�ن�ا  الھاربون خلف صخ�رك الس�م�ی�ك  

 نافذة في الروح.
 (تانكا): 
ی�وّزع  أجاب شیخ یحمل ال�ف�ان�وس ف�ي ی�دی�ھ 

على نثار دمنا المسفوك وحین سلّمنا  الشمعات
  علیھ

 ومات .… بكى... واصفرَّ لونھ 
" إن الھایكو لح�ظ�ة ج�م�ال�ی�ة ال زم�ن�ی�ة ف�ي 
قصیدة مصغرة موجزة ومكثفة تحف�ز ال�م�خ�ی�ل�ة 
على البحث عن دالالتھا، وتعبر عن ال�م�أل�وف 
بشكل غیر مألوف عبر ال�ت�ق�اط مش�ھ�د حس�ي 
طبیعي او إنساني ینط�ل�ق ع�ن ح�دس ورؤی�ا 
مفتوحة تتسع لمخاطبة اإلنسان ف�ي ك�ل م�ك�ان، 
من خالل ومضة تأملی�ة ص�وف�ی�ة ھ�ارب�ة م�ن 
عالم مادي ثق�ی�ل م�ح�دود ض�اق ب�أھ�ل�ھ ح�ت�ى 
تركھم باقتتال ومعاناة، بسبب ھی�م�ن�ة حض�ارة 
مادیة استغلت اإلنس�ان وداس�ت ع�ل�ى ك�رام�ة 
روحھ وحرمتھ األم�ن والس�الم. \م�م�ا ج�ذب 
انتباه الشباب الواعي ول�ف�ت ال�م�ب�دع�ی�ن إل�ى 
أھمیة البحث عن السالم الداخلي المفق�ود، م�ن 
خالل االقتراب من الروح وجوس عوالمھا عن 
توحش العصر وت�غ�ّول اح�ت�ك�ارات�ھ وجش�ع�ھ. 

عن صف�اء فض�اءات�ھ�ا وس�م�و ھ�دوئ�ھ�ا   بحثا
عن الالمتناھي في التعامل مع  وتجلیاتھا بعیدا 

رغبات النفس وشھوات الجسد وظ�ل�م ال�ق�وي 
 ¹على الضعفاء" 

وتؤكد الدكتورة بش�رى ال�ب�س�ت�ان�ي ع�ل�ى أن 
األھداف الجمالیة الصرفة وحدھا تح�رك ك�ت�اب�ة 
الھایكو، وأنھ بعید عن االیدیولوجی�ا ب�م�ع�ن�اھ�ا 

 الضیق. 
وھذا ما ال یحترمھ العدید من ك�ت�اب ال�ھ�ای�ك�و 

وكما ت�ق�ول ف�إن�ھ أم�ام   ذلك أنھ،  المعاصرین،
رحابة الجمال وشساعتھ، تندحر االیدی�ول�وج�ی�ا 
بضیقھا ومحدودیتھ�ا. " ول�م�ا ك�ان ل�ل�ف�ن�ون 
أھداف ومقاصد إنسانیة تؤّشر توجھاتھ�ا، ف�إن 
أھداف الھایكو كانت جمالیة رؤیوی�ة، ول�ی�س�ت 
أیدیولوجی�ة ض�ی�ق�ة، وأم�ام ال�ج�م�ال ت�ن�دح�ر 
األیدیولوجیا وتنھار حدودھا وال�ق�ی�ود، ول�ھ�ذا 
كانت حركتھ حرة في اتجاھ�ات ع�دة ول�ع�ل ف�ي 
اختالفھ عن شروط الشعریة المتع�ارف ع�ل�ی�ھ�ا 
عربیا وغربیا م�ا ی�ف�س�ر ب�ع�ض ذل�ك أوال، 

وأشك في ذلك  -یكاد یجمع نقاد الھایكو   وثانیا
أنھ یتسم بسھولة اشتراطاتھ البنی�وی�ة ال�ت�ي  -

تتلخص في كون شروط كتابتھ ال تتسم بالعسر 
والتعقید، بل تتكون بنیتھ م�ن ج�م�ل�ة ش�ع�ری�ة 
تتوزع على ثالثة أسطر ذات تش�ك�ی�ل م�وج�ز 
ب�اق�ت�ص�اده ال�ل�غ�وي وت�ح�رره م�ن م�ل�ح�ق��ات 
التزیین، لكنھا ذات طاقة م�ك�ث�ف�ة ق�ادرة ع�ل�ى 
إطالق دالالت عدة ی�ت�ی�ح�ھ�ا ت�ع�دد ال�ق�راءات 
وتباینھ�ا، وق�د ت�ق�وم ل�غ�ت�ھ ع�ل�ى ال�م�ق�اب�ل�ة 
والتوازي والمفارقات ل�دى م�ق�ارب�ت�ھ�ا ن�ق�دی�ا، 
وعلى اكتنازھا لحظة ج�م�ال�ی�ة یش�ت�ب�ك ف�ی�ھ�ا 
الساكن بالمتحرك وھما یالمسان فاعلیة الم�ادة 
وحیویتھا من خالل مالمسة الوع�ي اإلنس�ان�ي 
لھا، وقدرتھا على البث الدالل�ي ح�ال تش�ك�ی�ل 
العالمة، فالعالمة تتكون من عنصری�ن، م�ادي 
م��ق��روء أو م��ن��ط��وق مس��م��وع، وم��ك��ون 

یعمل بتن�ب�ی�ھ م�ن ال�دال ع�ل�ى تش�ك�ی�ل  ذھني
  .²"   العالمة

 
ال�ذي ی�ع�د  ومن جھ�ة ن�ظ�ر س�ام�ح دروی�ش،

واحدا من أبرز الھایكیست العرب، ول�ھ دی�وان 
ت�ح�ت ع�ن�وان  2015ھایكو أص�دره س�ن�ة 

"خناف�س مض�ی�ئ�ة"، ف�إن أھ�م خص�وص�ی�ات 
الھایكو العربي تتمثل في وجود نفحة غ�ن�ائ�ی�ة 
وجرعة م�ن ال�م�ج�از وحض�ور ذات الش�اع�ر 
بشكل أق�وى م�ن ب�اق�ي ت�ج�ارب ال�ھ�ای�ك�وع�ب�ر 
العالم، یضاف إلى ذلك الخروج على ال�ت�وزی�ع 

) نظ�راً 5-7-5االیقاعي المعروف في الیابان ( 
  العربیة. لخصوصیة اللغة 

ی�ؤك�د س�ام�ح   وفي حدیثھ عن ال�خ�ص�ائ�ص،
درویش على البساطة واآلنیة ألن�ھ الب�د م�ن 
اإلبقاء على روح الھایكو ممثلة ف�ي رك�ی�زت�ی�ھ 
الیابانیتین، فیتحق�ق ال�ت�ج�ل�ي ال�م�رھ�ف ل�ذات 
الھایكست، وتخلیھ عن زخارف ال�ب�دی�ع، دون 
اھمال روح البالغة المتجددة، أیضاً بما یح�اف�ظ 
على ھویة الھایكو التعبیریة، ویبقیھا م�ع�زول�ة 
عن أشكال شعریة متماثلة لكنھا مختلفة، م�ث�ل 
الومضة والشذرة الشعریتان، بل حت�ى ال�ق�ص�ة 
القصیرة جداً التي یمك�ن أن ت�ع�ط�ي ان�ط�ب�اع�اً 

 أحیاناً بأنھا ھایكو. 
م�ق�وم�ات�ھ  لكن شتان بین ھذه وذاك، فللھای�ك�و 

الفنیة والجمالی�ة ال�ت�ي ت�خ�ت�ل�ف ك�ث�ی�راً ع�ن 
 مقومات وجمالیة القصة القصیرة .

وینوه الشاعر إلى أمر مھم وھو أن ثمة الكثیر 
مما یكتب في مشھدنا الشع�ري ال�ع�رب�ي ال�ی�وم 

لذا البد من التمییز بین   مسمى الھایكو، تحت 
 فئات ثالث :

 
 األولى  

تتمثل في أولئك الذین یحاولون كتاب�ة ال�ھ�ای�ك�و 
لقواعده واشتراطاتھ الجمالیة الم�ت�ع�ارف   وفقا

علیھا، بل ویتوقون إلى التج�ری�ب داخ�ل ھ�ذه 
القواعد واالشتراطات، وھ�م م�ن یس�ت�ط�ی�ع�ون 
مض�اھ�اة ش�ع�راء ال�ھ��ای�ك�و ال�ح�ق��ی�ق�ی��ن ف��ي 
الشعریات األخرى، وھم أیض�اً إم�ا أت�وا إل�ى 

شعریة ساب�ق�ة، أو  الھایكو من تجربة وخبرة 
  جاءوا إلیھ من تجارب شعریة أخرى.

 : الفئة الثانیة 
ھ�م م�ن ی�ع�ت��ق�دون أن ال�ھ�ای��ك�و ھ�و ت�ل��ك 

الثالثة، وم�ن ب�ی�ن�ھ�م ش�ع�راء ل�ھ�م   األسطر
أسماؤھم، فت�ب�ت�ع�د قص�ائ�دھ�م ع�ن ال�ھ�ای�ك�و، 
لتنتمي إلى أشكال شعریة قری�ب�ة م�ن ال�ھ�ای�ك�و 

التكثیف، م�ث�ل الش�ذرة وال�ومض�ة  من حیث 
 والحكمة وغیرھا من األنواع األدبیة القصیرة.

ویسھم ھؤالء ف�ي خ�ل�ط أوراق ھ�ذا ال�ن�وع 
الشعري ویشكلون ذریعة لمن یرفضون وج�ود 

  رقعة الشعریة العربیة. الھایكو ضمن 
 

 أما الفئة الثالثة 
فھي تلك المح�اوالت ال�ت�ي ت�ق�وم ب�ھ�ا ف�ئ�ات 
عریضة من الشباب على سبیل اك�ت�ش�اف ھ�ذا 
اللون الشعري واالقتراب من عواملھ وتقنیاتھ. 
ھنا یرى درویش أن�ھ "ف�ي اق�ب�ال ھ�ذه ال�ف�ئ�ة 
على تجربة كتابة الھایكو أمراً إیج�اب�ی�ا، ع�ل�ى 
اعتبار أن اللغة ھي في النھایة ملك عام ی�ت�اح 

وأن كتابة وتذوق الھ�ای�ك�و   بھ التعبیر للجمیع،
قد یشكالن مدخالً لالقتراب من الشعر عموماً" 

اس�ت�ع�ادة الش�ع�ر  وبالتالي فإن ذلك یس�ھ�م ف�ي
  العربي جمھوره، بحال أو أخرى.

ومن شعراء الھایكیست في الجزائر أیضا نذكر 
الشاعر عاشور فني صاحب " ما بین غیابی�ن 
نلتق�ي "و م�ج�وع�ة "أع�راس ال�م�اء" ال�ت�ي 
صدرت بلغت�ی�ن : ال�ع�رب�ی�ة وال�ف�رنس�ی�ة س�ن�ة 

 رائدة في ھذا المجال. . وتعتبر تجربتھ 2003
یقول عنھا للجزیرة نت: "كان ذل�ك ھ�اجس�ي 
في كتابة القصیدة بعیداً عن االطناب والوصف 
الخارجي، معتقدا أن ھناك رسما سابقا للكت�اب�ة 
یتعین ازاحة الغبار عنھ بالكلمات، على ع�ك�س 

 ما ھو شائع أن الكتابة رسم بالكلمات. 
لقد ساعدتني أسفاري عبر اللغات وعبر العالم 

الش�ع�ری�ة ف�ي  وقراءاتي المس�ت�م�رة ل�ل�ت�ق�ال�ی�د
الثقاف�ات ال�م�خ�ت�ل�ف�ة ب�االط�الع ع�ل�ى ت�ج�رب�ة 

 ³النفس، ذلك ھو روح الشعر "  -القصیدة 
یتابع " في كتابة الھایكو تختفي تقالید البالغة 
التقلیدیة من استعارة وك�ن�ای�ة وتش�ب�ی�ھ، ا�ن 

الجمال الحي المباش�ر ل�ل�ب�الغ�ة ال  الرھان ھو 
  صورتھا العربیة ".

  یقول فني في أحد األبیات: 
  "إنني أحفر األفق شوقاً لزرقتھا العالیھ 
وأصّوب أوردت�ي ض�د ھ�ذا ال�زم�ان، وأن�زف  

 كالساقیھ".
وف�ي ت�ع�ل�ی�ق ع�ل�ى م�ن�ح�اه الش�ع�ري ی�ق��ول 

  عبدالرزاق بوكبة
"القصیدة عند عاشور فني لیست رقصا باللغة 
وعلیھا لتوسل صورة تثیر التصفیق، ب�ل ھ�ي 

وجودیة عمیقة یخلقھا ال�ت�أم�ل وت�خ�ل�ق�ھ  حالة 
  في الوقت نفسھ". 

 
  ھوامش ومراجع معتمدة  

. د .بشرى البستاني " الھایكو العربي ب�ی�ن 1
البنیة والرؤى مثبت في موقع م�ج�ل�ة رس�ائ�ل 

  الشعر.
    Poetry letters. Com/mag.  

  . المرجع السابق 2 
. حوار مع الشاعر سامح دروی�ش ل�ف�ائ�دة 3 

تحت عنوان "الھایكو أن تك�ت�ب   الجزیرة نت.
دج�ن�ب�ر 2بخبرة عجوز" بت�اری�خ   كطفل، لكن

  حاوره عبدالمجید أمیاي وجدة. - 2018
.مقال تح�ت ع�ن�وان "الش�اع�ر ال�ج�زائ�ري 4

عاشور فني والتحل�ی�ق ب�ال�ل�غ�ة" ع�ب�دال�رزاق 
  بوكبة على موقع

 .  2014أبریل  5الجزیرة نت مثبت بتاریخ 

 عبدهللا علي شبلي
 المغرب 

ا و ا ؤا ر  ا 



یقترن ذكر أوراق البردي دائما بذكر مصر القدی�م�ة،  
حیث أن المصریین القدماء كانوا أول من اھت�دى إل�ى 
صنع صحائف للكتابة م�ن ال�ل�ب�اب ال�داخ�ل�ي ال�ل�زج 
لقصب البردي، الذي ینمو في مصر ضمن مس�اح�ات 
شاسعة، من مستنقعات الدلتا على وجھ ال�خ�ص�وص، 
وفي بعض جھات من إقلیم الفیوم منذ عصور ب�ال�غ�ة 
القدم. عندما نتذكر أوراق البردي م�ن ح�ی�ث مص�در 
م�ھ�م، م�ن مص�ادر ال�م�ع�رف�ة ال�ت��اری�خ�ی�ة وال�ت��راث 
الحضاري القدیم، ی�ت�ب�ادر إل�ى ال�ذھ�ن ع�ل�ى ال�ف�ور 
عص�ور ال��ت��اری��خ ال�م��ص��ري ال��ق��دی�م، م��ن��ذ ال��دول��ة 
الفرعونیة القدیمة، بل ربما منذ عصر بدایة اآلسرات 
حتى بدایة العصر اإلسالمي، أي ع�ل�ى م�دى زم�ن�ي 
یزید على األربعة األف م�ن الس�ن�ی�ن، ت�م�ی�ز عص�ر 
تكوین اآلسرات بمیزتین، أولھما أن ذلك الع�ص�ر ھ�و 
الذي بدأ فیھ المصري مرح�ل�ة ال�ت�وح�ی�د الس�ی�اس�ي، 
ثانیھما أنھ العصر الذي بدأت فیھ عملیة تدوین اللغ�ة 
المص�ری�ة ال�ق�دی�م�ة (ال�ھ�ی�روغ�ل�ی�ف�ی�ة، م�ن اض�ط�ر 

  المصریین القدماء من إیجاد وسیلة للكتابة.
ویصنع الورق من نبات اسمھ البردي، الذي ینمو في 
الدلتا وعلى ضفاف ال�ن�ی�ل وال�ت�رع، وأول اس�ت�خ�دام 
لورق البردي كان ف�ي مص�ر ال�ق�دی�م�ة، وھ�و ن�ب�ات 
طویل من جنس الُسعد تمتد سیقانھ إلى أع�ل�ى، وھ�ي 
ذات مقطع مثل�ث الش�ك�ل، وأزھ�اره خ�ی�م�ی�ة الش�ك�ل 

 ویرتفع نبات البردي من خمسة إلى تسعة أمتار.
النبات ینمو في أنحاء قلیلة متفرقة من العالم ال�ق�دی�م 
غیر مصر، وان شعوبا غیر ال�م�ص�ری�ی�ن ق�د ع�رف�ت 
استخدام ھذا النبات في أغراض أخرى، غیر صناع�ة 
أوراق الكتابة، (ومن ھؤالء أھل صقلی�ة وف�ل�س�ط�ی�ن 
وشرقي السودان)، والمصری�ی�ن وح�دھ�م ھ�م ال�ذی�ن 
ابتكروا ھذه األوراق واحتكروھا وجعلوا منھا س�ل�ع�ة 
رائجة للتصدیر إلى العالم الخارجي ردحا طوی�ال م�ن 
الزمان، وانتقلت بعدھا ف�ي ال�ع�ص�ور ال�ق�دی�م�ة إل�ى 
فلسطین وصقلیة، واستخدم ال�ورق ف�ي ك�ل ن�واح�ي 
مناطق البح�ر ال�م�ت�وس�ط، وب�ع�ض م�ن�اط�ق أوروب�ا 

 وجنوب غربي آسیا.
الفافیر أو ورق البردي الذي است�خ�دم�ھ ال�م�ص�ری�ی�ن 
القدامة لكتابة ال�ھ�ی�روغ�ل�ی�ف�ی�ة، وتس�ج�ی�ل أح�داث�ھ�م 
وعلومھم وآدابھم، والفافیر معرب الیونانیة المنقولة 

عا) وھو إضافة إلى ال�ف�رع�ون، -فر-من المصریة (فا
 أي ما ھو ملكي فقد كان صنعھ حكرا على الملوك.

قصة االھتمام بالبریات العربیة تأتي أولى اإلش�ارات 
م، ح�ی�ن�م�ا ع�ث�ر 1824حولھا، فیما ح�دث ف�ي ع�ام 

الفالحین في م�ن�ط�ق�ة س�ق�ارة ال�ت�اب�ع�ة   مجموعة من
لمحافظة الجیزة بمصر، على إبریق صغیر من الفخار 
وجدوا بداخلھ بردیتان عربیتان، وصلت�ا ب�ط�ری�ق أو 
بآخر إلى القنصل الف�رنس�ي ف�ي ال�ق�اھ�رة (ب�رن�اردو 
دروفیتي)، الذي سلمھما بدوره إلى أح�د ال�م�ھ�ت�م�ی�ن 
باآلثار اإلسالمیة وھو (سلفستر دي س�اس�ي،) ال�ذي 

اعتنى بھا مع بردیات أخرى وصلت إلیھ من القنص�ل 
اإلنجلیزي (ھنري ست)، كل ھذا تحت عن�ای�ة ال�م�ل�ك 

 لویس الثامن عشر.
وتال ذلك عثور الفالحین على لفائ�ف ال�ب�ردي، ال�ت�ي 
اشتراھا الرایخ األل�م�ان�ي (ج ت�راف�رس) ب�ال�ق�اھ�رة، 
ولعب دوراً كبیراً في تھریب وسرق�ة ھ�ذه ال�ب�ردی�ات 
إلى متحف اللوفر بألمانیا، وتال ھذه العملیة، عملیات 
أخرى من التھریب للفائف البردي التي عث�ر ع�ل�ی�ھ�ا 
في عدة أماكن من مصر، وكان�ت ھ�ذه ھ�ي ال�ب�دای�ات 

 األولى لالھتمام بالبردیات العربیة.
ت��ق��ول ال��دك��ت��ورة ف��رخ��ن��دة حس��ن، ف��ي ك��ت��اب��ھ��ا 

حاول ال�م�ص�ری�ون « "التكنولوجیا المصریة القدیمة"
القدماء الوصول إلى طریقة أسھل تمكنھم من تسجیل 
معالم حضارتھم، وھو ما كان الحافز للذي دف�ع ب�ھ�م 
لیس ف�ق�ط إل�ى اخ�ت�راع ال�ورق م�ن ن�ب�ات ال�ب�ردي 
المنتشر بدرجة في الدلتا، بل أیًضا إلى ابتكار الع�دی�د 

 .«من مستلزمات الكتابة وأدواتھا
ورق البردي ابتكره قدماء المصریین، لیدونوا ع�ل�ی�ھ 
وثائقھم وما وصلوا إلیھ م�ن رق�ي حض�اري رف�ی�ع، 
وفضل ھذا الورق على الحض�ارة اإلنس�ان�ی�ة ع�ظ�ی�م، 
فقد حفظ ثروة ھائلة م�ن ال�م�ع�ارف وال�ع�ل�وم، ال�ت�ي 
توصل إلیھا ال�م�ص�ری�ون ال�ق�دم�اء وغ�ی�رھ�م، ف�م�ن 
مخطوطات البردي عرف أن المصریین ال�ق�دم�اء ھ�م 
أول من وضع التقویم الشمسي ال�ذي ال ی�زال م�ت�ب�ع�ة 
في أرجاء المعمورة، وأنھم أول من ألف بردی�ات ف�ي 
الجراحة والطب الظاھري وبعض قواعد علم الحساب 
ومبادئ الجبر وھندسة المسطحات والمجسم�ات م�م�ا 
لم تعرفھ أوروبا إال بعد ذلك ثالث�ة آالف ع�ام. أش�ھ�ر 
مجموعات البردیات الفرعونیة التي ت�م اك�ت�ش�اف�ھ�ا: 
بردیة القروي الفصیح، وقصص سنوحي، وب�ردی�ات 
 األناشید الدینیة، وبردیة وستكار أو خوفو والسحرة.

وتعتبر بردیة "آني" من أشھر البردیات التي تحتوي 
على كتاب الموتى الفرعوني الشھیر، بتعاویذه ال�ت�ي 
تنتصر للحیاة وتقھر الموت، وتؤھل ل�ل�ت�م�ت�ع ب�ح�ی�اة 
أبدیة لیس من ورائھا فناء، وصارت بردیة آني اآلن 
من أشھر البردیات المعروضة في المتحف البریطاني 
في لندن، وتعتبر سجالً حافالً عن معتقدات المصریین 

 القدماء عن عالم اآلخرة.
والبردیات الطبیة المصریة ھي النصوص ال�ق�دی�م�ة، 
التي تعطي لمحة عن اإلجراءات الطبیة وتفاصیل عن 
األم��راض وال��ت��ش��خ��ی��ص وال��ع��الج، وال��ذي ش��م��ل 
العالجات العشبیة، الجراح�ة، وال�ت�ع�اوی�ذ الس�ح�ری�ة، 

ھناك المزید من الب�ردی�ات ال�ط�ب�ی�ة، ول�ك�ن  یعتقد أن
 الكثیر قد فقد بسبب سرقة القبور.

ول�ع�ل ال�ب��ردي ق�د یس�اع��د ع�ل��ى ان��ت�ش�ار ال�ك��ت�اب��ة 
وتطورھا، إذ كانت مھنة الكتابة من المھن المرموق�ة 
في مصر القدیمة، وكان الم�ل�وك واألم�راء وال�ن�ب�الء 
وال��ت��ج��ار یس��ت��خ��دم��ون ال��ك��ت��ان ل��ح��ف��ظ س��ج��الت��ھ��م 
وحساباتھم وقراراتھم ووث�ائ�ق�ھ�م. وك�ث�ی�را م�ا ك�ان 
اآلباء یوصون أبناءھم بأن یتعلموا الكتابة ألنھا مھنة 
تضمن لھم المكانة الرفیعة والحیاة الرغدة وال�م�رك�ز 
المرموق في المجتمع، وكان�ت م�ك�ت�ب�ة اإلس�ك�ن�دری�ة 

تض�م ن�ح�و  «یولیوس ق�ی�ص�ر»القدیمة التي أحرقھا 
ثمانمائة ألف مجلد من ورق البردي، كذلك عرف من 
أوراق البردي أن المصری�ی�ن ال�ق�دم�اء ھ�م أول م�ن 

 اكتشف القلم والحبر األسود.
انتشر ورق البردي في العالم القدیم انت�ش�اراً واس�ع�اً 
شمل مصر وس�وری�ة وال�ی�ون�ان وإی�ط�ال�ی�ا وس�واھ�ا 
واستعمل لكتابة الم�خ�ط�وط�ات وال�وث�ائ�ق وغ�ی�رھ�ا، 
ووجدت في مقابر الملوك ال�م�ص�ری�ی�ن أوراق ب�ردى 
علیھا كتاب�ات ف�ي أی�دي ال�م�وم�ی�اء، وی�وج�د ب�ع�ض 

  المومیاء لفت أجسامھم بھذا الورق.
وقد عرف األشوریون ورق البردي وس�م�وه "قص�ب 

مصر". وأك�د ال�م�ؤرخ اإلغ�ری�ق�ي ھ�ی�رودوت�س أن 
البردي وصل الجزر الیونانیة ودعي بالجلد أو الرق، 
واستعمل في أثینا على نطاق واسع ب�دءاً م�ن ال�ق�رن 
الخامس قبل المیالد. ووجد إنجیل ی�وح�ن�ا، وھ�و أول 
األناجیل المكتوبة عل�ى ورق ال�ب�ردي، وت�ع�ود ھ�ذه 
الوثیقة الدینیة المھمة جداً إل�ى ال�ق�رن ال�ث�ان�ي ب�ع�د 
المیالد، كما وجد دستور أثینا مسجالً ع�ل�ى ال�ب�ردي، 
واكتشفت بعض محاورات أرسطو ع�ل�ى ھ�ذا ال�ورق 
في القرن التاس�ع عش�ر م�ی�الدي، ت�وس�ع اس�ت�ع�م�ال 
البردي في العھد الروم�ان�ي، وأص�ب�ح یس�ت�ع�م�ل ف�ي 
صناعة الكتب وفي المراسالت والوث�ائ�ق ال�ق�ان�ون�ی�ة 

 وكذلك في العقود التجاریة.
ھناك ثمانیة أنواع من ورق البردي یتمیز بعضھا عن 
بعض نوعیة وقیاس�اً، وك�ان ال�ن�وع األفض�ل یس�م�ى 
"كارتا ھ�ی�ر ات�ك�ا" ث�م ت�ب�دل اس�م�ھ�ا إل�ى "ك�ارت�ا 
أوغسطا" تیمناً باإلمبراط�ور ال�روم�ان�ي أغس�ط�س، 
وتدرجت بعدھا أنواع الورق ون�وع�ی�ت�ھ وص�والً إل�ى 
النوع الثامن والذي عرف بالورق العادي، وأضی�ف�ت 
في أیام اإلمبراطور كلودیوس نوعی�ة ت�اس�ع�ة، ظ�ل�ت 
مصر تنتج ورق البردي على نطاق واسع بعد ال�ف�ت�ح 
العربي، ولكن مع ظھور الورق الحدیث في ال�ق�رن�ی�ن 
الثامن والتاسع میالدي انحصر استعمال ورق البردي 
بشكل كب�ی�ر، وأص�اب�ھ غ�ی�اب ش�ب�ھ ت�ام ف�ي ال�ق�رن 

  العاشر.
لم تقتصر زراعة البردي على مصر وحدھا، فقد زرع 
في إیطالیا قرب بحیرتي تراسیمیني وأترویا، وأدخ�ل 
البردي السوري إلى صقلیة، وكان ھذا األخیر أط�ول 
من البردي المصري، وصنع منھ في صقل�ی�ة ال�ورق 

إلى تركی�ا وأوروب�ا، ول�ك�ن زراع�ة  الذي كان یصدر
البردي وتصنی�ع�ھ اخ�ت�ف�ى م�ن إی�ط�ال�ی�ا ف�ي ال�ق�رن 

 السادس عشر.
ویذكر أن الكھنة ك�ان�وا ی�ت�خ�ذون م�ن�ھ م�ادة لص�ن�ع 
صنادلھم، كما أن السیق�ان ك�ان�ت تس�ت�ع�م�ل ف�ي س�د 
الشقوق بین ألواح المراكب، وكان نبات البردي إل�ى 
جانب ذلك یس�ت�خ�دم ف�ي ب�ن�اء ال�زوارق الش�راع�ی�ة 
الصغیرة الخفیفة السریعة التي تصلح ل�ل�م�الح�ة ف�ي 
البرك والمیاه الضحلة وفي میاه نھر النی�ل ال�ع�م�ی�ق�ة 
على حد سواء. وقد حظي الب�ردي ل�دى ال�م�ص�ری�ی�ن 
القدماء بمكانة رفیعة فزخرفوا معابدھم بنماذج بدیعة 
من أوراقھ ومن أزھاره التي تسمى أزھار ال�ل�وت�س، 
واتخذت أعمدة المعابد وتیجانھا شكل س�اق ال�ب�ردي 

 التي تنتھي بزھرة ذات أھداب ناعمة.
بمدلول�ھ ال�ع�ام،  papyrologyویتناول علم البردي 

دراسة كل ما ھو مكتوب عل�ى أوراق ال�ب�ردي، ب�أي 
لغة من ال�ل�غ�ات، س�واء ف�ي ذل�ك ال�ل�غ�ة ال�م�ص�ری�ة 
القدیمة، (بخطوطھا الھیروغ�ل�ی�ف�ی�ة وال�ھ�ی�راط�ی�ق�ی�ة 
والدیموطیقیة)، أم الیونانی�ة وال�الت�ی�ن�ی�ة وال�ق�ب�ط�ی�ة 

الخ. لك�ن … واآلرامیة والعبریة أم العربیة والفارسیة
عندما یذكر علم البردي الیوناني فانھ یعنى بالتح�دی�د 
تلك البردیات المدونة باللغة الیونانیة، وھ�ي ت�غ�ط�ى 
فترة من التاریخ المصري تبدأ بدخول اإلسكندر مصر 

وتمتد إلى ما بعد الفتح اإلسالم�ي ب�ن�ح�و ق�رن�ی�ن م�ن 
  الزمان.

بردیات شتى، لھا جمیعا طبیعة الوثیق�ة، وھ�ذه ت�ھ�م 
المؤرخین في المق�ام األول، وم�خ�ص�ص�ة ب�ال�ح�دی�ث 
بصفة كونھا مصدر األول لل�م�ع�ل�وم�ات، ع�ن ت�اری�خ 
مصر في عصر الرومان، ولبیان مدى أھمیة الوثائق 
البردیة لتلك الفترة اذا ك�ان ال�م�ش�ت�غ�ل�ون ب�ال�ت�اری�خ 
القدیم، قد اعتادوا تصنیف مصادرھم التاریخیة بوجھ 
عام إلى قسمین ھما الم�ص�ادر األدب�ی�ة ال�ت�ي تش�م�ل 
مؤلفات الكتاب القدامى كالمؤرخین ال�ذی�ن ع�اص�روا 
األحداث أو ع�اش�وا وك�ت�ب�وا ع�ن�ھ�ا ب�ع�د ف�ت�رة م�ن 
وقوعھا، والجغرافی�ی�ن وال�رح�ال�ة وك�ت�اب ال�ت�راج�م 
والسیر وال�خ�ط�ب�اء و الش�ع�راء و ف�ال�س�ف�ة ال�ح�ك�م 
والسیاسة، ثم المصادر الوثائقیة الت�ي تض�م ف�روع�ا 
ھ�ي ع�ل��وم األث�ار، وال�ن��ق�وش وال��ن�ق��ود وال��ب��ردي، 

)، ح�ی�ث ك�ان ostracaوشقف�ات أث�ری�ة مص�ری�ة (
المصریون القدم�اء یس�ت�خ�دم�ون أي س�ط�ح ص�ال�ح 
للكتابة، أو یرسمون علیھ. فقد ك�ان�ت الش�ق�ف�ات م�ن 
المواد المتوفرة واستغلوھا بكثرة، كما اس�ت�خ�دم�وھ�ا 
في كتابة خطاباتھم أحیانا ب�دال م�ن أوراق ال�ب�ردي، 
ومنھا ما كتبوا علیھ وصفات ط�ب�ی�ة وك�ان ال�ت�الم�ی�ذ 
یستخدمون الق�ط�ع ال�ح�ج�ری�ة ال�م�س�ت�وی�ة وش�ق�ف�ات 
األوعیة الفخاریة المك�س�ورة ف�ي ت�ع�ل�م�ھ�م ال�ك�ت�اب�ة 

 والحساب.
وتتم صناعة ورق البردي بأن تقطع سیق�ان ال�ب�ردي 
في المزارع بمدى كبیرة بعنایة فائقة حتى ال تصیبھا 
أیة كدمات من شأنھا أن تضر بلب الساق الذي یعتبر 
قوام صناعة ورق البردي. ثم تقص األجزاء السف�ل�ى 
الغلیظة من السیقان على طول قدمین ویسلخ لحاؤھ�ا 
حتى ینكشف اللب الناصع البیاض ال�ذي ی�ق�ط�ع إل�ى 
شرائح طویلة ذات سمك واحد تقریبا وی�ب�ل�غ ع�رض 
الشریحة منھا نحو أربعة سنت�ی�م�ت�رات وھ�و ع�رض 
ك�ت�ل�ة ال�ل�ب. وت�ج�ف�ف ھ�ذه الش��رائ�ح وت�وض�ع ف��ي 
مستودعات خاصة الستعمالھا في المس�ت�ق�ب�ل. وع�ن�د 
استعمالھا في صناعة ورق البردي تنقع مرات عدیدة 
في الماء في أحواض مطلیة بالمینا ومص�ن�وع�ة م�ن 
الخزف الصیني ثم تخفق بمطرقة خشبی�ة أو ت�وض�ع 
على منضدة مغطاة بق�م�اش ن�ظ�ی�ف وت�م�رر ع�ل�ی�ھ�ا 
أسطوانة. وتتكرر عملیة النقع والخفق حتى ت�ت�ش�ب�ع 
الشرائح تماما بالماء. وبھذه الطریقة یمكن التخل�ص 
من العناصر العضویة الغریبة غیر المرغ�وب ف�ی�ھ�ا، 
ومن ثم تبرز األلیاف النسیج�ی�ة م�ن الش�رائ�ح ال�ت�ي 
تغدو جاھزة لعمل صحائف منھا. ویقص ب�ع�ض ھ�ذه 
لشرائح إلى طول أربعین سنتیمتر وبعضھا اآلخر إلى 
طول ثالثین سنتیمترا وھي األطوال التي كانت علیھ�ا 

 صحائف البردي في العصور القدیمة.
 المصدر

محاضرات في أوراق البردي ال�ع�رب�ی�ة أدول�ف ج�رو 
  ھمان

الدكتورة فرخندة حس�ن، "ال�ت�ك�ن�ول�وج�ی�ا ال�م�ص�ری�ة 
 القدیمة ".
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 *التقدیم:

لفتت انتباھي وأنا ابحث عن أدبائنا المن�س�ی�ی�ن 

صورة لفتاة تق�ف ال�ى ج�ان�ب ش�اع�ر ال�ع�راق 

العراق والعرب المرحوم الشیخ عبد ال�م�ح�س�ن 

الكاظمي رحمھ هللا.وبعد ال�ب�ح�ث وج�دت ان�ھ�ا 

صورة لكریمتھ الشاعرة المرحومة رباب ع�ب�د 

المحسن الكاظمي. فأثارت تلك الص�ورة ع�ن�دي 

الرغبة في البحث عن ھذه الش�اع�رة ال�ت�ي ق�د 

نساھا الكثیر وقد الیعرفھا الكثیر. وما أن ب�دأت 

البحث حتى ازداد یقیني بأن العراق من�ج�م م�ن 

الكنوز الحصر لھا وال عد. دعائي أن ی�وف�ق�ن�ي 

هللا في البحث عن تلك ال�ك�ن�وز واع�ادت�ھ�ا ال�ى 

 ذاكرة الجیل قدر ما استطعت ومن هللا التوفیق.

 

  االسم والوالدة

لش�اع�ر   الدكتورة رباب ال�ب�ن�ت ال�ك�ب�رى  ھي

ع��ب��د ال��م��ح��س��ن   ال��ع��رب وش��اع��ر االرت��ج��ال

 الكاظمي ابن الكاظمیة ببغداد. ومن أم تونسیّة.

ولدت في القاھرة في الثاني والعشرین م�ن آب 

م . بع�د ل�ج�وء وال�دھ�ا ال�ى مص�ر 1918سنة 

لھ ل�م�واق�ف�ھ   ھربا من تھدید االحتالل العثماني

الوطنیّة وال�ق�وم�یّ�ة. نش�أت الش�اع�رة وح�ی�دة 

ألبویھا بعائلة فقیرة .لكنّھا تألقت ب�م�ا اس�ت�ق�ت 

 من والدھا من علم وأدب .

 

 زواجھا وأوالدھا:

ت��زوج��ت الش��اع��رة م��ن ق��ن��ص��ل ال��ع��راق 

الدبلوماسي حكم�ت ال�ج�اد رج�ي   باإلسكندریة

و ولدت منھ ول�دھ�ا ال�ذي اس�م�ت�ھ   1939عام 

على اسم والدھا الشاع�ر ع�ب�د ال�م�ح�س�ن وق�د 

 ببنت اسمتھا لبنى. 1947رزقت عام 

 

 دراستھا :

التحقت بكلیة طب االسنان ف�ي ال�ق�اھ�رة س�ن�ة 

بعد ذلك انتقل زوجھا م�ن االس�ك�ن�دری�ة  1946

الى باریس فحولت دراستھا الى جامعة باری�س 

ص�ح�ب�ت  1950فتخرجت طبیبة اس�ن�ان س�ن�ة 

زوجھا الى امیركا فعملت في مستشفى ج�ورج 

ت�اون ف�ي واش�ن��ط�ن وحص�ل��ت ع��ل�ى ش�ھ��ادة 

اختصاص في امراض اسنان االطف�ال واخ�رى 

 1954من جامعة ھاورد. ف�ي ش�ھ�ر آب ع�ام 

عادت الشاعرة الطبیبة الى بغداد ح�ی�ث ت�ع�ی�ن 

زوجھا مدیراً عاماً ب�دی�وان وزارة ال�خ�ارج�ی�ة 

وعینت الشاعرة طبیبة في مست�ش�ف�ى ال�ط�الب 

اصبح�ت رئ�ی�س�ة قس�م  1955ببغداد وفي عام 

بعد ذلك غ�ادرت ال�ع�راق  طبابة شعبة االسنان.

 نھائیاً وأقامت مع ابنتھا لبنى في بریطانیا.

 

 رباب والشعر :

بدأت رباب ن�ظ�م الش�ع�ر بس�ن م�ب�ك�رة .وك�ان 

شعرھا یتسم بق�وت�ھ وج�زال�ة ال�ف�اظ�ھ وك�ان�ت 

اغلب قصائدھا قصائد وطنیّة وقوم�ی�ة م�ت�أث�رة 

بوالدھا الذي كان مثلھا األعلى انسانا وشاعرا. 

غیر أن مایؤخذ عنھا بأنھا كانت مقلّة بنشر م�ا 

 تنظمھ من الشعر وما تكتبھ من النثر.

 

 عالقة الشاعرة بأقرانھا من جیلھا

تعرفت الدكتورة رباب الكاظمي على شخصیات 

علمیة وأدبیة في مصر والعالم ال�ع�رب�ي، ف�ف�ي 

مصر عندما استقر والدھا الشاعر عبدالمحسن 

الكاظمي و وث�ق�ت ص�ل�ت�ھ ب�ف�رس�ان ال�ب�الغ�ة 

( البارودي وعلي یوسف، والرف�اع�ي، واح�م�د 

شوقي ) وع�ل�ى رأس ف�رس�ان ال�دی�ن (االم�ام 

مح�م�د ع�ب�دة) وع�ل�ى رأس الس�ی�اس�ة (س�ع�د 

زغلول) وغیرھم الكثیر، فقد تعرفت ال�دك�ت�ورة 

رباب على تلك الشخصیات مما ج�ع�ل�ھ�ا ت�ح�ت�ل 

مكانة علمیة وأدبیة ، فات�ج�ھ�ت ل�ن�ظ�م الش�ع�ر 

على صفحات الصحافة الم�ص�ری�ة ك�األھ�رام ، 

كوكب الش�رق وال�م�س�اء ، وك�ان�ت ال�دك�ت�ورة 

رباب مخلصة ووفیة لزوجة سعد زغ�ل�ول ب�ع�د 

وفاة زوجھا وقالت ف�ی�ھ�ا ش�ع�را ی�ن�ب�ع�ث م�ن�ھ 

 الصدق في الوفاء واإلخالص والمحبة.

یقول فیھا الناقد الشاعر صالح جودت : تأث�رت 

رباب الكاظمي بروح أب�ی�ھ�ا ل�وال ت�ل�ك ال�روح 

الرقیقة التي تبدو في شعرھ�ا ل�ك�ن دی�ب�اج�ت�ھ�ا 

العربیة ھي من النماذج ال�ع�ال�ی�ة ل�ل�ش�ع�راء ال 

 للشاعرات.

 

 دواوین والدھا :

جمعت رباب دواوین وال�دھ�ا األرب�ع�ة ب�م�ج�ل�د 

 –أنیق بالل�غ�ات ال�ت�ي ت�ت�ق�ن�ھ�ا (اإلن�ج�ل�ی�زی�ة 

 الروسیة). –الفرنسیة 

 والعربیة طبعا ..

 

 اإلنتاج الشعري

جمع عبدالرحیم محمد علي شع�رھ�ا وب�ع�ض  -

ونش�رھ�ا  -رسائل أو لقاءات  -كتاباتھا النثریة 

ال�م�ط�ب�وع ف�ي  «رب�اب ال�ك�اظ�م�ي»في كتابھ: 

)، وشعرھا ینب�س�ط ع�ل�ى ن�ح�و 1969النجف (

)، 126  -  49سبعین صفحة م�ن ال�ك�ت�اب (ص

ویعود تاریخ القصائد إل�ى م�ا ق�ب�ل وف�اة وال�د 

) وق�د أل�ق�ى ھ�ذا ب�ظ�الل م�ن 1935الشاعرة (

الشك في نسبة القصائ�د إل�ی�ھ�ا، وأن�ھ�ا ص�وت 

أبیھا، وثمة قصیدة وحیدة وجھتھا إل�ى ج�م�ال 

عبدالناصر، ال تعطي ق�ن�اع�ة ب�وج�ود م�وھ�ب�ة 

جادت بقصائد من قبل. تتج�اوب أش�ع�ارھ�ا م�ع 

مجریات الحیاة في مصر، ومناسباتھا الوطن�ی�ة 

والسیاسیة، وفي ھذه القصائد قوة لفظ وإحك�ام 

معنى وتماسك بناء وجاللة تصویر.. وتمجیدھا 

لسعد زغلول ی�خ�ت�ل�ف ك�ث�ی�ًرا ع�ن ت�م�ج�ی�دھ�ا 

لعبدال�ن�اص�ر، ف�ھ�ل ھ�و ف�ع�ل ال�زم�ن وف�روق 

الحاالت ال�ن�ف�س�ی�ة، أم أن ی�ًدا ك�ان�ت ت�ت�دخ�ل 

 بالتھذیب والمراجعة؟!

 

  وفاتھا :

 .1998توفیت الشاعرة في بریطانیا عام 

 

 أنت الھدى نماذج من شعرھا:

    عـلـُم الجھـاِد عـلـــــــــــــــیَك ممتدُّ 

  بنٌد یرفُّ بجنـبـــــــــــــــــــــِھ بندُ 

  وشمـوُسھ فـي الكـوِن مشــــــرقةٌ 

  یبـدو سنـاھـا أیـنمـا تبـــــــــــــدو

  أنـَت الھُدى إّما دنــــــــــــــــا ونأى

       أنــــــــــــــــَت الجالُل یروُح أو یغد

 فجـمـاُل وجھَك مـــــــــــــــــا لھ َشبَھٌ 

  وجالُل قـدِرَك مـــــــــــــــــــا لھ حدّ 

  النـاُس تستبقـي رضـاَك لھـــــــــــا

  واألفُق ال برٌق وال رعــــــــــــــــــد

  یـوَم الجھـاِد شذاَك عـاد بــــــــــــــھ

ْند   بـیـن الریــــــــــــــاِض الغاُر والرَّ

  مـا قـابـلـْتَك الریُح نــــــــــــــادیةً 

  إال وفـاَح الطــــــــــــــــــیُب والنَّدّ 

  فإذا بعـدَت فـِورُدنـــــــــــــــــا ُغصصٌ 

  وإذا دنـوَت فعـیُشنـــــــــــــــــا رغد

  الـبعـُد قـرٌب أنـــــــــــــــــَت تُنشئُھُ 

  والقـرُب إن لـــــــــــــــــم تُنِشھ بُْعد

  وّد الكریـُم لقـــــــــــــــــاَك مغتبطًا

  وقَلى لقـاَك األألم الــــــــــــــــوْغد

  فـنـواظُر األحـبـاِب شـــــــــــــــائمةٌ 

  وعـیـوُن أعـداِء السنـــــــــــــــا ُرْمد

  ولقـد تقـابـَل مـن ھـًوى وجــــــــــــًوى

  فرُح القـلـوِب لـدیَك والـوجـــــــــــــد

  فـالنـوُر ذا بـیـَن الــــــــــــورى قبسٌ 

  والنـاُر ذي بـیـن الـحشــــــــــــا وْقد

  ھل كـان عـندَك یـوَم ُعْدَت لنـــــــــــــا

  ذكراَك فـیـھـا الصـــــــــــــاُب والشھد

  الصـاُب قـوٌم فـیَك قـد ھـزلــــــــــــوا

وا   والشھُد قـوٌم فـیَك قـد جــــــــــــــدُّ

  وجالُل قـدِرَك مـــــــــــــــــــا لھ حدّ 

  النـاُس تستبقـي رضـاَك لھـــــــــــــــا

  واألفُق ال برٌق وال رعــــــــــــــــــد

  یـوَم الجھـاِد شذاَك عـاد بــــــــــــــھ

ْند   بـیـن الریــــــــــــــاِض الغاُر والرَّ

  مـا قـابـلـْتَك الریُح نــــــــــــــادیةً 

  إال وفـاَح الطــــــــــــــــــیُب والنَّدّ 

  فإذا بعـدَت فـِورُدنـــــــــــــــــا ُغصصٌ 

  وإذا دنـوَت فعـیُشنـــــــــــــــــا رغد

  الـبعـُد قـرٌب أنـــــــــــــــــَت تُنشئُھُ 

  والقـرُب إن لـــــــــــــــــم تُنِشھ بُْعد

  وّد الكریـُم لقـــــــــــــــــاَك مغتبطًا

  وقَلى لقـاَك األألم الــــــــــــــــوْغد

  فـنـواظُر األحـبـاِب شـــــــــــــــائمةٌ 

  وعـیـوُن أعـداِء السنـــــــــــــــا ُرْمد

  ولقـد تقـابـَل مـن ھـًوى وجــــــــــــًوى

  فرُح القـلـوِب لـدیَك والـوجـــــــــــــد

  فـالنـوُر ذا بـیـَن الــــــــــــورى قبسٌ 

  والنـاُر ذي بـیـن الـحشــــــــــــا وْقد

  ھل كـان عـندَك یـوَم ُعْدَت لنـــــــــــــا

  ذكراَك فـیـھـا الصـــــــــــــاُب والشھد

  الصـاُب قـوٌم فـیَك قـد ھـزلــــــــــــوا

وا   والشھُد قـوٌم فـیَك قـد جــــــــــــــدُّ

 

 إلى الفردوس قائدھا یؤول 

 في رثاء سعد زغلول

 

  أبـي سعـٌد، ومـثُل أبـي قـلــــــــــــیلُ 

  وأّمي مـصُر، فھـي بـھ ثكـــــــــــــولُ 

  أبـي سعـٌد وأمـي أمُّ سعـــــــــــــــــدٍ 

 بنـاٌء تستخـفُّ بـھ الـحـمــــــــــــــول

  یـمـیُل ھـواَي بـي ألبـــــــــــــي وأّمي

  وكلُّ ھـًوى بصـاحـبـھ یـمـــــــــــــــیل

  ومـا فـي النـاِس مـثُل أبـي وأمـــــــــي

  أمتُّ إلى ذراهُ وأستطـــــــــــــــــــیل

  دنـا األبـوان لـي فأٌب تُنـــــــــــــابُ 

 بـھ أیّاُمھُ وأٌَب عـلــــــــــــــــــــیل

  مقـیـٌم ذا عـلى ألـٍم مضـــــــــــــــیضٍ 

  وذاك نجـا وقـد حـلَّ الرحــــــــــــــیل

  ولـي أُّماِن أمٌّ لـیس تفـــــــــــــــــنى

  وأمٌّ غالَھـا مـن قبـــــــــــــــــُل ُغول

  فـواحدةٌ تعـیش مع اللـیـالـــــــــــــي

 مــــــــــــــــــــــوطّدةً وواحدةٌ تزول

  أعـائُش لـو بقـیـِت لـمــــــــــــا تبقّى

 عـلى سعـٍد لعـیشِك مـا یُطــــــــــــــیل

  أیـا أمَّ الربـاِب ثقـــــــــــــــي وقَّري

  فإن أبـا ربـابِك بـي كفـــــــــــــــیل

  وإّن هللاَ حسبـي یـوم تَْنتـــــــــــــــا

  بُنـي الجلّى ولـي نِْعَم الـوكــــــــــــیل

  فال وهللاِ التـنسـاَك عـیـنـــــــــي

  وال یـنسـاِك قـلـبـي والغلـــــــیل

  ألنـِت كالھـمـا عـیـنـي وقـلـبـي

  وللـحـالـیـن مـن لھـبـي محــیل

  یـدوم لنـا عـلى الـدنـیـا ھـنــاءٌ 

  ثكـــــــــــــــــــــــــــــــــــول

 

  نصّدُق واألمـانـي كـاذبـــــاتٌ 

  ونلھـو والـحتـوُف بنــا نزول

  ألـم تـَر كـیف نـّوحِت الرزایا

  وقُلَّص ذلك الظلُّ الظلـــــــیل

   فـمـن ذا یـوقـظُ الشـرَق اعتزاًما

  إذا مـا مّض بـالشـرق الخــول

 أدء ن  دي

 عبد المحسن الكاظمي  الشاعرة رباب
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مذكراتي .. طرأ على بال�ي   حینما عزمت على كتابة   
ق�ات�ل م�أج�ور   سؤال : من سیھتم ب�ق�راءة م�ذك�رات

وج�دت   جواب لكن  سیعدم بعد أشھر .. لم أعثر على
أن الوقت الذي أمضی�ھ ف�ي ال�ك�ت�اب�ة س�ی�م�ن�ع ع�ن�ي 
التفكیر في الموت وما سیحدث لي بعده .. ھناك سبب 

 ثاٍن سأخبركم بھ في نھایة المذكرات.
ط��ھ األس��م��ر .. ال أدري ھ��ل ھ��ذا اس��م��ي   أدع��ى  

الحقیقي أم االسم الذي أطلقوه علّي في الم�ل�ج�أ ال�ذي 
تربیت فیھ أما األسمر ف�ھ�و ل�ق�ب لص�ق ب�ّي بس�ب�ب 

بشرتي الداكن .. وجدت نفسي حین كبرت قلی�ًال   لون
وسط أطفال كثیرین نتقاسم كل شيء بینن�ا .. ال�ل�ع�ب 
واألكل والضرب واإلھانة لھذا لم نك�ّن ل�ب�ع�ض�ن�ا أی�ة 
مشاعر حقد أو بغض .. المدرسة ھ�ي ال�م�ك�ان ال�ت�ي 

ش�ع�رت ب�ال�وح�دة إذ   جعلتني أكره العالم ألنني فی�ھ�ا
كان یحق ألي شخص ضربي دون أن أج�د م�ن ی�رد 

باستثناء ص�دی�ق�ي ج�الل ال�ذي ل�ط�ال�م�ا   اآلذى عني
تحمل الضرب وھو یبعد األطفال عني ..جالل كان ابن 
عائلة غنیة .. والده یعمل في الجیش برتبة عالیة أم�ا 
والدتھ فكانت مدیرة مدرسة توفیت ح�ی�ن�م�ا ك�ان ف�ي 
سن الرابعة عشر .. ربما لھذا السبب ك�ان م�ت�ع�اط�ف�ا 

  معي أوھكذا ظننت وقتھا .
في عمر الخامسة عشر ھربت من الملجأ ال�ذي ك�ن�ت 
أظنھ أسوأ مكان في العالم .. بعد یومین من النوم ف�ي 
الشوارع وآالم الجوع التي قطعت أحشائي عرفت أن 
ھناك ما ھو أسوأ منھ .. مع ذلك لم أفكر ف�ي ال�ع�ودة 
إلیھ لیس فقط ألن اآلوان قد فات على ذلك بل الحری�ة 
التي أشعر بھا ألول مرة في حیات�ي غ�ط�ت ع�ل�ى أي 

 شعور آخر.
في النھار   أیام عدیدة مرت وأنا أدور في الشوارع ..

أبحث في حاویات القمامة عن شيء أكلھ .. في الل�ی�ل 
األمر أسھل إذ أدخ�ل ح�ی�ن أش�ع�ر ب�ال�ن�ع�اس إح�دى 

ألغ�ط ب�ع�دھ�ا ف�ي ن�وم   الحدائق أو ب�ی�تً�ا م�ھ�ج�وًرا
عمیق .. لكن الم�ك�ان األك�ث�ر أم�انً�ا ك�ان ت�ح�ت أح�د 

ح�ت�ى ج�اء ذل�ك الص�ب�اح ال�ت�ي ت�غ�ی�رت   الجسور ..
  حیاتي لألبد ..  بعده

اس��ت��ی��ق��ظ��ت ع��ل��ى إث��ر رفس��ات ورك��الت وأص��وات 
النوم .. فتحت عیني ألجد اثنی�ن   تدعوني ألصحو من

من رجال الشرطة ینظرون إلي .. وقبل أن است�وع�ب 
ما یحدث .. سحبني أحدھما وھ�و األقص�ر ق�ام�ة م�ن 

 یاقة قمیصي قائًال لي :
 ما الذي تفعلھ ھنا .. أال تعرف إن ذلك ممنوع ؟*

ف�ل�م اس�ت�ط�ع   غدوت بین یدی�ھ ك�ع�ص�ف�ور ی�رت�ع�ش
.. شجعھ ذلك على دفعي وھو ما یزال ممس�ًك�ا   الكالم

بي مرة للوراء وأخرى لألمام وھو یكیل لي الش�ت�ائ�م 
ناعتًا أمي بأقبح الكلمات .. في النھایة قال ل�ل�ش�رط�ي 

 اآلخر :
 خذه إلى السیارة .*

سار بّي حتى أصبحنا فوق الجسر حیث تق�ف س�ی�ارة 
  تشبھ الصندوق ثم دفع بّي بقوة للصعود ..

الخوف واالضطراب منعاني من رؤی�ة األوالد ال�ذی�ن 
كانوا معي في السیارة إلى أن زحف أح�دھ�م م�ق�ت�رب�ا 

 مني وسألني:
 أنا سمیر .. وأنت ما اسمك ؟*

ال أدري لم شعرت باألمان حین�م�ا س�م�ع�ت ص�وت�ھ .. 
 فأجبتھ:

 أنا طھ ..*
صعود صبي آخر معنا قط�ع ال�ح�دی�ث ب�ی�ن�ي وب�ی�ن *

 سمیر .. بعدھا انطلقت بنا السیارة .
............................. 

لم أعرف في حیاتي سوى الملجأ .. فكن�ت أق�ارن ك�ل 
مكان فیھ .. وھذا المركز لم یكن ب�أفض�ل م�ن�ھ.. ب�ع�د 

ف�ي االس�ت�ج�واب   مرور س�اع�ات ط�وی�ل�ة قض�ی�ت�ھ�ا
والتوقیف .. أدخلوني غرفة فیھا ضابط .. عرفت م�ن 
لوحة كانت على سطح ال�م�ك�ت�ب أن�ھ ال�ن�ق�ی�ب ع�ادل 

.. ال�ت�واج�د ف�ي  تذك�رت م�دی�رة ال�م�ل�ج�أ  ..  سلیمان
غ�رف�ت��ھ�ا ی�ع�ن��ي ال��ت�ع�رض ل�ل��ض�رب و الش�ت��ائ�م .. 

ولسبب أج�ھ�ل�ھ ح�ت�ى ھ�ذه ال�ل�ح�ظ�ة ب�دوت   ولكنني
مترابطًا وغیر خائف .. رب�م�ا ألن�ي ت�ع�ودت الض�رب 

 فكانت النتائج معروفة لدي .
التقدم قلیًال .. كان ینظر في ع�ی�ن�ّي   طلب مني النقیب

مرة وعلى ملف أمامھ یح�وي أوراقً�ا م�رة أخ�رى .. 
رجع بظھره على الكرسي ال�ذي ك�ان ی�دور ب�ھ م�رة 
للیمین وأخرى للیسار واضًعا یدیھ على المساند وھو 

 مستمر بالنظر إلي .. قال بھدوء:
 أسمع یا طھ .. مكتوب ھنا أنك ھربت من الملجأ ..*

قال ھذه الكلمات وھو ینظر في عیني التي سرعان ما 
لمع فیھما بریق حزن واعتلت مالمحي حیرة كبیرة .. 

 مرت دقیقتان كانت أطول من عمري كلھ .. قلت لھ:
 لكني ال أرید العودة إلى ھناك !!*

من البقاء خارج الملج�أ .. م�ا   یوجد حل واحد یمكنك
 رأیك ؟

سنین عمري القصیر آنذاك لم ت�م�ك�ن�ي م�ن ف�ھ�م م�ا 
یعني فبقیت ساكتًا .. وربما أغراه صمت�ي ف�ق�ف�ز م�ن 
مكانھ متجھا نحوي سانًدا جسده على حاف�ة ال�م�ك�ت�ب 

 سائًال إیاي:
 ما رأیك بالعمل معنا ؟*

أجبتھ على الفور وكأنھ ألقى إلي بمفاتیح الجنة ھ�اًزا 
 رأسي :

 سأعمل أي شيء .. أرجوك ال تعیدني للملجأ .*
......................... 

في ھذه اللحظة وأنا أكتب لكم مذكراتي فات على ذل�ك 
الیوم أكثر من ثالث و عش�ری�ن ع�اًم�ا .. خ�الل ھ�ذه 
األعوام تزوجت وأنجبت ثالثة أبناء .. أكبرھم یدرس 
اآلن في الجامعة أما الصغیرة ما زالت ف�ي ال�م�درس�ة 
األبتدائیة .. زوجتي لم تحتمل الصدم�ة ول�م تس�ت�ط�ع 
مسامحتي حینما علمت بحقیقة ك�ون�ي ق�ات�ل م�أج�ور 

 فطلبت الطالق ولم أسمع عنھم شیئًا بعد ذلك .
.................... 

كل شيء تم بسرعة ألجد نفس�ي م�ع م�ج�م�وع�ة م�ن 
الص��ب��ی��ان ن��ت��درب ع��ل��ى ال��ق��ت��ال ورم��ي الس��الح 

أش�ع�ر ب�ال�راح�ة وك�أن ش�ی�ئً�ا ث�ق�ی�ًال ی�خ�رج   بعدھ�ا
فأغدو أكثر خفة و نشاطً�ا وك�ل�م�ات ال�ت�ش�ج�ی�ع   مني

التي كنت اتلقاھا من مدربي تبث بّي سعادة لم أتعرف 
علیھا في حیاتي .. كنت أط�ول�ھ�م وأس�رع�ھ�م ح�رك�ة 

 لھذا أحاطني المدرب بالكثیر من االھتمام والتوجیھ.
مرت ثالثة أعوام قبل إعالن تخرجي وحصولي ع�ل�ى 

شھادة تمكنني من العمل في سلك آمن ال�دول�ة ت�ح�ت 
  وصایة وإشراف النقیب عادل ..

اس�ت�غ�رب�ت م�ن�ھ وھ��و ی�دع�ون�ي ل�ل�ع�ش��اء ف�ي أح��د 
وظننت حین�ھ�ا   المطاعم .. فتلك سابقة لم یفعلھا معي

قط�ع�ة   أنھ لم یفعلھا مع غیري .. قال لي وھو یمضغ
 لحم كبیرة:

أسمع یا طھ .. أمن الدولة أمانة في اعناقنا .. إن ل�م *
 نكن أقویاء شدیدي القسوة ألكلنا أعداؤنا ..

 كنت أصغي لما یقول بدقة .. قلت لھ مؤكًدا كالمھ:
 ونحن یا سیدي مستعدون لھم .*
ممتاز .. أسمع یا طھ .. مھمتك األولى ستكون ق�ت�ل *

رجل األعمال فھمي أبو شرارة .. ھذا ال�رج�ل یش�ك�ل 
خطًرا على اقتصاد البلد الذي یمر بظروف ص�ع�ب�ة .. 

ن�ج�اح�ك ب�ھ�ذه   مكانتك عند رؤسائك ستتوقف ع�ل�ى
 المھمة .

ال أقول أنني لم أتفاجأ بطلبھ .. لكن ذل�ك الش�ع�ور ل�م 
 یدم طویًال أمام كلمات الثناء التي بثھا فّي .

ب��ع��د م��رور ش��ھ��ر ك��ل��ف��ن��ي ب��ق��ت��ل ك��ات��ب م��ع��روف 
ب�إفس�اد ال�ع�ق�ول وأك�د ع�ل�ى إت�م�ام ال�ع�م�ل�ی�ة   متھم

كسابقتھا التي أثبت فیھا مھارتي في الق�ت�ل .. ق�ت�ل�ت 
رجل دین ث�م ف�ي ال�ل�ی�ل�ة ال�ت�ي ت�ل�ت�ھ�ا وع�ل�ى غ�ی�ر 

  نفذت عملیة اغتیال مذیع تلفزیوني.  العادة
اآلن .. لم أعد أتذكر جمیع من قتلتھم .. لك�ن الش�يء 

  ومعروفة.  الذي یخصھم كانوا جمیًعا أسماء المعة
لم یخطر في بالي ولو لمرة واحدة أن ن�ھ�ای�ة ال�ع�ق�ی�د 
عادل سلیمان ستكون ع�ل�ى ی�دي وھ�ذا ھ�و الس�ب�ب 

 الذي سیودي بّي إلى حبل المشنقة .
 

استدعاني العقید عادل وكان على عجل .. إذ ن�اول�ن�ي 
و   ملف المجرم الذي ستتم تص�ف�ی�ت�ھ ق�ب�ل م�غ�ادرت�ھ

أوصاني بكثیر من الحذر على إتمام عملیة القتل وھو 
 على فراشھ.

كانت لیلة أربعاء .. كعادتي أخبرت زوج�ت�ي وأوالدي 
وس�أع�ود ب�ع�د   أنني في مھمة عمل خارج العاص�م�ة

یومین .. توجھت بسیارتي إل�ى م�ح�ل إق�ام�ت�ھ ح�ی�ث 
یسكن حیًا راقیًا .. فشعرت بالحق�د ی�ت�ص�اع�د داخ�ل�ي 
ودمي بدأ بالغلیان .. كنت أرید إنھاء حیاة واح�د م�ن 
ھؤالء الذین كانوا یكیلون لي الضرب حینما كنت ف�ي 
المدرسة .. لم یطل الوقت بّي حتى دخلت ب�ی�ت�ھ ال�ذي 
كان شبھ مظلم .. ك�ان�ت م�ع�ي خ�ارط�ة ل�ل�ب�ی�ت م�ن 

الممر ال�م�ؤدي إل�ى غ�رف�ة   الداخل .. وأنا أسیر نحو
نومھ .. الحت لي صورة كبی�رة م�ع�ل�ق�ة ع�ل�ى ح�ائ�ط 
الصالة .. كانت الص�ورة ألك�ث�ر م�ن عش�ری�ن ط�ف�ًال 

وأخ��ری��ن ی��ج��ل��س��ون   اص��ط��ف��وا ج��ن��ب ب��ع��ض��ھ��م
یظھر على ال�ج�ان�ب   ورجل یبدو أنھ معلمھم  أمامھم

األیمن للصورة .. حدقت في الصورة بعد أن أش�ع�ل�ت 
المصباح الذي في یدي ألتمك�ن م�ن ال�رؤی�ة بص�ورة 

  أوضح .. ھذا أنا أقف بجانب صدیقي جالل.
ھل أنا مكلف بقتل أشھر صحفي في البالد ؟ قبل أی�ام 
رأیتھ على شاشة إحدى القنوات وھو یفضح ع�م�ل�ی�ة 
فساد كب�ی�رة .. ھ�ل ج�الل ال�ذي ك�ان ی�ح�م�ی�ن�ي ف�ي 

  المدرسة ھو الرجل الذي علّي قتلھ اللیلة ؟ ..
فجأة .. أشباح من قتلت�ھ�م ج�م�ی�ع�ا ظ�ھ�رت ل�ي وأن�ا 

  أجوب الطرقات بسیارتي منتظًرا بزوغ الفجر ..
شعرت بالغباء .. ألم ھذا الشعور أكبر من أي ش�ع�ور 
آخر حین یتعلق بسن�ی�ن مض�ت ك�ن�ت ف�ی�ھ�ا ال أف�ق�ھ 
شیئا .. تذكرت حیاتي في الملج�أ .. ھ�ل ی�ع�ق�ل أن�ن�ي 

 اآلن أحن إلى أیام المدرسة ؟
.. كان   تركت أفكاري خارًجا و أنا أخطو داخل المبنى

باب غرفة العقید عادل سلیمان مواربًا قلی�ًال .. ل�ك�ن�ھ 
 كان كافیًا ألسدد لھ كل ما في المسدس من طلقات .

 اط  
 

 
 
 
 

                                        
 فوز حمزة /بلغاریا   
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 "غناء تحت المطر" - 1  
في الطریق لمعرض الفنون زخات مطر؛ یفتح مظلتھ، یدخل لصالة العرض، وعند تل�ك الص�ورة 
التي تحمل في طیاتھا منحوتة توقف وحولھ جمع یتابعونھا ، یقترب أكثر ف�أك�ث�ر، راح ی�ت�ف�رس 

یأخذ نفسا عمیقا، یلقي ب�ن�اظ�ری�ھ ع�ل�ى   بأصابعھ صورة المنحوتة لیتلمس أبعادھا ولكن كیف؟!
صفحة الصورة، یمد بعدھا كفیھ لیغوصا في الصورة، فیمد ساعدیھ ت�ح�ت�ض�ن ك�ف�اه ال�م�ن�ح�وت�ة 

رغ�م   ت�ب�ت�س�م  یتلمس أبعادھا الثالثیة وانحناءتھا التي یصدھا الواقع فتترفع بكبری�اء م�ح�ل�ق�ة،
شامخة بتحد ت�ح�ل�ق   الجراح واآلالم؛ وكأنھا لم تتجرع مرارة الدمع یوما، طفلة في جسد امرأة،

رغم كآبة الغیمات، تنوء رأسھ الحبلى بالحوادیت، تئن روحھ في شوارع المدینة، یحلم أن یعود 
فاعال بعد أن صار مفعوال؛ لینفض ما علق بھا من أتربة ورمال، یصفعھ صراخ موالید ال�م�دی�ن�ة 
الذین یخرجون من أرحام أمھاتھم یسرعون الخطو نحو بوابات المقابر العت�ی�ق�ة ، تض�ی�ق ب�ھ�م 
األماكن؛ فال مكان الیوم للحوادیت، ومع الغروب یجلس أمام البحر الممتد؛ لیتسع ألحالم مملكتھ 
الشاسعة، یغفو مع نسائم البحر یتجلى أمامھ القادم من بین أضبة الزمن فوق حصانھ قد تكشفت 

 ساقاه یغرس رمحھ في رمال الشاطئ
 *انطلقوا فالبدایة ھنا

 *الطیر تحط على الَحب یا موالي
 *انثروا المزید من الَحب ولتحط الطیر ھنا من كل جنس

 *نفعل أیھا القائد
 سأنطلق بجیوشي صوب الشمس ولیبق ھنا فالسفة الجمال لیشرفوا على التخطیط والبناء *

 *أمر موالي القائد األكبر
تتھادى على صفحة الماء الزرقاء األشرعة البیضاء تشع ضیاؤھا للبر الشمالي، تع�ب�ر ط�ری�ح�ة 
زیوس عبر األشرعة للمدینة التي أزھرت أقالما وقراطیس، تنبت أشجار الزیتون بالدھن وصبغ 
لآلكلین، تنقضي القرون تقطعت األشجار تزحف الرمال م�ن الص�ح�راء ع�ل�ى الش�وارع ت�غ�ط�ي 
األرصفة؛ تنطفئ القنادیل تظلم الشوارع، تھجر الطیور المدینة، تخبو أش�ع�ة الش�م�س؛ ف�ی�غ�ادر 
الفالسفة المدینة یلحق بھم الجمال؛ تثور األمواج؛ تتحطم األشرعة البیضاء، یصم اآلذان ن�ع�ی�ق 
غربان غرابیب، قاطنو المدینة صاروا جوعى بال أسنان، في المسرح الروماني ینزل المدرجات 

ینتفض فجأة ینزع یده فإذا ب�ھ م�ازال   إلى األسفل مجروًرا بكسرة الروح إلى التابوت الحجري،
أمام الصورة یتأمل فیھا وحده وقد انصرف الجمع من حولھ ترتسم على شفتیھ ابتسام�ة رق�ی�ق�ة 
یمضي وقد احتلت المنحوتة جوارحھ تنساب إلى روحھ صوت أغنیات لوتشانو بافاروتي الحال�م 

فیخرج للشارع واألمطار م�ازال�ت   ومع صوتھ الناعم الجمیل ینقضي الوقت یغلق المعرض بابھ
  تنھمر یغلق مظلتھ یرقص على أغنیة فرانك سیناترا "غناء تحت المطر".

 
 "مروج الذكریات"  - 2

في صالِة العرِض تطفأ األنواُر فیفتُح الستاُر علیھا وھي تج�ل�ُس وح�دھ�ا ف�ي م�روجِ ال�ذك�ری�اِت 
وبیَن ثَنَایَا ال�ِع�ش�ِق ت�رس�ُم ریش�تُ�ھ   تتذكُر لقاءھما األخیَر، تتعانُق الیدان، یغني الجدوُل خلفھما،

ل�ح�َن "ج�ان�ا ال�ھ�و"   تفوُح بعطِر الیاسمیِن ، یعزُف ن�ب�ُض ق�ل�بِ�ھ ل�ھ�ا  مالمَحھا تواشیَح عشقٍ 
ال تسُع أح�الَم�ھ�م�ا ال�م�س�اف�اُت،   فتھمُس لھ آھاِت الشوِق على أنغاِم "أمل حیاتي"، في المروجِ 

یلھو معھا تحَت زخاِت المطِر، یفوُح عطُرھا ینعُشھ ، یھروالن فوَق غیماِت أغانی�ھ�م�ا، ت�غ�وُص 
الشمُس في عمِق البحِر، یعانُق القمُر ِحضَن السماَء، یوقَّعان بشفتیھما میثاَق الحِب، ال یكت�رث�ان 
بدقاِت الزماِن، وعقارُب الزماِن تدوُر.. یستكیُن الخافُق في مھِده .. یتوقف؛ فتف�ق�ده، وف�ي ل�ی�ل�ٍة 
أخرى من لیالیھا الباردِة المكررِة، أمام المرآِة ھائمةً، یخفُت ضوُء الحی�اِة ف�ي روِح�ھ�ا، ت�ق�ط�ُف 
عیناھا بدایاِت الشیِب، ترمي بناظریھا صفحةَ المرآِة سابحةً فیھا، تغوُص في أع�م�اِق ع�ی�ن�ی�ھ�ا، 

یتحجُر الدمُع في مقلت�ی�ھ�ا ، ت�ت�م�زُق   تنتابُھا اآلالُم ذاتھا، ال تغادُر سماءھا غیوُم األسى الملبدةُ،
روُحھا أشالًء، في توٍق تنتظُر حضوَره؛ لیعزَف على أوتاِر حنینِھا الجارِف، ویسكُب ف�ي ك�ب�ِدھ�ا 

تناجیھ في فراغِ الصمِت ب�وج�داٍن ت�ت�ق�اذُف   عواطفَھ، ینساُب في مسامِعھا صدى صوتِھ الحاني،
شظایاه الملتھبةُ؛ تحرُق فؤاَدھا، تثوُر حنایاھا ش�وق�اً ل�ع�ن�اقِ�ھ ال�داف�ئ، ی�ح�رُق م�ھ�ج�تَ�ھ�ا ج�م�ُر 

یؤرقُھا لظى االشتیاٍق، لیتھشَم ما تبقى في ضلوِعھ�ا ال�م�ح�ط�م�ِة، ت�ن�اج�ي ط�ی�فَ�ھ دوَن   الحنیِن،
جدوى، یضاجُعھا األنیُن وألُم الفراِق، تضیُع في دوامِة القدِر ظمأى، ال یروي عینیھا لق�اٌء، ی�دُق 
نبُضھا عظاَم الضلوعِ، ترنو لألفِق، ترھُف السمَع، تتبُع قوافَل الصمِت في دروِب حیاتِھا القاحلِة 

   تتعجُل اللقاَء ...  وسطَ عواصِف الحرماِن المبعثرِة، یقتلُھا ظمأُ االنتظاِر،
  رؤوٌس تتالصُق، عیوٌن تتفحُص، ھمھماٌت تتشابُك :

 * إنھ جسٌد قد فارق الحیاةَ .
أُسِدل الستاُر علی حٍب قد انطوى مع طَّي صفحاِت الزمِن، وتبوأ مك�انَ�ھ ف�ي أرش�ی�ِف ال�ذك�ری�اِت 

  التي استحالت الصفراٍر في كتاِب الحیاِة، تضئ الصالةُ یصفُق الجمھوُر .
 

  ة 

 

   - ا  ء 
 وج ات  -   

 

 بقلم سمیر لوبھ/ مصر

 شابْت مع..

 ھسیس الشجر

 ٔابیات القصید

 ورحلت القوافي

 فال وزن، وال حرف

 للوجد باقٍ  

  و تركَت على

  الخد دمعة

  فاحت

 بٔاریج اشتیاقي

 

 الى متى یا قلب

 وھذا الشجن ساٍج؟

 تتحدث ..

 للحجارة

 وتتمرد على ٔاقداري

 أالن فقط ..!!

 ٔادركُت حجم حماقتك

  سٔانتزعك

 من بین ٔاضالعي

  ؤارمیك

 بوھم زاد ٔاحراقي

 

 ٔاحدق بك ..

 كٔام رٔووم

 ترنو حانیة

 على .. 

 ما تبعثر من ٔاشالٔیي

  ٔاتخیلني

 من دونك

 كیان، ٔاجوف ھش،

 یخور كخشخشة

 ٔاوراق یابسة..

 شغلت كل ٔافیأیي

 

 ٔاعلمني كیف

 ٔانجو ..

 من صقیع جسدي

 الذي غادرني

 فبُت ..

 مذھولة ٔالّوح لي

 ٔانا التي سٔامضي

 الي قبري وحدي

 سٔاوقظ ..

 غفلتي من نومھا

 مھترٔیة تلملم..

 ما تبقى مني 

 في قصیدة

 تنزوي الیك

 ؤانت تجلس قربي

 غیر ٔاني ..بال قلب!

 لسُت سوى

 خواء ..

 یتسلى بنسیانك

 یردد ٔاسمك

 یرطب أالحجار بالدمع

 یتركھا بین یدیك

  لتضعھا بذلك

 الثقب ..

 المغروس في صدري

 

 و حلَّ الشتاء..

 وكان قاسیاً  

 ال عصافیر ال ٔازھار على

 ضفاف الساقیة

 فقط ھي العاصفة

 ٔاتت بك..

 لتمسح دمعي

  وتزیل الكالم

 من على شفتي

 وتتٔاكد من غیابي

 كن مطمٔیناً 

 قریر العین بعدي

 وٕان غبتَ 

 فأنا بال قلب

 لكن..

 حضورك باقٍ 

 بعشق ٔابدي ٔازلي

!!   

 
 

 اعتماد الفراتي 
 العراق
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إن النقد المعاصر ینظر إلى الش�خ�ص�ی�ة   
بوصفھا كائنا مصنوعا باللغة م�ن ص�ن�ع 
خیال المؤلف, ال وجود واقع�ي ل�ھ خ�ارج 
النص األدبي, الن األدب ال ی�وج�د ش�يء 
خارج اللغة, وعلیھ فالشخصیة في السرد

ھي قضیة لسانی�ة  -كما یرى تودوروف -
ال وجود لھا خارج الكلمات , ومھما كانت 

 -درجة مطابقتھا للواقع , ف�ھ�ي ال ت�ع�دو
أن تكون كائنا من ورق ,  -كما یرى بارت

وأحیانا أخرى تكون الشخص�ی�ة واق�ع�ی�ة, 
وسیرة ذاتیة عن حیاة السارد الذي ی�ن�ق�ل 
تفاصیل حیاتھ, ویدخلھا في روای�ت�ھ ك�م�ا 

وال�ت�ي ت�ع�د (أخ�ر ال�م�الئ�ك�ة) في روای�ة 
شخصیة (حمید نایلون) بوصفھا العنص�ر 
السردي األكثر أھمیة في العم�ل ال�روائ�ي 
بك�ل أش�ك�ال�ھ ,وأن�م�اط�ھ ع�ن�د ال�ع�زاوي, 
والسیما في الق�ص الس�ی�ك�ول�وج�ي ال�ذي 
تس��ت��ق��ط��ب ف��ی��ھ الش��خ��ص��ی��ة األض��واء, 
واالھ�ت�م�ام ك�ل�ھ ع�ل�ى حس�اب ال�ع�ن�اص��ر 
السردیة األخرى, ذلك الن العمل الروائ�ي 
ھو عبارة عن األعمال التي تقوم بھا تل�ك 
الشخصیة/ حمید نایلون, وان النص الذي 
یصور األحداث من دون فاعلھا ھو اقرب 
إل�ى ك�ی��ن�ون��ة ال��خ�ب��ر م��ن�ھ إل�ى ك�ی��ن�ون��ة 
الروایة, وعلى الرغ�م م�ن أی�م�ان اغ�ل�ب 
النقاد بم�ك�ان�ة ھ�ذا ال�ع�ن�ص�ر ف�ي ال�ب�ن�اء 
السردي, إال أنھم اختلف�وا ح�ول م�اھ�ی�ت�ھ 
وطریقة النظر إلیھ, وأھمیتھ, أم�ا ال�ن�ق�اد 
والروائیون ال�واق�ع�ی�ون ف�ق�د أول�وا ھ�ذا 
الع�ن�ص�ر الس�ردي اھ�ت�م�ام�ا ب�ال�غ�ا الف�ت�ا 
للنظر, إلى حد اعت�ق�دوا م�ع�ھ أن وظ�ی�ف�ة 
ع�ن��اص�ر الس��رد ك��ل�ھ��ا ھ�ي إض�اءة ھ��ذا 
العنصر/ اعني الشخصیة ,والكشف ع�ن�ھ 
في ال�ع�م�ل الس�ردي, اس�ت�ط�اع ال�روائ�ي 
الكبیر (فاضل الع�زاوي) تس�ل�ی�ط الض�وء 
ع��ل��ى اب��رز ش��خ��ص��ی��ة م��ن ش��خ��ص��ی��ات��ھ 
الرئیسة في روایتھ (آخر المالئكة), وھي 
شخصیة (حمید نایلون) التي ت�ب�ح�ث ع�ن 
ذاتھا, وتسیر ف�ي ال�روای�ة ك�ل�ھ�ا, ف�ن�راه 
یقول: لم یذھب حمید ب�ع�د ذل�ك أب�دا إل�ى 
الشركة وكان البد للسر من أن ی�ن�ك�ش�ف 
في نھایة المط�اف ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ان�ھ 
حاول تأجیلھ الیوم بعد اآلخ�ر ف�ق�د ع�رف 
الناس بمحلة جقور من الع�م�ال اآلخ�ری�ن 

ا ق�د الذین یعملون في الشرك�ة أن ح�م�ی�دً 
فصل من الشركة, وحصل على لقب جدید 
ظل مرتبطا باسمھ حتى النھایة حتى لكان 
ھذا لقبھ الحقیقي ولم ی�ع�د ح�ت�ى األط�ف�ال 
األبریاء ینادونھ ب�غ�ی�ر ھ�ذا ال�ل�ق�ب ال�ذي 
قبلھ ھو اآلخر في الن�ھ�ای�ة وأض�اف�ھ إل�ى 
اسمھ : (ح�م�ی�د ن�ای�ل�ون), أراد ال�روائ�ي 
(فاضل العزاوي) م�ن روای�ت�ھ أن ت�ك�ون 
م��رآة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال��ع��راق��ي ال��م��ت��ط��ور, 
والمتحضر, بكل دیانتھ وأطیافھ في مدینة 
كركوك ورفع قیمة ش�خ�ص�ی�ت�ھ ال�روائ�ی�ة 

بحسب تصوره -(حمید نایلون) التي ھي 
نس��خ��ة ط��ب��ق األص��ل م��ن الس��ارد, أو  -

شبیھة بشخصیة السارد العراقي ال�ث�ائ�ر, 
والموجودة في الواقع ,إذ جعل شخصی�ت�ھ 
ال��روائ��ی��ة ت��خ��ت��زل م��م��ی��زات ال��ط��ب��ق��ة 
االجتماعیة الف�ق�ی�رة, ك�م�ا ص�ار اخ�ت�ف�اء 
الشخصیة الروائیة ف�ي ال�ع�م�ل ال�روائ�ي 
نظیرا الختفاء دور ال�ف�رد ف�ي ال�م�ج�ت�م�ع 
العراقي , فنراه یقول : ت�ق�رر ب�ع�د ش�ھ�ر 
من فصل ح�م�ی�د ن�ای�ل�ون م�ن ع�م�ل�ھ, أن 
تخرج المحلة ذات یوم جمعة في مظاھ�رة 
تطالب بإعادة ابنھا المط�رود إل�ى ع�م�ل�ھ 
في الشركة وقد تحمس ال�ج�م�ی�ع ل�ل�ف�ك�رة 
بعد مناقشتھا طویال ف�ي ال�م�ق�اھ�ي ال�ت�ي 
كانت تتحول إلى ندوات م�ف�ت�وح�ة عص�ر 
ك��ل ی��وم وت��ح��ول األم��ر إل��ى م��ا یش��ب��ھ 
الواجب ال�دی�ن�ي ع�ن�دم�ا ق�ال ال�م�ال زی�ن 
العابدین القادري أن المسلم�ی�ن ك�ال�ج�س�د 
الواحد إذا اشتكى م�ن�ھ عض�و ت�دع�ى ل�ھ 
س��ائ��ر ال��ج��س��د ب��الس��ھ��ر وال��ح��م��ى, أن 
شخصیة (حمید نایلون) في روای�ة (آخ�ر 
المالئكة) شخ�ص�ی�ة ح�ق�ی�ق�ة, و واق�ع�ی�ة, 
وھي تعبر عن وجھة نظر الراوي العلی�م, 
ف��م��ن خ��الل��ھ��ا ع��ال��ج ال��روائ��ي (ف��اض��ل 
العزاوي) الكثیر من القضایا االجتماعی�ة, 
والسیاسیة, والنفسیة الم�ھ�م�ة, وج�م�ع�ت 
بین الماضي, والحاضر من خالل ال�م�ك�ان 
األل��ی��ف ج��ق��ور ع��اش ال��ع��زاوي أج��م��ل 
ل��ح��ظ��ات��ھ, واع��ت��م��د ع��ل��ى ذاك��رت��ھ ف��ي 
استرجاع اإلحداث فھ�ي روای�ة ت�اری�خ�ی�ة 
بامتی�از ألن�ھ أراد ال�ك�ت�اب�ة ع�ن م�دی�ن�ت�ھ 
كركوك التي غادرھا إلى برلین م�ن�ذ ع�ام 

, فھي روایة ملحمیة جامعة فض�ال 1979
عن إدخالھ المالئكة على شكل رجال كبار 
السن والشیاطین, وتحدث فیھ�ا ال�ع�زاوي 
عن مختلف األط�ی�اف, وال�دی�ان�ات, ف�ھ�ي 
ع�راق مص�غ��ر ی��ج��م�ع ال�ع��رب, وال��ك��رد, 
والتركمان في منطقة واح�دة, وإذا ك�ان�ت 
ال��روای��ة ال ت��ق��وم إال ع��ل��ى أح��داث ف��ان 
اإلح��داث ال ت��ج��ري دون ش��خ��ص��ی��ات, 
والشخصیة ھ�ي اإلنس�ان ال�ذي یس�ت�خ�دم 
رم��زا لش��خ��ص��ی��ة إنس��ان��ی��ة, ل��غ��ای��ة م��ن 
الغایات, وشخصیة كل إنسان ت�ت�أل�ف م�ن 
عناصر أساس�ی�ة ھ�ي: ب�ی�ئ�ت�ھ, وم�ول�ده, 
وم��ظ��ھ��ره ال��ع��ام, وس��ل��وك��ھ, وط��ع��ام��ھ, 
ومنامھ, وحب�ھ, وك�رھ�ھ, وم�ا ش�اب�ھ�ھ�ا, 
ومن منا لم یعجب, وھو یقرأ روایة (آخ�ر 

المالئكة) ع�ل�ى ق�در م�ن ال�ج�ودة, ك�ی�ف 
اس�ت��ط��اع ال�روائ��ي أن ی��ب�ث ال��روح ف��ي 
شخصیاتھ, ویمنحھا خصائصھا الم�م�ی�زة 
على غفلة من قرائھ, بح�ی�ث ال یس�ت�ط�ی�ع 
المرء أن یحدد بسھولة أین, ومتى منحت 
الشخصیة صفاتھا ال�م�ح�ددة, ورس�خ�ت�ھ�ا 
في الذھ�ن, فش�خ�ص�ی�ة (ح�م�ی�د ن�ای�ل�ون) 
حقیقة, وھو صاحب مشروع, ومن خ�الل 
الحوار ب�ی�ن الش�خ�ص�ی�ت�ی�ن الش�ی�خ زی�ن 
العابدین, وحمید نای�ل�ون یض�ی�ف الس�ارد 
الروح إلى الشخصیة فنراه ی�ق�ول: ش�ع�ر 
المال بالغبطة تسري في نفسھ, وھو ی�رى 
حمید نایلون یمازحھ, بعد أن شعر لب�رھ�ة 
ان��ھ رب��م��ا ك��ان ق��د أغض��ب��ھ ھ��و اآلخ��ر, 
استعاد ال�م�ال ھ�دوءه ف�راح ی�ردد ب�ود : 
لعنة هللا علیك یا حم�ی�د ن�ای�ل�ون ت�ری�د أن 
تجرني إل�ى ال�ف�س�ق وال�ف�ج�ور أیض�ا أن 
حدیثنا لم ینتھ أری�دك أن ت�م�ر ع�ل�ي غ�دا 
حتى نذھب نصالح خضر م�وس�ى. س�وف 
أفكر في ما قلتھ لي ربما كن�ت ع�ل�ى ح�ق 
ھل تعتقد أنني ع�ج�وز خ�رف ك�م�ا ی�ق�ول 
أعدائي؟ رد ح�م�ی�د ع�اب�ث�ا : ك�ل ال�ن�اس 
تعرف ذلك ال شك في خرفك ول�ك�ن ل�م�اذا 
ھذا االھتمام باألمر؟ سوف ن�ع�ال�ج األم�ر 
غدا اطمئن, إن شخصیة (حمی�د ن�ای�ل�ون) 
ھي بمنزلة محور تتج�س�د ال�م�ع�ان�ي ف�ی�ھ 
واألفكار التي تحیا ب�األش�خ�اص أو ت�ح�ی�ا 
ب�ھ�ا األش�خ�اص وس�ط م�ج�م�وع�ة ال�ق�ی��م 
اإلنسانیة التي یظھر فیھا الوعي ال�ف�ردي 
متفاعال مع الوعي العام ف�ي م�ظ�ھ�ر م�ن 
مظاھر التفاعل ب�ح�س�ب م�ا ی�ھ�دف إل�ی�ھ 
الروائي ف�ي ن�ظ�رت�ھ ل�ل�ق�ی�م, وال�م�ع�ای�ی�ر 
اإلنسانیة, والشخصیات أیضا تجسد القی�م 
على اختالف أنواعھا في المجتمع, وت�دل 
علیھا, وتعمل على تفھمنا ل�ھ�ا ف�ي إط�ار 
اإلبداع الفني, وحدیثنا عن الشخصیة ف�ي 
العمل الروائي ی�ج�رن�ا إل�ى ال�ح�دی�ث ع�ن 
ثالثة نشاطات في التحلیل األدبي, النش�اط 
األول ھو أن نحاول أن ن�ف�ھ�م ط�ب�ی�ع�ت�ھ�ا, 
ونفسیتھا, وخفایاھا الشخصیة في الع�م�ل 
الروائي, والنشاط الثاني أن ن�ح�اول ف�ھ�م 
األسالیب الفنیة ال�ت�ي ی�ت�ب�ع�ھ�ا ال�روائ�ي, 
والطرق التي یسلكھا لعرض الش�خ�ص�ی�ة 
وخلقھا, وتصویرھا في ال�ع�م�ل ال�روائ�ي 
إلقناع القارئ بحقیقتھا, والنشاط ال�ث�ال�ث 
ھو أننا بوص�ف�ن�ا ق�راء م�ھ�ت�م�ون ب�م�دى 
صدق ھذه الشخصیة وبمدى أیمان�ن�ا ب�ان 
الروائي قدم شخصیة یمكن أن نقتنع بھ�ا, 
ونصدق بوجودھا, والنشاط األخیر ی�ع�ن�ي 
بالضرورة الحكم على الشخصیة الروائیة 
من خالل العمل, كوحدة متكاملة, وكی�ف�ی�ة 
نجاح الروائ�ي ال�ع�زاوي أو إخ�ف�اق�ھ ف�ي 
تص�وی�ر ش�خ��وص�ھ ض�م��ن إط��ار ال��ع�م��ل 

 الروائي, فنراه یقول :
أن حمید نایلون لم یكن قد ذاق طعم الحب 
الحقیقي في حیاتھ وجد نفسھ فجأة أس�ی�ر 
عواطف فجرتھا في جسده المسز ھی�ل�ی�ن 
ما كتلي التي منحتھ نفسھا ح�ت�ى ق�ب�ل أن 

یسألھا وھي تقول : لكم ك�ن�ت ب�ل�ھ�اء ی�ا 
حمید عندما ط�ردت�ك, ث�م أض�اف�ت اع�رف 
انك غامرت بح�ی�ات�ك م�ن اج�ل ال�ح�ص�ول 
علي قل لي انك ق�م�ت ب�ث�ورت�ك ھ�ذه م�ن 
اجلي, وغرق حمید ن�ای�ل�ون ف�ي الض�ح�ك 
فقد كان ھذا آخر ما یمكن للمرء أن یقولھ 
عن ثورتھ, أن الروائي العزاوي ی�ت�ح�دث 
عن توثیقھ الشخص�ي, ل�م�دی�ن�ة ك�رك�وك, 
ھي الصورة الوثائقیة التي أخ�رج�ھ�ا م�ن 
مكتبة عمره, ونقلھا على ال�ورق إن ھ�ذا 
النوع من الكتابات أقرب أشك�ال ال�ك�ت�اب�ة 
التاریخیة إلى الواقع ألن�ھ�ا ال ت�ؤم�ن وال 
للحظة واحدة بالكتابة الموضوعی�ة, وك�ل 
من یتحدث عن الموضوعیة إن�م�ا یس�ع�ى 
لوضع قناع عن ذاتیتھ في ما ی�ك�ت�ب وم�ا 
یقرر, لیست الموضوعیة إال خ�داع بص�ر 
وذرا للرماد في العیون, ویجب إن ن�خ�رج 
م��ن ھ��ذه ال��ك��ذب��ة ال��ك��ب��ی��رة, إذن ك��ان��ت 
ش��خ��ص��ی��ة الس��ارد ق��د ت��ح��ول��ت م��ن 
الموضوعیة إلى الذاتیة من خ�الل الس�رد 
الذاتي تتجسد من خالل تحول الس�رد م�ن 
السرد الموضوع�ي, إل�ى الس�رد ال�ذات�ي, 
وبلغة أدبیة رقیقة, ورفیعة المستوى ت�دل 
داللة واضحة على حسرة ال�روائ�ي ع�ل�ى 
ما أصاب ك�رك�وك, ال�م�دی�ن�ة ال�م�ظ�ل�وم�ة 
المضطھدة, واھم ما یمیز الروائي الكبی�ر 
(ف��اض��ل ال��ع��زاوي) ف��ي روای��ت��ھ (اخ��ر 
المالئكة) اعتمده على تقنیة ال�ف�الش ب�اك 
م��ن خ��الل اس��ت��رج��اع ذاك��رت��ھ ل��إلح��داث 
السیاسیة, واالجتماعیة التي عاش�ھ�ا ف�ي 
الستینیات, والسبعینیات, وممارسة الن�ق�د 
ال��الذع ل��ل��م��ح��ت��ل��ی��ن, وأص��ح��اب ال��دی��ن 
المزیف, فضال عن تشتت الروایة لتع�ط�ي 
ص�ورة واض��ح�ة,و واق��ع�ی��ة ع�ن تش��ت��ت 
كركوك, والصراعات الطائفیة ف�ی�ھ�ا, أك�د 
ع��ل��ى ب��ع��ض الش��خ��ص��ی��ات ال��م��ح��وری��ة 
الساردة لألحداث لكي تثبت تاریخ العراق 
القدیم, وأخیرا نق�ول ان�ھ ت�م�ی�ز أس�ل�وب�ھ 
بالسخریة, والھ�زل الس�اخ�ط, فض�ال ع�ن 
ثنائیة العتمة, واألمل المش�رق وال�ب�ھ�ج�ة 
كانت روایة رمزیة بامتیاز, ومن التقنیات 
الحداثویة فیھا تجسید الموت, واألم�وات, 
وادخال الغرائبي والعجائ�ب�ي, وال�م�الئ�ك�ة 

 .فیھا
................... 

 ناقد وقاص عراقي *

 روا  نم   ( ا آ )اويا  وا 
 
 

 أ.د. مصطفى لطیف عارف*
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 في عید میالد صوفي؛ امرأة من عطر وثورة
 فراس حج محمد| فلسطین

 كّل شيء لیس فیھ شجرة، وال تخرج منھ شجرة، 
وال ینبت ع�ل�ى غص�ن ش�ج�رة، وال ی�ن�ام ب�ح�ض�ن 

 شجرة، 
 وال یشرب من كأِس شجرة، وال یتفیأ ظالل شجرة،

 لیس بشيء... 
المرأة الشجرة تخرج منھ�ا ش�ج�رة، وی�ن�ب�ت ع�ل�ى 
أغصانھا شجرة، وتنام بحضن شجرة، ش�ج�رة ف�ي 
ش�ج�رة، ت�ت�ف��یّ�أ ظ��لّ�ھ�ا ش�ج�رة، ھ�ي ش��ج�رة، ھ��ي 

 الشجرْة.
 
)1( 

 تذّوقت في حیاتي امرأتینْ 
 كنِت أشھى امرأةٍ 

 وأوسع امرأةٍ 
 وأروى امرأةٍ 
 وأضوأ امرأةٍ 

 وأسمى ما یكونْ 
 وأطول متعٍة من لدِن سّرتك الشھیدِة...

 حتّى الركبتینْ 
*** 

 تذّوقت مَعِك الحیاة بشھوتینْ 
 ورحت أكتب في الضیاء على سطورِك آیتْینْ 

 وأّرخُت القصیدة في تخوم نھدكِ 
 عازفاً في حلمتینْ 

 أتلو السعادة كلّما نادیتِني
 أدنیتِني

 أرضعِت روحي من حلیبك مّرتینْ 
*** 

 تذّوقت منِك طعم وقِت الرعشتینْ 
 ورد خدیكِ 

 بدفء القُبلتینْ 
  وسكرت من رشٍف بثغركِ 

 صحوةً في عمق ُسْكر الفكرتینْ 
  یا لّذتي كنِت الحیاةَ 

 وما الحیاة سوى اشتعالِك آھةً في فرحتینْ 
*** 

 تذّوقُت فیِك تبلُّج المعنى البھيِّ 
 على ضفافِك جملتیِن جمیلتیِن جریئتینْ 

 انكشافك في الضوِء فيَّ 
  اندفاع فیِض النھِر فیكِ 

 وفي...
 یُغرقني ھذا الجماُل بضفّتینْ 

 
)2( 

 المرأة الخضراء كوٌن من معاٍن َخِضَرةْ 
 غّضة مثل الربیعِ معطّرة

 مبرعمة الشفاه بضحكة محّررة
 ظّل ظلیل كاللیالي الُمقمرةْ 

 ذات معنًى وارفٍ 
 ذات روح خفرةْ 

 المرأة الخضراء عّرافة ممتّدة مقتدرةْ 
 مثل األرض حنّاء التّراب

 حانیة مھدیّة مثل روح الّشجرة
 "أُُكلَُھا َدائٌِم َوِظلَُّھا"

 شموسھا منتشرةْ 
 المرأة الخضراء برد وسالمْ 

 دفء وھیامْ 
 كالمھا درٌّ 

 وصمتھا ضوٌء وزخرفةُ ولغٌز واضطرامْ 
 اْسمیّةُ المعنى المبّجلِ 

 سفرھا ھدُي الّسماء النّضرةْ 
 
)3( 

 ھذه المرأة الشامخة مثل نخلٍة في أرض العراقْ 
 العظیمة مثل أرزة في لبنانْ 

 الصبورة مثل زیتونٍة في القدسْ 
البریئة في اش�ت�ی�اق ع�ن�اق مس�ی�ح�ھ�ا ف�ي فس�ح�ة 

 المسرى
 شاسعة كصوت فیروَز یغسُل لحنُھا وجَع الّصباحْ 

 الواثقةُ مثل نجمٍة بین الغیومْ 
 مشرقة بین ھذا الضباب األسود المخیفْ 

 المھیبةُ مثل بحٍر یحّدثھا حكایتھ كلّما التقیا ھنالكْ 
القریبةُ مثل قطرٍة على عنقوِد دالیٍة أمام البیِت ف�ي 

 تّموز
 الشاعریة مثل جملة في كتاب "النبّي"

الخیالیّة مثل حلم إخوة ی�وس�َف ف�ي رح�ل�ة ال�تّ�زّود 
 بالقمحْ 

 الواقعیّة مثل رؤیا الرجل الصالح یعقوبْ 
 الشھوة المشتھاة الشھیّة في مدار اللیل

 یرتوي منھا الرواُء في عّز السكونْ 
 حتّى افتضاض بكارة الضوِء أعمدة انبالج الوردِ 

 إیالُج الحیاِة إلى الحیاةْ 
 الناجزة، المفتوحة اآلفاق بعدُ 

 ولّما تنِھ ما بدأتھ من سطر ھنالك في الكالمْ 
 الصاعدةُ المعارَج خطوة خطوة نحوھا

 لتنظر كي ترى في كّل ذلك نفسھا
 فكأنّھا اغترفت بیدْي مالٍك معانَي وحیھا

الشاربة من أیدي البتول "ش�رب�ة ال ت�ظ�م�أ ب�ع�دھ�ا 
 أبداً"

 القارئة التراتیل في كّل المحاریبِ 
 المعابِد والكنائِس والمساجِد والصوامع والصلواتْ 

 والبِیَعِ الخصوصیّةِ 
 الخلواِت والمعتكفاتْ 

 الكاتبةُ الغریبة في عوالمھا
 الجریئة في اجتیاز النھر نحو الضفة األخرى

 لتعبرني وتعبر في أنايْ 
 وتعبر ما رأیُت اللیلةَ الماضیةْ 

 وأعبرھا ألعید لھا الكتابة كلَّ یومْ 
 امرأة مثل وردٍة وقامِة حور

 أعظم ما تكون علیھ امرأة تبّرج نفسھا �ْ 
 لتطیل عمر إلھھا الممتّد في شواطئھا

 كأّن هللا أعطاه الھبات األزلیّة
 ستعید ترتیب العالم بكْلمة حبّ 

 وتنسى أّن ھناك ما یمكن أن یدعَو للحرب یوماً ما.
 

 2022تموز  27

 أة اةا
 

   
 فلسطین /فراس حج محمد

وّا    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ریم النقري
 سوریا

 
 

 أنا ال أكتب اآلن

  بل أتخیّل بطوالتكم على وقع مزامیر عقمكم

  قد تصبحین دمیة كبیرة زاحفة باتجاه الموج

تترّسب علیھا الكثیر من مخلّفات الفراغ وطحالب الوقت 

 الھّش وعناكب الّضیق

 وتتحّولین بفعل التدویر إلى مواد لالستھالك الفاخر

  فقط ألنك أنثى 

 المتالحقة  على مدى الّسنین

  معلّبة في اسطوانة مّدورة جاذبة  قد تكونین وجبة

  تثیر شھوة االلتھام

  قد تكون منتھیة الّصالحیة وقد ال تكون

 ھنا سیلعب الحظّ كثیرا في تاریخ التعبئة ومنكھات الّشغف

  مع صاحب الوجبة الملكیّة

 أو قد تكونین ُصّممت من ورق دعایة إلحدى شركات فاخرة

  مرسومة بالكثیر من الجمال الملّون

  فتقعین تحت أنظار شاعر لتكوني ملھمة لقصیدة جامدة

 تحت حبال المجاز األرعن ... ال أكثر !

  فقط ألنّك أنثى

  عندما تنتھي كل المعادالت التي تنتمي لھذه الّدمیة

 ستتوقف التّوقعات قلیال وتكف االعجابات المستھلكة

  والتّصفیق المھزوز ویتوقف خصر األرض عن الّدوران

  ریثما تتوارد دمى على قید الموت

 تحت قبّة فراٍغ لعوب

  تفقأ عینھ رائحة الطّیش 

  والكثیر من الخطیئة

 ألنّك انثى !
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یتصور الناس ان روات�ب اعض�اء م�ج�ل�س      
 ھي من صنع محلي..!!ب، النوا

 وان المنطقة الخضراء تصمیم عراقي..!!
 والرٔیاسات الثالث خیار وطني..!!

 وجمع اطراف متعادیة في مٔوسسة حكم..!!
 وفي ھیٔیات نتاج عقل محلي..!!

وان االزمات ال�م�س�ت�م�رة بس�ب�ب ھ�ذا الس�ل�وك 
 السیاسي او ذاك..!!

 وان خیار رٔییس جمھوریة ھو توافق..!!
وغ��ی��اب��ھ او حض��وره الش��ك��ل��ي ھ��و س��ل��وك 

 فردي..!!
وان س��ق��وط ال��م��دن والض��م��أی��ر وال��وع��ي ھ��و 

 ظاھرة طبیعیة او اخطاء..!!
 والسرقات العامة تمت نتیجة اخالق دونیة..!!

 ..!!"وان ح��ل ال��ج�ی��ش ال��ع�راق��ي ك��ان" خ��ط�أً 
 ولیس تخطیطاً..!!

واشراك عناصر من الن�ظ�ام ال�ق�دی�م ھ�و ھ�ف�وة 
ان��ت��ھ��ازي او قش��رة م��وز ت��زح��ل��ق ف��ی��ھ��ا ھ��ذا 

 .المسٔوول او ذاك.!!
 

كل ما یجري الیوم تم الت�خ�ط�ی�ط ل�ھ ق�ب�ل 
 ...!!!2003عام 

وقرروا، وھن�اك   وتم وضع كل شيء في مكانھ،
وثائق ومنھا مٔوتمر لندن واربیل، على تش�ك�ی�ل 
" دیمقراطیة منخفض�ة ال�ح�دة" ك�م�ا ج�اء ف�ي 

ٔاي دی�م��ق��راط�ی��ة" ال�ن��خ��ب��ة   ال�م��خ��ط�ط ح��رف�ی��ا،
وع�زل�ھ�ا   الحاكمة" فقط كما ھو حاص�ل ال�ی�وم،

عن الجمھور العام، واغراق�ھ�ا ف�ي ت�رف ف�وق 
واسقاطھا بفتح خزائن ال�م�ال وت�وث�ی�ق  الخیال،

 .السرقة صوتا وصورة
 

نحن نعتقد ان االح�داث ت�ب�دٔا ف�ي ال�رب�ع 
 ساعة االخیرة..!!

ب�ال ج�ذور وال م�خ�ط�ط�ات وال  ومن آخر حدث،
ك�م�ا   ٔالن العقل العربي نفسھ عش�وائ�ي،  برامج،

تم تدمیر الذاكرة بالدم والعذاب لكي ال یربط بی�ن 
 .االحداث.!!

وت�ق�رر ق�ب��ل االح��ت�الل ان ت�ك��ون روات��ب ق��ادة 
بما في ذلك "رواتب البرلمان" مرتف�ع�ة   الحكم،

وغالبی�ت�ھ�م  جدا لكي یتم شراء الذمم والضمأیر،
وم�اض�ي   من حفاة المال والش�رف وال�وط�ن�ی�ة،

 انتھازي...!!
وت�م   وتمت دراسة ك�ل ف�رد دراس�ة م�ج�ھ�ری�ة،

تشكیل نخبة اعالمیة من النكرات الش�رس�ة ف�ي 
وزج��ھ��ا ق��ب��ل   ب�وداب��ی��س��ت ول�ن��دن وواش��ن��ط�ن،

 .!!.االحتالل في قنوات التلفزة للترویج
 

بل تم تشكیل محكم�ة ف�ي واش�ن�ط�ن م�ن قض�اة 
في ح�ال ال�ق�ب�ض ع�ل�ى   عراقیین قبل االحتالل،

 صدام حسین،
 ولمدة شھور ودربوا ع�ل�ى ك�ی�ف�ی�ة م�ح�اك�م�ت�ھ،

ورا�ً�د واحد قضاة الدورة زھ�ی�ر ك�اظ�م ع�ب�ود، 
الذي ھو االن في ق�م�ھ ر�ً�ی�س م�ج�ل�س جوحي 
وتدربوا على كب�ح اي م�ح�اول�ة م�ن�ھ ، الوزراء

لتحویلھا الى محاكمة سی�اس�ی�ة وكش�ف اس�رار 
 الحلفاء..!!

لذلك رٔاینا كیف كان القضاة یل�ج�م�ون�ھ ع�ن�د ٔاي 
وك�ان م�ن ح�ق   محاولة الحدیث ف�ي الس�ی�اس�ة،

الشعب العراقي ٔان یعرف اسرار دمار بلده ومن 
 ..!!.شارك فیھ من الخارج

 
تم تشكیل، ق�ب�ل االح�ت�الل، م�ٔوس�س�ة ح�ك�م م�ن 

 اطراف متعادیة ....!!!
خلیط من معارضة سابقة ومن عناص�ر ال�ن�ظ�ام 

وتقرر احیاء القبلیة ٔالن�ھ�ا م�ع ب�رل�م�ان   القدیم،
فاسد ومترف وساسة لصوص وع�ن�اص�ر ح�ك�م 

من النظام القدیم تعاني من انك�ش�اف ال�م�اض�ي، 
وھ�ذه ال�ت�ك�وی�ن�ات ل�ی�س م��ن   ق�اب�ل�ة ل�ل�خ�ن�وع،

 مصلحتھا ب�ع�د االفس�اد ال�م�ب�رم�ج اي ت�غ�ی�ی�ر،
وت��ق��رر اب��ع��اد ال��ع��ن��اص��ر"اص��ح��اب ال��رٔووس 
الحارة" من یس�اری�ی�ن و وط�ن�ی�ی�ن وم�ث�ق�ف�ی�ن 

 نجباء ونقابیین عن مٔوسسة الحكم...!!!
ول��ی��س ام��ام ھ��ٔوالء، حس��ب ال��م��خ��ط��ط، غ��ی��ر 

ٔاو االقص�اء او   االندماج في مٔوسس�ات ال�ح�ك�م،
ونُسبت الى منظ�م�ات   االغتیال ونفذوا الحالتین،

 .ارھابیة تحت الید او باالختراق
 

تم ت�وزی�ع اس�ت�م�ارات  2003قبل االحتالل عام 
 على معارضین من السیاسیین والمثقفین،

وتتضمن االستمارة، وقد وصلتني نسخة م�ن�ھ�ا 
مزقتھا، نوع الوظیفة التي ترغ�ب ب�ع�د س�ق�وط 
النظام والسكن والراتب مع دفعة من المال ق�ب�ل 

ومن بین الذین اس�ت�ل�م�وا االس�ت�م�ارة،  السقوط،
 كمثال لیس اال، ال�م�ھ�رج ف�أی�ق الش�ی�خ ع�ل�ي،
وتحدث عنھا بالتفصیل في قناة المست�ق�ل�ة ق�ب�ل 
 االحتالل بشھور ــ یمكن العودة الى الیوتوب ـ�ـ

لكنھ وافق عل�ی�ھ�ا   ولم یقل انھ رفضھا او قبلھا،
وبص�م ع�ل��ى ك�ل ف��ق�رة ف��ی�ھ�ا ب��ق�ل�م�ھ وع�ل�ق��ة 

وذھ�ب،   وك�ث�ی�رون م�ث�ل�ھ،  مفاتیحھا بمٔوخرت�ھ،
وفرض نفس�ھ   قبل االحتالل بشھر، الى الكویت،

سفیرا للعراق بال حكومة في ال�ك�وی�ت ح�ت�ى ت�م 
م��ع م��ج��م��وع��ة ك��ب��ی��رة م��ن   ط��رده ب��ال��ق��وة،

 العراقییین في الحكم الیوم في انتظار االجت�ی�اح،
وكل المراسیم العلنیة ع�ن   ودخلوا مع المارینز،

دستور وقانون وانتخاب ب�رل�م�ان�ي ھ�و ض�ح�ك 
وغ�ال�ب�ی�ة اعض�اء ال�ب�رل�م�ان ت�م   على الذق�ون،

 اختیارھم بالحاسوب االمریكي،
 .وطرد كل مرشح وطني فاز فوزاً حقیقیاً 

ل��م��اذا ال��دھش��ة م��ن روات��ب اعض��اء 
 البرلمان؟ من االزمات المستمرة؟
 من السرقات؟ من التھلكة الدأیمة؟

 من رفض االصالح؟
 من سقوط المدن؟

  أ اد؟!
 

 

 

 د. مصطفى اإلمارة وعد

 ا ارق اوج   اى..!!
 

  وعد حسون نصر / سوریا
برائحة الورق ولون الطباعة، في ملمسھا، ومساحتھا التي تشغل�ھ�ا أث�ن�اء م�ط�ال�ع�ت�ھ�ا، ج�م�ال   تكمن المتعة في الصحیفة الورقیة 

انتظارھا صباحاً أمام المكتبات واألكشاك، والجمال األكبر امتزاج رائحتھا مع رائحة القھوة كل صباح، نعم، للصح�ف ال�ورق�ی�ة حض�ور 
یختلف تماماً عن الصحف اإللكترونیة، فمع غیاب الجریدة الرسمیة غاب عنصر التشویق في سرد الخبر، قدیماً ح�ت�ى ن�ت�ائ�ج ال�ت�ع�ل�ی�م 
اإلعدادي والثانوي كانت تصدر عبر الصحیفة الرسمیة، أيُّ قرار كان یصدر من خالل الصحیفة وننتظره بشغف، أّما اآلن فأنا شخ�ص�ی�اً 
ال أجد متعة في تلقي الخبر عبر أي موقع الكتروني وخاصةً في زمن تعّدد المواقع وفبركة األخبار، فلم یعد لدینا عنصر التش�وی�ق ألن�ن�ا 
نقول دائماً الخبر موجود على النت وفي أي وقت یمكن قراءتھ، وھكذا تخفُّ رغبة الفضول بمعرفة كل جدید، طریقة صیاغة الخبر عبر 
النت تختلف تماماً عن صیاغتھا في الصحیفة، غابت أسماء المعة عن الورق وكثرت األسماء في الشاشة الزرقاء، غابت مت�ع�ة ق�راءة 
معاً على الطریق، وبھُتَْت ألوان قوس قزح، وتقیّد الكاریكاتیر بتقیید ریشة الفنان، حتى في منازل�ن�ا اخ�ت�ف�ت أك�وام الص�ح�ف وت�ق�لّ�ص 
استخدامھا، ولم نعد نشاھد القمع الورقي المعبأ بالسكاكر والبرز بید األطفال ، فھناك فرق كبیر بی�ن م�ل�م�س ال�ورق وم�ل�م�س األزرار 
اإللكترونیة، رائحة الكالم تختلف، حتى متعة سرده تختلف، فكم نتوق لرائحة الحبر الممزوج برائحة ال�ورق وال�ب�ن وال�ھ�واء، وح�ت�ى 
المساحة التي تشغلھا الصحیفة نتوق لتواجدھا، نعم نحن نحتاج إلى زمن الورق ألن المتعة ضاقت مع تقلّص ال�م�س�اح�ة ع�ل�ى ش�اش�ة 
الجوال، أعیدوا لنا رائحة الذكریات مع رائحة الورق التي غاب الشغف بغیابھا، فنحن في زمن نتوق للشغف مع كل صف�ح�ة ن�ت�خ�ط�اھ�ا 

 لصفحة أخرى في الجریدة الورقیة....
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 د. نصرعبد القادر 
 مصر
 

 

 مرآتُِك صارْت عاشقةً..

ُل فیِك وتفتَنُّ   تتغزَّ

 مرآتُِك صارْت شاعرةً..

 والشوُق یبوُح بِھ اللحنُ 

 ألواُن الطْیِف تُراقُِصھا..

 إْن بَِرقَْت بسناِك العْینُ 

 وطیوُر النشوِة تحملُھا..

 للنجِم..إذا ضِحَك السِّنُّ 

 مرآتُِك أحداٌق ترنو ..

 وفؤاٌد خفَّاٌق.. یحنو

 إْن ِغبِت ثوانَي تسألُني..

ُن صفحتَھا الُحزنُ   ویُلوِّ

 مرآتُِك تسأُل ذاِھلةً ..

 ربَّاهُ ..ماھذا الُحسُن ؟

 ِمْن أيِّ سماٍء ُمغِدقٍَة..

ُل ذیَّاَك الفَنُّ ؟!  یتنزَّ

 نبَت البِلُّوُر أزاھیراً..

 والزْنبَُق ماَل بِھ الغصُن !

 وانساَب یماٌم َرفراٌف ..

 یتَغنَّى.. فیُغنِّي الكْونُ 

 یاِستَّ الُحسِن بھا ِرفقًا ..

  قد كاَد البِلُّوُر یَُجنُّ ....!

في أحد أوراق التاریخ المبعثرة رأیُت أمرأة تحتضن ج�م�ج�م�ة 
 ولدھا في المقابر الجماعیة

  قافلة تجارة الدموع تسیل من بوابات عیون األمھات
  قطاع الطریق یخشون الغرق

  عربات النفط تُقبل أبواب البیوت بأمان
المستحیل یشمأز من مشھد ال�ب�ی�ان�و ال�م�ك�س�ور ال�ذي ی�ع�زف 

  لجندي تائھ في الصحراء
  وال یعرف ھل ھو منتصراً أم مھزوم

  الغبار یتطایر بأجنحةً من السیوف
  یحلق بجانب الرؤوس..

  قبضةٌ تحوي موت واألخرى اعتقال إنھا لعبة اإلجبار
  نرجوك أبعد المقص سنختار

  انبت ذكر النخیل على لسان القدر
األحالم تناثرت في حقل األل�غ�ام ح�ت�ى اث�م�رت ش�ی�ب�اً ُم�طّ�ع�م�اً 

  بالجنون
  یتضح على وجوه االباء مالمح (التولة والخریط)

  العویل نحَر صوت الدیك قبل الشروق
  عیون الفرح أصابھا العمى من كحل الدبابات

  ما بین العلّمین مجرى من الدِم یسقي البنفسج
  إلى ھُنا الیزال الفانوس معلق على جدار بجانب األذن

  جلَس القرد على الكرسي المصنوع من العظام
  ضربوا قلب الحاضر بصولجان الوعود

المنقذین قالُوا سنلُف المندیل حول المیل لیم�س�ح ال�غ�ب�ار ع�ن 
  الزمن

  أعتقد أن البطاریات ستحتاج إلى استبدال لكن متى وبأي ثمن
ْجُو السوداء   اصطیدت الشمس بشبكة الشَّ

  من غیر حیاء یزني قضیب البنادق بأطراف الشوارع
  یرقصون على أنغام الحزن یبحرون في القارب فوق الیابسة 

  یتصورونھُ فرحاً وماء... الرب یتحسر لحال الفقراء
نتأرجح على أسالك الكھرباء بعدما ذھب�ت ول�م ن�رش خ�ل�ف�ھ�ا 

  الماء
  ال خوَف علینا ونحُن محزنون

أحد المالئكة یتساءل لماذا أبناء الملك یست�ج�دون ال�خ�ب�ز م�ن 
  النفایات؟

  العقاب ال غیره من یجیب
تس�ت�رخ�ي ع�ل�ى ظ�ھ�ر   األشباح تبكي عندما ترى علب الكوال

  الطفولة
قطرات الندى ُمتحیرة ال تعرف أین تسقط ، الح�دائ�ق م�ب�ت�ورة 

  النخیل
  الطائُِر یَْجِدُف في قفص الجحیم

   علُقت الضمائر كخالخل في سیقان الخنازیر
  شاشات التلفاز مزقت المشاعر بخطب الشیاطین

  الحبر األزرق یدعو أصابع الندم للنكاح
 سنحكم بأسم الدین

 أي دیٌن ھذا الذي یدعو إلیِھ أبو لھب
  مزقت الكالب بقایا قمیص الوطن وھو یصرخ أنقذوني

األرواح تتذبذب بالذھاب.. ت�ت�ح�رك ك�ال�م�ن�ش�ار ح�ت�ى ق�ط�ع�ت 
 الطریق

الملك الذي یتساءل طََرق باب اللغة والدخانیة في رأسِھ تبتسم 
 للتحریر.

 

 نوئیل جمیل    
 العراق/نینوى     

 
 

  النھار یرسل ومضاتھ
 نحو زمن مشاكس

 أصیب بالحمى
 مزقتھ سرایا (الفیروس)
 (الفیروس) الینعس أبدا

  جاء لیعید الھواء
 من قبضة المَجرات

 الى رائحة المكان
 والحزن السعید

 والصدأ ھو الصدأ
 یلوح من بعید

 ینتظر عودة القرصان
 مع عصف الریاح
  المكان ھو المكان

 والمصاب ھو االنسان
  رائٌح نحو الخریف

  یقضم وریقات 
 من دفتر العمر

 فیسیح نحو المجھول
 حیث الرشح

  وضوضاء العاطسین
 في ردھات العزل

 الھواء ھنا
 بل بقایا زفیر

 حاصرتھ المرشحات
 في غیبوبة الخلق

 تعید الى الذاكرة
 أسئلة الطاعون
 وھالك األجناس

  بلى,
 ھو سفر نحو زمن آخر

  أطَل مھروال
 خارج التاریخ

  ھطل قطراً 
 من أصابع الدیدان

 في أسواق الحشرات!
 الفیروس یھاجر في العتمة
 یعلن الحرب على األمصال

 لیغزو ممالك األرض
  بلى,

 ھو سفر نحو زمن آخر
 الحیاة ھي الحیاة

 واالنسان قید التوقیف !
 وراء القضبان  

 یفرك عینیھ بالجائحات
 المارة في لیل عنید

 لیل یغمره الّرمد والصدید
 , بل

 )Covid  ھو سفٌر نحو (الكوفید
 

(ا أ  ُ )   
 
 

 عباس الغلیمي 
  العراق

آ ز     

ُِا ََ ْأ 

 

 اسماعیل خوشناو
20/07/2022 

 
 

 لي َعلَمٌ   قَْد بانَ   ما عادَ لي َعتَبٌ 
 َرفٌّ وال ُكتُبُ   یَدٍ    َسْطحِ   في كُلِّ 

 
  بي َزَمنٌ   َمرَّ   ما   َعلَناً   َدعا  َجدِّي

 أََدبُ   لَھُمْ   یَْربُو    الْعُال  َوأَْھلُ    إِالَّ 
 

 بِالِْعلِْم قَْد َغنُِموا َوالَْخیِْر ما بَِخلُوا
 أََربُ   فَاتَھُمْ   ما  طَریقَتَھُمْ   َصانُوا

 
 َعتَمٍ   َسَدى  یَْھَوى    لََمعٍ   بِال  بَْدرٌ 

 یَْسري لُھُ الْعََجبُ    ما زاَل ُمنْتَِظراً 
 

 ثََمرٍ    بِال   َزْرعٌ     َعَملٍ    بِال   قَْولٌ 
 َوال َسبَبُ   َمْوتٌ    ُمنْتَِحبٌ   اَلَْوقْتُ 

 
 في َعتَلٍ   لِلُْحْمقِ     في َسكَرٍ   اَلُْكلُّ 

 تَعَبُ    َوال  نَْصرٌ    فََرحٍ   في  اَلَْجْھلُ 
 

 َغدٍ   لِكُلِّ    بَْحرٌ     َسلَفٍ    إِلى  اُنْظُرْ 
ُحبُ   فَْوقِھِ   ِمنْ    نَفَدٍ   بِال  ِعلْمٌ   السُّ

 
ً   ِسرْ  ً   اِقَْرأْ    َال تَُكْن ساِكنَا  َوُكْن َعلََما

 لَھُ الشَّغَبُ   یغلي   فَالْماُء في َسَكنٍ 
 

 َعَملٍ   بِال   َحْصرٌ     َعدَدٍ   ُذو   اَلْعُْمرُ 
ً   اِْغنَمْ   لََك الَْحَسبُ   یَْعلُو   َوُكْن لَبِقَا

 
 في ھََزلٍ   إِْن ضاعَ   َمفَْسَدةٌ   اَلَْوقْتُ 
 الْغََضبُ   یَنْفَعَ   لَنْ    ُمنْتَھیاً   ما فاتَ 

 

 ُِآ 

..ة رت 
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تنوع التجریب في ال�م�ن�ت�ج االدب�ي    
بجمیع أجن�اس�ھ وت�ع�ددت ات�ج�اھ�ات�ھ 
ع��ل��ى ال��م��س��ت��وی��ی��ن ال��ت��ج��ری��ب ف��ي 

ن�ف�ي ال�ح�دود   م�ن ح�ی�ث  االسل�وب
الفاصلة بین االنواع او م�ب�دأ ال�ل�ع�ب 
ب��ال��ل��غ��ة، وال��ت��رك��ی��ز ع��ل��ى ال��دالالت 
اللغویة او ع�ل�ى مس�ت�وى ال�ت�ش�ك�ی�ل 
البصري للنص وآخر ع�ل�ى مس�ت�وى 
الموضوع، كل ناص یحاول أن یض�ع 

 بصمة مغایرة.
وانا أقلب المجموعة الشعری�ة ال�ت�ي  

أمامي (أختفي وت�الح�ق�ن�ي ال�م�رای�ا) 
للشاعرة لیلى عبد االمیر في طبع�ت�ھ�ا 
االولى الصادرة عن دار اب�ج�د لس�ن�ھ 

، ومن مبدأ محاورة النص�وص 2022
كمت�ل�ق�ي وق�ارئ اخ�وض ال�ت�ج�ری�ب 
ایضاَ اب�ح�ث ع�ن تش�ك�ی�ل ج�م�ال�ی�ات 
ال����ن����ص،اح����اول أن أدرك ذل����ك 

باستعمال ال�ذوق، وال�ق�راءة   المدلول
بعی�ن ال�ق�ل�ب م�ع�ت�م�دا ع�ل�ى ق�ری�ن�ة 
السیاق الحالیة والمقامیة، وارى ان�ھ 
البد من قارئ مختلف یتزود بوس�ائ�ل 
تمكنھ التواص�ل م�ن ف�ك ش�ف�رة ھ�ذا 
النمط ،واالفق الج�دی�د ال�ذي ت�ح�م�ل�ھ 
النصوص والوضع التخیلي للش�اع�رة 
في اطار التجریب الحداث�ي ل�ق�ص�ی�دة 

 النثر .
ع�ن�ون�ة  1(أختفي وتالحقني المرای�ا)

شعریة وھي اح�دى م�ف�ات�ی�ح ال�ن�ص 
الشعري التي تساعد كشف م�دل�والت�ھ 
وھي عتبة الن�ص ب�اع�ت�ب�ارھ�ا االھ�م 
لمقاربتھ، وذل�ك "ال�وھ�ج ال�ب�ص�ري 
االول الذي یستث�ی�ر م�خ�ی�ل�ة ال�ق�ارئ 

ال��ى   وی�وق��ظ ش��ع��وره م��ن الس��ب��ات
، اتس�م ب�ق�درت�ھ 2الحیویة المفعم�ة"

على تكثیف دالل�ة ال�ن�ص وال�وص�ول 
الیھ مرتبطاً بھ، لھذا یدفعنا ال�ف�ض�ول 
الى غور عمق النصوص ب�ح�ث�ا ع�ن 
دالل�ة ال��ع�ن��وان وام��ت�داده، اس�ت��ن�ب��ط 
الع�ن�وان م�ن ال�م�ج�م�وع�ة وق�د ورد 
ص�ری��ح�ا ك�ب��ن��ی�ة ف�ي اح�د نص��وص 
المجموعة (س�أل�ت�زم الص�م�ت ح�ت�ى 

 60اكتمال قصیدتي) ص
ارى ان الشاعرة ق�د اع�ت�م�دت م�ب�دأ 
ال�ت�ج�ری�ب ع�ل��ى مس�ت�وى االس�ل��وب 
البنائي للنص نراه واض�ح�ا م�ن ت�ل�ك 
العنونة الشعریة على ظ�ھ�ر ال�غ�الف 

 70والعنونة الفرعیة التي تض�م�ن�ت 
ع��ن��ون��ة وت��ع��ال��ق��ھ��ا م��ع نص��وص 

 المجموعة.
 

 التشظي:
التشظي من الس�م�ات ال�ت�ي ظ�ھ�رت  

على النصوص الشعریة في مجموعة 
(اختفي وتالحقني ال�م�رای�ا) أرى ان 

الش��اع��رة اع��ت��م��دت ال��ت��ج��ری��ب ف��ي 
تشظیة النص ال�ذي ی�ع�د ن�وع ج�دی�د 
ال��ذي اع��ت��م��ده ش��ع��راء م��ا ب��ع��د 

الذي یتمیز بالتنافر والتض�اد   الحداثة
واالختالف ، و التشظي الحاصل على 

في بن�ی�ان�ھ�ا   المستوى اللغة الشعریة
الل�غ�وي ال�ذي اث�ر ع�ل�ى م�ن�ت�وج�ھ�ا 
الداللي منعكساً عل�ى تش�ظ�ي ال�دالل�ة 
ن��رى ذل��ك ج��ل��ی��ا ف��ي ع��دد م��ن 

ال��م��ج��م��وع��ة اال ان��ھ��ا ف��ي   قص��ائ��د
ح��ق��ی��ق���ت��ھ��ا ت���رت��ب��ط ب���ال��ع��ن���وان 
الرئیسي.النقصد ب�ذل�ك ال�م�ؤدي ال�ى 
الفرقة على حساب وحدة ال�م�وض�وع 
بل التشظي ال�ذي یس�اھ�م ف�ي ان�ت�اج 
النص الشعري، وبعث الشح�ن�ات ف�ي 

وف�ت�ح   تولید آفاق جدیدة من الدالالت
ب��اب ال��ت��أوی��ل ل��ل��وص��ول ال��ى ت��ع��دد 

المعاني وبذلك یك�ون ال�ن�ص 
 متشظیاً.

بعض من ال�ع�ن�اوی�ن   جاءت
الفرعی�ة وك�أن مض�ام�ی�ن�ھ�ا 

الدالل�ي   متشظیة من المعنى
 للعنوان الرئیسي للمجموعة

أن��ا ظ��ل ی��خ��ش��ى ال��ظ��ھ��ور 
/ ص��رخ��ة ف��ي وج��ھ 11ص
/ ملتصقة بظل�ي 31ص  أبكم
/ سألتزم الصمت حتة 45ص

/ 60اك��ت��م��ال قص��ی��دي ص
ع��ال��ق��ة ف��ي جس��د غ��ی��ري 

/ خلف جدار ن�ف�س�ي  68ص
/ اختبئ خلف نف�س�ي  69ص
 / 110ص

(تشظي االنا) تشظ�ي ال�ذات 
في المكون الش�ع�ري وم�ن�ھ 
ال��ى تش��ظ��ي ال��دالل��ة ال��ت��ي 
یس��ع��ى ال��ق��ارئ ل��ل��ق��ب��ض 

 علیھا: 
ترجع الشاعرة تب�ح�ث ع�ن�ھ 
الذات الشاعرة في ع�ول�م�ھ�ا 
ب�م�ن�ول�وج داخ�ل�ي م�ح�اول�ة 
الھرب واالخت�ف�اء م�ت�ج�ن�ب�ة 
الخوض في المجتمع موظفة 

آلیات التشظي وھي االستفھام او لغة 
السؤال كما في نص (صرخة ف�ي ف�م 

 : 31أبكم) ص 
  أشیر الى ظٍل مرتبك

 أسألھ:
 ھل جربت الھروب من نفسَك؟

 أنا عالقة في سرة الجدار
 ھل جربت الھروب من االرقام ؟

 خِد التاریخ  أنا وحمةٌ في
  ھل جربت الھروب من الصور؟

 أنا جثةُ مؤطرةٌ بالزیف
 ھل جربت الھروب من الفِن؟

 أنا تقلقني الحقیقة الجافة
 ھل جربت الھروب من االماكن ؟

 أنا تیھ یتوسد الطرقاتِ 
 كسر االفة المعتادة :

التجریب باالعتماد على المفارقة ب�م�ا 
یحملھ م�ن االن�ح�راف ال�دالل�ي ال�ذي 
یعمد الشاعر الیھ لكسر المألوف تك�اد 
ال تخلو قصیدة من مجموعة (اخت�ف�ي 
وتالحقني المرایا) من اع�ت�م�اد ب�ن�ی�ة 
المفارقة سواء في البناء ال�ن�ص�ي او 

 في نھایة النصوص :
 64كیف أرثیك.؟ ص

 وِحبُر ألواني دفنتھُ في خزائنك
 32وفي نص (طرد بال عنوان) ص

 من منّا أخلف الوعدَ 
 وترَك بعضھُ في كفِّ الضیاعِ 

 ھا قد رحلَت تاركاً سرَك الثقیل
 في طرد بال عنوان

ف�ي ب�ع�ض   وظفت الشاعرة المفارقة
نصوصھا على ابنیة ال�م�ق�اط�ع ال�ت�ي 
جاءت مكثفة ومختزلة والتي تن�ت�ھ�ي 
بخواتیم (قفلة) مفارقة، ال تزید ع�ل�ى 

او مقطع واحد ع�ل�ى ش�ك�ل   الصفحة
النص الوجیز او ال�ومض�ة الش�ع�ری�ة 
بمفارقات لغوی�ة ال�ت�ي ت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

ف��ي   ال�دالالت ال�ل�غ��وی�ة وال�م��ج�ازی�ة
تعالقھ�ا م�ع ال�ن�ص�وص وال�ت�ي ت�ع�د 
مكم�ن الش�ع�ری�ة ف�ی�ھ�ا، وم�ف�ارق�ات 
ضدیة، لتكشف ع�ن وع�ي الش�اع�رة 
بالتجریب تتجلى ھذه ال�ب�ن�ی�ة (ب�ن�ی�ة 

النصوص التي ت�ح�م�ل   المفارقة) في
العنونة التالیة : ام�ام وج�ھ ال�م�رآة/ 
قافیتي/وطني/ أحبك كم�ا ی�ح�ل�و ل�ي/

انثیال /أرق/ غرق ،نلمس من س�ی�اق 
بناء النصوص انھ�ا تص�ن�ع م�ف�ارق�ة 

 شعریة :
 ففي نص (أحبك كما یحلو لي) 

تتشكل المفارقة عبر النص ومف�ارق�ة 
 في خاتمة النص:
 على ناصیِة قلبي

 تلوُت أھازیَج الُصلح بحفاوةٍ 
  كانت الفراشاتُ 

 الغیومُ 
 الھواءُ 

 البساتین واالرضُ 
 شھوداً لمراسیم أوِل قبلةٍ 

 ُسرقت بسریٍة تامةٍ 
 ذات ُحلمٍ 

  شعریة االثر المفتوح:
وم��ن ال��ت��ق��ن��ی��ات االخ��رى ال��ت��ي ق��د 
لمستھا في بعض نص�وص الش�اع�رة 
لیلى عبد االمیر التجریب ف�ي ت�ق�ن�ی�ة 

، ان�ف�ت�اح  شعری�ة ال�ن�ص ال�م�ف�ت�وح
ال�ن��ص وت��ع��دد ت��أوی��الت�ھ م��ن ح��ی��ث 
توظیف بنیة المج�از ل�ق�ب�ول�ھ�ا ت�ع�دد 
التأویل وتتیح للمتلقي ان یشارك ف�ي 
بناء النص،وبھذا ت�ح�ول�ت الش�ع�ری�ة 
في تركیزھا على المعنى ال�م�ت�ع�دد او 

 الدالة الغامضة :
 98ص  لقد بعت الفكرة

  في سوق مزدحمة باألقاویل
 عرضُت بضاعتي

 رزمُت مشاعري بأكیاس الذھول
 بأقداٍم تفیض نُدباً 

 ومن أعلى قامتي صرختُ 

 من یشتري رأسي
 او یقایضھُ بحفنِة جنونٍ 

 من رأسي  ھرب الجمیع
 وأنا أركض أركضُ 

 أركضُ 
 

  نفي الحدود:
اعتمدت الشاعرة نمط�ا ت�ج�ری�ب�ا ھ�و 
نفي ال�ح�دود ال�ف�اص�ل�ة ب�ی�ن الش�ع�ر 
والنثر اتخذت ھذه التقنیة اسلوباً ف�ي 
بناء بعض نصوصھا ن�راه ج�ل�ی�ا ف�ي 
ال�ع�ن�ون�ة ال�ف�رع�ی��ة ال�ت�ي اس�ت�ھ�ل��ت 
المجموعة ( أن�ا ك�ل ت�ل�ك ال�ح�ك�ای�ا) 

وكأنھا تنوه ب�ال�ح�ك�ي (الس�رد)  7ص
ب���ط���ری���ق���ة الص���ور االرت���دادی���ة 

 (االسترجاع)عن طفولتھا:
 مثل قصاصات ورقیةٍ 

  یلھو االطفال في بعثرة وجھھا
 تحلم بتمزیق العناوین الھشةِ 

 من ذاكرِة الموائد الثقیلةِ 
 واالزمنة البائدةِ 

 كنت طفلة)   (مذ  وفي نصھا
  79ص 

 منذ عصور عجاف ٍ
 وقبل معاھدات الُصلحِ 

 ولدتني أمي
 كان المخاض عسیراً 

 وأنا أنتظُر قدومي بین الحاضرین
 ھاربةً من حكایا جدتي

 وأساطیرھا الماكرة
 أبحث عن فراغٍ 

  یلتقط كركرات االرض
 ألدسھا في بكائي

ونلمس في ھذا الصدد التقریب بین 
الشعري والسردي ، ح�ی�ث ی�ل�ع�ب 
السرد بآلیاتھ ف�ي ھ�ذه ال�ن�وع م�ن 
التجریب ب�إب�راز ع�ن�ص�ر ال�م�ك�ان 
وال���زم���ان وال���وص���ف وك���ذل���ك 
المونولوج الداخلي كما ف�ي ال�ن�ص 

  151(كابوس لیس اال) ص 
 باألمس تحدیداً 

 تمنیُت أن یكوَن بلدي سویسرا
 فززت مذعورةً خائفةً 

  تتطایر الشھُب من عیني
 كنثیث الثلج الحارق
 أغلقت صاالت العنادِ 

  وشباك سرائري
 خلعُت االبوابَ 

 وأوصدت الجدران على مخدعي
  أسدلُت اللیَل على ُعزلتي

 أخفیت وجھي بأصابع أمي
خوفاً من البعوض الملتصق بش�ھ�ی�ق 

 الوشایات
 أیقنت أني ارتكبت جریمة االحالم

نرى في النص اعاله حالة الت�واش�ج، 
ب�ی�ن الش�ع�ری�ة   فقد مزجت الشاعرة

(قص��ی��دة ال��ن��ث��ر) م��ن ح��ی��ث ھ��دم 
الموروث اللغ�وي ال�ت�ق�ل�ی�دي وخ�ل�ق 
دالالت لغ�وی�ة ال�م�ت�م�ث�ل�ة ب�االن�زی�اح 
وجمالیتھ وبین تقنیات السرد وآلیات�ھ 

وح�رك�ة   المتنوعة بدأ بضمیر السرد
الفعل الذي یكشف عن الذات الس�اردة 
"وق�د ج��اء حض�ور ال��ّذات ب�ب��ع��دھ��ا 
االنساني الشخصي ووق�ائ�ع ح�ی�ات�ھ�ا 
ال��ی��وم��ی��ة واش��ی��ائ��ھ��ا الص��غ��ی��رة 

 3وتفاصیلھا .."
 

  اللعب باللغة:
تلجأ الشاعرة في نصوصھا االھت�م�ام 
باللغة الشع�ری�ة وال�ت�ك�ث�ی�ف ال�دالل�ي 

العال�ي وال�ل�غ�ة االی�ح�ائ�ی�ة   والتركیز
مبتعدة عن اللغة المعیاریة الم�ب�اش�رة 

" لتصبح ھي غایة في ذات�ھ�ا، ح�ی�ث 
ال یمكن للنص أن یق�ول ش�ی�ئ�اً ع�ل�ى 
المستوى االفرادي للكلمة، وال ع�ل�ى 
ال��م��س��ت��وى ال��ت��رك��ی��ب��ي لس��ی��اق 
ال��ج��م��ل��ة،وان��م��ا ت��ظ��ل دالل��ة ال��ن��ص 

   4متعالقة حتى نھایة العمل" 
یتضح ذلك في استخدام بعض ال�ب�ن�ى 

ف�ي ن�ص   كما  الغرائبیة والكابوسیة
 100(وما الحلم بصیراً) ص

  ھل رأیتم حلماً یؤرق وسادة
  أو أشجاراً تمارس الحب

 عاریةً   أو أشباحاً 
 أنا رأیتُ 

 ھل رأیتم ناسكاً یمضغ كأساً 
 أو أمطاراً تموت عطشاً 

 أو فراشةً تطیر في رأس فرعون
 التجریب في الموضوع :

ت��ن��وع ال��ت��ج��ری��ب ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى 
الموضوع لدى الش�اع�رة ل�ی�ل�ى ع�ب�د 

الخبرات الح�ی�ات�ی�ة   االمیر فمن خالل
الش��خ��ص��ی��ة وال��ت��ف��اص��ی��ل ال��ی��وم��ی��ة 
وتحویلھا الى موضوع ش�ع�ري ف�م�ن 
الفقد اتخذت موضوع لرثاء االحب�ة ، 

ت�ج�س�د م�واق�ف   او حبھا للوطن وقد
الحیاة او ما یمارسھ البشر، ف�ھ�ذ م�ا 
یسمح لھا بتعدد الرؤى ال�ت�ي ت�رص�د 

  .  ھذه المواقف
  108ص  كنت طفلةً 

 أغفو قبل أمي
 قبل بزوغ الفجِر بیقظتین

 اترقبھا بعنایة تامةٍ 
  وھي تصلي خلف أبي
 كان ُحلمي أن تعرفَ 

  غایتي المبیّتھ في دھالیز مكریي
 أن أكون فراشةً 

  تؤدي مناسك الرقص 
 رقص البجع مثال

المجموعة في مجملھا كتجربة غن�ی�ة 
بالسمات الجمالیة وال�ت�ي ت�ع�ب�ر ع�ن 
تجربة ابداعیة تجذب المتلقي وف�ی�ھ�ا 

 من المتعة الفنیة واالبداعیة.
.............................................. 

 المصادر
لیلى عبد االمیر، أخت�ف�ي وت�الح�ق�ن�ي -1

دار ابجد للترجم�ة وال�ن�ش�ر  1المرایا،ط
 .2022والتوزیع، العراق، بابل،

ال�م�ع��م�وري، غ�ان�م ع�م��ران، ال��ذات -2
، منش�ورات 1والوجدان في القصیدة، ط

  2021االتحاد العام ،العراق ،
المعموري، طالب عم�ران، ال�ھ�اج�س -3

، 1الس���ردي ف���ي قص���ی���دة ال���ن���ث���ر،ط
 .2021منشورات االتحاد العام، بغداد، 

د. محمود الضبع ، غوایة التج�ری�ب، -4
، الھیئة المصری�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ك�ت�اب، 1ط

 . 2014  القاھرة،

ا   ة (اا و ا ) يا ا و ء ا 

 طالب عمرانبقلم: 
  المعموري 
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في العقد الثالث من عمري, أسكن في حي صغیر, أستی�ق�ظ ك�ل ص�ب�اح   
ألستعد لیوم جدید ال یخلو من الرتابة, احمل كعادتي بین طیات ح�ق�ی�ب�ت�ي 
مجموعة من األوراق الخالیة حتى من خطوطھا وقلم رصاص یصل إل�ى 
منتصفھ, كنت أسرق اللحظات في عملي كي اكتب م�ا ی�دور ف�ي خ�ل�دي, 
أرسم أفكاراً كثیرة وأحداثاً وشخصیات كما یحلو لي, منھا واقعیة ومن�ھ�ا 
خیالیة, أعود إلى منزلي واألوراق ذاتھا في الحقیبة لكنھ�ا ت�ع�ود م�ل�ی�ئ�ة 
باألحداث والقصص, أخبئھا عندما أصل إلي البیت بین الكتب, استم�ری�ت 
على ھذا الحال حتى جاء الیوم الذي مررت فیھ بإحدى الم�ك�ت�ب�ات, ال�ت�ي 
جذبتني مجالتھا حملقت بعیني على زجاج المكتبة, مس�ح�ت ب�ی�دي ع�ل�ى 
جبیني, كنت أتصبب عرقاً فلم أتوقع أن أرى صورتي على غالف المجلة 

ن�ظ�رت إل�ى   واسمي یتصدرھا, دارت الدنیا بي ولم تقف, كیف ول�م�اذا؟
حقیبتي, شعور غریب انتابني, قلم�ي وأوراق�ي ف�ي ال�ح�ق�ی�ب�ة, ك�ت�اب�ات�ي 
أخفیھا دائما تحت كتبي, وفي لحظة تذكرت أخي, ماذا س�ی�ف�ع�ل ل�و رأى 
صورتي؟ الجیران! إنھم ال یكفون عن التدخل في حیاتي, سیجدون سبب�اً 
ج��دی��داً ل��ل��ح��دی��ث ع��ن��ي, س��أتص��در أح��ادی��ث نس��اء ال��م��ح��ل��ة (ال��ع��ان��س 

سیكون عنواناً ألمسیاتھم و یا لھ من عنوان! ع�دت إل�ى ال�ب�ی�ت   تكتب)
بخطوات متثاقلة, أفكر كیف أتخلص من المجلة حتى لو اشتریت�ھ�ا ك�ل�ھ�ا 
أین سأذھب بھا؟ لكن من نشر صورتي؟ ومن اكتشف كتاب�ات�ي؟ ش�ع�رت 
باإلرھاق الشدید استلقیت على سریري وغطیت وجھي بوسادت�ي ع�ل�ھ�ا 

شعرت باقترابھ, توقف�ت ع�ن ال�ت�ن�ف�س عس�ى أن   تخلصني مما أنا فیھ,
یراني نائمة فیغادر, ال ارغب في التكلم مع احد, بعد لحظات سمعتھ یغلق 
الباب نعم لقد ابتعد تخلصت منھ على األقل ھذه ال�ل�ی�ل�ة, وف�ي أول خ�ی�ط 
ألشعة الشمس بعد لیلة قضیتھا بالتفكیر, وصوت األذان یطرق مسامع�ي 
قمت الملم أوراقي الممتلئة بقصص�ي, ج�ال�ب�ة ك�ی�س�اً ألض�ع�ھ�ا ف�ی�ھ ب�ع�د 
تمزیقھا, الحیرة غلبتني وال�خ�وف م�زق ق�ل�ب�ي وال�دم�وع ب�ل�ل�ت أغ�ل�ب 
أوراقي, وبعد ساعتین م�ن ال�وق�ت ارت�دی�ت م�البس�ي ح�ام�ل�ة ح�ق�ی�ب�ت�ي 
والكیس, خرجت مسرعة م�ن ح�ج�رت�ي ألج�ده ی�ج�ل�س ی�رتش�ف الش�اي 

 كعادتھ:
 * ماذا تحملین؟

 شعرت برعشة تتملكني:
 * ال شيء إنھا نفایات.

 * لیس من عادتك حملھا, أال تشربین الشاي معي؟
 * ال.. الیوم سأشربھ في العمل.
 * ال تتأخري, عندي لك مفاجأة.

كاد یغمى علي عندما سمعتھ یقول ال تتأخري, یا ترى ھل علم بموض�وع 
 المجلة؟ أم إن ھناك عریساً سأجبر على الزواج منھ, ماذا سأفعل بحالي.

حملت الكیس ورمیتھ في الحاویة التي كانت تحترق فیھا ال�ن�ف�ای�ات وھ�ا 
ھي كتاباتي أیضاً تحترق معھا, قلمي أص�ب�ح م�ك�س�وراً ب�ال أوراق�ي, ل�م 
اذھب إلى العمل, تجولت في الشوارع بین ھذه المكتب�ة وت�ل�ك عس�ى أن 
اشتري كل النسخ التي علیھا صورتي, وكلما أحصل على واحدة ارمی�ھ�ا 
في النفایات المحترقة, مر الوقت بسرعة وحان وق�ت ع�ودت�ي, ال اع�ل�م 
ماذا افعل اشعر كأني سأذھب إلى الجحیم, ال مفر البد لي من م�واج�ھ�ت�ھ, 
فتحت باب المنزل وجدتھ كما تركتھ في الصباح, إال من شيء واحد وھو 
المجلة كانت بالقرب منھ, شعرت بحرارة في رأس�ي ل�م أت�م�ال�ك ن�ف�س�ي 

 سقطت على األرض مغشیا علي:
 * ما بك كأنك شاھدِت شبحا, كنت انوي أن أفاجئك.

 التفت إلیھ, وبصعوبة كنت أسمع صوتھ:
 * بماذا تفاجئني؟

* كنت اقرأ ما تكتبین خلسة وانسخ الجید منھا وأح�ب�ب�ت أن أك�ون اح�د 
 مشجعیِك فنشرتھا لِك في المجلة.

 رمقتھ بنظرة استغراب:
 * أنت تشجعني, والمجتمع كیف ستواجھھ.

 * ومن ھو المجتمع؟
 

:  

   ر
 

 شیماء نجم عبدهللا   
 العراق

 الى اخي وصدیقي الشاعر الكبیر  -

 -موفق محمد 

 

 قبَل أَْن أُغادَر البالد

 كنَت قْد بكیَت عليَّ  

 وأَنا اآلخُر 

 كنُت بكیُت علیكْ 

 وفي تلَك اللحظاِت الفاجعةِ 

 ومن خلِل غیوم الدمعِ 

 ونشیجِ القلِب الراعفِ 

 قُلَت لي : 

 كیف ستواجھُ  -

 برَد المنافي

 ومخالِب الغربة القاسیة ؟  

 لحظتھا اجبتك

 غاضباً ومشتعالً :  

 برُد الغربة  -

 وثلُج المنافي

 وال ذلُّ الطغاِة القساة

 وتھدیداِت القتلة 

 ومخاوِف المخبرین 

 الذیَن یتجسسون 

 حتى على انفاِسنا

 وكریاِت دِمنا

 وأَصابِعنا وقلوبِنا الواجفةْ 

 والتنَس وشایاِت العسسِ 

 والدرِك والجندرمِة الواقفِة  

 فوَق خالیانا ومساماتِنا 

 واكباِدنا النازفةْ ،

 وإِیاَك تنسى نھیقَ 

 ونباَح الشعراِء المداحیْن 

 واالبواِق الزائفةْ 

 وسموَم الَكتَبِة المأجوریْن 

 وطعناِت الظالمییَن والطائفیین  

 والغزاِة المتوحشین  

 وكتّاَب التقاریِر من الذؤبان

 والغلمان والخصیان

 وابناء الزنا والخنا 

 والمتعة الـُمقِْرفَةْ 

 وأَرجوَك صدیقي التنسَ 

 دقاْء صخیاناِت األَ  

 والتافھیَن والُسفھاءْ 

 وذوي القلوِب المریضة

 والضمائِر الواقفة 

 قاَب قتلینِ 

 وقاَب قبرینِ 

 وقاَب قوسینِ 

 من الظنون والشكوك العاصفة 

 وال تنَس الجناةَ والزناةَ والرواةَ 

 وافاعیَل البغایا والخطایا والمطایا 

 والنوایا الزائفةْ . 

 ھا أنا أرتجُف اآلن 

 من أَساطیِر الزمانْ 

 وثلوجِ الغربِة الُملتھبةْ 

 وأَرى أَوالديَ 

 وأصدقائي النبالْء 

َل   وأَرى وطني األوَّ

 في التلفاِز محروقاً  

 ومخنوقاً بین ناریِن 

 وأَرى شعبي شریداً 

 ووحیدا وشھیداً 

 -في مھبِّ العاصفةْ 

 وحتى بلدي اآلخرُ  

 من الًشبّاِك أَراهُ 

 وكم یُحزنُني 

 أَنَّھم كلُّھم عاجزون

 أَْن یمنحوني لحظةَ دفءٍ 

 وحناٍن ولمسةَ عاطفةْ  

 ولذا أَشعُر 

 أَنََّك تتعمد أن توھمني

 بانك قد عشت َ كلَّ شيءْ  

 وشفَت كلَّ شْي 

 تعیشھُ اآلنَ 

 في الوطِن العلیْل  

 وفي غیابِة الحبِّ 

 وفي ھاویِة الُجبِّ 

 والفرح الشحیح والقلیْل 

 وفي الظالم الطویلِ 

 واعني ظالم العراق 

 الطویییییییییییییییلْ 

 حیث الخراب والجحیم 

 والخسائر النازفة

 وبعدھا الكثیر الكثیییر   

 والُمذلُّ واألَقّل ُمن القلیْل 

 وھا نحُن اآلَن 

 والعالُم والوجوُد 

 والناُس والكائناُت 

 والطبیعةُ والخلیقةُ 

 والحقیقةُ والحیاةْ 

 نعیُش بآخِر األنفاس 

 ونمضي الى ھاویِة العدمِ  

 الثقیِل الثقییییییییییییییییْل 

 ویاأَیَّھا الرجُل األًصیْل :

 ویاأَیُّھا الشاعُر النبیلْ 

 ماأَروعَك اآلَن وماأَبھاَك 

 ألَنََّك مازلَت قادراً 

 على تَخیِّل وتََحّمِل 

 قسوةَ وكْذبَةَ 

 وغربةَ العیش 

 في مكاٍن اسمھ : 

 الوطن الجمیل 

 والزلَت ُمْخلصاً للشعرِ 

 ومازلَت ُمھَیّئاً للُحلْمِ 

 بأَشیاَء ھائلٍة 

 كالعودِة للبیت في أَيِّ وقتٍ 

 وإمتالِك فسحٍة من األمل 

 وعشِق امرأٍة كانْت 

 ومازالْت تنتظُرَك 

 على أحرِّ من العطرِ 

 والزھِر والجمِر والحبِّ  

 والشغِف المستحیْل 

 تُرى یاصاحبي

 وحبیبي وِخلّي

 ویا صدیقي البابليُّ 

 العتیُد والعنیدُ 

 والعاشُق الحلّي

 َمْن فینا السعید؟

 وَمْن فینا الوحید؟

 ماداَم كالنا اآلن 

 ھُنا ...أَو ھُناااكَ  

 حیُث الغربةُ السوداءُ 

 تسكنُنا وتقھُرنا وتذبُحنا

 منُذ النطفِة األُولى 

 ومنُذ الصرخِة األُولى 

 ومنُذ الدمعِة األُولى 

 ومنُذ الرحلِة األُولى

 ومنُذ الوحشِة األُولى 

 ومنُذ المیتِة األُولى 

 وحتى قیامتِنا األَخیرة ؟

   د 
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یعّرف أفالطون الشعر ب�أن�ھ ذل�ك الش�يء ال�م�ت�ق�ل�ب    
المجنّح والمقّدس, ویرى قدامة بن جعفر في كتاب�ھ (ن�ق�د 
الشعر) أن الطبع واالسترسال ھو عنوان جودة الش�ع�ر, 
كما یرى الحاتمي في حدود الشعر بأرب�ع�ة ھ�ي ال�ل�ف�ظ 
والمعنى والوزن والقافیة, ونحن نقول أّن قصیدة ال�ن�ث�ر 
ھي تجربة حداثویة لھا جیلھا الخاص بعیداً ع�ن الش�ع�ر 
والسرد االدبي, لْم تنطوي المعلومات ال�م�ع�رف�ی�ة ع�ل�ى 
تحدید ضوابط كتابة القصیدة النثریة وإنّم�ا أج�م�ع ك�اف�ة 
الذین كتبوا فیھا والذی�ن ی�ن�ظّ�رون وی�ن�ق�دون ت�ك�وی�ن�ھ�ا 
الالإرادي لكونھا حالة بعیدة ع�ن م�ج�اورات�ھ�ا االدب�ی�ة, 
فھي قصیدة مكتنزة بالع�ب�ارة تُ�ك�ت�ُب ب�أس�ل�وب خ�اص 
وینطوي على مفاھیم وأشكال بنیویة بعیدة ع�ن ال�وزن 

 والقافیة .
یقول كافكا (أّن الكتاب�ة ض�رب م�ن الص�الة), وھ�ن�اك 
اعتقد خاطئ مفاده أّن حداثة الشكل قیمة في ح�ّد ذات�ھ�ا, 
وأّن خطاب القص�ی�دة ال�ن�ث�ری�ة ی�ت�م�اث�ل م�ع ح�ی�ث�ی�ات 
تمغنطھا الشعري القادر على ت�غ�ی�ی�ر ال�ع�ال�م وت�وج�ھ�ھ 
الجدید. لقد تجاوز الشاعر ھ�ذا ال�ف�ھ�م وارت�ب�ط الش�ع�ر 
العربي مع مشروع قصیدة النثر العربي الجدید بمف�ھ�وم 
یضمن عھداً جدیداً للشعر مع القیمة االنسانیة الم�ك�ّرس�ة 
لھذا الفعل االیحائي وینزع دائماً الى االرتقاء بالكائنات 
الشعریة لما فوق الواقع, وأزعم أّن ھذا ھو ما ی�م�ن�ح�ھ�ا 
سحریتھا وخلودھا المتفّرد, أو عبر غ�رائ�ب�ی�ة ال�ط�ق�س 
الشعري, وق�د ی�درك الش�اع�ر ع�ب�ر مس�اح�ة ال�ت�داخ�ل 
االفتراضیة بین عناصر الشعریة التي تتزیّا ب�ھ قص�ی�دة 
النثر االن إذ تمتلك أك�ث�ر أدوات�ھ�ا وھ�ي ق�د ت�ج�اوزت 
البدایات االولى تتوافر علی�ھ االح�ك�ام وھ�و مص�ط�ل�ح 
صاغ الشعریة الجدیدة الى م�رج�ع�ی�ت�ھ�ا ال�ن�ث�ری�ة وال�ى 
بدایاتھا البیروتیھ التي تمثّل مرجعیتھا الغربیة الم�ت�أثّ�رة 
بالرمزیة الفرنسیة أو ما یمكن تس�م�ی�ت�ھ ب�ال�رغ�ب�ة ف�ي 
تدویل الرمز المحلي الذي یقدم للقصیدة النثریة نم�وذج�اً 
أكثر والًء لما بعد الحداثة في مستویات التوتر في اللغ�ة 
الشعریة وایقاعاتھا المتقطعة بخطى م�ا ی�زال ی�م�ّس�ھ�ا 

 الشغف والنقاء وھي تبحث عن نفسھا.
أّن قصیدة النثر تعي في المقابل أنّھا ال تحارب فح�س�ب 
دفاعاً عن المفھوم الضیّق لصیرورتھا وانما تدافع ع�ن 
االنسان أیاً كان موقعھ في اطار الشرط الجم�ال�ي ال�ذي 
یحفظ لھا مكانتھا وخصوصیتھا الشعریة نحو محفّ�زات 
الكتابة المنطقیة لتولید الص�دم�ة الش�ع�ری�ة, أّن قص�ی�دة 
النثر االن لھا قابلیة فائقة على أنجاب الصور والتعابی�ر 
المنمق�ة وال�م�ع�ان�ي وال�دالالت ال�ت�ي تض�غ�ط الش�ك�ل 
والمضمون, كما أّن قصیدة النثر ال تنتمي ال�ى الس�ی�اق 
الشعري المألوف, وإنما تنتمي الى السیاق الع�ام ل�ل�ن�ث�ر 
والسی�اق الش�ع�ري ال�ذي ی�ؤدي ال�ى ادخ�ال االدوات 
الشعریة المحّملة بالصور واالشكال االساس�ی�ة ع�ل�ی�ھ�ا, 
وھي لیست وصالً كما یظن البعض بین الشع�ر وال�ن�ث�ر 
وانما ھي خ�ارج ھ�ذا االع�ت�ق�اد, وأن ن�ث�ر ال�ق�ص�ی�دة 
یوصلنا الى ما یسمى بالن�ّص ال�م�ف�ت�وح وھ�ي غ�ای�ت�ھ�ا 
الشعر, وقد جاءت ھذه القصیدة من رحم رغبة الش�اع�ر 
في استخراج الشعر م�ن س�ی�اق ال�ن�ث�ر, وھ�ي ت�ج�رب�ة 
شعریة متنوعة ومكتنزة ومتح�ررة ج�اءت م�ن س�ی�اق 
آخر غیر السیاق الشعري المتعارف علیھ, وھي تع�ت�م�د 
في شروط كتابتھا على االختزال والتكثیف وال�ت�رم�ی�ز 

 والصور المعنویة والالغرضیة وشكلھا المقطعي.
أّن ھذه القصیدة باألساس لم تظھ�ر ل�ك�ي ت�زی�ح ش�ك�الً 
شعریاً سابقاً لھا, وانما ظھرت لكي تصبح اضافة ف�ن�ی�ة 
راقیة لألشكال الشعریة الج�دی�دة, وع�ل�ی�ھ ف�أن قص�ی�دة 
النثر ھذه نابعة من كونھا تستطیع است�ی�ع�اب الش�ح�ن�ات 
الشعریة الكامنة في أعماق الشاعر ال�ت�ي ال تس�ت�ط�ی�ع 

 القصیدة الحّرة والعمودیة استیعابھا.
لقد كان نصیب (قص�ی�دة ال�ن�ث�ر) م�ن ھ�ذا االغ�ت�راب 
المتعج�ل ت�ع�ویض�اً ن�ف�س�ی�اً ع�ن رك�ود الش�ع�ر ال�ح�ّر 
وان�ح�س�ار وھ��ج رواده, ف�راح ال�ن�ث�ری�ون ی�ت�ف�ھ�م��ون 
اطروحات (سوزان ب�ی�رن�ار) م�ن دون ال�رج�وع ال�ة 
الجذر االعتق (الشعر) السومري والبابل�ي أو ال�ع�ب�اس�ي 
واالن�دلس��ي, فص�ارت نص��وص�ھ��م ك�أنّ��ھ�ا م��ت�رج��م��ة 
بتصرف, لكن حركة اللجوء الشعري الى ثق�اف�ة خ�ارج 
لم تختر من�اف�ی�ة ب�دق�ة ج�ع�ل�ت م�ن االغ�ت�راف م�ث�اب�ة 

 اغتراب وغربة للنّص في روحھ وصیاغاتھ اللغویة .
أّن كالسیكیة الھای�ك�و ال�ت�ي ال�ت�ق�ط�ھ�ا م�ن�ت�ج�و ال�ن�ّص 
المفتوح على أنّھا منتج في معرفة البنی�ة ال�ح�داث�ی�ة ف�ي 
النّص ال ترقى الى تفكیك النّص وقراءة نسی�ج خ�الی�اه, 
فدائماً الزوال ھو نقیض المحب�ة وال�ع�ش�ق وال�ت�ی�ھ م�ن 
معالم عصرنا المقلوب, فالعّشاق غ�رب�اء ومس�ت�ب�اح�ون 
وبال أمل. أّن شعرھا بعامة ال یتلى بل ی�ق�رأ ع�ل�ى أن�اة 
وأكثر من تأّمل فجملھا المركبة القرائیة ال تتح�دث ع�ن 
السھولة والتلقي المباشر ألنّھا أصال معقدة مب�ھ�م�ة ف�ي 
أغلبھا متصلة بسرد خفي في أع�م�اق ال�م�ع�ان�اة ح�واراً 
أعتمده س�ی�اق�اً ف�ي ب�ن�ی�ة نص�وص�ھ م�ع�ت�م�دة االذن�ی�ة 
واالصوات أو الدرجات, فقصیدة النثر ت�ع�ت�م�د االی�ق�اع 
الداخلي, فھذا النّص قد خلع كل قیود الشعر وبدأ ك�الم�اً 

 ممغنطاً یحمل موسیقاه المتعارف علیھا. 
لیس ثمة استغراب أن نقول أّن قصیدة النثر ھي فن م�ن 
فنون االدب العربي الحدیث, وأّن فیھا م�ن االس�ت�ع�ارة 
وغرابة الشكل والمجازات الرؤیویة وتع�دد ال�ب�ن�ى ف�ي 

 فضاء النّص.
أّن مفردة القصیدة النثریة متوقفة عن االیق�اع ال�داخ�ل�ي 
وأّن ایقاعھا ملتفاً بالغ�راب�ة ال�ل�غ�زی�ة وتش�ب�ی�ھ ی�ح�ت�ف�ي 
بالغموض واستعمال الصور والدالالت في بناء رمزي 
شفاف قادر على تأثیث مخیلة تستقر في ذاكرة المتلق�ي, 
وقد قال الناقد المرحوم طّراد الكبیبي في كتاب�ھ (ال�غ�اب�ة 

(أّن الشاعر ال�م�ث�ق�ف ف�ي ال�ع�رب�ی�ة  13والفصول) ص
شاعران, شاعر یمتلك ثقافة الشّك ف�ی�ھ�ا ول�ك�ن ش�ع�ره 
مثقفاً وال تزید ثقافتھ على ثقافة الشاعر االول ولكنھ مع 
ذلك یملك جھازاَ ذھنیاً ومخیلة ناضجة, إذ أنھ ی�ت�ص�ور 
الحاضر قبل أن یقع أو یعمل على حضوره من قبل أن 
یحضر), أما الشاعر أدونی�س ف�أنّ�ھ ی�ق�ول (اع�رف أّن 

الطریق لغ�ة ف�ي ش�ع�وري ال ف�ي ال�م�ك�ان, ل�غ�ة ف�ي 
العروق... وفي نبضھا لغة في الس�ری�رة, ح�ی�ث ت�أت�ي 
المسافات من اول الروح موصولة ب�ال�ب�ری�ق .. ب�ری�ق 

 الفتوحات والكشف والعابرین في التخوم االخیرة ) .
ولھذا فأّن قصیدة النثر ھي لغة الصورة المخف�ی�ة داخ�ل 
العبارة, وھي التي تعید اللغ�ة ال�ى ش�ب�اب�ھ�ا وت�ج�ددھ�ا, 
وھي نّص قراءة وصورة ولیس نّصاً شفاھی�اً س�م�اع�ی�اً, 
وھي نّص تفاعلي وتداول�ي ب�ی�ن الش�اع�ر وال�م�ت�ل�ق�ي, 
ومتعددة المعاني والمقاطع والتأویالت, وقصیدة ال�ذات 
المتمّردة المتحررة من الوص�ای�ا واالب�وی�ة وال�ھ�ی�م�ن�ة, 
ولیست قصیدة ال�ج�م�ھ�ور, أّن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر م�ت�ھ�م�ة 
بغربتھا وعدم انسجامھا م�ع االخ�ر, ف�ھ�ي م�خ�ل�وق ال 
یملك حنجرة قویة وال أذناً مفتوحة, أنّ�ھ�ا ت�م�ل�ك ع�ی�ن�اً 
نافذةً للبصر, وھي عالم كسر ك�ل ال�ح�واج�ز وال�ق�وال�ب 
الجامدة والرتیبة ومسار بحریة تامة, لذلك ف�أّن قص�ی�دة 
النثر والنّص المفتوح ھما ثنائیة النث�ر وال�ت�ف�ع�ی�ل�ة ك�م�ا 
سماھا الدكتور (عبدهللا الفی�ض�ي) ف�ي ح�دی�ث�ھ, وب�ذل�ك 
تبقى قصیدة النثر تحمل وحدات وعالم�ات وم�دل�والت 
ودوال تصل الى القارئ المنتج حتماً, وھي ق�د أث�ب�ت�ت 
اجراءات وجودھا متعینة بال�ت�م�ّرد وت�رس�ی�خ االن�ت�م�اء 
والمضيء في تجاوز االداء ال�ت�ق�ل�ی�دي, وھ�ي ح�ق�ی�ق�ة 
ثقافیة تعیش ویتنفسھا بنقاء واقعنا الثقافي, وھي ت�ح�ق�ق 

 قیمة علیا للتمّرد على الشائد السھل بألقٍ عظیم.
وقد بدأت قصیدة النثر من وحدة السطر ووحدة ال�ف�ق�رة 
حتى وصلت الى التدویرالكامل وال�ك�ت�اب�ة ال�ح�ّرة, وق�د 
أكتسبت مشروعیتھا من كمیة المنجز النّصي الم�ت�ن�وع, 
ویعتبر الدكتور عزالدین المن�اص�رة أّن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر 
جنس مستقّل ونّص مفتوح على االنواع وعلى االخ�ر, 
وھو یقترح على من یكت�ب قص�ی�دة ال�ن�ث�ر أن یس�ّم�وه 
بمصطلح نّصاصاً بدالً من شاع�ر , أّن ال�ت�ن�ظ�ی�ر ف�ي 
قصیدة النثر في مجلة (شعر) ب�دأ یش�ی�ع بش�ك�ل ك�ث�ی�ف 
بعد صدور كتاب (سوزان برنار) ال�ذي ف�ت�ح االذھ�ان 

 على تحدید مفھوم قصیدة النثر العربیة.
وقد تبنى أدونیس وأنسي الحاج معظم تحدی�دات ب�رن�ار 

ھ�و ال�ع�ام ال�ذي  1960للقصیدة الجدیدة, وكان ال�ع�ام 
أحتدم فیھ النقاش وانجلى على تحدید واضح للفرق ب�ی�ن 
قصیدة النثر والشعر ال�ح�ّر, ف�ن�ص�ف ش�ع�ر ال�م�اغ�وط 
وجبرا والصایغ مع الشعر الحّر لتشابھ شك�ل قص�ائ�دھ�م 
بالشعر الموزون , فیما كتب أدونیس بالشك�ل�ی�ن (ال�ح�ّر 
والنثر), وكتب أنسي ال�ح�اج ش�ع�راً ن�ث�ری�اً وال ی�زال, 
وللتدلیل على أن مش�روع م�ج�ل�ة ش�ع�ر ل�م ی�ك�ن ف�ي 

 االساس متالزماً وشكالً شعریاً محدد المعالم.
ومّرة قال الشاعر شربل داغر أن قصیدة النثر ل�م ت�ك�ن 
تاریخیاً وانتاجیاً منفصلة ابداً عن حرك�ة الش�ع�ر ال�ح�ّر, 
فبدایتھا ترقى بدورھا الى ن�ھ�ای�ة االرب�ع�ی�ن�ی�ات, م�ث�ل 
حركة الشعر الح�ّر, ك�م�ا ان�ن�ا ن�ج�د ش�ع�راء ع�دی�دی�ن 
یكتبونھا منذ بدایة الخمسینیات, وھي في م�ج�ل�ة االداب 
البیروتیة تحدیداً, أنھم شعراء سوریا وفلسط�ی�ن ال م�ن 
لبنان فقط، محمد الماغوط, جبرا ابراھیم جب�را, ت�وف�ی�ق 
صایغ, رائد السوریالیة في سوریا مجم�وع�ة (س�ری�ال) 

م ال�ذي ك�ت�ب قص�ی�دة  1979نشرت بعد وفاتھ في العام 
 نثریة في االربعینیات.

والبّد للشعر أن یكون سلیم�اً م�ن ال�ت�ك�لّ�ف ب�ع�ی�داً ع�ن 
الصنعة بریئاً من التعقید غنیاً ع�ن ال�ت�أوی�ل, وھ�ذا ھ�و 
قول االصمعي, كما أن اللفظ والمعنى ھو راب�ط�ة ب�ی�ن 
الفصاحة والبالغة وكل كالم بلی�غ فص�ی�ح ول�ی�س ك�ل 

 فصیح بلیغ كما یقولون.
أّن النظم والعقل قیمتان ضروریتان لص�ن�ع ال�خ�ط�اب, 
وأن المجاز ھو مختصر للصورة الب�الغ�ی�ة, ك�ذل�ك أن 
جعل المنطق شكالً للمحتوى بأعتباره نسق�اً م�ن أنس�اق 
الثقافة, وأننا ال نجانب الصواب بكونھ ت�ن�وی�ع�اً ول�ی�س 
الجذر, وقد قال ثمالة لجعفر بن یحیى ما البیان.؟. ف�ق�ال 
أن یكون االسم ی�ح�ی�ط ب�م�ع�ن�اك وی�ج�ل�ي م�ن م�غ�زال 
ویخرجھ عن الشركة وال تستمین علیھ بال�ف�ك�رة ول�ی�س 
من غیر عاقل یف�ت�ح ع�ی�ن�ی�ھ اال وھ�و ی�ع�ل�م ض�رورة 

 دینامیة العالقة بین المنتج والمتلقي .
وقد سّمى ھذا النوع من النثر أو الشعر المنث�ور (ال�ن�ث�ر 
المرّكز) الذي یختلف عن الشعر الفني , لكن رغ�م ھ�ذه 
االقوال فأّن الشاع�رة ن�ازك ال�م�الئ�ك�ة ت�ؤك�د ل�ب�ن�ان�ی�ة 
التجربة والوالدة والبدای�ة وت�ق�ول (ش�اع�ت ف�ي ال�ج�و 
االدبي في لبنان ب�دع�ة غ�ری�ب�ة ف�ي الس�ن�وات ال�ع�ش�ر 
الماضیة), ومن ثم فأّن رواد قص�ی�دة ال�ن�ث�ر ب�اس�ت�ث�ن�اء 
أدونیس قد عجزوا عن تقدیم الن�ّص ال�ن�ث�ري ال�ح�دی�ث, 
وظلّت كتاباتھم ت�ت�ح�رك ف�ي ن�ط�اق م�ا ك�ان یس�ّم�ى 
بالنثریة أو النثیرة, الى أن ظھر الجیل التالي لھ فأج�ت�از 
الخط الفاصل بین النثر الشعري والنّص الن�ث�ري, وم�ن 
خارج السرب ایضاً, أخذ مؤسسي مجلة (شعر) ش�اھ�راً 
نقمتھ في أكثر من مكان, ویقول خلیل حاوي (أّن ك�ث�ی�ر 
من النثر الرديء دخل مجال الشعر باسم قصی�دة ال�ن�ث�ر 
أو الشعر الحّر ولم یكن قصیدة نثر بالمعنى الصح�ی�ح , 
أنما كان نثراً ردیئاً ,كذلك الشاعر أنسي الحاج نبّ�ھ ال�ى 
الرداءات والزغبالت فیقول (النقد مس�ؤول أك�ث�ر م�ن 
الصفحات االدبیة في الصحف السیاسی�ة ع�ن الض�ی�اع 
والفوضى عن أنس�اق ال�رداءات وال�زغ�ب�الت ب�الش�ع�ر 
والحداثة). أن الصفحات االدبیة مس�ؤول�ة ب�ح�ض�ورھ�ا 
ولكن النقد مسؤول بغیابھ, فالفوضى في كت�اب�ة قص�ائ�د 
النثر كثیرة, ربما بسبب طبیعتھا النثریة التي یس�ت�غ�ل�ھ�ا 
بعض الشعراء لعدم معرفة الوزن ومشك�الت�ھ, وی�ك�ف�ي 
لصرخة الشاعر محمود درویش حین قال (اوقف�وا ھ�ذا 
الشعر), ثم یضع أدونی�س االم�ور ف�ي نص�اب�ھ�ا ح�ی�ن 
یقول (أن العالم العربي فوضى ك�ت�اب�ی�ة, غ�ی�ر أن ھ�ذا 
الفوضى ال تنحصر في قصیدة النثر وانما تشمل ك�ذل�ك 
قصیدة الوزن, وصحیح أن ھناك جھالً بجم�ال�ی�ة ال�ل�غ�ة 
الشعریة العربیة وبتاریخ ھذه الجمالیة, ویرى أدون�ی�س 
أن حكرة الشعر في العال�م ال ت�خ�ل�و ھ�ي االخ�رى م�ن 
مثل تلك الفوضى, وأخیراً البّد أن ن�رّدد ق�ول ال�ف�ن�ان 

(ماكس جاكو) حین قال (لتكون شاعراً حدیثاً یج�ب أن 
تكون شاع�راً ك�ب�ی�راً ج�داً). وف�ي ھ�ذا ال�م�ج�ال وھ�ذه 
المقدمة الواسعة عن قصیدة النث�ر ن�ب�دأ ب�ق�راءة قص�ائ�د 
الشاعرة:رحمة عناب النثریة في دی�وان�ھ�ا ال�م�وص�وف 

) قص�ی�دة م�ن 42أعاله , حیث أحتوى الكتاب ع�ل�ى (
شعر النثر, وكان قبلنا قد قرأھا الشاعر: ك�ری�م ع�ب�دهللا 

) ص�ف�ح�ة, 29بدراسة طویلة ومفّصل�ة ام�ت�دت ع�ل�ى (
تناول فیھا التجلّیات االبداعی�ة ف�ي ال�ق�ص�ی�دة الس�ردی�ة 
التعبیریة, واللغة الھامسة واللغة الصوفیة ولغ�ة ال�م�رای�ا 
والنّص ال�ف�س�ی�ف�س�ائ�ي وال�ك�ت�ل ال�ت�ع�ب�ی�ری�ة والص�ورة 
الشعریة والخیال وتوھ�ج ال�م�ش�ھ�د الش�ع�ري وحض�ور 
الذات واللغة المتموجة وغیرھ�ا م�م�ا ی�ت�ع�ل�ق ب�ق�ص�ائ�د 
الشاعرة, غیر أني االن سأختار موضوعاً آخر یخ�ت�ل�ف 
بعض الشيء ع�ن م�ا ذك�ره ك�ری�م ع�ب�دهللا, ف�ق�ص�ائ�د 
الشاعرة في عمومھا نثریة واسل�وب�ھ�ا الش�فّ�اف وال�ت�ي 
تتموسق بأسلوبھا ولغتھ�ا ال�ف�ن�ی�ة ال�م�ق�ت�رب�ة م�ن ف�ھ�م 
المتلقي, فأّن الصورة الشع�ری�ة ج�اءت ت�ح�م�ل اف�ك�اراً 
عمیقة واضحت تجسیداً لرؤیة الشاعرة الشاملة للع�الق�ة 
بینھا وبین العالم من خالل جزئی�ات ص�غ�ی�رة م�م�ت�ل�ئ�ة 
بالفكر والحیاة معاً, ف�الص�ورة الش�ع�ری�ة ت�ك�ش�ف ع�ن 
عمق االثار ال�م�ت�رت�ب�ة ن�ف�س�ی�ة االنس�ان ف�ج�اءت ف�ي 

(الج�ئ ف�ي  -قصیدتھا حقائق كالخیال (مقطع شعري) 
خیمة یقتات برد یتقاسمھ اخر قطرة دفء وسالل ج�وع 

تفرغ م�ا ف�ي ج�ع�ب�ت�ھ�ا ت�وم�ئ ل�ھ ب�الض�ی�اع,   التشتت
خمسون خریف�اً وق�ی�ض أن�ی�ن ال�ع�ودة ی�ق�ّض ع�روش 

خضرة سنابل وطن حص�ده ج�راد أرع�ن)   الحلم, یبكي
(في لجوء المخیم یدّوي أنین العودة ). تنقل ل�ن�ا  -85ص

الشاعرة الصورة التي تكشف لنا بوض�وح ع�ن ج�ان�ب 
في بناء القصیدة , فقط تناولت موضوعاً عصریاً ی�دور 
في تداعي المبصرات الوھمیة , كما تكشف في شعرھ�ا 
عن عمق الدمار الذي خلّفتھ المآسي, وأّن ھذه ال�ج�ھ�ود 
ال��ف��ك��ری��ة ال��ت��ي ظ��ھ��رت ع��ن��د الش��اع��رة ل��إلی��ح��اء 
بموضوعات نفسیة نجد المتلقي ال یطالع من ال�ق�ص�ی�دة 
اال وجھھا االخیر, فأنھ یقع تحت سیطرة االع�ت�ق�اد ب�ل 
ما یطالعھ لیس اال افرازاً تلقائیاً ما تكنّھ ال�ق�ص�ی�دة م�ن 
ایحاءات مستترة وفكریة عمیقة یصعب تفسیرھ�ا, ف�ك�ل 
كلمة وظیفتھا ولكل مقط�ع ق�وت�ھ االی�ح�ائ�ی�ة, ل�ذا ت�ع�د 
الصورة عند الشاعرة:رحمة عناب متم�یّ�زة م�ن خ�الل 
المعاني والع�ب�ارات ال�م�زدح�م�ة ب�ال�رم�وز وال�دالالت 
المعبّرة, وكأّن القارئ أمام م�ع�رض ل�ل�ف�ن ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
جّراء تزاحم الصور اللغزیة التي تقیّد المخیلة وت�وق�ف�ھ�ا 
وھذه مواصفات القصیدة النثریة المرّكزة (ال�غ�رب�ة ف�ي 

د.ف�ل�ی�ح ك�ری�م ال�رك�اب�ي/ اط�روح�ة  -الشعر ال�ع�راق�ي
 1996كلیة التربی�ة ل�ل�ب�ن�ان  -جامعة الكوفة  -دكتوراه 

. ویبدو لنا أن ھذا الراي النقدي ف�ي ال�ق�ص�ی�دة 123ص
النثریة یؤكد لنا أن قصیدة النثر فیھ�ا ط�اق�ة اس�ت�ی�ع�اب�ی�ة 
لالفكار واالخیلة وما تحملھ من دالالت فكریة ومعنویة 
تجسدھا في صور حّسیة غنیة باالبعاد وتتج�لّ�ى ب�راع�ة 
الشاعرة:رحمة عناب في صی�اغ�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر وم�زج�ھ�ا 
بعضھا بالبعض, فتب�دو ل�ن�ا ف�ي ُح�لّ�ة ج�دی�دة, ف�م�ج�ال 
العناصر االدبیة أو قبحھا ال یعني شیئاً بالنسبة ل�ل�ش�ع�ر 
النثري اذ المھم أن تكون الصورة في مج�م�ل�ھ�ا م�ع�بّ�رة 
ناقلة للمشاعر الصادقة نقالً مثیراً ك�م�ا ع�ن�د الش�اع�رة 

. مقطع نثري (ال فض�اء ل�ق�ادم 144(االدب وفنونھ) ص
یتوغلھ نثیث مدن تئّن مآقیھا سؤال الجرح تصل�ب وج�ھ 
الشروق , سیولة قاحلة, منقوعة في أنھار األسى, آه ی�ا 
نزف اللوعة كم توھمنا استقبال اف�ق ال�رب�ی�ع ب�ق�ن�ادی�ل 

. 100قصیدة ( شتاء تتناھبھ الم�ح�ن ) ص -السراب.؟)
والذي یھمنا أن نھدف الیھ من خ�الل ت�ل�م�س الص�ورة 
الشعریة الت�ي ی�ك�ون ال�واق�ع مص�دراً ل�ھ�ا ھ�و ن�ظ�رة 
الشاعرة:رحمة عناب الى ھذا الواقع وكیفی�ة االحس�اس 
بھ وتمثلھ أو رسم ابعاد جدیدة لھ لتحویلھ الى فن ال�ع�م�ل 

 االدبي أي لخدمة موضوع القصیدة ومعطیاتھا.
أّن أغلب قصائد الش�اع�رة:رح�م�ة ع�ن�اب ت�ھ�دف ال�ى 
الوصف الم�ج�ّرد وت�ح�ول ال�واق�ع ال�ى ف�ع�ل ش�ع�ري 
ویص�ی�ر ھ�و م�وض��وع ال��ق�ص��ی�دة, وھ�و احس�اس��ات 

مقطع نث�ري (ك�م  -الشاعرة الممّزقة واحزانھا المكبوتة
تابعت شھقاتك تعزف أنھاري أغنیتھ على كل السواق�ي 
زاھیة تغسل أوھام العزلة بسل�س�ب�ی�ل ال�ل�ھ�ف�ة ف�أت�ھ�ادى 
عذاباً منعم�اً ع�ل�ى س�درة ال ت�ن�ت�ھ�ي ف�ھ�الّ أدخ�ل�ت�ن�ي 

عصف�ور س�وم�رّي ی�ع�ش�ع�ش  -فردوسك حافیة النعلین)
. أن الص�ورة الش�ع�ری�ة ف�ي 106في رحم أحالمي ص

ھذه القصیدة تستمد عناصر ت�ك�وی�ن�ھ�ا م�ن ال�ب�ی�ئ�ة الن 
الصور ھنا لیست وصفاً للطبیعة بقدر ما ھ�ي ت�ج�س�ی�د 
لحالة اخرى وموقف فكري اخر أن تسھم الص�ورة ف�ي 
بلورتھ, ھكذا نجحت الشاعرة رح�م�ة ع�ن�اب ف�ي ن�ق�ل 
الصورة التي تعبّر عن موقفھا النفسي لتظھر لنا حیوی�ة 
القصیدة وما تحمل�ھ م�ن دالالت واف�ك�ار ج�ع�ل�ت ھ�ذه 
الصور الجزئیة مشھداً عاماً متح�رك�اً ی�ج�س�د الص�ورة 
ویبرزھا باعتدال, وت�م�ت�ل�ك ال�وس�ائ�ل ال�ف�ن�ی�ة ك�ال�ل�ون 

 -والحركة واللفظة المؤدیة الموحیة وال�ك�ل�م�ة ال�ج�م�ی�ل�ة
ظاھرة الحزن في شعر نازك المالئك�ة اس�ب�اب�ھ�ا  -انظر

 -د. سالم اح�م�د ال�ح�م�دان�ي -وقضایاھا المعنویة والفنیة
جامعة ال�م�وص�ل -دار الكتب للطباعة والنشر   مؤسسة

مقطع نثري (أیّھا الممتشق ظّل النبوءة امنحني نبض�اً  -
یأوي منازلك الموحشة, یرّن عذوبة باراضی�ك ال�دام�ع�ة 
كیما اتكون سنبلة ناضجة واحبة جدب واحاتك ال�راك�دة 
أنھاراً جذل�ى تش�ّق غ�ی�ب�وب�ة ی�ت�ص�ارع ف�ی�ھ�ا ف�ی�ض�ك 
المرتبك, تستأنف تكور شباب القنادیل ال�م�رت�ع�ش�ة دم�اً 
دافقاً منھ�ك�اً یض�رب بس�ح�ر عص�ی�ھ ی�دوخ االش�واق 
اللحوحة وائداً ھدیل وجع البعد القاسي, فماذا یب�ق�ى م�ن 
قلب متقد ھاجمھ الفقد ) قصیدة ( وراء ھ�ذا ال�غ�م�وض 

 . 110تتكور قنادیلي راعشة) ص
ویبدو أّن الغربة لھا أثر عل�ى الش�اع�رة, ف�ھ�ي تص�ور 
نفسھا مطاردة من مكان الى اخر, ولم یك�ن ل�ھ�ا س�وى 
أغانیھا وایمانھا ال�ع�م�ی�ق ب�ال�غ�د, ف�الص�ورة الش�ع�ری�ة 

مس�ت�م�دة م�ن ال�ط��ب�ی�ع�ة, وأّن واق�ع ال�ح�ی�اة ال�ی�وم�ی��ة 
واالحداث المعاصرة لتزید الصورة الشعری�ة ق�د أك�ب�ر 
ومتزایداً من االبداع, ل�ذا ف�أّن الص�ورة الش�ع�ری�ة ف�ي 
قصیدة الشاعرة:رحمة عناب تتسع لتشمل كل العناص�ر 
والمؤثرات التي تعاضد على تك�وی�ن ث�ق�اف�ة الش�اع�رة, 
وبھذا تكون القصیدة قد تناولت من خالل خ�ل�ق مس�اف�ة 
التوتر بین مكوناتھا على صعید تصوري وكذلك ع�ل�ى 
صعید المواقف الفكریة والرؤى الفنیة التي ین�ب�ع م�ن�ھ�ا 
النّص الشعري, مقطع نث�ري (ف�م�ت�ى ی�ا س�یّ�د الش�غ�ف 
یأزف عطرك, یلفّني ی�ق�ت�ل�ع ك�ب�ری�اء اس�واري ن�ت�اب�ع 
مسیرة أحالمنا ال تذعرھا مداءات األسى نبخر مشقات�ن�ا 
النامیة تماماً عرجونیة في اعماقنا تتوقد وك�ی�ف أل�م�ل�م 
صراخ الطرقات أح�طّ رح�ال ال�غ�رب�ة وظ�لّ�ك ال�ف�اره 

. وعلیھ فقد كان�ت الص�ورة الش�ع�ری�ة 128یتبعني) ص
انطباعاً اساسیاً في عملیة الخلق الشعري, ومن ھنا ف�أّن 
الشاعرة:رحمة عناب تتحرك شعریاً ب�ق�وة ال�م�الح�ظ�ة 
والدراسة واالستقصاء لت�ت�أم�ل ال�ع�ال�م ال�م�ادي وب�ق�وة 
الخیال والتصویر فقد كانت تتعقب العالقات الخفیة بی�ن 
أفكارھا بوصفھا عن�اص�ر ذات�ی�ة م�ن ن�اح�ی�ة االش�ی�اء 
وعناصر موضوعیة من ناحیة اخرى, اذ تعد الص�ورة 
الشعریة العنصر الفاعل في النّص الش�ع�ري ب�وص�ف�ھ�ا 
الوسیلة الجوھریة والق�وة ال�خ�الق�ة ع�ل�ى ن�ق�ل ال�ف�ك�رة 
وابراز العاطفة بأمان�ة ودق�ة ل�ل�م�ت�ل�ق�ي, وھ�ي الض�وء 
الكاشف عن كفاءة الشاعرة المبدعة وانھا تمثل الش�ك�ل 
الخارجي المعبّر عن فكر الشاعرة واحاسیسھا وحالت�ھ�ا 

مقطع شعري (یا فتن�ة ال�ق�ل�ب  -النفسیة وتفاعلھا الداخلي
كیف تجید تكویر أنوثتي تنف�خ ف�ي ع�ج�ی�ن�ت�ھ�ا زی�ت�ون�اً 
ورماناً ناضحة بعطرك الناضج عنفواناً یتنامى, ی�ھ�ت�ّز 
یتھادى خدراً یطیحھ فجرك المرصع بالن�ج�وم) قص�ی�دة 

 .148فتنة القلب ص
وتتمثل عناصر الصورة الشعریة ب�ال�خ�ی�ال وال�ع�اط�ف�ة 
والواقع فھذه العناصر ھي اساس الخلق ال�ف�ن�ي, اذ أّن 
الخیال ھو الوسیلة التي یكشف بھا ال�واق�ع ال�ذي ی�م�ث�ل 
القوة التي تستطیع أن توحد الفكرة والشع�ور, ول�ھ�ذا ل�م 
یعد الخیال مج�رد م�رآة ع�اكس�ة ل�ل�ص�ورة ب�ل ی�ن�م�از 
بالفاعلیة التي تكشف بھا الشاعرة الحقیقی�ة, ف�اس�ت�ط�اع 
الشعراء أن ی�ع�بّ�روا ع�ن اف�ك�ارھ�م وع�واط�ف�ھ�م وھ�م 
یمزجون بین مقدرتھم االدبیة والفكریة الت�ي أوض�ح�ت 
أن كل شاعر راح یجسد في شعره القیم التي یؤمن ب�ھ�ا 

مقطع شعري (ما لھذه الیواقی�ت  -والفكر الذي یمیل الیھ
باھتة تتأكسد في كأس یش�رب�ھ نش�ی�ج األم�س تس�ت�ع�ی�د 
ھالل ایام خالیة احدودبت على ھجیر ح�ب�وب ل�ق�ح�ت�ھ�ا 
الھزائم أنجبت فسقاً یزن�ي م�ع ج�ن�ون ال�ری�ح , ی�ل�م�ع 
المنعطفات تیھاً یكفر بس�ق�س�ة ذاك�رة ی�م�خ�رھ�ا ظ�الم 
خشن, یوم ال ظّل اال ظّل ال�ن�ھ�ای�ات ال�ق�اح�ل�ة كس�ی�ح�ة 
ستحبو حافیة نفسي تجرجر عربات ت�ط�ف�ح ب�خ�س�ارات 
ألزمتموھا تھدیني رمش�اً ن�اح�ب�اً ت�ث�ق�ل ك�اھ�ل ك�ف�وف 
الموازین تطففھا في ھاویة بال قرار) قصیدة (في ك�اس 

 . 155ص 9الخسارات یطفح األسى 
لذلك نجد الشاعرة تحاول ایصال الفكرة االساس�ی�ة ال�ى 
المتلقي وقد ینتھي تفضیل طرف على ط�رف آخ�ر, أذاُ 
إذا كان الموضوع فلسفیاً فأّن موقف الشاعرة سی�ن�ت�ھ�ي 
على االغلب بالحیرة والشّك أو باألیمان والقناعة (النق�د 

مقدم�ة ل�دراس�ة االدب وع�ن�اص�ره  -التطبیقي التحلیلي
) مقطع نث�ري (ل�الن م�ازال ال�ن�ب�ض 1986 1بغداد ط

یقرع طبول الحنین ھناك وم�ازال ذاك ال�ث�وب یض�ی�ق 
على اتساع زند تقاوم ربیع مطعون ب�م�س�الت ال�ق�ح�ط, 
یتأبط عروق غار الذكریات یفیض نھاراً عل�ى ض�ف�اف 
عمر ینكفئ ھارباً من اصاب�ع ال�زم�ن ال�م�ب�ت�ورة, ف�ك�م 
استنزفتھ الرزنامة الصفراء حین ولّ�ت ب�ت�س�ارع ذاھ�ل 
ما بین میلیشیا الفسق المصلوب والفجر المستب�اح وك�م 
یشتھي نھارات تبحر آیبة باغنیات البنفس�ج ال�م�ت�م�وس�ق 
على اشرعة مراكب احالم الطفول�ة) قص�ی�دة (ط�ف�ول�ة 

 .160أوغلت السفر) ص
ویجب ان ال یغرب عن البال حول الحدیث عن ال�ف�ك�رة 
االدبیة ومعروف أن االختالف بی�ن الش�ع�ر وال�ف�ل�س�ف�ة 
واضح وكبیر, أي ان�ھ ی�رت�ب�ط ب�ال�م�ن�ھ�ج وال�ت�ص�وی�ر 
والنتیجة وھذا ال یمنع من أن ھناك توافق�اً أو انس�ج�ام�اً 
بین الذھن الشعري والذھن الفلسفي, وال یم�ك�ن ن�ك�ران 
حتمیة االختالف في الوظیفة العقلیة والس�ی�م�ا ال�ن�ظ�رة 
الى الكون والحیاة (انظر التح�ل�ی�ل ال�ن�ق�دي وال�ج�م�ال�ي 

دار اف�اق ع�رب�ی�ة ل�ل�ص�ح�اف�ة  -د.عناد غ�زوان -لالدب
, م�ق�ط�ع ن�ث�ري (ای�ھ�ا 75ص 1985ب�غ�داد  -والنشر

الفارس المضوع بالرجولة صوالتك محمحمة ب�ط�راوة 
القُبل ترشف ریق العطش تضّج بآخِ الرغبة تسكبھا في 
میاسم الحلم, بكثیر من الحنان تدثّ�ر خ�وف�ي ال�م�غ�ت�رب 
تخلع عني تتار القلق الناب�ت ف�ي ع�ی�ون�ي ت�دن�و روی�داً 
رویداً تسبل أغط�ی�ة ال�ن�دى ع�ل�ى س�وس�ن�ت�ك ال�ن�ازك�ة 
فینبعث أریجاً یئّن كلما فاضت ص�ب�وات ع�ط�رك ف�ي 

 .165قواریرھا (قصیدة ذاكرة تشرق بالحنین) ص
لذا فقد سعة الفالسف�ة ال�ى ن�ظ�م اف�ك�راھ�م ف�ي الش�ع�ر 
وتقیدھا في الوزن والقافیة , اضف الى ذلك ان ال�ف�ك�ر 
الفلسفي عند العرب ل�م ی�ق�ت�ص�ر ع�ل�ى ت�ل�ك ال�م�ن�ازع 
فحسب, بل ابتكر اتجاھاً نظریاً لنفسھ كان من اروع م�ا 
عرفتھ البشریة في عص�ورھ�ا االول�ى, ام�ت�از ب�ال�دق�ة 

والعمق والوضوح وسالسة المنھج (الفكر الفلسفي ع�ن 
), لذلك نجد أن الفكر الفلسف�ي ف�ي ك�ل 129العرب ص

عصر یختلف مذاقاً عنھ ف�ي ال�ع�ص�ور االخ�رى, ف�أّن 
تغییر المشكالت المعروضة لھا اثر في ت�ق�ی�ی�د ط�ری�ق�ة 

زكي نجیب محم�ود -النظر (انظر الفلسفة والنقد االدبي
ال�ع�دد االول  -مجلة فص�ول, ال�م�ج�ل�د ال�راب�ع -مقالة -

, مقطع نثري  من أعالي القباب المنت�ف�خ�ة 16ص1983
بشھیق ترانیمك تزفر رضابك في ازقّةِ ب�ی�ت�ي ال�ع�ت�ی�ق 
العابق بمر�تي احتالالتھ المتكررة, بال فوانیس ل�ل�روح 
أتشرنق ظلمتي تحت حوافر عادی�ات مض�ت ال ف�ك�اك 
لھا من رسن یتوحد نیاطي م�ذ أدب�رت اس�اط�ی�ل نص�ر 
عرجت مساطب أمنیاتي خل�ف ب�راق عس�ك�ري زرع 
أوسمتھ الملغومة نداوة في ب�ی�ادر خ�رائ�ط�ي ال�م�ف�ق�ودة 
تھیج أمواجي الراكدة على سواحل المتوسط تولد جس�داً 
مسبي الوجد تنحني اشجاره المخضرة إل�ت�ی�اع�اً ت�م�ش�ط 
ارصفة طرقات تعبدت بوھج خیل یتدفق ف�ي ع�روق�ھ�ا 
استوطنت ظّل مدنھ الخصبة ثمار الش�وق ی�ع�ت�ص�رھ�ا 
لق�اء یص�ول ف�ي م�ع�اری�ج االن�ت�ظ�ار ف�اق�ب�ل ق�الع�ي 
الحصینة تنتظر جیوش�ك ت�دّك نش�ی�ج ج�ذور ال�وح�دة) 

  .167قصیدة (براق في البیت العتیق) ص
فالشاعرة في كل عصر البّد ان تجمع بین ال�خ�ص�ائ�ص 
المفردة بوصفھا مشاعراً والخصائص ال�ع�ام�ة ل�ل�ش�ع�ر 

. ل�ذا ف�أّن خ�ل�ود 18(انظر نفس المصدر الس�اب�ق)ص
الشعراء والفالسفة كان یدعم تل�ك ال�ت�ط�ل�ع�ات وی�ع�زز 
جانبھا, فیصبح للقصیدة والمقالة وزناً تاریخیاً, أما م�ن 
الناحیة ال�ن�ف�س�ی�ة ف�ق�د ك�ان ال�وع�ي ب�خ�ل�ود ال�ع�ب�اق�رة 
والمبدعین بشحن النفس بإحساس متدفق وی�غ�ذی�ھ�ا م�ن 
معین الفكر والشعر الذي ال ینبض, مقطع نث�ري (أیُّ�ھ�ا 
المترع بنكھةِ حبري مازال حظّي من ل�ق�ی�ا ال�غ�ان�م�ی�ن 
شعر أنت بسّرهِ كنایة تتغلغل مسام�ات ال�ت�أوی�ل ت�ط�ال 
علو معاٍن لیل�ك�یّ�ة ت�ت�رن�ح ف�ي رواق م�ح�ل�ي ب�أخ�ی�ل�ة 
فیروزیّة العبور وأخت�م زھ�و س�ط�ري بش�م�ع وج�ھ�ك 

 .173قصیدة باألمس ص -الخالد)
وعلیھ فاّن الشعر ف�ن وھ�و م�ن أھ�م وس�ائ�ل االنس�ان 
لالتصال بالواقع والسیطرة علیھ وتسخیره لما فیھ خ�ی�ر 
االنسان, وھو بھذا یعد طاقة ف�ي ال�خ�ل�ق وق�درة ع�ل�ى 
التولید وأداة في أثراء الوجدان وتوسیع مداركھ, بمع�ن�ى 
أنّھ أمكانیة لیس في فھم الواقع وتمثل معطیاتھ فح�س�ب, 
وانما في تغییره وبناءه من جدید, فقط ط�رح الش�ع�راء 
أحاسیسھم وأناشیدھم وأحالمھم وأفكارھم لم�ع�ال�ج�ة م�ا 
یعاني منھ المجتمع, ولعل ھذا االنشغ�ال ال�ف�ك�ري ال�ذي 
تبتھ الشاعرة: رحمة عن�اب ش�ع�ری�اً ی�ح�دد ج�ان�ب�اً م�ن 
توجھات الشاعرة الفكریة التي تحمل في طیاتھ�ا ف�ھ�م�اً 
روحیاً ذا طابع غیبي لتف�س�ی�ر ال�ظ�واھ�ر االج�ت�م�اع�ی�ة 
وتشخیص الوجود المادي لألشیاء من حولھا , ف�ظ�ھ�ر 
لنا تصویر الشعراء للمجتمع العربي وما یحم�ل�ون�ھ م�ن 
أفكار اجتماعیة والتي اظھرت لنا الت�ن�اق�ض والص�راع 

م�ق�ط�ع ن�ث�ري  -فیكون عذاب االكثریة وشقاء المالیی�ن
(آه كم اسقني نضوج الحزن یغرق عناوین ذاكرت�ي ف�ي 
لّجة المنافي على أشجار بالدي ف�ي غ�ی�ب�وب�ة ل�ْم ت�ت�رك 
صحواً في مدائن أع�ج�زت�ھ�ا ش�راھ�ة ج�ھ�ٍل ت�م�دد ف�ي 
مساراتنا العرض فیھا ضجیج جبرون معت�م ربّ�اه م�اذا 
سأدّون على جذوع الذاكرة غی�ر م�ت�وال�ی�ة م�ح�ن ت�أك�ل 
سنابل العمر أجیل بصري في سماوات مازال یش�رب�ھ�ا 
الغروب ال أنَس عري بكائي الذي تس�ت�ب�د ب�ھ حش�رج�ة 

قصیدة (وج�ھ�ي .. ص�ب�ح م�دل�ھ�م الش�روق ) -اساي)
 . 186ص

وبعد ھذه المقدمة الواسعة ع�ن قص�ی�دة ال�ن�ث�ر, ودی�وان 
الشاعرة: رحمة عناب, فأنَّ مجموعتھا الشعریة ال�ب�ك�ر 
ھذه تشكل تكامالً ناجحاً, وتجربة غنیة مختلفة وجمی�ل�ة, 
وتنفتح على تعدد قراءات وتأویالت لما فیھا من ج�م�ال 
اللغة وعمق الفكرة وتوھّج ال�م�ق�ط�ع ال�ن�ّص�ي وخ�ی�ال 
استثمرتھ الشاعرة بطریقة تن�ّم ع�ن م�ق�درة وذك�اء ف�ي 
تطویع اللغة ورسم مالمح ل�ل�ج�م�ال رائ�ع�ة, ت�م�ن�ی�ات�ي 
للشاعرة كل التوفیق وال�ن�ج�اح وس�ن�ن�ت�ظ�ر ال�ق�ادم م�ن 

 ابداعھا المثیر للجدل.
 الھوامش والمصادر

............................. 
 في حدیث للدكتور عبدهللا الفیضي في أحد الصحف.-1
الدكتور عزالدین مناصرة, في حدیث لھ ع�ن قص�ی�دة -2

 النثر في جریدة الحوادث.
في حدیث للشاعر شربل داغر في أحد الصح�ف ع�ن -3

 قصیدة النثر.

 د  ُسّ ي ض) 
(ا   را ب و ة را 

 2021قراءة تأویلیة في مجموعتھا النثریة الصادرة عن دار الورشة الثقافیة ببغداد لسنة 

  25/7/2022بقلم : الشاعر والناقد : حامد حسن الیاسري 
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 بقلم

 أ. سیرین الزوش/ تونس 
 
 
 

 ھذا البحر درةٌ من عینیك

  ...أجلس على ضفة حرفي السابح... أتأملھ

 أكتب صوت موجھ الكالسیكي و أرسم بریق ھمسھ

 أعود من دھشتي مجددا حتى أعرف من الذي یُغرقني

 كلؤلؤة ضاعت من محارتھا

  !!ھل ھو البحر أم البحر؟ و عیناك منھ تُنقذني

  و تُلمُح إلعترافي بالجمیل

 ھل الحُب شٌي یُغالط الطبیعة ؟ ھل الحُب أصلھ غالّب ؟

 ..ھذا البحر من عینیك و أریكتي من ورق حطمھا الخریف

 أجلس على رملھ الشاحب أفكر كثیرا .

  المطر تقسو على لونھ و أنا واقعة في حب المطر

 و عیناك تحرسني رغم اإللھام

 فھو  متعةُ الصیف في ظلك العاتك أما شریط البحر

  قصص و عبر

  ...و أمواج اللقاء لیس لھا فرامل

  كعروس البحر أنتظرك بین الماء و البر

  ...و جزر النخیل و الموز بدأت تنحسر

 سأغرق اآلن في حضن الدالفین و ستُحمل حیرتي إلى

  ...المنفى

 جمرات الشمس تذیب المشاعر بال یأس

 حرھا في السماء ینافس صفیر الریح

 تقتصد في فواتیر الكھرباء و أسعار البنزین و أحجام

  الحافالت

  أما الطائرات فستنسى أن تطیر أمام جموحي

  ...و أما أنا كفراشة جاءت من مھد األلوان

  بل أنا نورس و حمام مستنیر

 أجافي مستنقعات االعتیاد و التكرار و الخیال الُمعتم

 یعود سھمك في كل فصل... و لن تنتظره سوى

 االحتفاالت ، و لن تشتھیھ سوى رائحة الفل و الیاسمین

  ...ال مثیل لحرفي المنثور

  ...فیھ من الحب ما یشبع و یروي

 ....ستكون أناشید الرمل المبلل أسطورة تغلب األساطیر

  سیُھیمن ظلك العاتك على صدى نبضاتي

 ......و یغار األزیز

 

 معن صباح سكریا 
  العراق -نینوى 

 
 

 بعد التحیة والعناق
 بین نخیل بغداد
 ویاسمین دمشق

 انھمرت دموع اللقاء
 مستذكرین ایام الھناء

 بغداد المذبوحة
 تشكي ھمھا

 إلى دمشق المصونة
 ماذا حل بوطني

 فقد تكالب االشرار
 فقتلوا كل االماني

 تالشت االشیاء الجمیلة
 مزقني الحنین

 یا أختاه
....................... 

 رسمُت خارطة الشموخ
 غنى الحمام شوقاً 
 متلھفاً سارحن
 بعشق بغداد

 طائراً بحب دمشق
 فوق قوامیس الزمان
 سالماً من بغداد إلى

 شام النخوة
 فعشق دمشق
 یغزو جسدي

 وعواطف جیاشة
 تتجھ صوب جرمانة

 منذ اللقاء األول
 لھف قلبي شوقاً 

 بحب الالذقیة وضواحیھا
 وعناق عرش
 أشنونة (بابل)
 بعرش یمحاض

 وسحر حلب الشھباء
 المنسوج من االرجوان والقرمز

 الزالت ذكریات
 سوریا وجبل الشیخ
 تطرق أبواب جسدي

 ونار الوصال
 تتفنن بتقطیع اشواقي

 یا طائر السنونو بلغ سالماً 
 من بغداد السالم

 إلى دمشق الیاسمین
 

ّ و 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـادل عطیـة
 مصر

 
 

 موتاً تموت..

 وقد مت.

 عن الشجرة المغروسة عند مسقط رأسي،

 المبھجة لقلبي،

 الممتعة لنظري،

  الشھیة حتى القضمة الممیتة،

 لروحي.

 وعن الوردة الحمراء،

 التي أودعتھا بسخاء،

 في مواسم الشھوة،

 لدى آثام عشقي.

  وعن المال الذي أنھك حبھ جسدي،

 حتى االنحناء.

  وعیني المكسورة أمام الفضیلة،

 حتى االلتواء.

  واألرض التي تندك،

 في أحالم فكري.

 والغضب الذي استمر، طویالً..

  منذ األمس،

 وحتى بعد غروب الشمس،

 بال إنتھاء.

 وعن األقسام التي ألوكھا باألسم األعظم،

  دون أن أستحي،

 وأن أندم.

 وعن األكاذیب البیضاء،

 حتى أقاصى درجات اللون األقتم.

 والصدیق الذي أدمیتھ بالطعنة النجالء،

  في أوج خستي،

 وغدري.

 والشرود عن لون السماء الخضراء،

 في یوم یأسي.

 لقد مت..

 فمن یقتفي في الرجوع، إثري.
 

 ( اد 
(د إ 
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م��ن��ذ االزل واالنس��ان یس��ع��ى ال��ى ال��ج��م��ال     
والكمال، م�ن ال�ق�ری�ة وال�م�دی�ن�ة ال�ى ال�م�ع�اب�د 
والقصور فھاھم فناني بالد الراف�دی�ن، ص�ن�ع�وا 
انصاب تخلد انتصارات ملوكھ�م ف�ي ال�ح�روب، 
لتذكر القبائل بالھزائم التي الحقت بھم، ال�ف�ك�رة 
م��ن ال��ت��خ��ل��ی��د ال��ف��ن��ي، ك��ان��ت اح��ی��اء ل��ذك��رى 
االن�ت�ص�ار، ول�الی�م�ان واالع�ت�ق��اد ان ال�ق��ب�ی�ل��ة 
المھزومة لن تقدر على النھوض ثانیة مادام�ت 
صورة الملك الذي یدوس برجلھ م�ن�ت�ص�ب�ة ف�ي 
موقعھا، نتلمس تلك االعمال ع�ن�د االش�وری�ی�ن 

 متقدمة جدا.  حیث التفاخر والدعایة
 

 (مصر)
مصر االھرامات، التي تنتصب مت�ح�دی�ة اف�ق    

التاریخ السحیق، ھي نائیة وغامضة وساحرة، 
خلدت ازم�ن�ة م�ل�وك اق�وی�اء ذوو ن�ف�وذ وق�وة 
وث��راء، ج��م��ع ال��ف��ن ال��ف��رع��ون��ي ال��ت��ن��اس��ق 
الھندسي، والمالح�ظ�ة ال�دق�ی�ق�ة، ال�ق�ص�د م�ن�ھ 
دیمومة الحی�اة. ح�ی�ث ی�راف�ق ال�خ�دم وال�ع�ب�ی�د 
سیدھم القوي الى قبره، كان الف�ن ھ�و ال�م�ن�ق�ذ 
بدال من الخدم، من�ح ال�ع�ظ�م�اء ص�ور وب�دائ�ل، 
منحوتات نافرة وصور ج�داری�ة، تص�ور ح�ی�اة 
المصریین الیومی�ة وط�ق�وس�ھ�م ال�دی�ن�ی�ة، م�ن 
اعظم االشیاء في الفن المصري ھو ان ج�م�ی�ع 
التماثیل واللوحات واالشكال ال�م�ع�م�اری�ة ت�ن�زل 
في محالتھا، كأن�ھ�ا اط�اع�ت ق�ان�ون�ا واح�دا او 
اسلوبا واحدا، كانوا یبرزون وجھ الرج�ل ادك�ن 
من لون بشرة المرأة، وحال�ة ال�ج�ل�وس ت�ك�ون 
الید على الركبتین. مع تث�ب�ی�ت م�ظ�ھ�ر ك�ل ال�ھ 
مصري تثبیت بالغ ال�دق�ة، االل�ھ ح�ورس، ال�ھ 
السماء، مثل الصقر، وانون�ی�س ال�ھ ال�ط�ق�وس 
الدفن، كأبن اوى، اما النقوش، ك�ان�ت واض�ح�ة 
ودقیقة بعضھ�ا ح�روف ھ�ی�روغ�ل�ی�ف�ی�ة، ظ�ھ�ر 
بعض الملوك الفراعن�ة ت�م�رد ع�ل�ى االس�ال�ی�ب 
الفنیة الشائعة الالف السنین. تخلى عن ع�ادات 
كثیرة مقدسة فی�ھ�ا ت�ع�ال�ی�م دی�ن�ی�ة. ودع�ا ال�ى 
تكریم الھ واحد ھو (آتون)، حیث خلد ص�ورت�ھ 
مع زوجتھ (نفرتیت�ي)، وھ�ن�اك اع�م�ال ت�ظ�ھ�ر 

 مالمح ھشاشة االنسان.
 

 (الیونان)
ابدعت اقدم اسالیب الفن. وبقی�ت ك�ذل�ك إالف   

القب�ا��ل ف�ي ال�ق�رون االول�ى   السنین، یبدو فن

ب�دائ�ی��ا غ��ی�ر مص�ق��ول، واف��ت�ق��ر ال��ى ال��ح�رك��ة 
البھیجة لالسلوب الكری�ت�ي، ث�م دخ�ل ال�ت�ن�ظ�ی�م 
الواضح والبساطة، ال�ى اس�ل�وب ال�ب�ن�اء ال�ذي 
اعتمده االغریق، في المعابد سمي ھ�ذا ال�ط�راز 
القدیم بأسم القبیلة الدوریة، بني بعض الم�ع�اب�د 
من خشب وبعضھا حجر صغیرة، حولھا ظعا��م 
قویة تدع�م الس�ق�ف، وف�راغ ب�ی�ن ال�ع�وارض، 
االبنیة من تصمیمھا تبدو انھا ب�ن�ی�ت م�ن اج�ل 
البشر. لیست بالضخامة المصریة، اعظم ث�ورة 
للفن كانت في (اثینا)، صنعوا تم�اث�ی�ل ال�ح�ج�ر، 
واقسام جسم االنسان وعضالتھ. ھ�ی�ئ�ة الش�اب 
الواقف، المتماسك، كان الرسامین اكثر ش�ھ�رة 
من ال�ن�ح�ات�ی�ن، ك�ان�ت ث�ورة ال�ف�ن االغ�ری�ق�ي 
الكبرى، بأكتشاف االشكال الطبیعیة وال�خ�ط�وط 
القصیرة، في الوقت الذي اش�ت�ك�ى ف�ی�ھ ال�ن�اس 
من اساطیر االل�ھ�ة وال�ت�ق�ال�ی�د ال�ق�دی�م�ة، ك�ان 
الفنانون یعملون كسبا للعیش، نوع العمل ال�ذي 
كان یطلب منھم ساعدھم على تحسین معرفتھم 
بالجسم االنسان�ي، اع�م�ال ال�ح�ف�ر ف�ي اول�م�ی�ا 
كشفت عن تماثیل كثیرة اختفت بسب�ب الص�ھ�ر 

 في وقت كانت المعادن نادرة.
 

 (الرومان والبوذیون والیھود والمسیحیون)
نھایة عھد الممالك الھلن�س�ت�ی�ة ت�أس�س ع�ھ�د   

ال�روم��ان. ال�ف��ن ت�غ��ی��ر بس��ی��ادة روم��ا، ب��رزت 
الھندسة المدنی�ة ف�ي ال�ط�رق�ات. وال�ح�م�ام�ات. 
والقنوات، اشھر ما انجز كان المدرج ال�ك�ب�ی�ر، 
واق�واس ال��ن�ص�ر، ك�ان��ت الس�ن��ة ال�ب��ارزة ھ��ي 
(االقواس)، بناءه من الحجر، ك�ان�وا ی�ؤرخ�ون 
انتصاراتھم باالعمدة بدقة التفاصیل واالنس�ج�ام 
والجمال، كان الرومان قلیلي االھتمام ب�ال�خ�ی�ال 

 اي واقعیین.
القرون التي اعقبت میالد الم�س�ی�ح ق�د ش�ھ�دت 
حلول الفن (الھی�ل�ن�س�ي)، وال�روم�ان�ي)، م�ح�ل 

 فنون الشرق. 
 

اما في (ال�ھ�ن�د)، ف�ق�د ازدھ�ر ال�ن�ح�ت ق�ب�ل ان 
یبلغھا التأثیر الھین�ل�س�ي ب�زم�ن ط�وی�ل، ح�ی�ث 
ظھرت صورة (بوذا)، اول مرة في (ق�ن�دھ�ار)، 
الفن االغریقي والروماني ع�ل�م ال�ن�اس تص�ور 
الھتھم وابطالھ�م ف�ي اش�ك�ال ج�م�ی�ل�ة وس�اع�د 
الھنود على ابداع ص�ورة م�خ�ل�ص�ھ�م، م�الم�ح 

 بوذا، السكینة والدعة والوقار.

 
الدین الشرقي االخر (دین الیھود)، صور ایض�ا 
قصصھ المقدسة، م�ع ان ال�ت�ش�ری�ع ال�ی�ھ�ودي 
یحظر صنع الصور خوفا م�ن ع�ب�ادة االص�ن�ام، 
المستوطنات الیھ�ودی�ة ك�ان�ت ت�زی�ن م�ع�اب�دھ�ا 
بصور من العھد القدیم، الفنانون الم�س�ی�ح�ی�ون 
حین ارادوا ان یخلدوا مخلصھم استعانوا بالف�ن 

 االغریقي.
 
(االسالم والصین من القرن الثاني ال�ى ال�ق�رن  

 الثالث عشر)
االسالم الذي اكتسح كل ماتعرضھ في القرنین   

السابع والثامن، ك�ان اك�ث�ر تش�ددا ف�ي مس�أل�ة 
الصور من المسیحیة، حظر صنع الصور، لك�ن 
الفن الیمك�ن ق�م�ع�ھ بس�ھ�ول�ة، ح�رف�ي الش�رق 
تركوا خ�ی�ال�ھ�م ی�ت�الع�ب ب�ال�ن�م�اذج واالش�ك�ال 
وابدع�وا ف�ي اع�م�ال ال�زخ�رف�ة ال�م�ع�روف�ة ب

(االرابسك)، شمل ذل�ك ح�ت�ى الس�ج�اد، اص�ب�ح 
العالم مطلعا علیھا، التصامیم الدقی�ق�ة وان�ظ�م�ة 
االلوان الغنیة، بعض االن�ظ�م�ة االس�الم�ی�ة اق�ل 
ت��زم��ت��ا م��ن غ��ی��رھ��ا، اج��ازت رس��م االش��ك��ال 
والصور في بالد فارس منذ القرن الرابع عش�ر 

وفي الھند بع�د ذل�ك ف�ي ظ�ل ال�ح�ك�ام   فصاعدا،
المغول، یظھر االلت�زام ف�ي تص�م�ی�م ال�ن�م�اذج، 
وفي الصین كان التأثیر الدیني في ال�ف�ن ق�وی�ا. 
اھل الصین ماھرین في ف�ن الس�ب�ك ل�ل�ب�رون�ز، 
التي استخدمت في المعابد القدیمة، ت�ول�وا ب�ع�د 
ذلك تقالید دفن تذكرنا بالمصریین، تغل�ب ف�ی�ھ�ا 
الفنان الصیني على مصاعب تصویر ال�ح�رك�ة. 
وفیھا میال الى الخطوط المتموجة تنقل الل�وح�ة 

 كلھا احساس بالحركة..
وضع ھذا الكت�اب م�ن اج�ل االح�اط�ة الش�ام�ل�ة 
للفن في كل الشعوب بمخ�ت�ل�ف ال�م�راح�ل، ل�غ�ة 
سھلة وبسیطة، التزم الكاتب قواعد مھمة منھ�ا 
ان یستخدم لوحات فیھا شروحات كل م�رح�ل�ة، 
كما الغى ح�ب ال�ذات ف�ي اخ�ت�ی�ار االق�رب ال�ى 
مزاجھ وفكره، استثنى اعمال ع�دی�دة وف�ن�ان�ی�ن 
مش��ھ��وری��ن، ال��ف��ن ال��ھ��ن��دوس��ي، االت��رس��ك��ي، 
وعش��رات ال��ف��ن��ان��ی��ن ام��ث��ال ك��وی��رش��ا.ب��ی��ت��ر 
فیشر.برونر، تیربورك، كارب�اش�ی�و، بس�ب ان�ھ 
لو ادرجھم لماوسعھا المؤلف، نوعیة االسل�وب 
المتبع جعلت اھداف الكتاب ایجابیة واض�ح�ة و 
وحدة متم�اس�ك�ة، تس�اع�د م�ت�ذوق ال�ف�ن، ك�م�ا 
حرص الكاتب الى اضافة فنان نھایة ك�ل فص�ل 
یمثل ما یمیز خصائص الفنیة لعصره، ك�ل ذل�ك 

 بوثائق مصورة.

ا : 
   . .إي       

    ترجمة عارف حدیفة
            

 
 بقلم:اسمھان حطاب العبادي/العراق

(   م ا  ا) 
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ھل تساءلت یوًما عن الط�ری�ق�ة "یقول األدیب الھندي فاراز كازي 
التي تقتل بھا نفسك دون أن تموت؟ األمر بسیط؛ أَِحبَّ ش�خ�ص�ا ال 

  ."یحبك
دائًما في قصص الحب العاطفیة ع�ن�دم�ا ی�ك�ون ال�ح�ب م�ن ط�رف 

الطرف الثاني یشعر بوجود (المحب) ل�ك�ن رب�م�ا ال   واحد نجد أن
یكّن لھ نفس المشاعر العاطفیة المتأججة في قلب الطرف المقابل، 
والالفت في روایة "رسالة من مجھولة" للكاتب النمساوي الكبیر 
ستیفان زفایغ، نجد أن بطلة الروایة لم تُشعر ح�ب�ی�ب�ھ�ا ب�وج�ودھ�ا 
نھائیاً، حتى بعد أن تموت عندما یحاول أن ی�ت�ذك�رھ�ا ف�ت�ت�رآى ل�ھ 
ذكرى باھتھ عنھا عندما كانت طفلة في الجوار وفتاة شابة وامرأة 
صادفھا في مرقص ذات لیلة، وكأن الفتاة قد أدرك�ت أن الش�خ�ص 
الذي شغفت بھ لم یكن یتذكرھا ولم یشعر حتى ب�وج�ودھ�ا، ف�إن�ھ�ا 

أنا ال أؤمن إال بك، وال أحب سواك، وال أرید أن أستم�ر " :تكتب لھ
 ."في العیش إال بك

وھ�ي واح�دة م�ن األع�م�ال ال�ت�ي ج�ع�ل�ت ھ�ذا ال�ك�ات�ب  1922 صدرت روایة رسالة من مجھولة عام
النمساوي یحظى بشھرة واسعة في الوسط األدب�ي ب�اع�ت�ب�ارھ�ا روای�ة ن�ف�س�ی�ة ت�غ�وص ف�ي أع�م�اق 

 .اإلنسان
الروایة عبارة عن رسالة طویلة أرسلتھا عاشقة إلى كاتب أعجب�ت ب�ھ وأح�ب�ت�ھ م�ن�ذ إن ك�ان�ت ذات 

 .الثالثة عشر ربیعاً، وبنت حیاة كاملة على ھذا الحب وأحتفظت بھ لنفسھا دون أن تبوح بھ
تبدأ القصة حین انتقل الكاتب المشھور كمستأِجر شقة في نفس البنایة التي تق�ی�م ف�ی�ھ�ا ال�ب�ط�ل�ة م�ع 
أمھا، في مدینة فیینا، وعندما تكتشف الفتاة أن ھذا ال�ك�ات�ب ال�م�ش�ھ�ور ال�ذي ك�ان�ت ت�ت�وق�ع�ھ رج�الً 
عجوزاً، فإذ بھا تجده شاباً یبلغ من العمر خمسة وعشرین عاماً، ویتمتُع بالوسامة وال�رش�اق�ة، ت�ق�ع 
في غرامھ، وتقوم بمراقبة أوقات دخولھ وخروجھ، وتنصت لكل سكنة تصدر منھ، فی�م�ا ی�ظ�ھ�ر ل�ھ�ا 
من ثقب مفتاح الباب، وتخیّلھا لما یمكن أن یكون منھ حین یختف�ي ع�ن ن�اظ�ری�ھ�ا. ك�ل ھ�ذا وھ�و ال 

تنتق�ل ال�ف�ت�اة   یشعر بھا وال یفطن إلى وجودھا، وال یراھا أكثر من طفلة من أطفال الجیران، ومن ثم
الب�ع�ی�د ع�ن ال�ع�ی�ن ب�ع�ی�ٌد ع�ن " إلى مدینة ثانیة بعد زواج والدتھا من أحد األقارب، ویبدو أن مقولة

لم تنطبق على ھذه العاشقة، فلم تخفت حرارة ھذا الحب في قلب ھذه الف�ت�اة ط�وال ال�ع�ام�ی�ن  "القلب
التي قضتھما بعیداً عن الكاتب، فتعود إلى فینا مدینة الحب بعد أن بلغت ال�ث�ام�ن�ة عش�ر م�ن ع�م�رھ�ا 
فتستقل بنفسھا، وتظل تراقبھ وتتبّعھ وترصد جدولھ الیومي، حتى ینتبھ إلى وجودھا أخیراً ویدعوھا 
إلى العشاء، ومن ثم یطلب منھا مرافقتھُ إلى شقتھ حیث یقضي معھا ثالث ل�ی�اٍل م�ت�ت�ال�ی�ات، ف�ت�ك�ون 

  .ثمرة ھذا اللقاء أن تحمل منھ جنیناً في أحشائھا
متأجج وسریع النس�ی�ان، س�خ�ي وخ�ائ�ن؛ أح�ب�ك  :أحبك كما أنت"لكنھ سرعان ما ینساھا فتكتب ھنا 

، لكنھا ال تخبره بقصة حملھا وال حتى تذك�ره "ھكذا، ال شيء إال ھكذا، كما كنت دائماً وكما أنت اآلن
أعرف أن ذلك سیضنیك، أنت ال�ذي  :بنفسھا "ثم إني أعرفك؛ معرفة ال تكاد تضاھیھا معرفتك بنفسك

یؤثر في الحب والعبث، والطیش، واللھو، تصبح أباً ومسؤوالً فجأة عن حیاة شخص آخر. أنت ال�ذي 
  ."ال یستطیع أن یتنفس إال وھو حر

نجد ھنا أن البطلة قد أعفتھ من تحمل مسؤولیة الطفل معھ إلدراكھا أنھ ال ی�ح�ب أن ی�ك�ون م�رت�ب�ط�اً 
یحوم ح�ول�ھ�ا ط�ال�ب�و ال�ل�ذة ت�ت�ق�ب�ل  "بائعة ھوى" بأحد أو مسؤوالً عن أحد، وبعد والدة الطفل تعمل

عرفت أن الفقیر في ھذا العالم ھو الضحیة دائم�اً، ھ�و ال�ذي " المعاناة لكي یحیا الطفل حیاة میسورة
  "نحط منھ، وندوسھ باألرجل ولم أشأ مھما كان الثمن، أن یكبر ابنك المشرق الجمیل في القاع

كان ذلك یا حبیبي، ھو السبب، السبب الوحید الذي دفعني إلى بیع نفسي وفي نظري، ل�م ت�ك�ن ف�ي "
أنت لم تحبني، ل�ك�ن�ك  .األمر أي تضحیة، ألن ما نسمیھ عادةً شرفاً أو عاراً لم یعد یعني لي أي شيء

  ."كنت الوحید الذي امتلك جسدي بحق
والح�ظ�ت أن " وتمر األیام وتلتقي بھ وتسلم لھ نفسھا للمرة الرابعة لعلھ یتذكرھا لك�ن�ھ ال ی�ت�ذك�رھ�ا

ف�ل�م ی�ع�رف ھ�ذا ال�رج�ل م�ن ."اندفاعك الشبقي ال یفرق بین واحدة تحبھا حقاً وامرأة ت�ب�ی�ع ن�ف�س�ھ�ا
العالقات العاطفیة غیر حدود الجسد ویوجھ لھا إھانة غیر مقصودة عندما یض�ع ل�ھ�ا ن�ق�وداً ف�ي ك�م 

لم أكن بالنسبة إلیك س�وى م�غ�ام�رة "معطفھا، فتغادره حزینة یائسة وقد أیقنت إنھا لم تؤثر فیھ أبًدا 
وت�ت�رك ال�ن�ق�ود ل�خ�ادم�ھ ال�ع�ج�وز  ."من الشغف الحمیم تذوب في دخان النسیان، دون أن تترك أث�راً 

یوھان الذي یتعرف علیھا من نظرة واحدة، وتتحاشى ھي نظراتھ، فتستأجر شقة في ضاحیة ف�ق�ی�رة 
وتزھد في الحیاة وتنتشر األنفلونزا اإلسبانیة في ذلك الوقت فتحصد آالف األرواح، ومن بین�ھ�ا روح 

  ."كان ابننا، یا حبیبي، ابن حبي النقي وإھمالك ومرورك العابر" ابنھا ثمرة الحب من طرف واحد
وبعد أن یموت طفلھا وتشعر أنھا مصابة بالمرض وبقرب أجلھا تكتب ھذه الرسالة الطوی�ل�ة ك�اش�ف�ةً 

 ."إلیك یا من لم یعرف�ن�ي ی�وم�اً " عن سرھا الذي احتفظت بھ لسنوات وتبدأ افتتاحیة الرسالة بجملة
وتبلغھ أنھا إن عاشت ستمزق الرسالة، وأنھا لن تصل إلیھ إال بعد وف�ات�ھ�ا، وأن�ھ�ا ھ�ي ال�ت�ي ك�ان�ت 
ترسل لھ الورود البیضاء في یوم مولده وتنھي الرسالة بشكرھا لھ على كل شيء رغم عدم مع�رف�ت�ھ 
بھا، وحتى بعد أن ینھي الرسالة یمرر یده على جبھتھ في محاولة ألن یتذكرھ�ا ل�ك�ن�ھ ل�م ی�ت�ذك�ر إال 
ذكرى باھتة عن ابنة الجیران الصغیرة وعن فتاة قضى ثالث لیاٍل معھا وعن امرأة التقاھ�ا ذات ی�وم 

ظالل، مجرد ظالل فینظر باتجاه المزھریة الزرقاء، ف�ی�ج�دھ�ا ف�ارغ�ة، ألول م�رة ت�ك�ون  .في مرقص
 .خالیة من ورود بیضاء في یوم مولده فینتفض مذعوراً كأنھ أحس أخیراً بروح ھذه العاشقة المیتة

أة را     

 رند علي األسود
  بغداد -العراق  

اختلفت اآلراء، وتع�ددت وج�ھ�ات ال�ن�ظ�ر، وت�ن�وع�ت ال�رؤى  
واألطروحات حول مفھوم ال�ع�ول�م�ة، ول�ك�ن ك�ل ھ�ذا ع�زی�زي 
القارئ لم یمنع من النظر للعولمة علي أنھا نظام عالم�ي ج�دی�د 
أفرزتھ الحضارة الغربیة ل�ت�ح�اول م�ن خ�الل�ھ ت�وح�ی�د ال�ن�ظ�م 
القوانین التي تحكم حركة الحیاة في المجاالت، المخت�ل�ف�ة م�ث�ل 
المجال االقتصادي، المجال الثقافي... وی�م�ك�ن ت�ع�ری�ف�ھ�ا أیض�اً 
أقصد العولمة علي أنھا تالشي المسافات بین البالد المخت�ل�ف�ة، 
واألمم المتنوعة، وتتداخل ھ�ذه ال�ب�الد وت�ل�ك األم�م ،وم�ن ث�م 

ھ�ذا ت�ع�ری�ف …  سیطرة البالد األق�وى ع�ل�ي ال�ب�الد األض�ع�ف
مختصر للعولمة ...ولكن ثم سؤال یطرح نفسھ وھو ھل یمكنن�ا 
كعالم عربي أن نستفید من العولمة...؟؟ مادمن�ا ع�اج�زی�ن ع�ن 
التصدي لھا واإلجابة ھي نعم یمكنن�ا ال�ت�وح�د وت�ك�وی�ن ت�ك�ت�ل 
اقتصادي قوي فنحن كعرب ما یجمعنا أكثر مما یف�رق�ن�ا ب�ك�ث�ی�ر 
فلدینا لغة مشتركة وعادات تكاد تكون واحدة ونظام معیش�ي ال 
یختلف من قطر ألخر إال في أشیاء بسیطة، فماذا ینقصنا ح�ت�ي 
نتوحد؟؟ ... فأوروبا ال�ق�ارة ال�ع�ج�وز ال�ت�ي ف�رق�ت�ھ�ا األھ�واء 
ومزقتھا الحروب استطعت أن تتجاوز كل ھذا، وت�ت�وح�د ت�ح�ت 
مظلة االتحاد األوربي، فأصبح لدی�ھ�ا ع�م�ل�ة م�وح�دة ال�ی�ورو، 
وبرلمان أوروبي، وسوق أوربیة، وأصب�ح ب�إم�ك�ان ال�م�واط�ن 
ھناك أن یتجول في دول اإلت�ح�اد م�ن خ�الل ال�ق�ط�ار الس�ری�ع 
تحققت ھ�ذه ال�وح�دة ف�ي أورب�ا وغ�ی�رھ�ا ل�وج�ود إرادة ل�دي 

ال�ت�وح�د ض�رورة  الشعوب والحكام وأیضا ألن الجمیع وجد أن
تفرضھا المعطیات الجدیدة في عال�م أح�ادي ال�ق�ط�ب، ع�ال�م ال 

 .الذین یفرضون شروطھم علي الطاولة  یعترف إال باألقویاء
ظھرت نتیجة الثانویة العامة عندنا في مصر، والثانویة الع�ام�ة 

خارج مصر ھي الم�رح�ل�ة ال�ت�ع�ل�ی�م�ة   لمن ال یعرف من القراء
التي تسبق الدراسة الجامعی�ة... ال�م�ھ�م ظ�ھ�رت ن�ت�ی�ج�ة ت�ل�ك 
المرحلة وأصبح حلم جمیع الطالب المتفوقین ھو دخ�ول ك�ل�ی�ة 
من كلیات القمة، وكلیات القمة ھي الطب والھندسة والص�ی�دل�ة 
وغیرھم ...ومصطلح كلیات القمة مستفز بالن�س�ب�ة ل�ي، ألن�ن�ي 
أرى أنھ ال یوجد كلیات قمة وكلیات قاع، بل على جمیع الطالب 
أن یدرسوا في التخصصات الم�ف�ض�ل�ة ل�دی�ھ�م وال�ت�ي ی�ج�دون 
أنفسھم فیھا، فعلي سبیل الروائي نجیب محفوظ الحاصل ع�ل�ي 
جائزة نوبل خریج كلیة اآلداب، والدكتور أحمد زویل ال�ح�اص�ل 

لیس لي طقوس معینة وأنا أكتب، ف�ق�ط  نوبل خریج كلیة العلوم
أف��ت��ح "ال��الب ت��وب" وأب��دأ ف��ي ع��م��ل��ی��ة ال��ك��ت��اب��ة ال��ت��ي ال 

وال أشعر بمعناة، وربما ھذا ناتج عن كون�ي   صعوبة فیھا  أجد
بدأت في ممارسة الكتابة في سن مبكرة ومع مرور الوقت ومع 
دخولي عالم األحتراف، أصبحت أكتب بسھ�ول�ة ویس�ر، ول�ك�ن 

نتیجة العمل لیس لدي وقت ك�اف�ي ل�ل�ق�راءة ال�ت�ي  المشكلة أنھ
وأیض�ا  أري أنھا مھمة جدا فھي تعطي للكاتب م�خ�زون ث�ق�اف�ي

  تغذي قاموسھ اللغوي بالمفردات التي تسعفھ أثناء الكتابة.
 

 عصام سامي ناجي 
 مصر 

ا وا ا 
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