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 نازك مسُّوح
 سوریا

 
 
 

 مساٌؤَك والورُد یتبَادالِن الغیرةَ في الحبِّ 

 یا َمن َغزوَت كیاني واستبَْحَت َشراییني بِغزوتِك العاصفةِ 

 ھا أنَت بیَن كواكبي فرقٌد یضيُء عتمةَ األشیاِء،

  !! ویغادُرني في البعیدِ   

 في سطوِة النَّأِي باغتنِي اندالُعكَ 

 ِعشقاً 

  فرمیُت سھاَم الوجِد خلَف ریِحكَ 

جُل الُمباغتُ   :أیُّھا الرَّ

 لَِم عزفَت أشواقََك كناٍي حزینٍ 

 ونحُن في ُمستھلِّ فاتحِة الُحبِّ ؟

 أما كان األجدُر بك أن تھزَّ نخیَل كبریائِي

  وتجني رطَب مساءاتي

 اقترْب قاھراً وجَع المسافاتِ 

 ناھراً وھَم الحكایاتِ 

 وازرْع في بیادِر ُروحي سنابَل االبتسامات ِ

 .قبل أْن أعلَن على الَمِأل مماتي فیَك عشقاً 
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ت�ح�ی�ات�ي إل�ى رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر الص�دی��ق     
الدكتور موفق ساوا وإلى نائب رئیس التحریر 

ھیفا ء متي بمناس�ب�ة ع�ودت�ھ�م�ا إل�ى   السیدة
منصة "العراقیة االسترالیة" والب�دأ ب�ال�ع�م�ل 
بعد إن�ق�ط�اع ط�وی�ل س�ب�ب ف�راغ واض�ح ف�ي 
الساحة اإلسترالیة الثقافیة وقلق لدى جماھی�ر 
القراء، في جمیع ان�ح�اء ال�ع�ال�م، ب�ع�د غ�ی�اب 
الصحیفة عن الص�دور. ك�ذل�ك أدى اإلن�ق�ط�اع 
إل�ى ع�دم ال�ت�واص�ل م�ع األس�ات�ذة ال�ك�ات�ب��ات 

 والكتاب، الذین أصبحوا أسرة كبیرة .
أكید ھناك أسباب أدت إلى ت�وق�ف "ال�ع�راق�ی�ة 
االس�ت�رال�ی�ة" ع�ن الص�دور وم�ن�ھ�ا ال�وض��ع 
الصح�ي ل�ل�س�ی�د رئ�ی�س ال�ت�ح�ری�ر وال�وض�ع 

ال�م�ت�ح�ور  19الصحي العام ب�ت�أث�ی�ر ك�وف�ی�د 
 والضغوطات المالیة وغیرھا. 

ولغرض أن تعود "العراقیة االسترال�ی�ة" إل�ى 
سابق عھدھا فالبّد من دعم وتواصل م�ن ق�ب�ل 

فھناك الك�ث�ی�ر م�ن   الزمیالت والزمالء الكتاب
المواد وال�م�واض�ی�ع ق�د ف�ات آوان�ھ�ا وم�ن�ھ�ا 
األوضاع السیاسیة واإلقتصادیة واإلجتماع�ی�ة 
والمالیة المتأزمة في وطننا األم الع�راق. ك�م�ا 
ھ�ن��اك أح��داث ومش�اھ��د س��ی��اس�ی��ة إق��ل��ی�م��ی��ة 
وعالمیة تخص شعوب العالم ومنھ�ا ال�ح�روب 
التي فرضت سباق التسلح الذي لم یس�ب�ق ل�ھ 
مثیل وتصاعد الحرب الباردة بین الغرب وف�ي 
المقدمة الوالیات المتحدة األمریك�ی�ة وروس�ی�ا 
وحلفاؤھا. كما أحدثت تلك ال�ظ�روف ال�م�ع�ق�دة 
تضخم كبیر الذي تس�ب�ب ف�ي إرت�ف�اع أس�ع�ار 
السلع وغالء المع�ی�ش�ة. ون�ت�ی�ج�ة ل�إلح�ت�راب 
وإصدار العقوبات بعضھم ضد الب�ع�ض اآلخ�ر 
تأثرت التجارة العالمیة فحدث�ت أزم�ة ال�ط�اق�ة 
ومنھا النفط والغاز حیث ت�أث�رت ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

البلدان بھا وخصوصاً غیر المنتجة وال�ف�ق�ی�رة 
 كما یحصل اآلن في أفریقیا.

اآلن الص��ورة ق��ات��م��ة ف��ي ظ��ل ال��ت��ھ��دی��دات 
بالسالح النووي وأس�ل�ح�ة ال�دم�ار   المستمرة

الش�ام�ل األخ�رى، وب�دالً م�ن ال�ج�ل�وس ع�ن��د 
ط��اوالت ال��ح��وار وت��ب��ادل اآلراء وإس��ت��خ��دام 
أقص��ى درج��ات الص��ب��ر وض��ب��ط ال��ن��ف��س 
والدبلوماسیة وتطبیق مبادئ األم�م ال�م�ت�ح�دة 
والقانون الدولي ذھبوا إلى الحرب والت�ص�ع�ی�د 
وضخ األسل�ح�ة ال�ف�ت�اك�ة وت�ح�ری�ك ال�م�اك�ن�ة 
اإلعالمیة ونشر األكاذیب. وھا نحن دخلنا ف�ي 

واألوض�اع ت�زداد  2023الع�ام ال�ج�دی�د ع�ام 
ال��ب�ط��ال��ة وط��رد اآلالف م��ن   س�وءاً وم��ن��ھ��ا

الموظفین والعمال من وظائفھ�م ك�م�ا أن�ت�ج�ت 
الجوع واألمراض الجرثومیة المتح�ورة ال�ت�ي 

حصدت آالف األرواح. لقد ت�ح�ررت األط�م�اع 
من أسرھا والج�م�ی�ع ی�ع�م�ل ع�ل�ى ال�خ�الف�ات 
السابقة حیث یسال اللعاب م�ن أج�ل ال�ت�وس�ع 
واإلستیالء على أراض�ي ال�غ�ی�ر وك�م�ا أخ�ذت 
المكائن المنتجة للسالح تدور بأقصى سرعتھا 
ألجل توفیر آالت القتل والدمار ال�ت�ي تس�ب�ب�ت 

ال�ن�س�اء  -بقتل اآلالف م�ن ال�ن�اس األب�ری�اء 
وھ�دم ال�ب�ی�وت اآلم�ن�ة  -واألطف�ال والش�ی�وخ

وإنتك�اس�ات ك�ب�ی�رة ف�ي األم�ان واإلس�ت�ق�رار 
والتعلیم والثقاف�ة. ك�م�ا ن�الح�ظ ون�راق�ب ب�أن 
األزمة الرأسمالیة العامة المتصاعدة قد جعل�ت 
كبار الرأسمالی�ی�ن ی�زدادون ث�راًء والش�ع�وب 
تزداد فقًرا. فالخالص للنظام ال�رأس�م�ال�ي م�ن 
أزماتھ یتم من خ�الل إش�ع�ال ال�ح�روب وق�ت�ل 

لذا نتمنى على ھیئ�ة ال�ت�ح�ری�رتس�ل�ی�ط   الناس.
الضوء على كل المواضیع واألحداث الس�اب�ق�ة 
من خالل كاتباتھا وكت�اب�ھ�ا ل�ی�س�ت�م�ر مش�وار 

في اإلنطالق لألمام، لكي تكون نب�ض   الجریدة
 الشارع.

أتقدم ب�أح�ر  023وبمناسبة حلول العام الجدید 
التھاني والتبریكات إلسرة ت�ح�ری�ر ال�ع�راق�ی�ة 
وعوائلھم متمنیاً لھم التقدم والنج�اح وال�ع�م�ل 
على تطویر الجریدة والعمل جمیعاً في تط�وی�ر 
مستوى الجریدة من خالل الكتاب وال�م�ث�ق�ف�ی�ن 

 المبدعین ومقترحات القراء.

  دة
  اا"ااءاا " 

  مالبورن -استرالیا صبحي مبارك/ 

 

    اءا ً 
 
 
 
 
 
 

 نجوى غزال
 

 بلمح البصر نزھة 
 

 قال
 كلما كنت متعبا

  نزھة أخذت 
 بالنظر الیكِ  

 تغلغلت في شعرك
 المنسدل فوق كتفیك

 المثقلین بھموم الحیاة
 ولم تنحن

 أتلمس جبھتك
 ً  الساطعة نورا

 وكأنھا بدر یتألق
 في لیل حالك

 أغوص في عینیك
 ألرى الحلم

 الذي أتوق الیھ
 أتبختر فوق وجنتیك

 المتوردتین
 كورود األقحوان
 أھمس لشفتین
 تخفیان لؤلؤا

 یتوارى خلف المرجان
 اصوب حلمي نحو عنقك الماسي

 وأكمل نزھتي
  فیما تبقى

 من قدك الممشوق
 لكن غیرتي علیك

  تكبلني
 تخنق صوتي

 صامتا عن وصف
 ما رأیت

  فالدر المكنون
 یخبأ في مكان أمین

 وھذا ما فعلتھ
 أنھیت نزھتي

 وعدتِ 
 داخل قلبي 

 حیث موطنك
 وحصنك الحصین .

 أ  وك
 
 

 بیرث -استرالیا/حمزه العامر
 

 اآلن أُوقظ الذاكرة.؟.وأُشرْع نوافَذ النسیان
  .حینھا تنفجُر داخلي الدھشة 

 شالالت شوق ... وخوف . .. وخیبة
 أعذب النفس باألشواق والذكرى

 الذاكرة تھجم ...شالال یجرفني
 إلى حیث ال أدري من المنحدرات
 وتكاُد أن تجھش الذاكرة بالبكاء

 .. تأُخُذني إلیكِ 
 عند قبرك الرخامي

 البسیطُ مثلُْك ..... والبارُد كقََدُرك
 والكثیُر الغبار كقلبي

 تسمرْت قدماي
 ... .وتجمدت تلك الدموع

 التي خبأتُھا لك
 منُذ سنوات الصقیع والخیبة

 نظرُت إلیكِ 
 خلَف ضباب الدمع

 وفَتَحُت لِك صدرٌ 
 قْد أوَصَدتھ الخیبات

 شبٌر من التراب.... ولوحةٌ ُرخامیة
 تُخفي ورائُھا كل ما أملكْ 

 صدر األمومة الممتلئ
 رائحتھا.... خصالت شعرھا الُمحناة

 ضحكتھا ...ُحزنُھا ....ووصایاھا
 ..... أُمي

 كنِت عطراً غیُر قابالً للتكرار
 لو توسدت حجرك البارد
 لقاح من تحتھ مایكفیني

 من الدفئ لمواساتي
 ظللت واقفا بحماقة
 عند قبرك الرخامي

 لقد كنت حزیناً وعلى حافة البكاء،
 كنت أشعر بثقل الصمت الذي لم تمأله الكلمات

  لقد كانت حیاتك موسم للفجائع الغیر
 وال تأریٌخ لِك سوى الحزن،

 لقد وضعتك األقدار تحت رحاھا التي ال ترحم وجعلتِك تبصقین مرارة عمر من الخیبات
 ....الیتم

 شعور مخیف موجع، سوف ینخر بي حتى بأتي عليّ 
   والغربةُ یا أُمي

 ...تواطأت معي حتى التطرف والجنون
 غربة سادیھ تتلذذ بتعذیبي
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أقر البرلمان االلماني الم�ع�روف ب�ال�ب�ون�دس�ت�اغ   

االب�ادة  2023ك�ان�ون ال�ث�ان�ي  19یوم الخمیس 

الجماعیة ضد االیزیدیین في شمال غرب ال�ع�راق 

، حیث اعتمد البرلمان في أتخاذ قراره 2014عام 

على مذكرة تصنیف ق�دم�ت ل�ھ، وھ�ذه ال�م�ذك�رة 

جاءت نتیجة جھود مجموعة ناشطین ومن�ظ�م�ات 

مجتمع م�دن�ي وح�ق�وق�ي م�ن االی�زی�دی�ة، ق�ام�وا 

بالترویج لھذه المذكرة عن طریق حم�ل�ة ت�واق�ی�ع 

 50000وتمكنوا خالل اسابیع من جمع اكثر من 

توقیع مؤیدا ارتك�اب داع�ش االب�ادة ال�ج�م�اع�ی�ة 

ب�ح�ق االی�زی�دی�ی�ن. ووف�ق ال�ق�وان�ی�ن ال�َم�رع�ی��ة 

االلمانیة تفرض على البرلمان وض�ع ف�ي ج�دول 

اعمالھ أي مذكرة ترفع للبرلمان تحمل ھذا ال�ع�دد 

حیث فاقت الع�دد ال�ق�ان�ون�ي   الھائل من التواقیع،

وأن تخضع تلك المذكرة للمتابعة والتدقیق، وفعال 

تمت متابعتھا وتدقیقھا وحص�ل�ت ع�ل�ى م�واف�ق�ة 

االغلبیة في البوندست�اغ، وع�ل�ى اث�رھ�ا وج�ھ�ت 

دعوات خاصة للناشطین ولبع�ض م�ن م�ن�ظ�م�ات 

 المجتمع المدني والحقوقي االیزیدیة. 

وعلى اثر ذلك تم�ت اح�ال�ة ال�م�ذك�رة ال�ى ل�ج�ن�ة 

ح��ق��وق االنس��ان والش��ؤون ال��خ��ارج��ی��ة ف��ي 

البوندستاغ، وبموجب ذلك تم فتح ملف ال�ق�ض�ی�ة 

االیزیدیة في البرلمان االل�م�ان�ي وت�م اس�ت�ض�اف�ة 

مجموعة من المعنیی�ن و ال�خ�ب�راء ف�ي ل�ق�اءات 

برلمانیة علنیة وسریة، وشارك ایضا ب�ع�ض م�ن 

الشخصیات االلمانیة المعنیة في ھذا المجال الت�ي 

زارت مدینة سنجار ومج�م�ع�ات االی�زی�دی�ی�ن ف�ي 

اقلیم كوردستان، اضافة الى اعتماد الم�ذك�رة م�ن 

قبل ك�اف�ة االح�زاب االل�م�ان�ی�ة وم�ن�ھ�م االح�زاب 

الیمینیة المعادیة ل�الج�ان�ب م�ن�ھ�م ح�زب ال�ب�دی�ل 

الذي قدم مقترح االبادة في شھر   AFDااللماني 

ولكن المقترح لم یكن كافیا لتحری�ك  2022مایس 

البوندستاغ ثم ل�ح�ق�ت�ھ مس�ودة م�ذك�رة االح�زاب 

الحاكمة والتي تضمنت كثیرمن ال�ن�ق�اط ال�م�ھ�م�ة 

التي نجدھا في صیاغة القرار الح�ال�ي وم�ن ھ�ذه 

، SPDاالحزاب الحزب االشتراكي الدیم�ق�راط�ي 

/CDUالحزب الدیمقراطي االجتماعي المسیحي 

CSU حزب الخضر والحزب الل�ی�ب�رال�ي ،FDP 

یذكر ان ھذا االحزاب الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي ح�ررت و

مسودة ال�ق�رار خض�ع�وا ال�ى ق�رارات ال�م�ح�اك�م 

االلمانیة التي اصدرت احكامھا بحق ال�م�ج�رم�ی�ن 

الداعشیین بانھا اعمال ابادة جماعیة، مم�ا اج�ب�ر 

االحزاب ال�ى اص�دارمس�ودة ق�رار ت�ؤك�د االب�ادة 

الجماعیة. على اثر ذلك اقر البوندستاغ یوم امس 

ان االی��زی��دی�ی��ن ق��د  2023ك��ان��ون ال�ث��ان��ي  19

تعرضوا الى االبادة الجماعیة حیث تع�رض اك�ث�ر 

شخصا من االیزیدیین الى اعمال القتل  5000من 

والتعذیب واكراه على ت�رك ال�دی�ان�ة واالس�ل�م�ة، 

 امراة وفتاة.  7000ناھیك عن استرقاق اكثر من 

ویعتبر ق�رار ال�ب�ون�دس�ت�اغ االل�م�ان�ي م�ن اق�وى 

وافضل القرارات التي صدرت ب�ح�ق االی�زی�دی�ی�ن 

لحد الیوم حیث سبق وان اقرت كث�ی�ر م�ن ال�دول 

االبادة الجماعی�ة ل�الی�زی�دی�ی�ن م�ن�ھ�م ال�ب�رل�م�ان 

االسترالي والبلج�ی�ك�ي وال�ھ�ول�ن�دي ول�ك�ن ق�رار 

البرلمان االلماني اقوى لكونھ لیس فقط اع�الم�ی�ا 

الى دعم االیزیدی�ی�ن   بل یطالب الحكومة االلمانیة

قضائیا واقتصادیا وامنیا منھا مالحق�ات قض�ائ�ی�ة 

في حق كل مشتبھ فیھ في أل�م�ان�ی�ا وت�ق�دی�م دع�م 

مادي وم�ال�ي ل�الی�زی�دی�ی�ن واع�ادة ب�ن�اء ال�ب�ن�ى 

التح�ت�ی�ة ومس�اك�ن االی�زی�دی�ی�ن ال�ت�ي ت�ع�رض�ت 

للخراب. تقدم االمانة العامة ل�ھ�ی�ئ�ة ال�دف�اع ع�ن 

اتباع ال�دی�ان�ات وال�م�ذاھ�ب ش�ك�رھ�ا وت�ق�دی�رھ�ا 

للبرلمان االلماني والحكومة االل�م�ان�ی�ة والش�ع�ب 

االل�م�ان�ي ل�ھ�ذا ال��م�وق�ف االنس�ان�ي وال��ق�ان�ون��ي 

ال��م��ن��ص��ف الت��ب��اع ال��دی��ان��ة االی��زی��دی��ة وت��ب��ارك 

االیزیدیین ھذا القرار وتدعو برلمانات الع�ال�م ان 

تحذوا حذوة البوندس�ت�اغ االل�م�ان�ي، وف�ي ن�ف�س 

الوقت تدعو االمانة العامة لھیئة الدفاع عن اتباع 

الدیانات والمذاھب ابناء وبن�ات ات�ب�اع ال�دی�ان�ات 

ومنظمات المجتمع المدني والحقوق�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 

وال��ك��وردس��ت��ان��ی��ة ان ت��ق��وم ب��دورھ��ا ف��ي إث��ارة 

م��وض��وع االب��ادة ال��ج��م��اع��ی��ة ل��الی��زی��دی��ی��ن 

وال�م��س�ی��ح��ی�ی��ن ال��ك��ل�دان الس�ری��ان االش�وری��ی��ن 

والكاكائی�ی�ن وال�ت�رك�م�ان وغ�ی�رھ�م ع�ل�ى ای�دي 

مجرمي داعش ان تتحرك نحو برل�م�ان�ات ال�ع�ال�م 

فان القرار الصادر من البوندستاغ االلم�ان�ي ج�اء 

نتیجة تحرك المنظمات وناشطین حقوقیین وف�ع�ال 

تمكنوا من صناعة قرار ك�ب�ی�ر ف�ی�ھ ال�ك�ث�ی�ر م�ن 

 الفائدة للضحایا وعوائلھم. 

علینا جمیعا ان نفھم ان حمالت التواق�ی�ع م�ھ�م�ة 

جدا اذا ما وصل�ت ل�ع�دد ق�ان�ون�ي م�ح�دد وك�ان�ت 

مضبوطة من الناحیة الق�ان�ون�ی�ة وان ال نس�ت�م�ع 

للبعض الذي یحبط ھ�ذه ال�ن�ش�اط�ات وی�دع�ي ان 

الحمالت ال ت�ق�دم وال ت�ؤخ�ر ان�ھ�ا م�ج�رد اع�الم 

ھیئتنا تؤكد على الحمالت التي تنص�ف الض�ح�ای�ا 

 .وعوائلھم

 
 

 االمانة العامة لھیئة الدفاع 
   عن اتباع الدیانات والمذاھب في العراق

 2023كانون الثاني  20  

 ار دة ا  اأ
 2014البوندستاغ: داعش قامت باعمال االبادة الجماعیة ضد االیزیدیین في 
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رفعتُ  بصري إلى السماء فتعلّق بن�ق�ط�ٍة   
فیھا ولم یَِحْد ،كان القمُر قد اك�ت�م�ل فص�ار 
بْدرا وكان قریبا من األرض ف�ب�دا ع�م�الق�ا 

 …وكان متوھّجا فبدا كرةً من نارٍ 
قلُت لمرافقي: ھل ترى القمَر أكبَر حجما ام 

 ھي العیُن تخاتلني؟
قال ببروٍد كمن أِخَذ من نعاٍس ثقیٍل ول�ع�ل�ھ 

 …كأنّھ…لم یرفع راسھ الى السماء: ربّما
وعاد بي إلى حدیث السیاسِة و الجدل حول 
االستفتاء وما ینتظر تون�س م�ن مس�ت�ق�ب�ل 
مجھول وإلى الحرب ال�روس�ی�ة األك�ران�ی�ة 

ال�م�ھ�م ان�ھ … وارتفاع األسعار والك�ورون�ا
ضمن لي ش�ح�ن�ةً ث�ق�ی�ل�ةً ج�دا م�ن ھ�م�وم 
األرض وج��رع�ة م��ن "ط��اح��ون�ة الش��يء 

… المعتاد" ستحول أحالمي الى ك�واب�ی�س
وھربتُ منھ إلى الفایسبوك ف�ك�ان ال�ق�رص 
المحمّر في اللیل البھیم أوَل ما استق�ب�ل�ن�ي، 
ك�ان�ت الص�ورةُ ب�ع�دس�ِة األس�ت�اذ م�ح�م�ود 
بورماش الذي التقط آلةَ الت�ص�وی�ر ل�ی�ث�بّ�َت 
بھا ظاھرةً فلك�ی�ةً ی�ع�رف س�ّرھ�ا ال�ع�ل�م�ي 
، أعرفھ صیادا حاذقا لكل  وسحرھا الجماليَّ
ظاھرة فلك�ی�ة وش�غ�ف�ا خ�اص�ا ب�ال�ك�س�وف 
والخسوف و تدرِج القمِر یولد ھ�الال ح�تّ�ى 
یكتمل بدرا یسرقھ الش�ع�راء م�ن ع�ل�ی�ائ�ھ 
لیجسد وجھ ال�ح�ب�ی�ب�ة ال�ج�م�ی�ل ال�م�ض�يء 
،"بنت عشٍر وث�الٍث قُس�م�ْت ب�ی�ن غص�ٍن 
وكثیب وقمر"(بشار بن برد) و تس�ت�ع�ی�ره 
الخاطبة وھي تتحدث عن عروس م�غ�ری�ة 

"، ل�ك�ّن اإلس�ت�اذ 14"لكأنھا ال�ق�م�ر ل�ی�ل�ة
مح�م�ود ب�ورم�اش ل�م یس�ت�ع�ر م�ن ال�ب�در 
صوره بل نّزلھ قصیدةً مغریةً كلما اقت�رب�َت 
م�ن�ھ�ا وج�دت رغ�ب�ة ج�ام��ح�ةً ف�ي كش��ف 
الحُجِب و اقتح�ام ال�م�م�ن�وع ،ھ�ي قص�ی�دة 
تضمر اكثر مما تظھُر وت�وح�ي اك�ث�ر م�م�ا 
تصّرح وینطق صمتھا بما ال تتسع لھ اللغة 
وھل تقدُر اللغة الموضوعةُ على ال�ت�ع�ب�ی�ر 

 عن الجماِل كما یتذوقھ كل فرد؟
قیدتني الصورةُ ، ال�ق�رص ال�م�ح�م�رُّ ال�ذي 
ارتسم في صفحة اللیل البھیم جمرةً تتلظّ�ى 
في محیط من السواد، َمن سیبت�ل�ع اآلخ�َر؟ 
ل��و اّن رس��ام��ا ش��ك��ل ال��م��ش��ھ��َد ب��ق��درت��ھ 
التخییلیة ھل كان سیختار عمقا للوحة غیر 

 اللون األسود؟
ذكرتن�ي الص�ورة ب�ق�ص�ی�دة الب�ن خ�ف�اج�ة 

 :االندلسي في وصف النار، یقول
 حمراُء نازعِت الظالَم رداَءهُ. 
 وْھنًا وزاحمِت السماَء بَمنكبِ 

 
 مشبوبةٌ و كأنّما ھي زفرةٌ. 

 من ُمْحنٍَق او نظرةٌ من ُمغَضبِ 
 

 قد أُلِْھبْت فتذھّبْت فكأنّھا. 
 لسكوِن شرِّ شراِرھا لم تُلھَبِ 

بھرتني من ناحیة أخرى ب�راع�ةُ ال�م�ص�ور 
في اإلیھام بخطوط است�واء ع�ل�ى ص�ف�ح�ة 

 القمر. 
وما ھي في الحقیقة إال ال�خ�ی�وط ال�راب�ط�ة 
بین أعمدة الكھرباء،وفي ھذه اللح�ظ�ة ب�دا 
لي القمُركرةَ التنس تالعبھا یُد أنس ج�اب�ر 
الماھرة فی�ش�رق ن�وٌر ف�ي ن�ف�وس�ن�ا ال�ت�ي 
أظلمْت بفعل الوضع المترّدي في ال�ب�الد و 
الذي أنسانا معنى التفاؤل والف�رح، تس�ري 
ال�دم��اُء س��اخ��ن��ةً ف��ي ش��رای��ی��ن��ن��ا وت��ت��وّرُد 
وجوھنا مفعمةً بالحیاِة و ن�ت�عَ�ْم�لَ�ُق ف�ن�ب�ل�غ 
السماء كما تعملق القمر وھو ی�ق�ت�رب م�ن 
األرِض نخیلھا والمسج�ِد، وت�ب�دو م�وھ�ب�ةُ 
المصّور بل إبداعھ في جم�ع�ھ ب�ی�ن م�ن�ارة 
المسجد تسامق القمَر بل تبدو منحوتةً فی�ھ 
وسعف النخلة یمتّد أذرعا تحتضن المسجد 
والقمر في عشق ص�وف�ّي وق�داس�ٍة أوح�ى 
بھا سكون یخیم على الكون لغیاب ما یمكن 

كأّن المشھد ین�بّ�ھ ف�ی�ن�ا …ان یعّكر الصفَو 
حنینا إلى صفاء روح�ّي وط�م�أن�ی�نٍ�ٍة ب�ات�ت 
عزی�زة ف�ي ص�خ�ب ال�م�ع�ارك الس�ی�اس�ی�ة 
وأص��وات األس��ل��ح��ة واخ��ب��ار ال��م��ج��اع��ة 
المنتظرِة والسكر المفقود وتھدی�د ال�ن�ووّي 

بل كأني بالقمر تنح�ت�ھ ع�دس�ة االس�ت�اذ … 
ب��ورم��اش ی��دع��ون��ا إل��ى اس��ت��ع��ادة األی��ام 
الخوالي یغنّي فیھا الھادي الجویني"ت�ح�ت 
ال��ی��اس��م��ی��ن��ة ف��ي ال��ل��ی��ل، نس��م��ة وال��ورد 
محاذیني" ویشنّف األسماع علّي الریاحی�و 
ھو یغنّي "في ضّو الق�م�ی�رة ون�ورھ�ا، ان�ا 
وح�ب�ی�ب��ي ف�وق زورق ، أن�ا ن��غ�نّ�ي وھ��و 
یسمعني، شفنا السعادة كلھ�ا، ن�ور ال�ق�م�ر 

 …"زادني ابتكار و زادني قوة في األلحان
ع��دت إل��ى م��راف��ق��ي،ك��ان ق��د اس��ت��ب��ّد ب��ھ 
الصمتُ  ووجدتني أردد قص�ی�دة بش�ار ب�ن 

 : برد
 وذاِت دلٍّ كأّن البدَر صورتُھا. "

 باتت تغنّي عمیَد القلِب سكرانا
 إّن العیوَن التي في طرفھا َحَوُر. 

 …"قتلننا ثّم لم یحیین قتالنا
 

 تحیاتي لألستاذ محمود بورماش

 ا ا   
 ا   اءة

  ر: د رش
 

 
 بقلم : زینب حداد/ تونس

 
 
 
 
 

 …ُكْن بإنتظاري 

 یا صاحبي البابلي الجمیْل 

 فأنا أُریُد أَْن أراكَ 

 في (باِب المشھِد)

 أَو في (باِب الحسیْن)

 ومن ثمَّ نجلسُ 

 مشتاقیَن وظمآنینْ 

 في حانِة (سیدوري) 

 حیُث بابُل النوِر والجمالِ 

 وحسناُء الحبِّ األزلي

 و عنقاُء الشعِر األولى 

 وسیّدةُ الجنائِن المتألألةِ 

 في القلوِب والذاكراِت واألرواح 

 والمتربّعة على عرِش الكوِن 

 Guinnessوالُمتوھّجة في موسوعِة 

 لألرقاِم واألحالِم 

 والعجائِب والغرائبِ 

 التي ھي فرادیُس 

 وكنوُز أَھلِنا البابلیینْ 

 التي سرقَھا الیانكیونَ 

 والبرابرةُ والمجوسُ 

 اماَم انظاِرنا وبرغم انوفِنا،

 نحُن العراقییَن الطیّبینَ 

 والموجوعیَن والمخدوعینَ 

 و " الِغْشَمةُ " حدَّ السذاجةِ 

 والنسیاِن والدموعْ  

* 

 والتنَس یا صاحبي 

 أْن تصطحَب معَك : 

 أصدقاَءنا الشعراءَ 

 والرواةَ والفرساَن 

 والعشاَق والصعالیكَ 

 البابلییَن النُبالَء والرائعینْ 

 ولیَس االدعیاء واالشرار 

 والحمقى والُمتشاعرینْ 

 وال كتّاب التقاریِر الُمریبةِ 

 والرھیبِة، والضباع الُمدججینْ 

 بأَقنعِة الغدِر والخدیعِة 

 وكواتِم الموِت والسكاكینْ 

* 

 ویا خلّي وصاحبي 

 ُكْن بإنتظاري 

 فأَنا بْي شوٌق 

 خارَج النصِّ والكالمِ 

 لـ (باِب الموكِب)

 و( بوابِة عشتار) 

 وظالِل وأَْخیلةِ 

 وجنوناِت (َكلَكامَش 

 وأنكیدو وشمخْت)

 ولتراتیِل ورقصات ِ

 صاحبِة الحانِة الَمِرَحةِ 

 والشھیِّة حّد اللذَّةِ 

 والدھشِة والجنونْ 

2022 - 9 - 15 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سعد جاسم/ كندا 
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یؤشر للمتلقي انَّ�ھ س�وف   عنوان الروایة     
ی��ع��ان��ي م��ن ال��ت��ش��وش   ی�دخ��ل ع��ال��م م��أزوم

واألرباك والخلل النفسي وفق أعلى مستوی�ات�ھ 
ھي جرعة ع�ال�ی�ة م�ن ال�ع�ق�ار  10، فالفالیوم 

، ف�ال�زی�دي 2وف�ال�ی�وم  5المھديءقبلھ فالیوم 
لوحة بانورامی�ة أس�ت�ع�راض�ی�ة  25یأخذنا عبر

صفحة من الحجم المت�وس�ط م�ن  224وبواقع 
وبعددكبی�رم�ن   الكلي العلم  السرد بضمیر األنا

ك�ان ق�ط�ب�ھ�ا الش�اب   الشخ�ص�ی�ات ال�روائ�ی�ة
العراقي(سالم الوافي) الذي تق�ی�أ ال�واق�ع ك�م�ا 
الواقع وضعھ على الھامش ، وعبر زمن ام�ت�د 

-6-10لما یقارب الخمسة أشھر أب�ت�داء م�ن 
ل�ی�ع�رض ل�ن�ا  2014-11-22ولغ�ای�ة  2014

واقع المجتمع العراقي بعد االحتالل االم�ری�ك�ي 
للعراق (ذھب الرف�اق ال�ق�دام�ى س�ائ�ری�ن ال�ى 
حتوفھم، وج�اء ال�ح�ج�اج والس�ادة والش�ی�وخ 
ل��ی��ح��ك��م��وا وف��ق ارادة هللا ال��م��ق��دس��ة ك��م��ا 

وبالتحدی�د ب�ع�د س�ق�وط 120یزعمون...)ر ص
مدینة الموصل بید الدواعش وھزیمة ال�ج�ی�ش 
العراق المذلة وأنعكاسات ھذه الھ�زی�م�ة ع�ل�ى 
سلوك وح�ی�اة الض�ب�اط وال�ج�ن�ود ال�ع�راق�ی�ی�ن 

جسمھا لنا الروائي ممث�ل�ة بش�ق�ی�ق�ھ   الشرفاء
العقید غس�ان أب�و م�ح�م�د ال�ذي ف�ق�د ال�ن�ط�ق 
والسمع فأصیب بالصم والبك�م ب�ع�د ال�ھ�زی�م�ة 
وسماعھ لخطاب ال�رئ�ی�س وخ�ط�اب ال�خ�ل�ی�ف�ة 
الداعشي وقد أن�ھ�ى ح�ی�ات�ھ م�ن�ت�ح�را ض�م�ن 
مجموعة (كفى) وھي منظمة س�ری�ة ع�راق�ی�ة 
تدعو الى خالص الفرد العراقي م�ن ال�م�ع�ان�اة 
عبر األنتحار األختیاري وفق ح�ف�ل ش�ع�ائ�ري 
خاص كان�ت ل�ھ ج�ذور وأم�ت�دادات م�ع ق�وى 
داخلیة وخارجیة خف�ی�ھ وھ�ي دع�وة ل�ل�ت�م�رد 
السلبي لألنسان العراقي وأشعاره بالعج�ز ع�ن 
مقاوم�ة ق�وى ال�ت�ج�ھ�ی�ل واألفس�اد وال�خ�راب 
وبالتالي األنتحارھذه طریقة القتل البایول�وج�ي 
لألنسان الحر العراقي، بینما ھن�اك دع�وة ال�ى 

توفي أوھات�ف   (المثلیة الجنسیة) التي یقودھا
الصراف الفرنسي من أصل ع�راق�ي ال�م�أب�ون 
والش�اذ ف��ي م��ح��اول��ة أخ��رى ل��ق��ت��ل األنس��ان 
العراقي عبر الشذوذ الجنسي وھو أحد وك�الء 
(جوو) الفرنسیةحیث تعمل ھذه الوك�ال�ة ع�ل�ى 
أنتاج األفالم الوثائقیة عن البلدان الت�ي تش�ھ�د 
أزمات وتوترات محلیة ، الص�راف (ك�ان م�ن 
أشد المدافعین عن حقوق المثلیین ال�م�س�ل�وب�ة 
في العالم العربي، كان یكثر م�ن ال�ح�دی�ث ع�ن 

 51معنى الحریة الش�خ�ص�ی�ة ل�ل�ج�س�د...)رص
أب�و ال�ع�وف ع�ن   وحینما سأل س�الم ال�واف�ي

ھ�ات�ف الص�راف أج�اب�ھ (ھ�ھ�ھ�ھ�ھ ب�الع م��ن 
 ...19جوه ..یخرط اللباس بسرعة )رص

نوع أخر من البشر یوفر للیائسین والمنبوذی�ن 
والخائفین حبوب ال�خ�دروی�ؤم�ن ل�ھ�م ت�ف�ع�ی�ل 
ش��ع��ارال��ن��وم ح��ال ع��ب��رح��ب��وب ال��ت��خ��دی��ر 

ب���م���خ���ت���ل���ف ال���م���ارك���ات   وال���ھ���ل���وس���ة
أب�ن   (ابو ال�ع�وف)  حیث برع بھا  والجرعات

ك�م�ا ی�ق�ول ھ�و   أشھر قحبة وقوادة في بغداد
الذي الیعرف ھو أب�ن م�ن؟؟ اب�ن ع�راق�ي او 

اوھ�ن�دي أو ... وك�م�ا   مصري او باكس�ت�ان�ي
یقولعن أمھ العاھرة (ھذا عادي جدا حالھا حال 
الكثیرات من أرامل الحرب ...خاصة في س�ن�ي 
ح��رب أی��ران ع��ن��دم��ا غ��اب ال��ع��راق��ی��ون ف��ي 

ال�ب�ائ��ع االش�ھ�رل�ھ��ذه  162ال�ج�ب�ھ�ات) رص 
 الحبوب في الباب الشرقي.

(ایوب األبتر) اللواط واالختصاص في اقتناص 
الصبیان والتغریر بھم واسقاط�ھ�م وس�ل�وك�ھ�م 
ع��ل��ى ط��ری��ق ال��ل��واط��ھ والش��ذوذ ال��ج��ن��س��ي 

 (ھاتف الصراف) الملقب توفي .  أحدھم
ناھیك عن عصابات النشل والسرقة والتسلی�ب 
والقوادة وباعة السلع المغشوشة ... ھذا ح�ال 
ق����اع ال����م����ج����ت����م����ع ال����ع����راق����ي م����ن 

ك�م�ا   والمقم�وع�ی�ن وال�م�ش�ردی�ن  المھمشین
یضعھ أمامنا الشاب الشاعر وال�م�ث�ق�ف (س�الم 
الوافي)، في حین تنشغل السلطات وھي ج�م�ع 
من السراق والعمالء واللصوص أمثال دك�ت�ور 
ناعم وھ�ات�ف الص�راف ال�م�ت�س�ت�ری�ن بس�ت�ار 

ال�م�ن�ھ�م�ك�ی�ن بس�رق�ة أم�وال الش�ع��ب   ال�دی�ن
العراقي وثرواتھ وخدم قوى األستعمار وذیولھ 

بك�ل خ�ط�وة   مسرروین  في المنطقة ، فرحین
العراق لألنزالق نحو الرذیلة والیأس   یخطوھا

والصعلكة والتشرد واألدمان عل�ى ال�م�خ�درات 
التي تدخل بوسطتھم وبرعایتھ�م وح�م�ای�ت�ھ�م. 
ھناك الكثیر مما یجب التوقف ع�ن�ده ف�ي م�ت�ن 
ھ����ذه ال����روای����ة ال����رائ����ع����ة ل����ل����م����ب����دع 

سنتوقف مع نماذج م�ن نس�اء   ولكننا  الزیدي
الروایة الل�ق�اء الض�وء ع�ل�ى م�ع�ان�اة ال�م�رأة 
العراقیة من أثر الحروب والمآسي التي عانتھا 
من ممارسات ال�ح�ك�ام ال�دی�ك�ت�ات�وری�ی�ن وم�ن 

 ومابعده ...  االحتالل  الحكام الفاسدین ماقبل
*(أم أبو العوف) المرأة العراق�ی�ة ارم�ل�ة أح�د 
ج�ن�ود ص�دام حس�ی�ن ال�ذي خ�ط�ف�ت�ھ ال�ح�رب 
العراقیة األیرانیة، ھذه المرأة التي اضط�رت�ھ�ا 
الحیاة ال�ق�اس�ی�ة وف�ق�دان ال�زوج ال�ى س�ل�وك 
طریق الرذیلة یقول عنھ�ا ول�دھ�ا اب�و ال�ع�وف 
(تصور تزوجت حتى واحد باكستاني ثم عافت�ھ 
لتلحقھ بواحد ھندي تتطایر منھ رائحة التواب�ل 
الھندیة وربما لي أخوة في ك�ل أرج�اء ال�ع�ال�م 
م�ن دون ع�ل�م��ي ... تص��ور س�الم ك�ل رج��ل 
یقابلني في الباب الشرجي أشك أنَّ�ھ أب�ي، ن�ام 
معھا كل ج�ن�ود ال�ج�ب�ھ�ات ف�ي أی�ام ال�ح�روب 
بالمجان وبمجھود حربي.. رب�م�ا ك�ان أح�دھ�م 
أبي الملعون ... ھي اآلن ع�م�ی�اء ت�ك�ف�ر ع�ن 
ذنوبھا القومیة والعالمیة بالصالة الم�س�ت�م�رة)

 .163ص
ماذا یمكن أن یقول ال�م�رء ح�ول ھ�ذه ال�ح�ال�ة 
للعشرات من النساء العراقیات ؟؟ وماذا یم�ك�ن 
أن یقول حول الوضع النفسي والسلوكي لم�ث�ل 

 أبو العوف ومن شاكلھ ؟؟
*(سلیمھ حنضل) األمرأة العراقی�ة ال�ب�غ�دادی�ة 
المندائیة باذخة الج�م�ال، ال�ت�ي أض�ط�رت ال�ى 
الھرب من العراق للحفاظ على شرفھا وعفتھ�ا 
على أثر مطاردتھا وتھدیدھا حتى ب�ال�ق�ت�ل م�ن 
ق��ب��ل أح��د ض��ب��اط ال��م��خ��اب��رات الس��ل��ط��وی��ة، 
وأختط�اف زوج�ھ�ا وت�غ�ی�ی�ب�ھ ف�ي م�ت�اھ�ات�ھ�ا 
وسجونھا الرھیبة، تزیت ب�زي األس�الم خ�الل 

بابن�ت�ھ�ا س�ال�ي   وھي حامل  معیشتھا في قطر
التي ولدتھا في كندا بعد اس�ت�ق�رارھ�ا ف�ي ھ�ذا 
ال��ب��ل��د ال��ذي اح��ت��ض��ن��ھ��ا ووف��ر ل��ھ��ا الس��الم 

 والكرامة ...  واألمان
أض�ط�رت س�ل��ی�م�ة ان ت��ت�رك ول��دھ�ا (أص�ی��ل 
یوسف) عند احد ال�ج�ی�ران ع�ن�د ھ�رب�ھ�ا وق�د 
س�ج��ل ب�أس��م (ی�وس��ف ع�ب��د ال�ح��م��ی�د) وھ��و 
الشخص المسلم الذي تبناه ونسبھ لنفسھ، ھن�ا 

انسانیة الفرد العراقي وحنو بع�ض   أشارة الى
ع�ل��ى ب��ع�ض ل�ل��خ��الص م��ن ق��م�ع الس�ل��ط��ات 
وعدوانیتھا وھمجیتھا، تذكرني قصة (سل�ی�م�ة 
حنضل) بقصة حیاة (أمینة) العراقیة البغدادی�ة 
في روایة األرملة للروائیة ال�ع�راق�ی�ة أع�ت�ق�ال 
الطائي، التي أضطرت على الھرب من ال�ع�راق 

أح�د   بعد أختطاف وتغییب ح�ب�ی�ب�ھ�ا م�ن ق�ب�ل
وض�م�ھ�ا   رجال السلطة والسعي لالیق�اع ب�ھ�ا

 الى رعیل عاھراتھ وعشیقاتھ ...
تكرار ھذه األحداث في الروایة العراقی�ة دالل�ة 
على ح�ج�م األذى واألرھ�اب وأم�ت�ھ�ان جس�د 

وح�ی�اة وك�رام�ة ال�م�رأة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي زم��ن 
الدیكتاتوریة والدم قراطیة ... ولیس ھناك أبلغ 
من شاھد أقدام الدیكتاتور عل�ى ت�ط�ل�ی�ق ب�ن�ت 

وزواج�ھ�ا م�ن�ھ   الشابندر(أم علي) من زوجھا
لكل العراقیین ناھی�ك ع�ن   وھذا حدث معروف

أف��ع��ال ول��ده ال��م��ج��رم ع��دي وب��ط��ان��ت��ھ م��ن 
المج�رم�ی�ی�ن وم�الح�ق�ة ال�ف�ت�ی�ات ال�ع�راق�ی�ات 
وأختطافھن من بیوتھن ومن أزواج�ھ�ن ع�ل�ن�ا 

 قیم انسانیة ...  دون أي وازع من
*(الخالة ھزیمة) وھي أسم عل�ى مس�م�ى ف�ي 
بلدان الطغاة والجھلة، انَّھا خالة سالم ال�واف�ي 
األمرأة الواعیة لألنظمة المجرمة والتي خبرت 
الحیاة وأمتلكت الخبرة والحكمة وال�ح�ی�اة ف�ي 
مثل ھكذا بلدان وتحت ظل مث�ل ھ�ذه األن�ظ�م�ة 
المأزومة، األمرأة التي كانت تلھج بلعن وشت�م 

ال�رؤس�اء وال�ح�ك�ام (ك�ان�ت ت�ك�ره   وسب ھذه
الرؤساء قاطبة، في أثناء الصالة كان�ت ت�ط�ی�ل 
الدعاء المخیف علیھم ، كل رئیس یأتي ی�ق�ت�ل 
شر قتلھ أو یسحل ف�ي ال�ح�ب�ال أو یش�ن�ق أو 

 43ینزوي كجرذ ...)ص
ھزیمة التي (ماتت قبیل سقوط مدینة الموص�ل 
كقطة مھروسة على الطریق ال�ع�ام، أذ داس�ت 
علیھا كل مركبات الكون ال�ط�وی�ل�ة، أض�الع�ھ�ا 
ناتئة ووشمھا األزرق على وج�ھ�ھ�ا ال�رم�ادي 

م�م�زق�ة ل�ل�وط�ن  6543كخ�ری�ط�ة/دج�ح�خ�ھ�ع
 43بجغرافیتھ القلقة) ص

حیث وصفھا سالم الوافي (خالتي ال�م�رح�وم�ة 
ھزیمة تشبھ باذنجانة ال�ح�ص�ار األق�ت�ص�ادي) 

 .42ص
ھزیم�ة ن�م�وذج ألغ�ل�ب األم�ھ�ات واألخ�وات  

وال��زوج��ات وال��خ��االت وال��ع��م��ات وال��ج��دات 
العراقیات ال�ل�وات�ي ال ح�ی�ل ل�ھ�ن اال ال�دع�اء 
وتوسل ال�خ�ال�ق ل�ھ�الك ال�ح�ك�ام والس�الط�ی�ن 
والرؤساء بس�ب�ب م�ا س�ب�ب�وه م�ن م�ج�اع�ات 
وح��روب وأرھ��اب وق��ت��ل وت��ع��ذی��ب أف��ق��دھ��ن 
أح�ب�ائ��ھ�ن س��واء ب��ال�ت�ش��ری�د أو ال�ھ��ج�رة أو 

 أو الجنون واألنحراف.  السجون
الشابة العراقیة ال�م�دل�ل�ة ب�ن�ت  -*نادیة الحلي 

الجنرال العسكري المحال على التقاع�د بس�ب�ب 
التخاذل في الحرب العراقیة على الكویت، ھ�ذه 

أرسلت من العراق لتك�ون زوج�ة   الشابة التى
لسالم الوافي في مھ�ج�ره ف�ي ك�ن�دا ھ�ذا ام�ر 

بالنسیة لل�ع�راق�ی�ی�ن   اصبح شبھ شائع وعادي
أذ یص�ع�ب   المھاجری�ن ال�ى ال�دول ال�غ�رب�ی�ة

ثقافة الفت�ی�ات ال�غ�رب�ی�ات   علیھم االنسجام مع
وعدم قدرتھم التخلص من ثقاف�ت�ھ�م الش�رق�ی�ة 
فكانوا ی�ط�ل�ب�ون م�ن ذوی�ھ�م أخ�ت�ی�ار ف�ت�ی�ات 
عراقیات لألقتران بھن في مھجرھ�م، ل�أل�س�ف 
الكثیر من ھذه الزیجات ك�ان�ت ت�ؤول ل�ل�ف�ش�ل 

بسبب الشد النف�س�ي وت�غ�ی�ر ط�ب�ی�ع�ة ال�ح�ی�اة 
بالنسبة للطرفین لم یرزق سالم بم�ول�ود ف�ول�د 
(سراج) الولد الوحی�د ع�ن ط�ری�ق�ة األن�اب�ی�ب 

نادیة، وھي دالل�ة ال�ى   وزرع الجنین في رحم
ص�ع��وب��ة ال��ت��آل�ف واألنس��ج��ام ب��ی�ن ال��ط��ب��ق��ة 
األرستقراطیة ال�ع�راق�ی�ة وال�ط�ب�ق�ة ال�وس�ط�ى 
العراقیة ومن الصعوبة ان تكون ھ�ذه ال�ع�الق�ة 

 منتجة بشكل طبیعي دون تداخل (جراحي).
أخیرا تعود نادیة الى العراق مسك�ن ع�ائ�ل�ت�ھ�ا 

لت�ت�رك س�الم ی�ع�ی�ش وحش�ت�ھ ف�ي   في الحلة
 صقیع كندا.

الروائي حول ال�ت�غ�ی�رات ال�م�أس�اوی�ة   یتحدث
لل�غ�ج�ری�ات ول�ل�غ�ج�ر ع�م�وم�ا ب�ع�د األح�ت�الل 
األمریكي للعراق ح�ی�ث أص�ب�ح�وا ھ�دف�ا ألذى 
وتذمر وحتى القتل من ق�ب�ل ق�وى أس�الم�وی�ة 
مت�ط�رف�ة، فش�ردوا م�ن مس�اك�ن�ھ�م األص�ل�ی�ة 

وأم�ت�ھ�ن�ت   لیسكنواعلى أطراف مدین�ة ب�غ�داد
ال��ت��س��ول ف��ي ت��ق��اط��ع��ات ال��ط��رق   نس��اؤھ��م

والساحات بدال من مھنتھن األولى في الرق�ص 
 والغناء والطرب ...

تمكن الروائي من الغ�وص ف�ي ث�ق�اف�ة وواق�ع 
قاع المجتمع العراقي ومعاناتھ وأزم�ات�ھ، ھ�ذا 
الواقع المسكوت عنھ والمستت�ر خ�ل�ف ب�ری�ق 
ال��ع��م��ارات الش��اھ��ق��ة وال��م��والت ال��ب��راق��ة 
والسیارات الفارھة وال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�م�ظ�اھ�رة 

ال�ل�غ�ة الش�ع�ب�ی�ة مص�ن�ع�ة   الخادعة، كما وثق
المفاھیم والمصطلحات المعبرة ع�ن ال�ظ�واھ�ر 
السائدة في ھذا الوسط والتي الیفقھھا من ھ�و 

م�ث�ل (اش�ط�ح، اف�ل�ت ، اك�ل�ب،   خارج الوسط
 بالع ...الخ) ...

تمكن الروائي من كشف زیف رم�وز الس�ل�ط�ة 
وتمزیق أقنعة التزی�ی�ف وال�ق�ردن�ة وال�ث�ع�ل�ب�ة 
المستترة تحت أردیة الدین والمق�دس وم�ث�ال�ھ 
الدكتور (ناعم) والشاذ (توفي ھاتف الصراف) 

 وغیرھم .
مماثلة الوضع ال�ع�راق�ي ب�ح�ال وواق�ع ب�ل�دان 
أخ���رى ت���ع���ی���ش ن���ف���س ال���م���أس���اة م���ث���ل 

حینما یشیر الى صدی�ق�ھ (ج�اد هللا)   الصومال
المواطن الصومالي المھ�اج�ر ال�ى ك�ن�دا ال�ذي 

ت�ع�اط�ی�ھ   یرفع شعار النوم ھو الحل من خ�الل
 للمخدرات.

لم یتبع الروائي أسلوب السرد التقلیدي وان�م�ا 
أتبع اسلوب اللوحات المتنوعة المتق�ط�ع�ة م�ع 
انَّھ ربط بعضھا ب�ب�ع�ض ب�خ�ی�وط ال�م�ض�م�ون 
السردي بحیث مكن المتلقي من متابعة الح�دث 

 على شاشة الواقع ...
تمكن من جع�ل ال�م�ك�ان ی�ع�ط�ي خص�وص�ی�ت�ھ 
ل�أل�ش��خ�اص واألح��داث م�ث��ل ال�ب��اب الش�رق��ي 
والبت�اوی�ن وم�ن�ط�ق�ة ال�غ�ج�ر وم�ط�ع�م ح�ی�در 

والمنطقة الخضراء ومابین ھذه المناط�ق   دبل
وتض�اد ب�ی�ن   من تواشج أو أنشطار وتص�ادم

الف�ق�ر ال�م�دق�ع وال�ث�راء ال�ب�اذخ، ب�ی�ن ت�وف�ر 
 الخدمات بكل أنواعھا وبین األھمال الكامل ...

كشف زیف الط�ب�ق�ة (االق�ط�وازی�ة) ال�ح�اك�م�ة 
والتابع�ی�ن   كونھا شلة من اللصوص والسراق

لقوى أقلیمیة وعال�م�ی�ة ال ت�رب�ط�ھ�ا ب�ال�وط�ن 
 والوطنیة ایة رابط ...

بشكل عام أستطاع الروائي أْن یالحق ببصی�رة 
ال�ت�ح�والت ال�درام�ات�ی�ك�ی�ة ف�ي ب�ن�ی�ة   واعی�ة

المجتمع العراقي بعد األحتالل االمریكي وب�ع�د 
سقوط الموصل، وب�ذل�ك أن�ت�ج وخ�ل�ق روای�ة 
ناجحة، كون الروایة ھي وسیلة س�رد وت�ت�ب�ع 

 التحوالت في المجتمعات.

     10 روا .. د ا ،ع امن، مة اأة

 خضیر فلیح الزیدي  للروائي                         

 األدیب حمید الحریزيبقلم:  
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 قال لي بائع التذاكر:
 أتذّكر أني رأیتك البارحة ھنا، ألیس كذلك؟ -
نعم. لقد وصلت المحطة متأخًرا، ف�اض�ط�ررت  -

 لتأجیل الرحلة لھذا الیوم...
 قاطعني مندھًشا:

 ألم تسمع نشرة األخبار، ألم تقرأ الصحف؟! -
نفیت بھزة من رأسي، لكنھ لم یمھلني ط�وی�ًال، 

 إذ قال وكأنھ یسرد فیلما شاھده في السینما:
لیلة البارحة، وبعد ساعة من موعد االنطالق  -

تعرض القطار لحادثة كبیرة أودت بحی�اة ع�دد 
كبیر من الركاب بما فیھ�م الس�ائ�ق ومس�اع�ده 

 وآخرین جرحى بین الموت والحیاة.
 

 وأنا ما أزال تحت تأثیر الصدمة أضاف:
 لقد توقفْت جمیع الرحالت إلشعار آخر .. -

وغ�ل�ق الش�ب�اك   وھو یھم في القیام من مقع�ده
 قال:

أنت محظوظ، أنصحك بذبح عجل كبیر ت�ق�ربً�ا  -
 إلى هللا لنجاتك من الحادث!

ش��دن��ي م��ن��ظ��ر الس��م��اء   وأن��ا ف��ي ال��ب��اص
والشوارع والبنایات وظ�الل�ھ�ا ال�م�ائ�ل�ة ك�أن�ي 
أراھا ألول مرة. ش�ع�رت ب�ح�ن�ی�ن ج�ارف إل�ى 
أھلي والبیت الذي یضمنا والشوق األكبر ك�ان 
لغرفتي ال�م�ش�م�س�ة ون�اف�ذت�ھ�ا ال�م�ط�ل�ة ع�ل�ى 

 مزرعتنا الكبیرة. 
أخذتني وال أدري لماذا القشعری�رة وأن�ا أت�ذك�ر 
حص�ان�ي ال�رم��ادي وك�ل��ب�ي األس�ود وخ��راف�ن��ا 

 الكثیرة.
تذكرت شاي العصر قرب النھر وأنا متكئ عل�ى 

 جذع شجرة الكالبتوس العجوز ...
أس��ن��دت رأس��ي ع��ل��ى زج��اج ن��اف��ذة ال��ب��اص  

وأغ�م�ض�ت ع�ی�ن�ي ب�ب�طء، ف�ب�دأت ال��م�ش�اھ��د 
 تضمحل رویًدا رویًدا وتذوب.

غیر مص�دق�ی�ن أع�ی�ن�ھ�م. ل�ق�د   استقبلني أھلي
ظنوا حینما سمعوا بالحادثة أن�ن�ي م�ن ض�م�ن 
األموات أو الجرحى. قالت لي أمي وھي ت�ق�دم 
لي الشاي والحلوى التي أحبھا بینم�ا ع�ی�ن�اھ�ا 

 مغرورقتین بالدموع:
لوال أن زوجة الجزار كانت من ال�ذی�ن م�ات�وا  -

في الحادث، لعملت لك احتفاًال كبیًرا لس�الم�ت�ك 
 وختمت حدیثھا:

دعواتي لك ھي التي جعلتك تتأخر عن موع�د  -
 القطار!

كنت على وشك أن أسألھا عن الذین مات�وا ف�ي 
ل�ك�ن�ي   الحادث، ماذا عن دعوات أم�ھ�ات�ھ�م؟!

سكت ك�ي ال ی�زع�ج�ھ�ا س�ؤال�ي وألن�ھ�ا أیًض�ا 
والدي ال�ذي أج�زم ب�م�ا ال ی�ق�ب�ل   انشغلت مع

الشك أنھا إشارة من هللا كي ال أسھو أو انقطع 
 عن الصالة ثانیة.

 
وددت أن أسألھ: ھل الموت عقوبة عادلة ل�م�ن 

ول�غ�ط   س�م�اع أص�وات  ینقطع عن الصالة؟!
ك��ث��ی��ر ج��ع��ل وال��دي ی��ق��ف��ز م��ن م��ك��ان��ھ 

 صوب باب الدار ...   ویتجھ
إن��ھ��م أق��رب��اؤن��ا وب��ع��ض ال��ج��ی��ران، ج��اؤوا 

ك�ان�ت   على سالمتي، ك�ل أح�ادی�ث�ھ�م  مھنئین
تدور على أنني شخص م�ب�ارك وذو ك�رام�ات 

واض�ح   وما نجاتي من حادثة القطار إال دل�ی�ل
 على ذلك.

نظرت بتأن إلى كل ما یح�ی�ط�ن�ي، ش�ع�رت ك�أن 
رأًسا ثانیة قد استبدلت برأس�ي. ب�دأت األف�ك�ار 

دون رحمة، تحاول زعزعة إیم�ان�ي   تھاجمني
بأشیاء كانت من ق�ب�ل راس�خ�ة وث�اب�ت�ة، ق�ل�ت 
لنفسي بصمت: ربما ھذا ما یجب فع�ل�ھ، ع�ل�ّي 

 إفراغ ما في رأسي من أفكار الستقبال أخرى.
 

وأنا ما أزال أعاني اإلرباك، دخ�ل ج�اري ال�ذي 
 قائًال:  یعمل صحفیًا، سحبني من كوعي

كْن مستعًدا ی�وم ال�غ�د ألج�ري م�ع�ك م�ق�اب�ل�ة  -
 صحفیة؟

 سألتھ:
 لماذا؟ -

أج��اب بص��وت ف��ی��ھ ال��ك��ث��ی��ر م��ن ال��دھش��ة 
 واالستغراب:

إلن��ك ال��ن��اج��ي ال��وح�ی��د، م��ا ح��دث   ل��م��اذا؟! -
 یشبھ ما نشاھده في األفالم!  معك

 قاطعتھ:
 فقط!  لكني لم أركب القطار، لقد تأخرت -
 قال غامًزا بعینیھ: -
ال تقلق، لی�س�ت مش�ك�ل�ة، س�أرت�ب ل�ك قص�ة  -

 مشوقة، ھذه لعبتي...
 قاطعتھ مرة أخرى:

 كم عدد ضحایا القطار؟ -
صمت قلیًال ونظرات عین�ی�ھ ت�دور ف�ي ال�ف�راغ 
تبحث عن إجابة ... قال ب�ع�د أن م�ط ش�ف�ت�ی�ھ 

 وبانت تجاعید جبینھ:
ال أعلم بالضبط، لكنھم ت�ج�اوزوا األرب�ع�م�ائ�ة  -

ل�و ك�ن�ت م�ك�ان�ك   راكب ... ھذا م�ا س�م�ع�ت�ھ.
 لصلیت � كل یوم ألف ركعة.

ھل حقًا یحتاج هللا إلى إن�ھ�اء ح�ی�اة أرب�ع�م�ائ�ة 
إنس�ان ل�ی��س�ت��ج�دي م��ن�ي أل�ف رك�ع��ة. ھ��ن��اك 

 إشارات أقل دمویة بإمكانھ إرسالھا.
أردت إخبارھم أن ما حدث ال عالقة لھ ب�ع�ن�ای�ة 
السماء، بل بأھمال أھل األرض واس�ت�ھ�ت�ارھ�م 
ب�أرواح ال��ب�ش��ر، ل�ك��ن ص�وت��ي ك�ان ض��ع�ی��فً��ا 

 ضجیجھم تلك اللحظة.  أمام
نقل فراش�ي   طلبت من أختي عند حلول المساء

إلى سطح الدار، كنت بحاجة لفضاء أوسع من 
أجل األفكار التي تزاح�م�ت ف�ي رأس�ي ت�ح�اول 
الفرار من سجنھا ... بعد دقائق انش�غ�ل�ت ع�ن 
ك�ل ش�يء ب�ال�ن��ظ�ر إل�ى ال�ن��ج�وم ال�ت�ي م��ألت 

ال�ذي س�رع�ان م�ا   والقمر الم�ك�ت�م�ل  السماء
 لعالم النوم.  حملني

في الحلم وجدتني محاطًا بألواح خشبی�ة ت�ت�ك�ئ 
على بعضھا البعض وثمة ظالل حزینة، لك�ن�ھ�ا 
حقیقیة، الحت لي من ثقوب صغی�رة ف�ي ت�ل�ك 

بینما صوت أمي وھي تولول ج�اءن�ي   األلواح
ل�و   ی�ا ول�دي  متسلًال م�ن�ھ�ا وھ�ي ت�ت�س�اءل:

ركب�ت ال�ق�ط�ار ب�دل ال�ب�اص ل�ك�ن�ت اآلن ح�ّي 
 بیننا !

ح ا ءر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / العراقأ.د.عماد عبد الطیف

  

 أُّمي وأنا والموت و ِخرفاِن العیِد الَمِرَحة
 
تي، وقِلّةَ ح�ی�ل�ت�ي،     كلما ذھبُت لرؤیِة أّمي.. أللوَذ بھا من َضعِف قُوَّ

ْت على مسامعي ُجملتھا األثیر  : وھواني على الناس.. رددَّ

ت�ن�ي..  " یابَھ عماد.. أشو ھذا رّب العالمین میِقبَل یاُخذ أمانتھ.. ویَموِّ

 شنو ِعصیت علیھ.. خمو ِعصیت "؟

  فأّرُد علیھا بدوري: " ال یُّمھ.. آني الِعَصیْت .. آني الِعَصیْت"!!

الغریُب في األمر أنَّ أّمي تُصاُب بنوبٍة م�ن الض�ح�ِك ع�ن�د س�م�اع�ھ�ا 

رّدي ھذا.. وتبقى تضحُك وتضحُك، إلى أن تستلقي على ما تبقى م�ن 

 قفاھا الُمبارِك من شّدِة الضحك.

یحدُث ھذا رغَم أنھا ترّدُد على مسامعي ذات ال�م�ق�ط�عِ ف�ي ك�ّل م�ّرٍة 

تراني فیھا.. وأنا كنُت أرّدُد ذات الجواب، ط�ی�ل�ة س�تّ�ی�َن ع�ام�اً غ�ی�ُر 

ُمباركٍة أخیرة، لم یُكن فیھا یوٌم واحٌد مبارٌك أبداً، وُكنّا نح�ُن ج�م�ی�ع�اً 

"أضحیتھا"، مع أُّمھاتِنا الذاِھالت.. تماماً مثل تلَك الِخرفاِن الَمِرَحِة، 

التي تتقافَُز بین أیدي "القّصابین" الُم�ب�ت�ِدئ�ی�ن، ف�ي ع�ی�ِد األض�ح�ى 

 الُمباَرك.

زل اأط  
 
 
 

 وعد حسون نصر/ سوریا  
 
 

یتغیّر التاریخ ویصبح ُمحّدداً ب�م�ا ق�ب�ل األزم�ة 
وما بعدھا، ألننا عند سؤالنا عن أي م�وض�وع 
نقول وبال شعور: حصل ق�ب�ل األزم�ة، أو ب�ع�د 

 .األزمة بعام
ھذا التاریخ المفصلي غیّر معھ أشیاء كثیرة، غیّر أحاسیسنا، ن�ظ�رت�ن�ا 
إلى المستقبل، حتى تعاملنا فیما بیننا تغیّر. ل�م ن�زَدد أل�ف�ة إن�م�ا زدن�ا 
بغضاً وكراھیة، فقد صدمتنا الظروف، واكتشفنا أنفسنا ومشاع�ر م�ن 
حولنا، فالشدائد عّرتنا على حقیقتنا، كشف�ت ل�ن�ا الس�ی�ئ م�ن ال�ج�ی�د، 
أظھرت من یحبنا لذواتنا وفي كل الظروف، ومن یریدنا فقط أق�وی�اء، 
حتى نفوس أبنائنا تغیّرت، فھم أبناء أزمة اخ�ت�ل�ف�ت أل�ع�اب�ھ�م م�ع�ھ�ا، 
اختلفت أحادیثھم، ازدادوا عنفاً وتوتّراً، ازدادت حّدة اللھجة والحوار. 
حتى األماكن اختلفت، أضحت مھجورة وإن كانت م�أھ�ول�ة ب�الس�ك�ان، 
لكنھا تفتقد أحبتنا، تفتقد حیویتنا، مسحت ذكریاتنا من على ج�دران�ھ�ا 
وأشجار حدائقھا، ب�ت�ن�ا نس�ی�ر ف�ي ب�ع�ض ال�ط�رق�ات ن�غ�صُّ ب�ح�س�رة 
الذكریات، فنقول: قبل األزمة كنّا نأكل ھ�ن�ا، وق�ب�ل األزم�ة ك�ان ب�ی�ت 
صدیقنا ھنا، وھكذا نستعرض حسرة الفراق لمجّرد السیر ف�ي ط�ری�ق 
من طرق مدینتنا، النقود في أیدینا اختلف ملمسھا فضالً عن قیم�ت�ھ�ا، 
لم تعد ثمینة كما كانت، فمھما كبرت الفئة النقدیة ال متعة في ح�م�ل�ھ�ا 
ألنھا باتت مجّرد وسیلة لسّد الح�اج�ة وش�راء األس�اس�ي والض�روري 

 .فقط من طعام ودواء، فالثیاب واألحذیة أضحت رفاھیة
األزمة غیّرت التاریخ، شّوھت المعالم، أخ�ف�ت حض�ارة م�دن، أخ�ذت 
ألبومات الصور، وأخ�ذت دم�ى ال�ق�م�اش واألزرار ال�م�ل�ون�ة، أخ�ذت 
الطباشیر الحمراء ولم نعد نستطیع أن ن�رس�م ال�زھ�ور ع�ل�ى س�ب�ورة 
الصف ذات اللون األخضر، وحتى ثیاب مدرستنا لم ت�ع�د تش�مُّ رائ�ح�ة 
الطباشیر، وقبل كل شيء أخذت معھا التقویم وتغیّر الت�اری�خ وأص�ب�ح 

 قبل األزمة وأثناءھا وخاللھا وما بعدھا.

ل اا 
 
 

 فوز حمزة/ بلغاریا



 
((ی��وم��اً ب��ع��د ی��وم ن��زداد، ن��ح��ن ط��الب 
المعرفة والباحثین عنھا ، قناعة بأھم�ی�ة 
النقد بإعتباره حواراً یبلور رؤی�ة أخ�رى 
للعالم ، و یؤھل الوعي الستقبال ال�ت�ن�وع 
واالختالف، مزوداً، بذلك ، ثقافة االنسان 
بما یثریھا و یمّدھ�ا ب�ال�ح�ی�اة)). "ی�م�ن�ى 

 العید ".
ال�ع�م�ل�ی�ة  -كتابة عن الكتاب�ة -رافق النقد

االبداعیة منذ نشأت�ھ�ا األول�ى ال�ى اآلن، 
مھما كان نوع ھذه المراف�ق�ة، ان ك�ان�ت 
من نوع التقی�ی�م وال�ت�ق�وی�م وق�ری�ب�اً م�ن 
م�ن�ش��ئ�ھ، ك�م�ا ف�ي ال�ن�ق��د ال��ق�دی�م ح�ت��ى 
سبعینیات القرن ال�م�اض�ي. أو م�ن ن�وع 
دراسة وتحلیل واست�ك�ش�اف واس�ت�ب�ط�ان 
النص االبداعي بعیداً عن م�ن�ش�ئ�ھ، ك�م�ا 

 في النقد الحدیث ، النقد النصي.
وقد ب�دأ ط�رح الس�ؤال ع�ن مش�روع�ی�ة 
النق�د أو ع�دم مش�روع�ی�ت�ھ ف�ي ال�ف�ت�رة 
األخیرة. إذ ل�م ی�ث�ر ھ�ذا الس�ؤال إال ف�ي 
األعوام األخیرة، ألن مشروعیة النقد ق�د 
بدأت تتشكل و تتكون منذ التاریخ الق�دی�م 

 إلنتاجنا األدبي (الشعري خاصة).
والسؤال الذي یث�ار اآلن ب�ع�د أن أدع�ى 
الكثیر من المبدعین في أنھم ال یحتاجون 

ھ�و:   –إذ وجھوا إصبع االتھ�ام ل�ھ -النقد
ھل حقیقة أن النقد ھو حلق�ة زائ�دة و ال 
حاجة الیھا بعد إنجاز العملی�ة االب�داع�ی�ة 
لنص ما، مھما كان تجنیسھ؟ أم ان ھ�ذا 
خطأ في التص�ور وال�رؤی�ة وف�ي ال�واق�ع 
أیضاً، ألنن�ا م�ا زل�ن�ا ن�ح�ت�اج ال�ن�ق�د إم�ا 
لتقویم وتقییم العملیھ االب�داع�ی�ة ف�ي أي 
نوع و جنس ك�ان، أو ل�ت�س�ل�ی�ط الض�وء 

وتحلیلھا من ال�داخ�ل، وت�وض�ی�ح   علیھا
عالقة النص المن�تَ�ج ف�ي ھ�ذه ال�ع�م�ل�ی�ة 
االبداعی�ة ب�ال�ن�ص�وص ال�خ�ارج�ة ع�ن�ھ، 
وتبیان العالقات الداخلیة ب�ی�ن م�ك�ون�ات�ھ 

 وعناصره؟
في تاریخنا النقدي الع�رب�ي ال�ك�ث�ی�ر م�م�ا 
یؤشر للنوع األول من النقد. إذ لو أخ�ذن�ا 
منھج " الموازنة " بین الش�ع�راء، ك�م�ا 
وضعھ النقد القدیم، اآلمدي م�ث�الً، ف�إن�ن�ا 
نجد الكاتب وھو ینظر الى شاع�ری�ن م�ن 
خ��الل ھ���ذا ال���م���ن���ھ���ج، ف���ی���ؤك���د ب���أن 
الش��اع��ر"س" ل��م ی��ك��ن م��وف��ق��اً ف��ي 
استخدامھ اللفظ"كذا" في بیتھ الشعري، 
كما وفق الشاعر"ص" وأجاد، والعك�س 

 صحیح.
وم�ث��ال آخ�ر ھ��و ال��ذي حص�ل ف��ي ق��ب��ة 
النابغة الذب�ی�ان�ي "ال�ح�م�راء"ف�ي س�وق 
عكاظ، والمفاضلة بین الشاعرین حس�ان 

 بن ثابت والخنساء وما قدماه من شعر.
وأیضاً دور السیدة سكینة بنت ال�ح�س�ی�ن 
و تفضیل الشعراء أمامھا، إذ ترى فض�ل 
الشعر ف�ي الص�دق، وال�رف�ق، وال�ع�ط�ف 
على المرأة، ومثال على ذلك ھ�و ن�ق�دھ�ا 
"موازنتھا و مف�اض�ل�ت�ھ�ا" ب�ی�ن أش�ع�ار 

 جریر والفرزدق وكثیر.
ان كل ھذه النقود تعتمد على أفضلیة لفظ 
على آخر حسب تصور ال�ن�اق�د"ال�م�وازن 
والمفاضل"للعمل المدروس، وك�ان ك�ل�ھ 
شعراً حتى قدوم القرن الع�ش�ری�ن ع�ن�دن�ا 

 في العراق على أقل تقدیر.
ولو اقتربنا أك�ث�ر ال�ى عص�رن�ا ال�ح�دی�ث 
حیث كت�ب "د. زك�ي م�ب�ارك" دراس�ات 
كتابھ "ال�م�وازن�ة ب�ی�ن الش�ع�راء" ب�ی�ن 

، ودرس 1936و ع��ام  1925ع��ام��ي 
ال��م��وازن��ة ب��ی��ن ش��ع��ر م��ط��ران خ��ل��ی��ل 
واس��م��اع��ی��ل ص��ب��ري ل��رأی��ن��اه ق��د ب��یّ��ن 
"الموازنة" في المعنى وكذلك ال�وص�ف، 
ول��ی��س ال��ل��ف��ظ ال��ذي اع��ت��م��دت ع��ل��ی��ھ 

 الموازنات القدیمة.
في ھذین المثالین تعرفنا عل�ى أن ال�ن�ق�د 
من�ذ ذل�ك ال�زم�ان ی�ق�ف م�وق�ف�اً م�ق�ّوم�اً 
ومقیّماً، وفي ذلك ی�ك�ون خ�ط�أ ال�ت�ص�ور 

ع�ل�ى س�ب�ی�ل  -منذ البدایة، ألن الش�اع�ر
عندما استخ�دم ھ�ذا ال�ل�ف�ظ ف�إن�ھ  -المثال

أراد أن یعطي معنى غی�ر ال�م�ع�ن�ى ال�ذي 
رغب بھ الناقد، أو تصور ان�ھ ق�د وص�ل 

 الى ما أراده الشاعر من غایة ومقصد.
 -وان إعتمادھم على اللفظ خ�اص�ة دف�ع 

الجاح�ظ  -أو ھو من أألسباب التي جعلت 
ومن ورائھ الجرجاني الى وضع ن�ظ�ری�ة 
النظم في النقد القدیم. و ال زال�ت م�ق�ول�ة 
ال��ج��اح��ظ الش��ھ��ی��رة ال��ت��ي وردت ف��ي 

"، 132-131ص - 3ج-كتابھ"الحی�وان
في:((ان المعانى مطروحة في ال�ط�ری�ق، 
یعرف�ھ�ا ال�ع�ج�م�ي و ال�ع�رب�ي. وال�ب�دوي 
والقروي والمدني، انما الشأن في اق�ام�ة 
الوزن، وتخیر اللفظ، وسھولة الم�خ�رج، 
وكثرة الماء، وفي صحة الطب�ع، وج�ودة 
السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من 
النسج، وجن�س م�ن ال�ت�ص�وی�ر)) ت�ف�ع�ل 
فعلھا في ذلك النقد، وھي مب�ن�ی�ة أس�اس�اً 

 على ما سبقھا من نقود.
*** 

 
كان الدكتور عل�ي ج�واد ال�ط�اھ�ر، ع�ل�ى 
س�ب��ی�ل ال��م�ث��ال، وھ�و ن��اق�د إن��ط�ب��اع��ي، 
ومقّوماً ومقیّماً ع�ن�د ن�ق�ده. إذ ك�ان ف�ي 

كما ك�ان  -أغلب دراساتھ النقدیة یصّوب 
العملیة اإلبداعیة ل�ل�ك�ات�ب  -یرى في ذلك 

من خالل مفردة ھنا أو ھ�ن�اك، أو ف�ك�رة 
 ھنا أو ھناك.

ھذه األمثلة التي أوردن�اھ�ا ع�ن ع�م�ل�ی�ة 
ال�ن�ق�د ال�ت�ي ص�اح�ب�ت ال�ع�م�ل اإلب�داع��ي 
المنقود ھي العملیة التي ال یرغ�ب ف�ی�ھ�ا 

و ال أقصد أنصاف المبدعین  -المبدعون 
أو الذین یكتبون بال إبداع ألنھم فارغ�ون 

، ألنھم ی�ج�دون ف�ي م�ث�ل -من أي إبداع 
ھذا العمل تحدیداً لمساحات ابداعھم التي 

 ال تحد بحدود، أو توضع بقالٍب معین.
وكما كان المب�دع ی�ك�ت�ب ل�وح�دِه إال م�ن 
مشاركة تابعھ "الّجني" القادم من وادي 

حس�ب  -عبقر، إذ ی�وح�ي ل�ھ م�ا ی�ك�ت�ب 
تصور نقادنا القدامى للعمل�ی�ة االب�داع�ی�ة 

سابقاً والى بدایة القرن العش�ری�ن، ع�ل�ى 
، أو كما یقول ت. س. -أنھا وحٌي وإلھام 

ألیوت عن الكتابة اإلبداعیة((ھ�ي ال�ف�ع�ل 
االجت�م�اع�ي إلنس�ان ف�ي ع�زل�ة)). ف�ھ�و 
عندما ینتھ�ي م�ن ع�م�ل�ھ ی�أخ�ذ ب�ت�ردی�د 
المقولة الجاھزة على لسان البعض ال�ت�ي 
تؤكد"أنھ غیر معني بالنقد"، النھ عندما 
كان في حالة إبداع ھو وتابعھ ف�إن�ھ ك�ان 
یقوم بما یقوم بھ المبدع القدیم، ف�ی�ح�ذف 
لفظة من ھنا أو ھناك، و یزید في المعنى 
أو ینقص، ویلغى مقط�ع أو ی�زی�د، ف�ھ�و 
ھنا أخذ ثالثة أدواٍر في آن واح�د، ف�ھ�و 
كاتٌب وناقٌد وم�ت�ل�ق�ي، كش�ع�راء ال�ن�اب�غ�ة 
الذبیاني وسكینة بنت الحسین واآلم�دي، 
ل�ھ��ذا ن��راه ق��د اك��ت��ف�ى ع�ن/ م�ن ال�ن��ق��د 
والناقد، اال أن�ھ نس�ي أو ت�ن�اس�ى أن م�ا 
أنتجتھ عملیتھ اإلب�داع�ی�ة س�ی�ش�اع ب�ی�ن 
الناس عند نشره ف�ی�ك�ون ال�م�ت�ل�ق�ي ھ�و 

 المسؤول عنھ ولیس ھو.
*** 

أما اإلسلوب الثاني من أسالیب ال�ع�م�ل�ی�ة 
النقدیة فھو إسلوب ال�ف�ح�ص وال�ت�ح�ل�ی�ل 
وإستكشاف وإستبطان النص من الداخل. 
و الذي جاءت ب�ھ الِش�ك�الن�ی�ة ال�روس�ی�ة 

م) 1930و 1915(ظھرت ما بین عامي 
في نظرتھا للعم�ل اإلب�داع�ي م�ھ�م�ا ك�ان 
ن��وع��ھ، وام��ت��ّدت ال��ى أن وص��ل��ت ال��ى 
البنیویة، وما بعد ال�ب�ن�ی�وی�ة. و ال�م�ب�دع 

ك�م�ا ی�رى  -غیر معني أساساً بھذا النقد 
بق�در ع�ن�ای�ة ال�م�ت�ل�ق�ي ب�ھ ف�ي  -بعضھم

إضاءة ھذا العمل اإلبداعي أو ذاك ال�ذي 
 یطالعھ.

لقد َوثَق الناقد الحدیث ع�الق�ت�ھ ب�ال�ن�ص 
أكثر من عالقتھ بمنتجھ، أو ب�م�ا ی�ح�م�ل 
من أفكار أیدولوجیھ وإجتماعی�ة، أو أي 
مستوى آخر. و وجد ط�ری�ق�ھ ال�ى داخ�ل 
النص. أي انھ راح یستكشف ویس�ت�ب�ط�ن 

 النص من الداخل.
كثیراً ما أجاب ال�م�ب�دع ف�ي م�ق�اب�ل�ة ل�ھ، 
مكتوبة أو مذاعة أو متلفزة، ع�ن س�ؤاٍل 
حول تأثیر النقد ع�ل�ى إن�ت�اج�ھ، ب�ج�واب 
جاھز و ھو:" لم یؤثر النقد في ما كتبت�ھ 
أو أكتبھ". و ھذه السطور ترى ال�ع�ب�ارة 
ھذه ھي جواب جاھز و س�اذج، وادع�اء 
كاذب. ألن الم�ب�دع ك�ان ق�ری�ب�اً ج�داً م�ن 
قراءة ھذا النقد الذي ُك�ت�ب ع�ن ن�ت�اج�ھ، 
وحتماً َعلَق في ذاكرتھ ما طرح ف�ی�ھ م�ن 
أف�ك�ار م�ق��ّوم�ة أو م��ق�یّ�م��ة، أو م�ح��ل�ل��ة 

 ودارسة و مستكشفة للنص.
مثل ھذا العمل یحتاجھ المبدع والمت�ل�ق�ي 
على السواء. فالمبدع بحاجة ل�م�ث�ل ھ�ذا 
النوع من النقد لیقف على حقیقة العملیة 
األبداعیة الت�ي ی�ق�وم ب�ھ�ا م�ن ال�ن�اح�ی�ة 

ألن نقده لنفسھ بنفسھ   الكمیة والنوعیة.
ال یمكنھ أن یعطیھ معرف�ة ال�ك�م�ی�ة ال�ت�ي 
صّب فیھا إبداعھ، فیكون ھذا الَمنْتَ�ج م�ا 
ھ��و إال "إس��ھ��ال" ل��ألل��ف��اظ وال��ك��ل��م��ات 
والجمل والمق�اط�ع وال�ف�ص�ول. ھ�ذا م�ن 
ناحیة الكم، أما من ناحیة النوع فإن الَك�م 

یؤثر س�ل�ب�اً أو إی�ج�اب�اً ف�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
 األحیان في النوع.

صحیح أن النص ل�ھ ُم�ن�ت�ج، ول�ًم�ن�ت�ج�ھ 
عالمھ الخاص، وحتما انھ سینتقل، ِشئن�ا 
أم أبین�ا، ال�ى داخ�ل ال�ن�ص، إّال أن ھ�ذا 
العالم ستنقطع ك�ل ال�ع�الئ�ق ال�ت�ي ك�ان�ت 
تربطھ بمنتجھ، وتتحول عند قراءتھ م�ن 
اآلخرین الیھم ، فیك�ون ھ�ذا ال�ع�ال�م ھ�و 
ع�ال�م ال�ق�اريء، ال�م�ت�ل�ق��ي. وب�ھ�ذا ف��إن 
تخوف البعض من وقوع النص في عزلة 
تامة، ھ�و ت�خ�وف ال م�ح�ل ل�ھ ف�ي ھ�ذا 
الجانب، النھ س�ی�ن�ق�ل م�ع�ھ ك�ل ع�الق�ات 
ُمنتجھ المبدع الى القاريء الذي سیك�ون 

 فعل القراءة من أفعال الكتابة المبدعة.
حس��ب م��ا  -إذن، ول�م��ا ك�ان��ت ال�ق��راءة 

فعل من أفعال الكتابة، بل  -یعّدھا البعض 
ال��ج��وھ��ر األس��اس��ي ل��ل��ع��م��ل��ی��ة   إن��ھ��ا

 االبداعیة. 
فالنقد والحالة ھ�ذه ی�ب�ق�ى ح�ام�الً الف�ت�ة 
مشروعیتھ أمام البعض الذي ھو مكت�ف�ي 
بإبداعھ فقط. وعندھا لم یعد ال�ن�اق�د م�ث�ل 

 الكائن الطفیلي الذي یعیش على غیره.
فإذا كان النص اإلبداعي یتصف ب�أدب�ی�ت�ھ 
المح�ض، ف�إن ال�ن�ص ال�ن�ق�دي ی�ت�ص�ف 

مع قلیل م�ن الص�رام�ة   بأدبیتھ وِعلْمیّتھ
 والدقة.

وأذا استخدمنا المعادلة الریاضیة وحذفنا 
كلمة"أدبیة " من كال الطرفی�ن، ف�ی�ب�ق�ى 
عند ذاك فقط ك�ل�م�ة"ال�ِع�لْ�م�یّ�ة". وب�ھ�ذا 
یبقى النقد متصفاً بالعلمیة التي یخ�ش�اھ�ا 
الكثیر من المبدعین. لھذا قال أب�و ح�ی�ان 
ال��ت��وح��ی��دي ((إن ال��ك��الم ع��ل��ى ال��ك��الم 

االم�ت�اع -صعب)).(أبو ح�ی�ان ال�ت�وح�ی�دي
 ).131ص -والمؤانسة 

صحیح أن البعض یسمى نق�دن�ا ال�ح�دی�ث 
بالنقد "الوصفي"، ل�ك�ن�ن�ا ال ن�ن�س�ى م�ا 

 یحملھ من "معیاریة" بین ثنایاه.
وفوق ھذا وذاك یبق�ى ال�ن�ص ھ�و ال�ذي 
یستدعي منھجھ النقدي، إن ك�ان ق�دی�م�اً 
أو حدیثاً، تقویم وتقی�ی�م. أي م�اذا ی�ق�ول 
النص. أو ف�ح�ص ودراس�ة وإس�ت�ب�ط�ان 
النص من الداخل، أي بكیفیة قول النص. 
أو بالجمع بین اإلث�ن�ی�ن م�ع�اُ، ال ل�ت�ك�ون 
النظرة النقدیة تلف�ی�ق�اً، وإن�م�ا إس�ت�ج�اب�ة 

 لروحیة النص نفسھ.
إن الن�ق�د ال�ق�دی�م َم�ثَ�لَ�ھ َم�ث�ل م�ن ی�ھ�ت�م 
بالبیت، إعداد العائلة، و ھل ل�ھ�م أط�ف�ال 
أم ال؟ و بالعالقات بین�ھ�م، وھ�ك�ذا. ف�ی�م�ا 
النقد الحدیث یھتم بالدار. من كم غ�رف�ة، 
ووظیفة أي فضاء فیھ، وھل ھ�و مس�ور 

 أم ال، وھكذا.
 

ان ھذه السطور قد ُكتبت وھي ال ت�ن�س�ى 
أن كاتبھا یع�ت�ق�د ج�ازم�اً أن ك�ل ُم�نْ�تَ�ج، 
مھما كان مصدره ، من العملیة االبداعیة 
األولى، عندما ینتشر و یشاع بین الن�اس 
یص��ب��ح ال أٌب ل��ھ و ال أم، أي ی��م��وت 

 مؤلفھ.
*** 

 ا و اع ...  اع ج ا ا؟
 

 داود سلمان الشویلي/العراق           
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یستقبل ھذا النص ق�ارئ�ھ ب�ل�وح�ة س�ردی�ة 
 -صاخبة بالحیاة رسمتھا الكاتبة الكویتی�ة 

السوریة دلع المفتي بعنایة وبلغ�ة م�ع�ب�رة 
عن ھذه الحیویة، لتنسج منھا عتبة نصھا 

 -"شمس منتصف اللی�ل"، (دار ك�ل�م�ات 
 الكویت).

یستدرج النص قارئھ قبل أن یدرك أن ھذه 
ط��اق��ة  ال��ل��وح��ة ال��ت��ي ت��ت��ك��ث��ف ف��ی��ھ��ا

والضحك واألل�وان وال�ج�م�ال، ھ�ي  الحیاة
بشكل ما ستار ملون لواقع آخر. ومع تقدم 

الرئیس ل�ل�ن�ص  مالمح البطل النص تتكون
 كاشفاً عن مالمحھ من خلف الستار.

أن المع�ان�اة م�ع  القارئ سرعان ما یتبین 
مرض ص�ام�ت وغ�ادر س�ت�غ�دو ال�م�س�رح 
الرئیس ألحداث الروایة. لكنھ على ال�رغ�م 
من ذلك لن یفقد كثیراً من أجواء الح�ی�وی�ة 
وطاقة الحیاة بفضل طبیعة شخصیة إحدى 
الصدیقتین. ولعل ھذه الطاقة الحیویة التي 
تتمتع بھا شمس التي تتقاسم مع صدیقتھا 
قدریة معاناة المرض والعالج ال�ك�ی�م�اوي، 
ھي الطاقة التي تعمل سردیاً على خلق م�ا 
یطرحھ النص من أسئلة وجودیة وق�ی�م�ی�ة 
عدیدة. ثم من خالل مجموعة من ت�أم�الت 
البطلتین في معاني مشاعر مثل الوحدة أو 
طبیعة األم�وم�ة، أو ت�غ�ی�رات ال�ق�ی�م ل�دى 
األجیال الجدیدة، والحب، أو ح�ت�ى م�ع�ن�ى 
الموت... وھي كلھا معاً تمثل نقاشاً متع�دد 

 المستویات حول جوھر معنى الحیاة.
 

 حیاة ملتبسة
قدمت المفتي نصھا بلغة رشیقة، نقلت بھا 
مشاعر متناقضة لبطلت�ي ال�ع�م�ل، ش�م�س 
وقدریة، خصوصاً األولى التي تتسم بروح 
مرحة محبة للحیاة بعیدة من التكلف، التي 
تسببت في منح الجزء األول م�ن ال�روای�ة 
طابعاً یتسم بخفة الظل وال�م�رح وال�ط�اق�ة 
اإلیجابیة، قبل أن یتعرف ال�ق�ارئ ت�دری�ج�اً 
إلى ما یخ�ف�ی�ھ ھ�ذا ال�م�رح وھ�ذه ال�روح 
االست�ث�ن�ائ�ی�ة م�ن خ�ل�ف�ی�ات أخ�رى ت�م�ث�ل 
تفاصیل حیاة شمس، التي تأتي في ظاللھا 

 أیضاً تفاصیل حیاة قدریة.
 

الروایة التي ت�دور ح�ول ص�دی�ق�ت�ی�ن (دار 
 )كلمات

وع�ل��ى ال��رغ�م م�ن ب�راع��ة ال��م�ف��ت�ي ف��ي 
الوصف الدقیق لتفاصیل األماكن كافة التي 
تتردد علیھا شمس وقدریة، كالطب�ی�ع�ة أو 
األماكن أو البیوت، فھي أیضاً اس�ت�خ�دم�ت 

مساحات ك�ب�ی�رة ف�ي ال�ن�ص،  الحوار في 

وجعلت منھ أداة لرسم المالم�ح ال�ن�ف�س�ی�ة 
والشخصی�ة ل�ل�ب�ط�ل�ت�ی�ن ال�ل�ت�ی�ن ت�م�ث�الن 
نموذجین متناقضین تماماً. فاالنف�ت�اح ھ�ن�ا 
نقیضھ التحفظ ھناك، وحب الح�ی�اة بش�ك�ل 
ھیستیري ھنا یقابلھ االستسالم واالستكانة 
للقدر ھناك. والضحك والجنون ال�م�س�ت�م�ر 
ھنا ت�ق�اب�ل�ھ�ا ال�روی�ة وال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي ك�ل 
التفاصیل، واألسى على الخواء وع�ل�ى م�ا 
تھدیھ إلیھما الحی�اة ھ�ن�اك. وب�ی�ن�م�ا ت�ب�دأ 
فصول الكتاب األولى في روما، ومنھا إلى 
توسكاني في إیطالیا، فھم�ا ل�ی�س�ت�ا س�وى 
مدینتین عابرتین تصادف وجود البطل�ت�ی�ن 
فیھما خالل رحلة اعتبرتھا كل منھما ھدنة 
من المرض، ورغ�ب�ة ف�ي اق�ت�ن�اص م�ت�ع 
الحیاة الضائعة. ب�ل م�ن�ح�ة م�ن الص�داق�ة 

 والمحبة یمكن بھا أن تجتازا المحن.
 

لكن القارئ لن یعرف المدینة التي ت�ع�ی�ش 
فیھا الب�ط�ل�ت�ان ح�ی�ات�ھ�م�ا ال�واق�ع�ی�ة، وال 
المرجعیات أو الخلفیات الثقافیة لكل منھما 
بشكل یوضح ھویة البلد أو ال�م�ك�ان. ك�أن 
ال��ك��ات��ب��ة أرادات أن ت��ط��ف��و ب��أس��ئ��ل��ت��ھ��ا 
الوجودیة والثقافیة لتحلق عالیاً، بعیداً من 
مستوى الجغرافیا اإلقلیمیة الضیقة، لتمنح 
أسئلتھا طابعاً إنسانیاً وكونیاً، ألنھا أسئ�ل�ة 
تخص اإلنسان في كل مكان في الح�ق�ی�ق�ة. 

أم��ا 

إی�ط��ال�ی��ا ف��ھ�ي مس��اح�ة اخ�ت��ب�ار ألس�ئ��ل��ة 
اإلنسانیة لجوھر االختالفات الثقافی�ة ب�ی�ن 
الش��ع��وب، ل��ل��ت��ع��اط��ف اإلنس��ان��ي غ��ی��ر 
ال�م��ش�روط، خص�وص��اً ف��ي ح��ال اإلی��م��ان 

 باالختالف وحقوقھ لدى الكائنات كافة.
 

 مرض وإحباطات
تبدو شخصیة شمس ج�ذاب�ة ع�ل�ى ال�رغ�م 
من كل ما تمر بھ، لیس فقط من معاناة مع 
المرض، بل ومن إحباط�ات ال�ح�ی�اة. وم�ع 
ذلك تكاد تشعر بما تمتلكھ من قدرة ھائ�ل�ة 
على التصالح مع الحیاة ومع نفسھا ، ب�ل 
ومع المرض أیضاً. تبدو دائماً باحثة أیض�اً 
ع�ن الص�دق م�ع ال�ذات وم�ع ال�ح�ی�اة. ال 
تدعي شمس شیئاً، وال تبحث عن مبررات 
إلخفاقات الحی�اة أو س�ل�ب�ی�ات�ھ�ا. اخ�ت�ارت 
زوجاً بمواصفات محددة ف�ي م�رح�ل�ة م�ن 
عمرھا، ثم ت�ب�ی�ن�ت ك�ی�ف اخ�ت�ل�ف مس�ار 
العالقة عما كانت تتوقعھ، لكن�ھ�ا ال ت�دی�ن 
نفسھا وال تبدو میالة إلدانة الزوج. إنھا ال 
تمیل لإلدانة. ت�رى أن اج�ت�رار اإلحس�اس 
بالذنب ھو الذي یق�ت�ل اإلنس�ان أك�ث�ر م�ن 
مرة، كما لو أنھا تقول إن المرض ال�ق�ات�ل 
أحیاناً یكون مبرراً بدیھیاً ل�ل�م�وت، ب�ی�ن�م�ا 
 قتل الذات معنویاً ھو موت مؤقت أو مبكر.

ولھذا مثال یُطرح سؤال الموت بأك�ث�ر م�ن 

طریقة، وبینھا فكرة الموت الرحیم كخ�ی�ار 
مطروح لدى ثقافات بعینھا ووف�ق ش�روط 
خاصة. یم�ك�ن ال�ق�ول إن ش�م�س ت�م�ت�ل�ك 
فلسفة خاصة للحیاة، ول�ك�ن�ھ�ا ال ت�ت�ح�دث 
عنھا بقدر ما تود أن تع�ی�ش�ھ�ا. أن ی�ك�ون 
سلوكھا وصدقھا مع ذاتھا وتواصل�ھ�ا م�ع 

أم�وراً ط�ب�ی�ع�ی�ة، ب�ال  البشریة من حولھا 
حواجز طبقیة أو ثقافیة. كما لو أنھا ت�ق�دم 
بسلوكھا الفطري نموذجاً لقناعتھا الثقافیة 

  واإلنسانیة في الحیاة. 
 

 أسئلة وجودیة
لھذا فھي تفج�ر أس�ئ�ل�ة وج�ودی�ة ع�دة ال 

ال�ت�ي ل�دى  تنقصھا جرأة شخ�ص�ی�ة م�ث�ل 
شمس. ومن األسئلة حول ما ب�ع�د ال�م�وت 
إلى كیفیة تقبل اآلخر مھما كان م�خ�ت�ل�ف�اً، 
ومن المعنى الحقیقي للموت، ب�ل وف�رض 
تصورات عما ی�م�ك�ن وص�ف�ھ ب�ج�م�ال�ی�ات 
الموت، بافتراض أن اإلنس�ان ف�ي جس�ده 
الحي یتعرض للموت م�رات ع�دة، ول�ھ�ذا 
یتغیر الشخص بین م�راح�ل م�خ�ت�ل�ف�ة م�ن 

 حیاتھ!
قدریة أو قمر كما أسمتھا شمس، ت�م�ت�ل�ك 
كثیراً من خفة الظل أیضاً، ل�ك�ن�ھ�ا ت�ع�ی�ش 
بجرح تشعر أنھا لن تبرأ منھ، وتعتق�د أن�ھ 
جرح یفوق آالم المرض، لكن�ھ�ا ت�رى ف�ي 
ش�م�س، ال�ن�م�وذج ال�ذي ام�ت�ل�ك م�ا ك��ان 
مفقوداً لدیھا. ومع ذلك فقد أتاحت ل�ھ�ا أن 
ترى كیف یغدو سلوك األبناء أحیاناً یماث�ل 

 العقم!
ثمة رھافة تسري في النص وتتس�ب�ب ف�ي 
خلق حاالت شعوریة متباینة ب�ی�ن ال�ح�زن 
واألسى والفرح والضحك، وھذا ما ی�ج�ع�ل 
القارئ (على األقل في حالتي) ی�ف�ض�ل أن 
یمضي ف�ي ق�راءة ال�ن�ص ح�ت�ى ال ی�ف�ق�د 
س�ی��ول�ة ھ�ذه ال�م��ش��اع�ر إذا ت��وق�ف ع��ن 
القراءة. على الرغم من أن األل�م وال�ك�آب�ة 
وتفاصیل التعب السوداویة ت�ك�ون أح�ی�ان�اً 
ش�دی�دة ال�ق�ت�ام�ة وتس�ب�ب أل�م�اً ح�ق�ی�ق�ی�اً، 
خصوص�اً أن ال�ن�ص ك�ث�ی�راً م�ا ی�ت�الع�ب 
بمشاعر تتراوح بین الیأس واألمل. لكن�ھ�ا 
في النھایة تعبیر عن إتقان الكاتبة التعب�ی�ر 

 عن ھذا كلھ.
نص إنساني مسبوك بلغة رشیقة وبل�ی�غ�ة، 
یحمل روح الح�ی�اة ف�ي ت�ن�اقض�ات�ھ�ا وف�ي 
أسئلتھا الوجودیة التي ت�ف�ج�رھ�ا ال�م�ح�ن، 
والتي ت�ج�ع�ل اإلنس�ان ق�ادراً ع�ل�ى رؤی�ة 

 الحیاة والموت على قدر المساواة.

 "د  ح أ ود"  ت ات
 "الصدیقتان الكویتیتان تواجھان حقیقة المرض في "شمس منتصف اللیل

 
  إبراھیم فرغلي           

 الكاتبة الكویتھ : دلع الُمفتي
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 Lorisلفترة ط�وی�ل�ة ارت�ب�ط�ت أس�ط�ورة ل�وری�س    
البالغة من ال�ع�م�ر س�ت�ة عش�ر ع�ام�اً، وال�ت�ي جس�دت 
بامتیاز الیأس بھروبھا الجمالي م�ن ال�ح�ی�اة ف�ي م�ع�ب�د 
الجمال، بسبب التربیة السیاسی�ة ال�رادی�ك�ال�ی�ة وت�ب�ای�ن 
منسوب "الحریة وال�م�س�اواة" ب�ی�ن ال�رج�ل وال�م�رأة. 
وعبادة الجمال، ل�م ی�ك�ن ب�أي ح�ال م�ن األح�وال غ�ی�ر 
مبال، إنما یتم النظر إلیھ من خالل موضوعات التف�اع�ل 
االجتم�اع�ي ـ� واالج�ت�م�اع�ي ال�ت�اری�خ�ي ل�ل�م�ج�ت�م�ع�ات 
وطبائعھا وعاداتھا وتقالی�دھ�ا ال�ع�ام�ة. ق�د ی�ك�ون ذل�ك 
مثیراً، لكنھ في الفضاء العام "آلیة" تعبیریة، لف�ل�س�ف�ة 
الحیاة، الجمالیة والشاعریة، لیس عند البشر ف�ح�س�ب، 
إنما الواقع األدبي لمفھوم "النقد"، عكس األفعال الت�ي 

  ظلت مخفیة عن الوعي ألنھا لم تصبح عامة.
المراجعات النقدیة إلى ما ق�ب�ل عص�ر ال�ت�ن�وی�ر، ك�ان�ت 
بشكل أساسي أفكار شمولی�ة "س�ل�ب�ی�ة أو إی�ج�اب�ی�ة"، 
وھي بالكاد ت�ك�ون م�وض�وع ب�ح�ث أدب�ي. ل�ك�ن ھ�ن�اك 
إجماع عام، ونحن ھنا نتح�دث ع�ل�ى وج�ھ ال�خ�ص�وص 
عن ما یتعلق بالثقافات الغربیة في أواخر القرن الث�ام�ن 
عشر ـ على أن "النقد" قد تجاوز الدور ال�ث�ان�وي م�ن 
الرأي المنغلق. لذلك تضع الدراسات الع�ص�ری�ة أھ�م�ی�ة 
"النقد" بأشكالھ المتنوعة، في المقدمة، واألخذ ب�ن�ظ�ر 
االعتبار حقیقة: إن "النقد" یش�ك�ل ن�م�ط�اً ج�دل�ی�اً م�ن 
األنماط التي تتیح ل�ل�م�ؤل�ف م�راج�ع�ة ص�ی�اغ�ة أف�ك�اره 

  بشكل غیر تقلیدي.
مفھومنا نحن العرب، ألدب النق�د، ف�ي أغ�ل�ب األح�ی�ان 
نصبح "جالدین"، ننحاز إلى ص�راع�ات اج�ت�م�اع�ی�ة ـ 
س�ی��اس��ی�ة أو ع��ق��ائ�دی��ة، وف��ي ال��ع��م��وم ع��ل��ى أس��اس 
المجامالت ولیس المھنیة. الكتابات النقدی�ة ع�ن�دن�ا ف�ي 
أغلب األحیان (وال أعمم) ال تعتمد الموضوعیة، حی�ن�م�ا 
تتناول مبدعا أو كاتباً ما. وال تتناول مؤلفات الم�ؤل�ف�ی�ن 
الشعریة أو الروائیة أو الفكریة وحتى في شأن السینم�ا 
والمسرح والفنون التشكیلیة، من زاویا حرفیة حیادیة، 
ی��ق��وم ب��ھ��ا، ال��ك��ات��ب أو الش��اع��ر أو ال��ف��ن��ان ال��ن��اق��د 
المتخصص، الذي یعتمد في مراجعتھ النقدی�ة ال�ق�ی�م�ی�ة 
الجمالیة واالنطباعیة والشاعریة، وال یجد صعوب�ة ف�ي 
ف�ھ��م�ھ��ا وإح��اط�ت��ھ��ا ب��األح��ك�ام ال��ت�ع��ب��ی�ری��ة وال��ل�غ��وی��ة 
والفلسفیة.. من خالل م�ت�اب�ع�ت�ن�ا الس�ال�ی�ب ال�ن�ق�د ل�دى 
الثقافات الغربیة، األوروبیة تحدیداً، وبغض النظ�ر ع�ن 
مدى شیوع كتابة النقد في مواضیع مختلفة وبمساحات 
واسعة، ن�ف�ھ�م أن ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة ال ت�ق�ب�ل "ن�ق�داً" 
یتعرض لشخص المثقف، أو ال ی�ت�واءم م�ع ال�م�ف�اھ�ی�م 
واللیاقة األدبیة. ی�ع�ود الس�ب�ب ك�م�ا ی�ب�دو الع�ت�ب�ارات 
أخالقیة ترتبط بفلسفة اإلنتماء إلرث ثق�اف�ي وحض�اري 
یُعتز بھ، كما یَعتبر المثقف ج�زءاً م�ن ت�ل�ك ال�ح�ض�ارة 
ومكمل لثقافتھا، وبالتالي یجسد ذلك احترامھ لم�وروث�ھ 
الوطني ـ الثقافي المترامي األبعاد..غیر أن ما یقع تحت 
أیدینا من "كتابات نقدیة عربیة" في مجاالت متنوع�ة، 
یختلف تماماً، بالشكل والمضمون، ع�ن م�ا ن�ع�رف�ھ ف�ي 
"أدب النقد" لدى الثقافات األخرى. إلى حد كبیر یت�س�م 
اسلوب "النقد" عندنا كحكایات تجریم، غالبا ما ت�ك�ون 
رھن رؤى وإنفعاالت شخص�ی�ة. ل�ی�س ف�ي م�ظ�اھ�رھ�ا 
الجمالیة والشاعریة وحسب، إنما حتى في عدم إل�ت�زام 
"الناقد" على األقل بشروط وح�دود وأف�اق م�ا ی�ك�ت�ب�ھ 
ومدى تأثیر ذلك على الحیاة الثقافیة في ب�ل�ده.. أع�ت�ق�د 
ینبغي على الناقد العربي أن یكتب كما ھو في الث�ق�اف�ات 
الغربیة، نقداً موضوعیا، ینسج�م م�ع عص�ر ح�اض�ره: 
ألن أي فن أو روایة أو قصیدة ال تری�د أن ت�ت�ع�رض لـ 
"عمل نقدي" زائف. ومن ناحیة أخرى، ن�ج�د ال�ك�ث�ی�ر 
من الذین یمارسون ال�ن�ق�د ف�ي وس�ائ�ل اإلع�الم، غ�ی�ر 
مؤھل للتناغم مع أي حدث أدبي أو فني بشك�ل ك�اٍف أو 

  بسیاق حرفي.
في مقالتھ بع�ن�وان "ال�ف�ن ال�وط�ن�ي ال�دی�ن�ي األل�م�ان�ي 

، الناقد ل�الرت�ب�اك وح�ت�ى Goetheالجدید" كتب غوتھ 
الخلط بین المجاالت الدینیة والجمال�ی�ة، ح�ول انس�ك�اب 
الكاتب األلماني وأحد مؤسسي الرومانسیة ف�ي ال�ق�رن 

ع��ل��ى  Wackenroderال��ث��ام��ن عش��ر ف��اك��ن��رودر 
الرسومات الدینیة والتأمالت والقصص التي أثرت على 

ط�ال�ب ال�م�ؤل�ف  «تدفقات القلب ألخ الدیر المحب للفن:
ببالغة ملحة للعشق الدافئ لك�ب�ار الس�ن، ك�م�ا ل�و أن�ھ 
الھدف األعلى للفن، وأن قواع�د ال�م�غ�ازل�ة ل�دى ك�ب�ار 
السن لیست لعبة فارغة، وأنھم ال یمتلك�ون ب�اس�ت�م�رار 
الصفات العاطفیة، لذلك یُنظر إل�ی�ھ�م ع�ل�ى أن�ھ�م غ�ی�ر 
متفوقین على األحدث وبالتالي ی�ت�ط�ل�ب ح�م�اس�اً ورع�اً 
ومشاعر دینیة، ال غنى عنھا للقدرة الفنیة فیم�ا ی�ن�ظ�ر 
النقد على أنھ شر وتأثیره على الدین والدین علیھ غی�ر 
محدد تماماً. مع ذلك، كان على المعاییر النقدیة "ال�ت�ي 
تفترض مسبقاً على األقل ب�ع�ض االن�ت�ظ�ام ال�ن�س�ب�ي"، 
تقییم مثل ھذه األفكار بشفافیة، بقدر ما ھي مش�روط�ة 

اجتماعیاً وتاریخیا... م�ا تس�م�ی�ھ ت�اف�ھ�ا، ع�ل�ى س�ب�ی�ل 
المثال، یمكن أن یكون دقیقاً وعمیقاً في سیاق مختل�ف، 
أمام قصة مختلفة، أمام ثقافة مخ�ت�ل�ف�ة، ح�ت�ى األف�راد، 

 .»فقط، اعتماداً على متطلباتھم لھم غایاتھم المحددة
: (النقد ھو األھ�م ف�ي Alfred Kerrیقول ألفرید كیر 

ھذا العالم إذا كان أیضاً فناً. لسوء ال�ح�ظ، األم�ر ل�ی�س 
بھذه البساطة. من ھنا فإن الناقد ھو ال�خ�ال�ق ال�م�ض�اد 
الذي یقف في أح�ی�اٍن ك�ث�ی�رة ف�ي ال�ط�رف اآلخ�ر م�ن 
الكون)... الكاتب عندم�ا ی�خ�ل�و ب�ن�ف�س�ھ ل�ل�ك�ت�اب�ة ح�ول 
موضوع ما، یشعر بنشوة سمو باردة، أعظم من فرائ�د 
العصر. فقط الضجة اللغویة؟ تجع�ل م�ن ك�ت�اب�ات�ھ أم�را 
ممكناً في مكان ضیق، لكن بفضل جلدة النقد كما ی�ق�ول 
أل��ف��ری��د: (ل��م ی��ع��د أي ن��اق��د ی��ع��ت��ب��ر ن��ف��س��ھ دی��وس 

اإلف�الت م�ن ال�ع�ق�اب  deus secundusسیكوندوس
وسط مسرح مليء باألحكام)... ألفرید ك�ی�ر، ال�م�ص�اب 
بجنون العظمة، ساوى بین النقد، ال: نقده، لك�ن�ھ ذھ�ب 
أبعد: (إلى أن النقد أفضل من الشعر). لدیھ أیضاً تشبیھ 
دیني جمیل: (الفنانون یتبعون خال�ق الس�م�اء واألرض 
كمبدعین أرضیین یتخیلون أوالً م�ا س�ی�ك�ون). ویص�ف 
الناقد الذي ال یقف في نھای�ة س�ل�س�ل�ة االس�ت�غ�الل، ب�ل 
السلسلة الكونیة للخل�ق ن�ف�س�ھ ب (ال�م�ب�دع�ی�ن ال�ذی�ن 
یفسرون الوجود من خالل ت�ع�ری�ف�ھ�م ال�ف�ك�رة وأش�ك�ال 
النص وأنواعھ بابتسامة متسامحة تاریخ�ی�اً) ب�اإلش�ارة 
إلى أعمال المشاھیر األرب�ع�ة ج�وت�ھ وش�ی�ل�ر ووی�الن�د 

  وھیردر.
استفاد عصر التنویر المعروف باسم "عصر المنط�ق" 
وھو حركة فكریة وفلسفیة ھی�م�ن�ت ع�ل�ى األف�ك�ار ف�ي 
القارة األوروبیة خالل القرن الثامن عشر، من األن�م�اط 
القدیمة لعصر النھضة بین القرن الرابع عش�ر وال�ق�رن 
السابع عشر، لمعالجة فكرة الت�ن�وی�ر أدب�ی�اً. وك�ان ف�ي 
المقام األول تركیز النداء األدبي ع�ل�ى تص�م�ی�م ت�وازن 
متناغم بین العق�ل والش�ع�ور، ی�ك�ون ن�م�وذج�ا ل�ل�ف�ت�رة 
الكالسیكیة الجدیدة. لم یكن األمر یتعلق بتصویر الواقع 
أو التندید بالمظالم االجتماعی�ة ب�دای�ة، ب�ل أراد ت�ق�دی�م 
أنماط لتحدید الھویة التي یجب أن تثقف الناس لیكون�وا 
أخالقیاً. أخذ الحق�ا م�ج�م�وع�ة م�ت�ن�وع�ة م�ن ال�ن�م�اذج 
النقدیة لألوضاع التي تعان�ي م�ن�ھ�ا ال�م�ج�ت�م�ع�ات، م�ع 
انتقاد كبیر للنسبیة الثقافیة واستخدام استعارات ما بع�د 
الحداثة لشرح جمیع الظواھر الجیوس�ی�اس�ی�ة ال�ح�دی�ث�ة 
غیر العادلة ف�ي ال�غ�رب، ب�م�ا ف�ي ذل�ك قض�ای�ا ال�ع�رق 
والطبقة والسلطة األبویة وآثار الرأسمالیة الرادی�ك�ال�ی�ة 
والقمع الس�ی�اس�ي... ت�ن�اول ال�ن�اق�د األدب�ي األم�ری�ك�ي 
والمنظر السی�اس�ي ال�م�اركس�ي، ف�ری�دری�ك ج�ی�م�س�ون 

Frederic Jameson  ھذه الظاھرة ب�ال�ق�ول: إن م�ا
بعد الحداثة (أو ما بعد البنیویة) ال ترید أن ترتبط ب�ن�ق�د 
خطاب الرأسمالیة والعولمة باعتباره "المنطق الثق�اف�ي 

 للرأسمالیة المتأخرة" الذي یسھر على مصالحھا.
یتشارك نقد ما ب�ع�د ال�ح�داث�ة، ع�ل�ى اخ�ت�الف ت�ن�وع�ھ 
الفكري، في وجھة الن�ظ�ر ال�ق�ائ�ل�ة ب�أن�ھ�ا ت�ف�ت�ق�ر إل�ى 
التماسك وإنھا معادیة لمفھوم المطلق والحقیق�ة. ع�ل�ى 
وجھ الخصوص، یُعتقد أن "ما بعد الحداثة" یم�ك�ن أن 
تكون بال معنى، وتشجع الظالمیة، وتستخ�دم ال�ن�س�ب�ی�ة 
(في الثقافة، واألخالق، والمعرفة) إلى الحد الذي تش�ل 
فیھ معظم األحكام... غال�ب�اً م�ا یش�ی�ر م�ف�ھ�وم م�ا ب�ع�د 
الحداثة إلى بعض الفروع، مثل فلسفة ما ب�ع�د ال�ح�داث�ة 
وعمارة ما بعد الحداثة وأدب ما بعد الح�داث�ة. وأح�ی�ان�اً 
على ما بعد البنیویة، والنسبیة الثقافیة، و "الن�ظ�ری�ة" 
دون معالجة المخزون الكامل لمشاریع ما بعد ال�ح�داث�ة 
المختلفة. لذلك، فإن نقدا ما بعد الحداثة، ك�ك�ل ی�ك�ش�ف 
الغموض في تعریف ما ھو علیھ في الواقع... ل�ن�ق�د م�ا 
من شأنھ إنھاء ھذا الجدل، یقول اللغوي والمفكر ن�ع�وم 
تشومسكي: بأن ما بعد الحداثة ال م�ع�ن�ى ل�ھ�ا ألن�ھ�ا ال 
تضیف أي شيء إلى المعرفة التحلیلیة أو ال�ت�ج�ری�ب�ی�ة 
أسأل لماذا ال یتفاعل مثقفو ما بعد الحداثة م�ث�ل ال�ن�اس 
في المجاالت األخرى عندما یُسألون على مح�م�ل ال�ج�د 
ما ھي مبادئ نظریاتھم، وما ھ�ي األدل�ة ال�ت�ي تس�ت�ن�د 
إلیھا، وم�ا ال�ذي یش�رح�ون�ھ وال�ذي ل�م ی�ك�ن واض�ح�اً 
بالفعل، وما إلى ذلك؟، ھذه متطلبات قیم�ة. إذا ل�م ی�ت�م 
الوفاء بالجواب علیھا، في ظرف غ�ی�ر ع�ادل، س�أل�ج�أ 

: بكم إل�ى ألس�ن�ة ال�ل�ھ�ب!. Humesإلى نصیحة ھیوم 
النقد في العموم، واألدبي بشكل خاص، من أھم ھی�ئ�ات 
الوساطة بین الم�ؤل�ف وال�ق�ارئ. ی�ت�ش�اب�ك م�ع ال�ن�ظ�م 
الحدیثة المتمایزة للتواصل األدبي واالجتماعي، ویشكل 
جزءا ال یتجزأ من ماھیة األدب، وكیف یمك�ن أن ی�ك�ون 
أو على األقل یجب أن یكون!. فما ھو "أدب النقد" ف�ي 
الواقع؟ للجواب على السؤال، ال بد من اإلض�اءة ع�ل�ى 
أن نشأة مصطلح النقد األدبي، وال�ذي یس�ت�خ�دم ك�أم�ر 
طبیعي الیوم، بمثابة ن�ھ�ج ل�م�وض�وع ال�ت�ح�ق�ی�ق. ھ�ذا 

 kr íالمصطلح لھ أصلھ االشتقاقي من الفعل الیوناني 
no والذي ترجم فراق، منفص�ال، ق�رار أو ح�ك�م. ف�ي ،

ال�ق�رن الس�اب��ع عش��ر، أخ��ذ مص��ط�ل��ح "ال��ن�ق��د" ع��ن 
(ال�ق�اض��ي ال�ن�اق�د)، إل�ى ال�ل�غ��ة  criticusال�الت�ی�ن�ی�ة 

"مقیّ�م م�ت�ش�دد"  kritischer Beurteilerاأللمانیة 
"ناقد". عموماً یعني في األس�اس  Kritikerفیما بعد 

شیئ�اً م�خ�ت�ل�ف�اً ع�ن م�ف�ھ�وم ال�ن�ق�د األدب�ي ف�ي ال�ل�غ�ة 
اإلنجلیزیة أو النقد األدبي بالفرنسیة. على النقیض م�ن 
األلمانیة، مصطلح "النقد" في اللغة اإلنجلیزیة یش�م�ل 
مراجعة األدبیات والنظریات في الدراسات األدبی�ة. ف�ي 

"ال�ن�ق��د  Critique litteraireال�ل�غ�ة ال��ف�رنس�ی�ة، 
األدبي" ویُصنف على أنھ فرع من الدراس�ات األدب�ی�ة، 
بینما یدور في ألمانی�ا ال�ج�دل ح�ول م�ا إذا ك�ان ی�ج�ب 
فصلھ عن الدراسات األدبیة على اإلط�الق، وب�ال�ت�ال�ي، 
فإن الفھم األلماني للنقد األدبي ھو مفھوم صحفي أكث�ر 
منھ أدبیا، أو إلى حدٍّ كبیر یش�ب�ھ ال�ت�ع�ری�ف ال�ف�رنس�ي 

critique mondaine  الناقد االج�ت�م�اع�ي"، ال�ذي"
ظھر عالمیاً في القرن الس�اب�ع عش�ر ك�ن�م�وذج مض�اد 
"للناقد المثقف" الذي یجس�د ال�ن�م�وذج ال�ك�ل�ي، ن�اق�داً 

 مھذباً تتوجھ نظرتھ نحو جمھور عریض من القراء.
 Wendelin Denglerیتناول وی�ن�دی�ل�ی�ن دی�ن�ج�ل�ر 

المراجعات النقدی�ة بش�ك�ل�ھ�ا األك�ادی�م�ي ف�ي ال�خ�ط�اب 
اإلعالمي بالقول: "النقد األدبي، ھو مجموع المواجھ�ة 
مع النصوص التي تمارس ف�ي وس�ائ�ل اإلع�الم، ح�ول 
اآلراء والكتب األدبیة والدراسات الفلس�ف�ی�ة وال�ف�ك�ری�ة 
والفنیة، وكیف�ی�ة مش�ارك�ة م�ع�ظ�م ال�ن�ق�اد ح�ول ف�ك�رة 
أساسیة أكثر أھمی�ة. وم�ن ج�ان�ب آخ�ر ی�ع�ت�ب�ر ال�ن�ق�د، 
وسیلة رعویة للجمھور الثقافي والحیاة الثقافیة، وم�ن 
أھم ھیئات الوس�اط�ة ب�ی�ن األدب وال�ق�راء م�ن ج�ھ�ة، 

 والمؤلفین والناشرین من جھة أخرى". 
إذن، النظام األدبي، یشمل مؤسسات اإلنتاج والتوزی�ع، 
وھي جزء من مؤسس�ة ال�ت�واص�ل ح�ول األدب، ال�ذي 
یشمل ال�ت�رب�ی�ة ال�ت�وع�وی�ة ال�ت�ي ت�ت�ف�اع�ل م�ع األف�راد 
والمجموعات، تؤثر علیھم وتتأثر ب�دورھ�م ب�ھ�ا... ف�ي 
القرن السابع عشر، على سبیل ال�م�ث�ال، س�اھ�م ال�ن�ق�د 
األدبي في حقیقة أن المزید والمزی�د م�ن ال�ط�ب�ق�ات ق�د 
تطورت وبالت�ال�ي أص�ب�ح�ت ق�ادرة ع�ل�ى ن�ق�ل م�ا ھ�و 
ضروري بشكل تعلیمي والمشاركة ف�ي ال�ن�ظ�ام األدب�ي 
في الحیاة الثقافیة نفسھا... ببیانھ "النقد لیس غایة في 
حد ذاتھ، ولكنھ یؤدي مھمة یسھل تعریف�ھ�ا أس�اس�ی�ات 

: (ی�ج�ب Werner Irroمشتركة" یقول ویرنر إیرو 
أن یتحدث النقد إلى القراء، ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أن ھ�ذا 
المطلب االختزالي ال ینجح في تح�دی�د ال�ن�ط�اق ال�ك�ام�ل 
لوظائف النقد األدبي، إال أنھ یشحذ وجھة نظر ما تعتبر 
الحد األدنى من اإلجماع على وظائف الن�ق�د)... وی�ق�ول 

(منذ ظھور "المراجع�ات  Thomas Anzتوماس آنز 
النقدیة" في زمن حركة التنویر األوروب�ی�ة ف�ي ال�ق�رن 
السابع عشر، التزال ھناك وظائف عدیدة تواجھ "أدب 
النقد" ومواصفاتھ، ولك�ن، ی�ج�ب ع�ل�ى ال�ن�ق�اد ت�ق�دی�م 
معلومات حول محتوى الكتاب وحول أي شيء آخر ق�د 

ع�ل�ى س�ب�ی�ل ال�م�ث�ال، اإلش�ارات  -یكون مثیراً لالھتمام
الموضوعی�ة إل�ى ال�ح�اض�ر، وال�زخ�ارف ال�ت�اری�خ�ی�ة، 
والنصوص المتداخلة. وفي وق�ت ت�زای�د ح�اج�ة ال�ق�راء 
للمعرفة المكتسبة، فعلى "ال�ن�اق�د" أن ی�ؤدي وظ�ی�ف�ة 
التوجیھ المعرفي اإلعالمي بقدر م�ا ی�م�ن�ح ال�م�ھ�ت�م�ون 
باألدب، نظرة عامة، یبقیھا م�ح�دث�ة، وب�ال�ت�ال�ي ی�ع�زز 
التحسینات في إنتاج الكتب القیمة ف�ي ال�م�س�ت�ق�ب�ل. م�ن 
ناحیة أخرى، سیستفید القراء من حیث فھمھم للمعاییر 
المطبقة عند ت�ق�ی�ی�م ال�ع�م�ل، وم�ق�ارن�ت�ھ�ا ب�م�ع�ای�ی�رھ�م 

 الشخصیة).

اُ َْأ َ 
 
 
 
 
 
 
 

 اعتماد الفراتي
 العراق

 
 

 یَا أَیَُّھا القلبُ 

 أَیَّھُما الُحْب؟... تُرى

  أَن تقلَق عليَّ َكما

 قلقي علیكَ 

  أَن تَْشتاقُني كما

 أم ارجو أَن.. اشتاقَُك .

 ال تقلق وال تشتاق

 و أَن تنساني ؟

 قُْل لِيّ 

 ال َعِدْمتَُك من خلیلٍ 

 كیَف بي ؟

 وأنَت كاألنفاسِ 

 ..أحنُّ إلیكَ ..ال تُفاِرقُنِي 

 قَْد ضاَق صدري

قادِ   لم أَُذق بعدَك طَْعَم الرُّ

  اَخْذَت كلَّي ..َمْھالً  

 بصمٍت َوَھلَْت لَھُ أوصالي

     قَْد أَْزَمْعَت ھجري 

 فیا قلُب كفَّ عن التَّذلُّلِ 

 فمْن َكلِْفَت بھِ  

 أمسى موِحشاً غیَر آِھلِ  

 قَْد كاَن لكَ 

 في النَْبِض ذاَك الودادِ 

 و كاَن ليّ 

 في ُمْقلَتِي ذاَك السوادِ 

 َمألَ اْلفَُؤاَد بشوِك القتادِ 

 َو فَْیُض الحنیُن بلوِن السھادِ 

 أَوَجْعتَني من بعِدما َودَّْعتَني

 ..و ما ابق�یَت من روحي

 سوى الرمادِ  

  :قُْل لِي

 كیَف قتلتني؟

 و بفراقَك أَْعَدمَت كلَّ وصالِ 

 سألتَُك بآھٍة َحّرى

 و دمعٍة َعْبرى  

 ..َھالَّ 

 أَجْبَت ُسؤالي 

 أدب ا  
ت ا طإ وو 

 
 عصام الیاسري/ المانیا
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 الفعل المضارع: 
ھو الفعل الذي یدل على الح�ال 
أو االستقبال، ویبدأ بواحد م�ن 

  حروف كلمة (أنیت):
 (أَشعُر، نَشعُر، یَشعُر، تَشعُر).

�ي (ال�م�ض�ارع)؛  تسمیت�ھ: ُس�مِّ
لمضارعتھ اسم الفاعل ب�ك�ون�ھ 
(ُم�ع��رب��اً)؛ وال یُ�ب��ن��ى إال إذا 
اتص�ل�ت ب�ھ (ن�ون ال�ن�س��وة)، 
ن��ح��و: (ی��ك��ت��ْب��َن)، أو ن��ون 

.(  التوكید، نحو: (َألَكتبَنَّ
كذلك یُشاب�ھ اس�م ال�ف�اع�ل ف�ي 
(ع��دد ال���ح���روف) إج���م���اال: 

 (یكتُب، كاتٌب).
یُشابھ ال�ف�ع�ل ال�م�ض�ارع اس�م 
الفاعل في داللتھ على (ال�ح�ال 

 واالستقبال).
..................... 

 أوال:: رفع الفعل المضارع:
د  یُرفع الفعل المضارع إذا تج�رَّ
م�ن ع��وام�ل ال��ن�ص��ب، وم��ن 

 عوامل الجزم.
للنحاة رأی�ان ف�ي ع�ام�ل رف�ع 

 المضارع:
ارت��ف�ع ال��ف�ع�ل ال��م�ض��ارع  -1

ل�ت��ج�ّرده م��ن ال��ن�اص��ب وم��ن 
 الجازم.

ارت��ف�ع ال��ف�ع�ل ال��م�ض��ارع  -2
لوقوعھ م�وق�ع اس�م ال�ف�اع�ل، 

 ففي قولك:
(أح�م�ُد ی��ك�ت�ُب)، وق��ع ال��ف�ع��ل 
(ی�ك�ت�ُب) م�وق�ع اس�م ال�ف�اع��ل 

 (كاتب).
 

 عالمات رفع الفعل المضارع:
الض��م��ة: یَ��ك��ت��ُب، یُ��م��ِع��ُن،  -أ

یَمتِحُن، یَس�ت�رس�ُل. م�الح�ظ�ة: 
مض��ارع ال��رب��اع��ي مض��م��وم 

 األول.
ث��ب�وت ال��ن�ون: یَ��ك�ت��بَ��اِن،  -ب

 یَكتبُوَن، تكتبیَن.
............... 

 ثانیاً:: نصب الفعل المضارع:
یُن�ص�ب ال�ف�ع�ل ال�م�ض�ارع إذا 
سبق�ھ أح�د ح�روف ال�ن�ص�ب، 

 وھي:
(أْن، لَ�ْن، َك�ْي، إَذْن)، ن�ح��و: 
�َر،  رُت أْن أسافَر، ولْن أتأخَّ (قرَّ

 كْي أزورَ 
وط�ن�ي األّم، ق��ل�ُت لص�دی�ق��ي: 

 أزوُرَك؛ قاَل: إذْن أُكِرَمَك).
.................. 

(أْن) ال�واق�ع�ة ب�ع�د ف�ع�ل م��ن 
أفعال الیقین (علَِم وأخوات�ھ�ا)؛ 

 لیست (أْن) الناصبة؛ بل ھي
(أْن) الُم�خ�فَّ�ف�ة م�ن ال�ث�ق�ی�ل�ة، 
نحو: (ع�ل�َم زی�ٌد أْن ی�ح�ض�ُر 

 عمٌرو).
األصل: (علَم زیٌد أنَّ�ھُ ی�ح�ض�ُر 
 ( عمٌرو)، فقد ُح�ذف اس�م (أنَّ

 وھو (الھاء)
ویس��م��ى (ض��م��ی��ر الش��أن)، 

) إلى (أْن).  وُخفِّفت (أنَّ
ا إذا وقعت (أْن) ب�ع�د أف�ع�ال  أمَّ

الظّن (ظنَّ وأخواتھا) ؛ فیجوز 
  (رفع الفعل على أنھا مخفّفة

): (ظ�ن�ن�ُت أْن ی�ن�ج�ُح  من (أنَّ
أخوَك)، أو نص�ب�ھ ع�ل�ى أن�ھ�ا 
الناصب�ة: (ظ�ن�ن�ُت أْن ی�ن�ج�َح 

 أخوَك).
م�الح��ظ��ة: وردت ف�ي أق��وال 
ال�ع��رب ش��واھ��د ف�ی��ھ��ا یُ��رف��ع 
ال��م��ض��ارع ب��ع��د (أْن)، ب��ال 
ُمسّوغ، وھذا نادر غیر مأخوذ 

 بھ.
........... 

ت��ع��م��ل (أْن) ال��ن��ص��ب ف��ي 
 -ال��م��ض��ارع ف��ي ح��ال��ی��ن: أ

 ُمضَمَرة. -ُمظھَرة، ب
(أْن) ال�ُم�ظ�ھ�رة ت�ع�م�ل ف�ي  -أ

 حالین: 
 جوازاً. -2وجوباً،  -1
تظھ�ر وج�وب�اً: (أس�رع�ُت  -1

لِئَالَّ تفوتَني األمسیةُ). سبقت�ھ�ا 
 (الم الجّر)، وتبعتھا

(ال النافی�ة)، واألص�ل: (ِل أْن 
ض  ال)، ُح��ذف�ت ال��ن�ون وع��وَّ

 عنھا تشدید الالم.
تظ�ھ�ر ج�وازاً: (اج�ت�ھ�دُت  -2

 ألْن أنجَح)، (اجتھدُت ألنجَح).
ف��ي ال��م��ث��ال ال��ث��ان��ي نُص��ب 
ال��م��ض��ارع ب(أْن) ُمض��م��رة، 

 التقدیر: (ألْن أنجَح).
ھنا سبقت (أْن) (الُم ال�ج�ّر)، 

 ولم تتبعھا (ال) النافیة.
............... 

(أْن ال��ُم��ض��م��رة) ت��ع��م��ل  -ب
 وجوباً في الحاالت التالیة:

بَُھْم َوأَْنَت  -1 ُ لِیَُعذِّ {َوَما َكاَن هللاَّ
فِیِھْم}. سبقتھا (كاَن الم�ن�ف�یَّ�ة) 

 وقبل (أْن) (الم الجّر).
بعد (أو) بمعنى (ح�ت�ى، أو  -2

)، من شواھد النحاة بیت لم  إالَّ
 یُنسب لقائل:

ْعَب أْو أُْدِرَك  "ألَْستَْسِھلَنَّ الصَّ
الُمنَى ... فَما اْنقَاَدِت اآلَماُل إالّ 

  لَِصابِر".
(أو) بمعنى (حتّى). ق�ال زی�اد 

 األعجم:
"وكنُت إذا غمزُت قَنَاةَ قَْوٍم ... 
كسرُت كعوبَھا أو تَْس�تَ�ق�ی�م�ا". 

 (أو) بمعنى (إّال).
.................. 

بع�د ح�رف ال�ج�ر (ح�تَّ�ى):  -3
  (درسُت حتى أحصَد النجاَح).

الت�ق�دی�ر: (ح�تّ�ى أْن أحص�َد)، 
الفعل منصوب ب(أْن) مضمرة 

 وجوباً.
................... 

تَ��ن�ِص��ب (أْن) ال��م��ض��ارع  -4
وھي واجبة الحذف بعد الف�اء؛ 

  في حال سبقھا
(ن��ف��ي أو ط��ل��ب م��ح��ض)، 
والمقصود ب�ال�ط�ل�ب: (األم�ر، 

  النھي، الدعاء، االستفھام،
ال���ع���رض، ال���ت���ح���ض���ی���ض، 

  والتمنِّي):
ال�ن��ف��ي: {ال یُ��ْق��َض�ى َع�لَ��ْی��ِھ��ْم 

  فیَُمْوتُوا}.
األمر: قال أبو النجم الع�ج�ل�ي: 
"یا ناُق ِسیري َعنَقاً فَسیح�اً... 

 إِلى ُسلَیماَن فَنَستَریحا".
النھي: {َوالَ تَْطَغْوْا فِیِھ فَ�یَ�ِح�لَّ 

  َعلَْیُكْم َغَضبِي}.
الدعاء: قال أبو النجم العجلي: 
"َربِّ َوفِّْقنِي فَالَ أَْعِدَل َع�ْن ... 
 َسنَِن السَّاِعیَن فِي َخْیِر َسنَْن".

االستفھام:{فََھْل لَنَا ِمْن ُشفََع�اَء 
  فَیَْشفَُعوا لَنَا؟}.

ال��ع��رض: (أال ت��ع��م��ُل خ��ی��راً 
فتحص�َد ث�م�َرهُ). م�ن ش�واھ�د 

 النحاة:
"یا ْبَن الِكراِم أَالَ تَْدنُو فتُ�ْب�ِص�َر 
ثُوَك فََما َراٍء َك�َم�ْن  َما قَْد ... َحدَّ

 َسِمَعا".
ْرتَنِي إِلَى  التحضیض: {لَْوال أَخَّ

دََّق}.   أََجٍل قَِریٍب فَأَصَّ
التمنّي:{یَالَْیتَ�نِ�ي ُك�ْن�ُت َم�َع�ُھ�ْم 

 فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظیًما}.
مالحظة: أجاز ال�ك�وف�ی�ون أن 
یُعامل الرجاء معاملة ال�ت�م�ن�ي، 
ف��یُ��ن��ص��ب ال��م��ض��ارع ب(أْن) 

 ُمضمرة
ب��ع��د (ال��ف��اء)، واس��ش��ھ��دوا 
بقراءة (حفص ع�ن ع�اص�م): 
{لََعلِّي أَْبلُُغ اْألَْس�بَ�اَب، أَْس�بَ�اَب 

َماَواِت فَأَطَّلَِع...}.  السَّ
....... 

تَ��ن�ِص��ب (أْن) ال��م��ض��ارع  -5
وھ��ي واج��ب��ة ال��ح��ذف ب��ع��د 

  (الواو) في نفس المواضع
التي یُنصب فیھا المضارع بعد 

)، 4(الفاء)، كما ف�ي ال�ف�ق�رة (
  إذا قُصد بالواو المصاحبة:

ُ الَّ�ِذی�َن  �ا یَ�ْع�لَ�ِم هللاَّ النفي:{ َولَمَّ
���ْن���ُك���ْم َویَ���ْع���لَ���َم  ِ م���اَھ���ُدوا َج

ابِِریَن}.   الصَّ
األمر: ق�ال دث�ار ب�ن ش�ی�ب�ان 
النمري: "فَقُلُت اِدعي َوأَدع�َو 
إِنَّ أَندى ... لَِصوٍت أَن یُ�ن�اِدَي 

 داِعیاِن".
النھي: ف�ي ب�ی�ت نُس�ب ألب�ي 
األسود الدؤلي: "ال تَ�ن�ھَ َع�ن 
ُخلٍُق َوتَأتَي ِمثلَھُ ... عاٌر َعلَیَك 

  إِذا فََعلَت َعظیُم".
االستفھام: في بیت للح�ط�ی�ئ�ة: 
"أَلَ��ْم أَُك َج���اَرُك���ْم َویَ���ُك���وَن 
ةُ  بَ��ْی��نِ��ي ... وبَ��ْی��ن��ُك��ُم اْل��َم��َودَّ

 واِإلَخاُء؟".
..................... 

ذك�ر ال��ن�ح��اة أنَّ ف��ي إع��راب 
الفعل (تشرب) في جملة: ( ال 
تأكْل الس�م�َك وتش�رب ال�ل�ب�َن) 

 ثالثة أوجھ:
(ال ت�أك�ْل الس�م�َك وتش�رَب  - أ

اللبَن). بنصب الفعل (تش�رب) 
ب(أْن) واج��ب��ة ال��ح��ذف ب��ع��د 

 الواو المسبوقة بنھي.
(ال تأكْل الس�م�َك وتش�رْب  - ب

اللبَن). بج�زم ال�ف�ع�ل (تش�رب) 
ع��ل��ى ال��ت��ش��ری��ك م��ع ال��ف��ع��ل 

 (تأكْل).

(ال تأك�ْل الس�م�َك وتش�رُب  - ج
اللبَن). التقدی�ر (وأن�َت تش�رُب 
اللبَن)، ج�م�ل�ة ح�ال ب�ع�د واو 

 الحال.
................... 

یجوز نص�ب ال�م�ض�ارع ب -6
(أْن) محذوفة أو ُمظھ�رة ب�ع�د 
(حرف عطف) تقدم علی�ھ اس�م 

 خالص
مقصود بھ معنى الف�ع�ل، ن�ح�و 
(لُبس) في بیت م�ی�س�ون ب�ن�ت 

 بحدل زوجة معاویة:
"ولُبُس عباءٍة وتقرَّ عیني ... 
 أحبُّ ٍإليَّ من لُبِس الُشفوِف".

نُِص�ب ال��ف��ع��ل (ت��ق��ّر) ب(أْن) 
ُمضمرة بعد (الواو) المسبوقة 
باسم صریح (لُ�ب�س)، وم�ث�ل�ھ 

 بیت ألنس
بن م�درك�ة ال�خ�ث�ع�م�ي:" إنِّ�ي 
وقَْتلِي ُسلَْیكـ�اً ث�مَّ أْع�قِ�لَ�ـ�ھُ ... 
��ـ�ا ع�افَ��ِت  ك�ال�ثَّ��وِر یُض�َرب ل�مَّ

 البَقَُر".
............................. 

من نواص�ب ال�م�ض�ارع (إَذْن) 
 بالشروط التالیة:

 أن یكون الفعل مستقبالً. - أ
 أن تكون في صدر الجملة. - ب
أّال یَف�ِص�َل ب�ی�ن�ھ�ا وال�ف�ع�ل  -ج

 فاصل (غیر القسم).
إذا قال لك صدیقك: (أزوُرَك)؛ 
فتجیبُھُ: (إَذْن أُكرَمَك). بن�ص�ب 

 الفعل (أُكِرم)؛
ل��ت��وف��ر ش��روط ع��م��ل (إَذْن) 

 الوارد ذكرھا أعاله.
یجوز نصب الف�ع�ل ب�ع�دھ�ا إذا 
سبقھا ح�رف ع�ط�ف: (وإذْن 
أُكرَمَك)، أو أو رف�ع�ھ: (وإَذْن 

 أُكِرُمَك).
إذا توفرت ش�روط�ھ�ا، وفََص�ل 
القسم بینھا وال�ف�ع�ل؛ ت�ن�ص�ب 
 المضارع: (إَذْن وهللاِ أُكِرَمَك).

ال یجوز نصبھا ال�م�ض�ارع إذا 
فص�ل ب��ی��ن��ھ��م��ا ف��اص��ل غ��ی��ر 

 القسم: (إذْن زیٌد یُكِرُمَك).
............... 

ال���ف���ع����لنص���بع���الم���ات
 المضارع:

الفتحة: أْن یَكتَب، أْن یُدِرَك،  - أ
 أْن یَتأدََّب، أْن یَستأنَس.

حذف النون: لْن یَ�ح�ض�َرا،  - ب
 لْن یَحضُروا، لْن تَحضري.

................... 
مالحظة: تعمل (أْن) ال�ن�ص�ب 
ل  في الفع�ل ال�م�ض�ارع، وتُ�َؤوَّ

 معھ بمصدر (كلمة واحدة):
{َوأَْن تَُص��وُم��وا َخ��ْی��ٌر لَّ��ُك��ْم}. 
التقدیر: (صیاُمك�م خ�ی�ٌر ل�ك�م). 
المصدر المؤول في مح�ل رف�ع 

 مبتدأ.
 

(أسعَدنِي أْن تُثابَر). ال�ت�ق�دی�ر: 
(أسعَدنِي ُمثاب�رتُ�ّك). ال�م�ص�در 

 المؤول في محل رفع فاعل.
(نوی�َت أْن تس�اف�َر). ال�ت�ق�دی�ر: 
(ن��وی��َت الس��ف��َر). ال��م��ص��در 
المؤول م�ن (أْن وال�ف�ع�ل) ف�ي 

 محل نصب مفعول بھ.
(أصبُر حتَّى تع�وَد). ال�ت�ق�دی�ر: 
(أصبُر حتَّى عودتَِك). المص�در 
المؤول م�ن (أْن ال�ُم�ض�م�رة) 

 والفعل (تعود)؛
في م�ح�ل ج�ر ب�ح�رف ال�ج�ر  

 (حتَّى).

     ا ا  ٌء 
  29الحلقة /  

  (إعراب الفعل المضارع)

 مدیح الصادق/ كندا

اإ 
 !  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم:أ.د. عماد ولید شبالق/سدني
 

تعاملت باألمس مع أحدھم في سیدني وھو من أص�ول 
وب�دأ ی�ت�ك�ل�م  -في مصلحھ م�ا  -عربیھ (إسما وشكال) 

معي بطریقھ لم أفھم م�ن�ھ�ا اال ال�ق�ل�ی�ل ج�دا ن�ت�ی�ج�ة 
المصطلحات الجدیدة علي ومنھا (ھ�ل أن�ت م�أ نش�ر) 
وأدرك الرجل أنني لم أفھم ما یقول فبادرني بالقول ... 
معك أو عندك تأمین! والكلمة التي استخدم�ھ�ا ق�ادم�ھ 

(م��ع��اك  insuranceم��ن ال��ك��ل��م��ة اإلن��ج��ل��ی��زی��ة 
انشورنس) وبالرغ�م م�ن أن االس�ت�رال�ی�ون أن�ف�س�ھ�م 
لدیھم العدی�د م�ن ال�ك�ل�م�ات ال�دخ�ی�ل�ة ع�ل�ى ق�ام�وس 
أوكسفورد أو وبستر وفي ط�ری�ق ع�ودت�ي اس�ت�م�ع�ت 
لحوار اخر بین اثنین من العرب االسترالیین جاء ف�ی�ھ 
" والنبي یا إبراھیم شیر المعلومة ودل�ت�ھ�ا ب�ع�دی�ن"! 
وبع�د ج�ھ�د س�ری�ع ای�ق�ن�ت م�ا ی�ق�ول وان ال�ك�ل�م�ات 

 share andاإلنجلیزیة ال�م�ع�رب�ة ال�ھ�ج�ی�ن�ة ھ�ي 
delete !وطبعا النطق ھنا غیر الكتابة 

 
وبالرغم م�ن ال�ج�ھ�ود ال�م�ب�ذول�ة وال�م�ت�واض�ع�ة ف�ي 
أسترالیا سواء كانت من افراد الجالیة أو الم�ؤس�س�ات 

للحفاظ على الھویة العربیة وتراثھم   العامة والخاصة
اللغوي ( المتبقي لھم ) ، و بغض النظر ع�ن ال�دی�ان�ة 
او الملھ ، اال إن االمور قد زادت تعقیدا لدى ال�ب�ع�ض 
وخصوصا من الشباب والمراھقین ف�ق�ل�ی�ال م�ا ی�ف�ھ�م 
العراقي على اللبناني عندما یتحدثون لغت�ھ�م ال�ع�رب�ی�ة 
المشتركة وباللكنة العربیة المحلیة أو اإلقلی�م�ی�ة ل�ك�ل 
منھم (بغدادي/ بصراوي/ مصالوي مثال مع ب�ی�روت�ي 
أو طرابلسي أو جنوبي) ونفس الحال مع الم�ص�ری�ی�ن 
والمغاربة أو ال�ی�م�ن�ی�ون والس�ودان�ی�ون (ع�ن�دم�ا ال 
یستخدمون اللغة العربیة الفصحى!) وعندھا یستسھل 
البعض التخلي ع�ن ل�غ�ة االم ل�ی�ت�خ�اط�ب م�ع أق�ران�ھ 
ب�ال��ل��ھ��ج��ة األس��ت��رال��ی��ة ال��دارج��ة ف��أض��اع ال��ع��رب��ی��ة 
واإلنجلیزیة م�ع�ا ل�ی�أت�ي ب�ك�ل�م�ات ھ�ج�ی�ن�ھ ودخ�ی�ل�ھ 
وبمصطلحات مختصره ردیئة اعتدادھا ص�غ�ار الس�ن 
في المجتمع األسترالي لتشكل بصمھ أو وص�م�ھ ف�ي 

 مجتمع التعددیة الحضاري والثقافي.
 

یبدوا أن ھناك توجھا واضح لطمس اللغة العربیة ف�ي 
المھجر وسواء كان ذلك في استرال�ی�ا أو أم�ری�ك�ا أو 
حتى في أوروبا فالكل متفق على أن ھناك خلخل�ھ ف�ي 
مفردات وقواعد اللغة وبالتالي ل�ن یس�ت�ط�ی�ع الش�اب 
الص��غ��ی��ر أو الش��اب��ة أن ی��ق��رأ ك��ت��اب��ھ ب��الش��ك��ل 

وعندھا س�ت�ن�ق�ط�ع الص�ل�ة ب�ی�ن ال�م�خ�ل�وق   الصحیح
والخالق وعندھا سیحس المرء بالضیق والحزن لع�دم 
تمكنھ من المواصلة بشكل سلیم وعل�ی�ھ�ا س�ی�ب�دأ ف�ي 

 ھجرانھ.
في أسترالیا وعلى سبیل المثال، یقوم المنتدى الثقافي 
ال�ع�رب�ي األس�ت�رال�ي، وم�ث�ل�ھ ك�ث�ی�ر، ب�ال�ع�م�ل وب�ج�د 
وبالتعاون مع الجمعیات الثقافیة واألدبیة والحض�اری�ة 
من نفس الجالیة بالمحافظة على الھویة العرب�ی�ة م�ن 
خالل تشجیع الشباب والشابات على مسابقات الش�ع�ر 
وال�ق�ص�ة ال�ق�ص��ی�رة وال�ح�وارات األدب��ی�ة وال�ل�غ�وی��ة 
والفكریة ومد جسور التعاون مع جمعیات مشاب�ھ ف�ي 
دول المھجر األخرى ودول الشرق لتعمی�ق وت�رس�ی�خ 
الھویة والتراث ومن غی�ر ذل�ك وم�ن خ�الل م�ج�ت�م�ع 

لن یكون لن�ا اال ھ�ذا   التعددیة الثقافیة الذي نعیش فیھ
 .الخیار االستراتیجي
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علم البردیات ھو العلم الذي یختص بدراسة األدب،   
والمراسالت والمحفوظات القانونیة وغیر ذل�ك، م�ن 
السجالت القدیمة المخ�ط�وط�ة ع�ل�ى ورق ال�ب�ردي، 
الذي كان أكثر أنواع الرقاع استخداًما في الحضارات 
القدیمة. في كل من مصر والیونان وروم�ا، ویش�م�ل 
علم البردیات أیًضا ترجمة وتأویل الوثائ�ق ال�ق�دی�م�ة 
المكتوبة بعدة لغات، إلى جانب حفظ وثائق ال�ب�ردي 

 األصلیة النادرة والعنایة بھا.
، 1778نُشرت أول بردیة في العال�م ال�غ�رب�ي س�ن�ة 

وتولى نشرھا الكاردینال ستیفانو بورجا، الذي ك�ان 
من المھتمین باآلثار، إال أن علم البردیات ل�م ی�ن�ش�أ 
بشكلھ المنھجي منذ العقد األخیر من الق�رن ال�ت�اس�ع 
عشر، عندما اكتش�ف األث�ری�ون ذخ�ائ�ر ھ�ائ�ل�ة م�ن 
البردیات بحالة جیدة في عدة مواقع بمصر (الفیوم)، 
وتعد مجموعة البردیات الوثنیة والمسیحیة والعربیة 
المسماة ببردیات راینر، والمحفوظة ف�ي ال�ع�اص�م�ة 
النمساویة فیینا، أول مجموعة ضخمة ُمكت�َش�ف�ة م�ن 
مخطوطات البردي ُوجدت في الفیوم. وكان أحد تجار 
المفروشات العاملین بالقاھرة قد اش�ت�رى أك�ث�ر م�ن 
عشرة آالف بردیة وبعض ال�ن�ص�وص ال�م�خ�ط�وط�ة 

، م�ن�ھ�ا م�ا ی�زی�د ع�ل�ى 1880على الكتان نحو سنة 
ثالثة آالف بردیة مكتوبة باللغة العربیة، وف�ي س�ن�ة 

، نُقلت ھذه البردیات إل�ى ف�ی�ی�ن�ا، وف�ي ال�ع�ام 1882
ال�ت��ال��ي ُع�رض��ت ل��ل�ج��م��ھ��ور، ق��ب��ل أن یش��ت��ری��ھ��ا 
األرش��ی��دوق رای��ن��ر وی��ھ��دی��ھ��ا إل��ى األك��ادی��م��ی��ة 

 اإلمبراطوریة للعلوم األلمانیة.
یرجع تاریخ معظم البردیات في ذروتھا إلى ما ب�ی�ن 
القرن األول والقرن ال�راب�ع ق.م، وح�ت�ى ال�وص�ول 
للقرن السابع عشر متمثال في بعض المواد ال�ق�ل�ی�ل�ة 
ذات قیمة ضئیلة، تم تجمیع ھذه ال�ب�ردی�ات أوال ف�ي 

أوائل القرن العشرین عن طری�ق ال�راھ�ب األل�م�ان�ي 
 1923كارل، الذي قام بنشرھا في مج�ل�دی�ن ع�ام�ي 

. ودمر مجلد ثالث (ی�ح�ت�وي ع�ل�ى نص�وص 1931و
وتعدیالت جدیدة) اثناء تفجیر الیبزیك خالل ال�ح�رب 
العالمیة الثانیة، أما عن التعدیالت فق�ام ب�ھ�ا ب�ع�ض 
الرھبان في نسخ قلیلة خالل محاوالت التجمیع، عف�ا 
الزمن عل�ى ت�ل�ك ال�ت�ع�دی�الت ف�ي ال�وق�ت ال�ح�ال�ي، 
وأنشأت لھا قاعدة بیان�ات ونش�رت ف�ي ال�ع�دی�د م�ن 

 الفھارس والقوامیس.
یعتبر الع�دی�د م�ن ق�ط�ع ورق ال�ب�ردي ع�ب�ارة ع�ن 
مقتطفات متجزأة، مما یمكن أن ندعوھا كتب س�ح�ر، 
ودائع معرفة غامضة، وأسرار ص�وف�ی�ة، م�ا ی�م�ك�ن 
معرفتھ ھو أن تلك الكتب مصنفھ إلى فئتین كبیرتین: 
األولى ھي مجموعة من تعویذات وكتاب�ات س�ح�ری�ة 
مجمعة من قبل علماء مختصین في التجمیع، إما من 
أجل اھتمامات أكادیمیة، أو من خ�الل ص�ف دراس�ي 
عن السحر، واألخرى كانت ب�ع�ض أع�م�ال الس�ح�رة 
الرحالة، والتي تحتوي على ذخیرتھم من التعوی�ذات 
والصیغ لجم�ی�ع ال�م�ن�اس�ب�ات، وف�ي ال�غ�ال�ب ك�ان�وا 
السحرة أقل شأنا مھتمین بالمشاھد من أجل المت�ع�ة، 
وذلك على خالف السحرة المص�ری�ی�ن ال�ت�ق�ل�ی�دی�ی�ن، 
الذین كانوا أع�ل�ى ش�أن�ا وق�دم�وا االح�ت�رام ل�ط�ب�ق�ة 
الرھبان، تحتوي الصفحات على تعویذات ووص�ف�ات 

وصیغ وصلوات، تتخللھا بعض الكل�م�ات الس�ح�ری�ة 
المكتوبة باختصار، مع بعض االختصارات ل�ل�ص�ی�غ 
الشائعة، ت�م�ت�د ت�ل�ك األس�ح�ار م�ن ك�ون�ھ�ا دع�وات 
صوفیة مثیرة لإلعجاب آللھة ال�ظ�الم والش�ی�اط�ی�ن، 
إلى عالجات شعبیة وخدع بصریة، ومن لعنات فتاكة 
غیر ع�ادی�ة، إل�ى ط�ال�س�م ح�ب، وع�الج ل�ل�ض�ع�ف 

 الجنسي وبعض األمراض الطبیة القلیلة.
تتشابھ تركیبات الكلمات والجمل، في بعض الحاالت، 
بشكل یثیر الدھشة م�ع ت�ل�ك ال�م�وج�ودة ف�ي أل�واح 
اللعنة أو التعاویذ المتص�ل�ة، أو ك�ت�ل�ك ال�ت�ي ت�وج�د 
مدونة على شقفة م�رس�وم�ة وت�م�ی�م�ة وق�وال�ب م�ن 
الرصاص، ونظرا إلى أن بعض تل�ك األل�واح ی�رج�ع 
تاریخھا إلى وقت قریب من القرن الرابع ق.م، وت�م 
إیجادھا في أماكن بعیدة عن بعض�ھ�ا ك�أث�ی�ن�ا، آس�ی�ا 
الصغرى، روما، وصق�ل�ی�ة، ك�م�ا وج�دت ف�ي مص�ر 
أیضا، فھذا یقدم درجة من االستم�راری�ة. وی�ف�ت�رض 
أن ب�ع��ض ال��م�الح��ظ�ات ال�م�وج��ودة ف��ي ال��ب�ردی��ات 
السحریة الیونانیة، ل�ن تص�ب�ح غ�ی�ر ق�اب�ل�ة ت�م�ام�ا 

  للتطبیق في
األبحاث التي تخص العالم إل�ى ال�ی�ون�ان�ي ال�الت�ی�ن�ي 

 الواسع.
كتبت البردیات السحریة الیونانیة على أساس دیانة، 
یظھر فیھا توافق المعتقدات بشكل متقن وذلك بتأثیر 
دی��ن��ي ی��ون��ان��ي، ومص��ري، وی��ھ��ودي، وب��اب��ل��ي، 

-ومس�ی�ح�ي، ال�ذي ول��دت�ھ ب��ی�ئ�ة مص��ر ال�ی��ون�ان�ی��ة
الرومانیة الفریدة، وھذا ال�ت�واف�ق ب�ی�ن ال�م�ع�ت�ق�دات 
الدینیة یظھر في البردیات بعدة طرق، عادة ما یمنح 
الریاضیین األولمبیین سمات�ھ�م م�ن ق�ب�ل ن�ظ�رائ�ھ�م 
المصریین، وبالتناوب یمكننا مالحظة ذلك من خ�الل 

بعض اآللھة المصریة التي یشار إل�ی�ھ�ا ب�أس�م�ائ�ھ�ا 
الیونانیة. بداخل ذلك النشاز من التأثیرات الثقافیة ما 
زال یمكن رؤیة بعض المواد من الیونان التق�ل�ی�دی�ة، 
وربما یمكننا تمیی�ز ب�ع�ض ال�م�ظ�اھ�ر ال�ت�ي یس�ھ�ل 

ع�ن ت�ل�ك  «ال�دی�ان�ة الش�ع�ب�ی�ة»الوصول إلیھ�ا م�ن 
المحفوظة في النصوص األدبیة األساسیة. ف�أح�ی�ان�ا 
نري اآللھة الیونانیة بمنظور جدید، فتظ�ھ�ر أح�ی�ان�ا 
كآلھة شیطانیة، وال أخالقی�ة، وم�ن ال�ع�ال�م الس�ف�ل�ي 
أكثر منھا أولیمبیة، تنحدر من تراث م�ظ�ل�م، وغ�ی�ر 
الئق، غیر معتادین علیھ، وبدون شك جزء م�ن ھ�ذا 
یأتي من تأثیر الدیانة المصری�ة، ال�ت�ي ن�ج�د ض�م�ن 
عناصرھا المعتادة عبادة الحیوان، ورھبة كل ما ھ�و 
إالھي، وعلى حد سواء ن�ج�د أن س�ی�اق ال�ن�ص�وص 
الدینیة یجعل من تلك اآللھة المشؤمة ش�ی�ئ�ا م�الئ�م�ا 

  واعتیادیا.
أما مخطوطات نجع حمادي أو مكتبة ن�ج�ع ح�م�ادي، 
ھي مجموعة من النصوص الغنوصیة التي اكتش�ف�ت 

 1945بالقرب من نجع حمادي في صعید مصر سنة 
م. تتألف تلك المخط�وط�ات م�ن اث�ن�ي عش�ر ب�ردی�ة 
وجدھا مزارع یدعى محمد السّمان مدفونة في ج�رار 
مغلق�ة، اش�ت�م�ل�ت ت�ل�ك ال�م�خ�ط�وط�ات ع�ل�ى اث�ن�ی�ن 
وخمسین مقالة معظمھا غنوصیة، ولكنھا اش�ت�م�ل�ت 
أیًضا على ثالثة أعمال ت�ن�ت�م�ي إل�ى م�ت�ون ھ�رم�س 

وترجمة جزئیة لكتاب ال�ج�م�ھ�وری�ة ألف�الط�ون. ف�ي 
مقدمتھ لك�ت�اب�ھ أش�ار ج�ی�م�س روب�ن�س�ون أن ھ�ذه 
المخطوطات قد تنتمي إلى دیر القدیس باخوم القریب 
من المنطقة، ودفنت بعد أن أدان الب�اب�ا أث�ن�اس�ی�وس 
األول استخدام الكتب غیر الكنسیة في خط�اب�ھ ل�ع�ی�د 

م، أثّر اك�ت�ش�اف ھ�ذه ال�ن�ص�وص  367الفصح سنة 
بشكل كبیر على الدراسات الحدیثة حول الم�س�ی�ح�ی�ة 

 األولى والغنوصیة.
كتبت تلك المخطوطات باللغة القب�ط�ی�ة، وی�ع�د أب�رز 
محتویاتھا نسخة من إنجیل توما، التي تعد ال�ن�س�خ�ة 
الوحیدة المكتملة من ھذا اإلنج�ی�ل، ب�ع�د اك�ت�ش�اف�ھ�ا 
اعتمد الباحثون أجزاء األقوال المنسوبة لیسوع التي 

م ال��م��ع��روف��ة ب��ب��ردی��ة  1898اك��ت��ش��ف��ت س��ن��ة 
أوكس��ی��ری��ن��خ��وس األول��ى، وق��ارن��وا م��ح��ت��وی��ات 
المخطوطات باالقتباسات ال�م�وج�ودة ف�ي ال�م�ص�ادر 
المسیحیة التي ترجع إلى عصور المسیحیة األول�ى، 
كما ربطوا تلك النسخة من إن�ج�ی�ل ت�وم�ا ب�ال�ن�س�خ�ة 
الیونانیة األصلیة الناقصة، ترجع تلك الم�خ�ط�وط�ات 
إلى ال�ق�رن�ی�ن ال�ث�ال�ث وال�راب�ع ال�م�ی�الدی�ی�ن، وھ�ي 

 محفوظة اآلن في المتحف القبطي في القاھرة.
أما بردیات برلین تُعرف أیًضا باسم بردی�ات ب�رل�ی�ن 
العظمى، وھي إحدى أوراق البردي المصریة الطبیة 
القدیمة المھمة وأحد المصادر األساسیة للریاضی�ات 
والطب في مصر القدیمة، وتعالج بعض مح�ت�وی�ات�ھ�ا 
موضوعات مثل تحدید النسل واختبارات الخص�وب�ة، 
بما في ذل�ك أول ت�وث�ی�ق م�ع�روف بش�أن إج�راءات 
اختبار الحمل، تشیر إحدى البردیات إل�ى مس�أل�ت�ی�ن 
ریاضیتین موجودتین في البردیة، إلى أن المصریین 
القدماء كانوا یعرفون نظریة فیثاغ�ورس ب�اإلض�اف�ة 

  إلى أنھا تحتوي على أقدم حل لمعادلة تربیعیة.
اكتشفھا جوزیبي باساالكوا ف�ي س�ق�ارة ف�ي مص�ر، 

وأودع�ھ�ا  1827وحصل علیھا ملك ب�روس�ی�ا ع�ام 
متحف برلین، حیث ال تزال تقبع ھناك، ویع�ود ن�م�ط 
الكتابة الذي كان سائًدا في عھ�د األس�رة ال�م�ص�ری�ة 

 1350التاسعة عشر، ویعود تاریخھا إلى الفترة بین 
قبل المیالد، وقد درس أوراق ال�ب�ردي ف�ي  1200و

البدایة بروغش، ولكنھا ترجم�ت ونش�رت ع�ل�ى ی�د 

. وال تتوف�ر م�ن�ھ�ا س�وى 1909والتر رزینسكي عام 
الترجمة إلى األلمانیة، وتتكون أوراق ال�ب�ردي م�ن 
أربع وعشرین صفحة من الك�ت�اب�ة. وی�ع�ت�ق�د ب�ع�ض 
المؤرخین أن أوراق البردي ھ�ذه ك�ان یس�ت�خ�دم�ھ�ا 

  جالینوس في كتاباتھ.
ویوجد أیضا بردیات بروكلین، تتألف من م�ج�م�وع�ة 
لفائف من أوراق البردي مقسمة إلى جزأین، وی�ق�در 

س�م. وت�ع�د ھ�ذه  27×  175إجمالي طولھا بحوالي 
المخطوطة م�ج�م�وع�ة، یش�رح ال�ج�زء األول م�ن�ھ�ا 
بشكل منھجي عدًدا من الثعابین المخ�ت�ل�ف�ة، ویص�ف 
الجزء الثاني عالجات مختلفة للدغات األفاعي، ك�م�ا 
یتضمن المخط�وط أیض�ا ع�الًج�ا ل�ل�دغ�ات ال�ع�ق�رب 
ولدغات العنكبوت، ویعود تاریخ لفائف البردي إل�ى 

ق�ب�ل ال�م�ی�الد أي ف�ي  330و 660الفترة بین عامي 
عھد األسرة المصریة الثالثین تقریبًا، ومع ذلك، فإن 
النص قد كتب بالطریق�ة ال�ت�ي ك�ان�ت دارج�ة أث�ن�اء 
الدولة الوسطى، وھو ما ق�د یش�ی�ر إل�ى أن أص�ل�ھ�ا 

 یعود إلى األسرة المصریة الثالثین.
وتعتبر بردیات أبو صیر ھي أكب�ر اك�ت�ش�اف�ات ورق 
البردي حتى اآلن، من عص�ر ال�دول�ة ال�ق�دی�م�ة ف�ي 
مصر القدیمة. وتم اكتشاف أولى البردیات ف�ي ع�ام 

في معبد أبو غراب بالقرب من قریة أبو صیر  1893
شمال مصر، وتؤرخ أصولھا إلى القرن ال�راب�ع ق�ب�ل 

المیالد تق�ری�بً�ا خ�الل عص�ر األس�رة ال�خ�امس�ة ف�ي 
مصر، مما جعلھا أیًضا من أقدم ال�ب�ردی�ات ال�ب�اق�ی�ة 
حتى اآلن بالرغم من أن آثارھا المتبقیة بالیة بش�دة. 
وتم بعد ذلك اكتشاف عدد كبی�ر ألج�زاء أخ�رى م�ن 

 مخطوطات في المنطقة.
القسم الوثائقي یشكل الجانب األھم، وان فرعا بعینھ 
من ھذه الفترة من تاریخ مصر، تتناول أساسا تاریخ 
اإلمبراطوریة الرومانیة، التي لم تك�ن مص�ر واح�ده 

 من والیاتھا، (وان كانت والیة مھمة من غیر شك
خاصة في خ�الل ف�ت�رة ال�ق�رون األول�ى م�ن ت�اری�خ 
اإلمبراطوریة)، لذلك جاءت أحادیث ھذه ال�م�ؤل�ف�ات 
عن مصر مجزئة عابرة أو ضمنیة، دون ت�خ�ص�ی�ص 
أو تفصیل، ومن ناحیة أخرى فان ھذه ال�ق�ل�ة وع�دم 
التخصیص في كتابات المؤرخین عن مصر، یقابل�ھ�ا 
في مجال الوثائق البردیة وفرة وتن�وع وغ�زارة ف�ي 
المادة، وتفصیل یل�ق�ى أض�واء ك�اش�ف�ة ع�ل�ى ش�ت�ى 
ج��وان��ب ال��ن��ظ��م اإلداری��ة وال��ق��ان��ون��ی��ة، واألح��وال 
االقتصادیة والحیاة االجتماعیة والثقافی�ة ف�ي مص�ر 
في تلك الفترة، والواقع إن أھمیة ال�وث�ائ�ق ال�ب�ردی�ة 
الیونانیة التي جادت والتزال تجود بھا ارض مص�ر 
ال تقتصر على الفترة الرومانیة، وإنما تمتد إل�ى م�ا 
قبلھا من الفترة البطلمیة، وم�ا ب�ع�دھ�ا م�ن ال�ف�ت�رة 
البیزنطیة، بل إلى بدایات الحكم العرب�ي ف�ي مص�ر، 
 أي أنھا بھذا تغطى فترة زمنیة تربو على األلف عام.
تعتبر بردیات أبو صی�ر ھ�ي م�ج�م�وع�ة م�ن أوراق 
البردي اإلداریة، الت�ي ی�رج�ع ت�اری�خ�ھ�ا إل�ى عص�ر 
األسرة الخامسة. وتم ال�ع�ث�ور ع�ل�ى ال�ب�ردی�ات ف�ي 

مجمعات المعبد للملك نفر إر والملك�ة خ�ن�ت ك�اوس 
الثانیة، ومن االكت�ش�اف�ات األك�ث�ر أھ�م�ی�ة ل�ل�وث�ائ�ق 
اإلداریة منذ عصر ال�دول�ة ال�ق�دی�م�ة، ف�ھ�ي ت�ع�ط�ي 
معلومات مفصلة عن تشغیل معبد ال�ج�ث�ث ال�م�ل�ك�ي، 
وتشمل جداول نوبات العمل ل�ل�ك�ھ�ن�ة، وق�وائ�م ج�رد 
معدات المعبد، وقوائم العروض الیومیة ل�ل�م�ع�ب�دی�ن 
الشمسیین في أبو غراب شمال أبو صیر، فضالً ع�ن 
الخطابات والتصاریح، وتضم تلك اآلثار بقایا الثنتین 
م��ن ال��ك��ت��اب��ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة، ال��م��ق��دم��ة م��ك��ت��وب��ة 
بالھیروغلیفیة المصریة وتبدأ بتاریخ (كان یعبر عن 
التواریخ في ذلك الوقت بعدد الماش�ی�ة)، یش�ی�ر إل�ى 
عھد الملك جد كا رع أسیس، وب�ال�ت�ال�ي ت�ع�ود ھ�ذه 
المخطوطات إل�ى أواخ�ر عص�ر األس�رة ال�خ�امس�ة، 
والبردیات الباقیة مكتوبة ف�ي أع�م�دة م�ق�س�م�ة إل�ى 
ثالث قوائم أفقیة، األولى تس�رد ال�ت�واری�خ وأس�م�اء 
المسؤولین، والثان�ی�ة تس�رد أس�م�اء ال�م�س�ت�ل�م�ی�ن، 
والثالثة تسرد نوع قطع الل�ح�م ال�ت�ي ی�ت�م إم�دادھ�ا، 
ی��ل���خ���ص ال���ن���ص ع��ل���ى ال���ی��م���ی���ن ال��م���ك���ت���وب 

 حصص الحبوب.  بالھیراطیقیة
 المصدر:

 تاریخ البردیات
محاضرات في أوراق البردي العربیة ادوال�ف ج�رو 

  ھمان

  2/ادي  
  62أیام زمان الجزء 

 لسویداإعداد: بدري نوئیل یوسف/
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وعندما نتحدث عن البش�ر، تس�ت�دع�ي  ذاك�رت�ن�ا ال�م�ل�ی�ئ�ة 

بالذكریات التعی�س�ة أش�خ�اص�اً ش�ارك�ون�ا س�اع�ات ال�م�ح�ن 

الطویلة، وأوقات الف�رح ال�ق�ل�ی�ل�ة  وزرع�وا الس�ع�ادة ف�ي 

أرواحنا المثخنة بالجراح ، تلك السعادة  ال�ت�ي قُ�ت�ل�ت  م�ع 

 سبق اإلصرار والترصد علي ید جھات متعددة ...

ربما عزیزي القارئ لم تتح لي الفرصة ألحدثك عن قریت�ي 

التي عشت فیھا سنوات الطفولة  والتي تسمى " ال�ك�ف�اح" 

وھي بلدة  متطورة إل�ي ح�د ك�ب�ی�ر وال�ن�اس ف�ی�ھ�ا ت�ح�ت�ل 

مالمحھم الطیبة وی�ج�رى ف�ي دم�ائ�ھ�م ال�ك�رم  ،أح�الم�ھ�م 

بسیطة كأغلب سكان المحروسة وفي حقیقة األمر ال أعرف 

سبب تسمیة بلدتي بالكفاح، ربما شارك أھلھا القدم�اء أح�د 

الزعماء في نضالھ ضد محتل ما ، وھذا ال�زع�ی�م ب�ال�ت�أك�ی�د 

لیس سعد زغلول وال أحمد عرابي ، واألخی�ر ع�ن�دم�ا ھ�زم 

نتیجة الخیانة أط�ل�ق�وا ع�ل�ي ث�ورت�ھ ھ�وج�ة ع�راب�ي ن�ع�م 

 فالمھزوم دائما وأبداً "ماحدش بیسمي علیھ " 

وما دمنا أتینا علي ذكر عرابي ، ف�ع�راب�ي ع�اش الس�ن�وات 

األخیرة من عمره وحیداً في منزلھ بالقاھرة ، وعندما م�ات 

لم یمشي في جنازتھ إال عدد قل�ی�ل م�ن األش�خ�اص وك�ل�م�ا 

مرت جنازتھ علي أحد سأل عن صاحبھا ....ف�ی�ق�ول�ون: ل�ھ 

 عرابي فیقول :

 "ھو  لسھ عایش "  

المھم عزیزي القارئ وحت�ى ال أھ�در وق�ت�ك ال�ث�م�ی�ن ف�ي 

صغري كنت شغوفاً بكرة القدم وال أعرف إذا ك�ن�ت م�م�ی�زاً 

في تلك اللعبة أم ال ، ولكني كن�ت أف�رض ش�روط�ي  ألن�ي 

كنت صاحب الك�رة ، وف�ي ع�ال�م الص�غ�ار ص�اح�ب ال�ك�ره 

یفرض شروطھ وأستمر الحال علي ما ھو ع�ل�ی�ھ، إل�ي أن 

 ندھتني نداھة الكتابة التي وجدت فیھا بعض المتسع.

درست في مدارس قریتي مراحل  التعلیم األول�ى، ث�م ب�ع�د 

ذلك انتقلت لدراسة التاریخ في كلیة اآلداب ب�ج�ام�ع�ة ع�ی�ن 

شمس بالقاھرة والمثیر أن جامعة عین شمس م�ق�رھ�ا ف�ي 

حي العباسیة ولیس في حي  عین ش�م�س، ب�ی�ن�م�ا ج�ام�ع�ة 

القاھرة مقرھا في محافظة الجیزة ... ھذا حت�ي ال ت�ت�وق�ف 

 عند األسماء كثیراً 

 

أنتبھ السیارة ترجع إلي الخلف .... كلما سمعت ھذا التنب�ی�ھ 

من سیارة ما، تذكرت علي الفور الوطن العربي الذي أدم�ن 

الرجوع إلي الخلف ، وتجاوز مرحلة القاع إلي م�رح�ل�ة م�ا 

بعد القاع ، نعم عزیزي القاريء  لم یستفید م�ن ال�ت�ج�ارب 

السابقة ألوطان اندثرت من الوجود  وبالد تالشت من ع�ل�ي 

الخارطة كانت لدینا فرصة ذھبیة في ربیعنا العربي، ولكنن�ا 

 أھدرنھا ،وھذا اإلھدار 

كان نتیجة تأید شریحة كب�ی�رة م�ن ال�م�واط�ن�ی�ن ل�ل�ث�ورات 

المضادة بحجة أن ثورات الربیع العربي ل�ی�س ل�ھ�ا م�ردود 

 علي المواطن وخصوصاً في الجانب االقتصادي

وطبعاً لو أن الشعب الفرنسي في الجیل الذي عاصر الث�ورة 

فكر بھذه الطری�ق�ة ل�رأی�ن�ا ف�رنس�ا ال�ی�وم ج�م�ھ�وری�ة م�ن 

جمھوریات الموز، ودولة من دول الع�ال�م ال�ث�ال�ث ول�ك�ن�ھ�م 

تحملوا تبعات الثورة ودافعوا ض�ری�ب�ة ال�ح�ری�ة، ف�ت�ق�دم�ت 

  .فرنسا وأصبحت من دول العالم األول

ا ا     ب ا  
 )قراءة جدیدة في دیوان (العصافیر التحب الرصاص 

 للشاعر عدنان الصائغ                                    
 
 قراءة ومتابعة/ رزاق مسلم الدجیلي/العراق

 
  

بالتاكید ربَّ سائل یسأل لماذا ھذا الدیوان مرة اخرى وقد م�ر 
)، ع�ام اي ٣٧علیھ اكثر من ثالثة عقود خلت وبال�ت�ح�دی�د (

عن دار الشؤون ال�ث�ق�اف�ی�ة ال�ع�ام�ة، ل�ك�ن  ١٩٨٦صدر عام 
قصائده مازالت طریة یانعة مخضرة دائما واب�دا ف�ي ح�ی�ات�ن�ا 
التي اتعبتھا الحروب وال�م�ش�اغ�ل وال�م�ص�اع�ب ال�م�ت�ت�ال�ی�ة، 

بكل ش�وق   عصافیر عدنان الصائغ العاشقة للحیاة والھارعة
والھدوء مع   الى اعشاشھا ترید االطمئنان والشعور بالراحة

صغارھا في كل وقت وآن، ولوتت�ب�ع�ن�ا قص�ائ�د ھ�ذا ال�دی�وان 
لرأینا بانھا تحاكي الحیاة الحاضرة بكل تناقضاتھا على الرغم 
من مرور ھذه السنین الطویلة، ل�ق�د ك�ت�ب الش�اع�ر قص�ائ�ده 

ج�م�ی�ع�ا، ای�ام ك�ان   بحبر الدم في ایام عصیبة م�رت ع�ل�ی�ن�ا
یشاغلنا فیھا الحزن وااللم والشجن المر، اتذكر حینھا عندما 
كنا نسیر معا في ش�وارع ال�ك�وف�ة ف�ي اج�ازات�ن�ا ك�ی�ف ك�ان 
الصائغ یحزن لعصفور حزین او ق�ب�رٍة م�ازال�ت ت�ف�ت�ش ع�ن 
صغارھا وسط غبار الح�روب ال�ت�ي ت�وس�م�ت ف�وق ج�ل�ودن�ا 
ونفوسنا وشبابنا الذي ارھقتھ االیام واتعبتھ السنین، انا ھ�ن�ا 
اتذكر تلك االیام العصیبة وعمرن�ا ال�ذي ض�اع س�دى ف�ی�ھ�ا، 
اتذكر اھداء الدیوان عندما خطھ بیده شاعرنا الصائغ، ویقول 
فیھ (صدیقي الشاع�ر ال�ط�ی�ب رزاق مس�ل�م، ھ�ذه عص�اف�ی�ر 
احالمنا الھاربة من عصر الرصاص والعنف وال�رم�اد ع�لّ�ھ�ا 
تجد فوق غصن قلبك االخضر مأوى لھا... ولي)، ومن موقع 
الجمال والحب والعشق االبدي لمحراب الح�روف وال�ق�ص�ائ�د 
والقراءة الدائمة اقول لصدیق درب االدب والشع�ر وال�ث�ق�اف�ة 

الصائغ، یارب الصحة وتمام العافیة والشب�اب ال�دائ�م   عدنان
وانت مازلت تتحفنا بكل جدید وآخ�رھ�ا دی�وان(ن�رد ال�ن�ص)، 
واقول ایضا ان قصائد ھذا ال�دی�وان م�ازال�ت ال�ى االن ن�دی�ة 
غضة طریة بكلماتھا وعنفوانھا وسج�ی�ت�ھ�ا ال�ج�م�ی�ل�ة،وك�م�ا 

) قص�ی�دةم�ن�ھ�ا، اق�ط�ار، ٣٢ذكرت ان الدیوان یحتوي على (
ساحة میس�ل�ون، م�رای�ا ال�وھ�م، ن�ج�م�ة، اح�ت�راق�ات ال�ق�م�ر 
الم�ش�اك�س، ذل�ك ال�ب�ك�اء ال�ج�م�ی�ل، أم�واج، أح�زان ع�م�ود 
الكھرباء، المدی�ن�ة، وغ�ی�رھ�ا ف�ف�ي قص�ی�دة(ت�داع�ی�ات رج�ل 

 حزین) یقول الصائغ فیھا مخاطبا من یحب بعشق
كبیر ومحبة التوصف عابرا كل ھم�وم ال�دن�ی�ا م�ن اج�ل م�ن 

 یحب حین یقول؛
 كل ھمومك.. تغرق
 كل حروفك.. تغرق

 كل خرائط قلبك.. تغرق
 حین تكون أمام عیون امرأٍة زرقاء
 فالیطفو فوق الساحل غیر جنونك

 والزبد االزرق
 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

احتراقات القمر المشاك�س ی�ن�ق�ل ل�ن�ا قص�ی�دت�ھ   وفي قصیدة
 وكأنھا كتبت تواً حین یقول؛

 في اللیل
 كانت نجمةُ القلق الشریدةِ 

تقتفي خطوي الى ال�ب�ی�ت ال�ت�ي م�ن�ح�ت دم�ي ھ�ذا ال�ت�وھ�ج 
 والجنون

 كانت تقاسمني التسكع في الطریقْ 
 ....حتى تعبْت، 

 ....ستتركني وحیداً 

ب��ی��ن ن��اف��ذٍةتض��يُء، وزھ��رٍةح��م��راء ت��ذب��ُل... ب��ی��ن ق��ل��ب��ي، 
 ...والقصیده ْ

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وفي مقطع من قصیدة لیست ھي مرثیة... لي نق�رأ ال�م�ق�ط�ع 

 االخیر منھا
 إذا ماتعبَت من الوھم

 أو أتعبتك دروب الزمان
 ..إذا شتّتَك النساءُ 

 ..واألصدقاءُ   إذا رفضتَك الجرائد ُ
 ...إذا ماتذكرَت إنك

 بیتاً شرشفاً -االن-التملك
 فنْم.. في عراِء الرصیفْ 
 التحْف حلمَك الشاعريَّ 

 وال تستدْن حلماً أو سریراً ذلیالً 
 من االخرین

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وفي قص�ی�دة(ان�ط�ف�اء) ی�ع�ود ش�اع�رن�ا وب�رغ�ب�ت�ھ ال�ع�ن�ی�ف�ة 
لألصدقاء والحیاة ككل رغم صعوبتھا وھ�و م�ازال ق�وی�اً ن�داً 

نعیشھا حتى في قصائده االخ�ی�رة   لكل قساوة ھذه الدنیا التي
وكلماتھ في دیوانھ(نرد النص) فما اشبھ الیوم بالبارحة حی�ن 

 یقول؛
 رغبةٌ عارمةْ 
 لذةٌ من جنونْ 

 وانكساِر مرایا ..
 رغبةٌ كالھاِث على جسٍد أو حجرْ 

 لذةٌ كالنصالْ 
 ھكذا، والدقائُق جمرْ 

 ھكذا، والشوارُع خالیةٌ من خطى امراةٍ 
 أو ظاللْ  ..

 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
وفي قصیدة اخرى(تمرین لكتابة قصیدة)، كتبھا الى ص�دی�ق�ھ 
ورفیق دربھ الطویل الشاعر ع�ب�د ال�رزاق ال�رب�ی�ع�ي، وھ�م�ا 
مازاال یكتویان بنار الشعر والقصیدة وااللم الطویل في خض�مِّ 

 ھذه الدنیا عندما یقول فیھا؛
 في اللیل احصیُت التأوه، ألف آه

 في اللیل احصیُت النقودَ 
 وكنِت مدھشةً بفستان التوھِج والتغنجِ 

، لالضواء  تبسمین لوجھي المصفرِّ
 ....للكھل الثريّ 

 وترقصین
 یاصاحبي ماذا جنیَت من القصیدة-)

 غیر ھذا الفقِر، والسفِر المبكِر، والجنون
 ماذا جنیَت من النساء

أوكلما أحببت اخرى صادفتَك على الرصیف نسیت انك ج�ائ�ٌع 
 ومشتتٌ 

 (!...ونسیت انَك دون بیتْ 
 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

ع�ل�ى   ھكذا اتحفنا عدنان الصائغ بقصائده وھو م�ازال ی�ئ�نُّ 
العراق في غربتھ الطویلة عاشقا متمردا في سبیل ال�ق�ص�ی�دة 

 .التي یحبھا ویعشقھا منذ خمسة عقوٍد خلت
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أحیي صدیقي االستاذ سمیر أبو الھیجاء ع�ل�ى 
نشاطاتھ وجھوده التي تُعتبر ك�ن�زا م�ھ�م�ا ف�ي 
ثقافتنا وتراثنا الفلسطیني حیث ی�وث�ق روای�اٍت 

 1948وشھاداٍت حیٍة عن نكبة شعبنا في ع�ام 
وما قبل أیضا، وبھذه المھمةِ یدحُض الكثیَر من 
�ر ش�ع�بَ�ا م�ن  روایات من احتل واغتصب وھ�جَّ
أرضھ ووطنھ . فالكاتب وال�ب�اح�ث س�م�ی�ر أب�و 
الھیجاء یقدم لنا في ثماني كتٍب من اص�دارات�ھ 
العشرِة (انا من ھناك ولي ذكریات، الترانسفیر 
المقنع، اللجوء القسري، إلى فلسطین، الش�ی�خ 
الصامد، عین حوض س�ت�ب�ق�ى تش�ھ�د، ح�راس 
الذاكرة، لما إم�ي ت�ح�ك�ی�ل�ي، ح�ك�ای�ة ص�م�ود، 
شموخ األحرار) شھاداٍت وروایاٍت انسانیة حیٍَّة 
لمرحلٍة تاریخیٍة عاشھا الشعب الفلسطیني قب�ل 

، والذي قام ب�زی�ارت�ھ�م 1948وخالل نكبة عام 
في عدد كبیر من مخیمات الل�ج�وء ف�ي األردن 
وقبرص وتركیا والضفة الغربیة وق�ط�اع غ�زة 
والداخل الفلسطیني، وكنت برفقتھ في أكثر من 
ثمانین بالمئة م�ن�ھ�ا ، ح�ی�ث وثَّ�ق روای�ات�ھ�م 
الشفویة كتابة وتسجیال مرئیًّا من زمن اللج�وء 
والشتات. ھذه الروایات ھي ت�ج�س�ی�ٌد وج�دان�ٌي 
لناٍس ھُم لیسوا أرق�ام�ا. ف�ك�ل ف�ل�س�ط�ی�ن�يٍّ ل�ھ 
حكایتُھ وروایتُھ الخاص�ةُ ب�ھ، وح�ی�اةُ الش�ع�ُب 
ال�ف�ل�س��ط�ی�ن�يُّ ھ�ي م�ج��م�وع�ةٌ م��ن ال�روای��ات 
والقََصِص ذاِت الط�اب�ِع االنس�ان�يِّ ال�ذي واج�ھ 

. 1948مصیرا قاس�ی�ا ج�دا ق�ب�ل وخ�الل ع�ام 
ویتأثر الكاتُب في روایاِت الالجئ�ی�ن ب�ت�ج�رب�ت�ھ 
الشخصیِة حیث عاش اللجوَء بع�د أن ھ�اج�رت 
عائلتُھُ من قریة عین حوض الواقعة على سفح 

ف�ي   جبل الكرمل الغربي مقابل البحر المتوسط
َوُول�د ف�ي ق��ری�ة ع��ی�ن ح��وض  1948ال�ع��ام 
بعد خمسة سنوات من تھجیر عائ�ل�ت�ھ   الجدیدة

من عین حوض ال�م�ھ�ج�رة، ح�ی�ث ت�ق�ع ع�ی�ن 
حوض أبو الھیجاء على تلة ال یفصلھا إال واٍد 
عن عین ح�وض ال�م�ھ�ج�رة. وھ�ذه ال�روای�اُت 
والشھاداُت الحیةُ تتحدُث عن مرحلٍة ت�اری�خ�ی�ٍة 

 .ف��اص��ل��ٍة ف��ي ح��ی��اة الش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ی��ن��ي
الموجودة ف�ي ال�روای�ات ع�اش�ت  فالشخصیات

ب�ظ�الل�ھ�ا ع�ل�ى  ال�ق�تالنكبة بالواقع، والنك�ب�ة 
 .مجمِل حیاة الناس جمیعُھُم

وینطلق أب�و ال�ھ�ی�ج�اء ف�ي روای�اِت م�ح�دث�ی�ھ 
بتقدیمھ عرضا مفصال لطریقة تھجیِر وترحی�ِل 
الناِس من مك�اٍن ال�ى م�ك�ان، ع�ن�دم�ا ان�دل�ع�ت 

. وكی�ف س�ك�ن ال�ن�اُس ف�ي  1948الحرُب عاَم 
العراِء بعیدا عن منازلھم ویذكُر قصةً من ت�ل�ك 
القََصَص الكثیرةَ التي یتداولھا ال�الج�ئ�ون ع�ن 
نس���وٍة ف����ق���دن أوالَدھ���ن خ���الَل رح���ل����ِة 

والھ�روِب م�ن ال�ح�رب. وف�ي ك�ت�اِب   التھجیرِ 
"اللجوء القسري" یذكُر الكاتُب عن الحاجة أم 
ریاض ابنة قریة ھوشة المھّجرة، وھي تتحّدث 
كیف أنھا حملت أخ�تَ�ھ�ا الص�غ�ی�رةَ ف�ي رح�ل�ِة 
العذاِب الطویلة، وقد توّجھ إلیھا والُدھا قائ�ال : 
"َولِك ارمیھا، شباب ماتوا، بتبكي على ب�ن�ت" 

 ؟
ویحدثنا الباحُث في كتابھ "أنا م�ن ھ�ن�اك ول�ي 
ذكریات" في روایة الحاج عبد الرحیم جابر من 
قریة قاقون المھجرة یقول :"'بعد عدة ھجماٍت 
وم��ع��ارَك دارت ب��ی��ن ال��ث��واِر وال��ع��ص��اب��اِت 
الصھیونیة، قرر الجیُش العراقيُّ إخالَء قریت�ن�ا 
من المدنیّین لحین االنتھاِء من المع�ارِك، وم�ن 
ثم عودتِنا، ورحلنا في البدایة إلى منطقة بی�ارة 
َحّجاج قرب راس العین، ومن ثم إلى جلجولیة، 
وحتى اآلن ال زلنا ننتظُر عودتَنا الت�ي وع�َدت�ن�ا 

 ."بھا الجیوُش العربیة

إلى فلسطین" یروي الحاج فض�ل " وفي كتابھ
الشیخ یعقوب من الرملة ویسكن مخیَم الحسین 

تنھی�دة م�ن   في األردن حیث یروي الكاتب بعد
الحاج فضل ویُتبعھا بقولھ : "كانت حیاة ملؤھا 
السعادة، كنا ثالثةَ أخوة وكان لكل واحد خمس�ةَ 
وثالثین دونٍم وكان لنا بن�ای�ت�ی�ن، أع�ود وأق�ول 
ألوالدي " الخطیة برقابكم ھذه األرض لنا مش 
للصھاینة ال تتنازلوا عن�ھ�ا " وی�ت�اب�ع ال�ح�اج 
فضل أنا خرجت مع أھلي كنا ثالثة رجال ن�ح�ن 
الیوم أكثر من مئة شخص وما في دینھ بتروح 

 ."ووراھا مطالب
ویكتب لنا أبو ال�ھ�ی�ج�اء ف�ي ك�ت�اب�ھ "ح�راس 

عن "محمد علي أسع�د أب�و ی�ح�ی�ى،   "الذاكرة
الملقب ب�الص�بّ�اری�ن�ی�ي، ال�ذي یس�ك�ن م�دی�ن�ة 

یقول في قصیدة نظ�م�ھ�ا   الرصیفة في األردن،
ُر شملت معالم صبارین  .... الُمَھجَّ

   قالوا تََصبِّر فقلُت الصبُر أضنانا"
 ُرحماك ربي فصبّارین َسلوانا                     

  َسلوا خیاًما سواُد اللیِل ساتُرنا
 البرُد زائُرنا والریُح تغشانا                      

   آه " فلسطین" عیَل الصبُر فانطلقتْ 
 "أحقاُدنا تبتغي ثاراِت "أقصانا                   

وحاء" منزلُھا**    داٌر لنا زاَن بـ" الرَّ
 وجاَدھا الغیُث أشكاال وألوانا                    

    یا موطنا أسبَل العینین موِجدةً 
ا وھْیمانا                         فارْقتُھُ یافعا َغرَّ

   وادي الخضیرة" ھل في الروِح بلبلةً "
 قد ِعْشُت فیك الھوى سھال وُغدرانا           

    عین الصالة" بھا العباُد ما ُسعدوا"
 ُمذ فارقوھا غدت للنحس میدانا              

    والشیُخ صبّاح والجمیُز َمْعلَُمھ
 راُس المطلِة" قد َدنا وما دانا                  

   درُب "اْلَمَحطٌّ" و"واُد التین" إن َسأال
 عنا أجابا كفى بُعًدا وھُجرانا                   

   أِحنُّ یا داُر للكانوِن یَُدفِّئُنا
 وللخراریف ماكنا وما كانا                         

   أِحنُّ للتِّْبِن للطّابوِن مخبُزنا
 أِحنُّ للطَّْرِش أبقاًرا وثیرانا                        

   یا" تیُن" یا "توُت" یا عكوُب إنَّ لنا
 عشنا ومتنا بصبارین عنوانا                     

ر موطني ولًھا      یا سارَي البرِق َذكِّ
 متى لقاٌء بھ نجتَّرُّ ِذكرانا                         

   یا ربُّ إنا ُحرمنا َمْھَد مْولِدنا
 فأجعل لنا من ثَراھا لَْحَد مثوانا"                 

ب�روای�ة   "وایضا في كتاب�ھ "ح�راس ال�ذاك�رة
الحاج موسى سعید موسى الِح�ن، م�ن م�دی�ن�ة 
اللد یسكن في قریة َجفنا قضاء رام هللا ، ی�ق�ول 
الحاج موسى : "وصل الیھود إلى حّي الجام�ع 
الكبیر وكنیسة الخضر، وانتشروا ف�ي وح�دات 
صغیرة حول الجامع والكنیسة، أخذوا یدخ�ل�ون 
ب�ی�وت ال�م�ن�ط��ق�ة ویُ�خ�رج�ون م�ن�ھ�ا الس�ك��ان 
ویُ�ح�ض�رون�ھ�م إل�ى داخ�ل ال�ج�ام�ع وس�اح�ت��ھ 
ال�واس��ع��ة، إل�ى أن ام��ت�ألت الس��اح��ة ب��م��ئ��ات 
األھالي، ك�ان ال�ج�و خ�ان�قً�ا وح�رارة ال�ط�ق�س 
عالیة، لذا أغ�م�ي ع�ل�ى ال�ك�ث�ی�ری�ن م�ن ش�دة 
الخوف والحرارة والعطش، فضالً عن ذلك كان 
الجن�ود ی�ط�ل�ق�ون ال�رص�اص ف�وق رؤوس�ھ�م 

 ."لتخویفھم
وف�ي ك�ت�اب "إل�ى ف�ل��س�ط�ی�ن" ی�ق�ول ال�ح��اج 
مصطفى أبو عواد من مخیم نور شمس قض�اء 
طولكرم أحد مھجري قریة صبارین یقول وھ�و 
یحمل مفاتیح بیتھ في صب�اری�ن " ب�ع�د ح�رب 
األیام الستة ذھبت م�ع أوالدي إل�ى ص�ب�اری�ن 
ومعي مفاتیح بیتنا لكن ل�م ن�ج�د اال ال�ح�ج�ارة 

المترامیة وعرفتھم علیھا وشرب�ت م�ن ال�ب�ی�ر 
الّي خسف�ھ ال�ی�ھ�ود وزرت ال�م�ق�ب�رة وب�ك�ی�ت 

 "وصلیت ھناك
وفیما تَِرد قصةُ مفاتیِح المن�ازِل ال�ت�ي ح�م�ل�ھ�ا 
الالجئون عند رحلیھم عن منازلھم الع�ت�ق�ادھ�م 
انھم سیعودن الیھا خالل ایام واس�اب�ی�ع یش�ی�ر 

حیث یذكر "اح�دھ�م�ا   الكاتب الى اشیاء اخرى
بیده رشمة الفرس المصن�وع�ة م�ن الص�وف.. 

 ”.واالخر على ظھره كیٌس من قمح او عدس
ھذه الروایات ھي قصص انسان�ی�ة ل�ك�ل م�ن�ھ�ا 
داللتھا عن الحب والحیاة والبؤس كان ابطال�ھ�ا 
ر م�ن أرض�ھ  شخصیات حملت ھموم شعٍب ھُجِّ

 .عنوة
"ھذه روایات البسطاء ال�ذی�ن اس�ت�ط�اع�وا أن 

ھي روایات ألك�ث�ر م�ن ” یواجھوا مكر التاریخ.
ر.  مئة وخمسین منكوب وُمَھجَّ

أما قي كتاب�ی�ھ ع�ن األس�رى ال�م�ح�رری�ن م�ن 
سجون االحتالل، كتاب حكایات صم�ود وك�ت�اب 
شموخ األحرار، فیتطرق الكاتب إل�ى ح�ك�ای�ات 
وروایات شفویة من أسرى تحرروا من األس�ر 
الصھیوني، وھم من جمیع فلسطین التاریخیة، 
ودارت ھذه ال�روای�ات الش�ف�وی�ة م�ن األس�رى 
حول األحداث التي صادفتھم في األس�ر، ك�ی�ف 
ومتى ولماذا تم االسر، ویتح�دث األس�رى ع�ن 
معاناتھم ومعان�اة أھ�ل�ھ�م، ف�م�ا م�ن ب�ی�ت ف�ي 

أسیر ف�ي األس�ر أو   فلسطین إال فیھ شھید أو
تحرر بعد عناء طویل، ویحتوي الكتابین ع�ل�ى 
إحدى وثمانین حكایة وروای�ة أس�ی�ر، ف�ك هللا 

 أسرھم جمیعا .
ف�ھ�و   أما كتابھ عین ح�وض س�ت�ب�ق�ى تش�ھ�د،

روایات شفویة عن عین ح�وض ق�ری�ة ع�ائ�ل�ة 
الكاتب المھجرة، والروایات جمعھا الكاتب م�ن 
رین من عائلتھ من ال�داخ�ل ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي  مھجَّ
والمخیمات في الض�ف�ة ال�غ�رب�ی�ة وف�ي األردن 

 وغیرھا.
فیما نقرأ في كتاب الشیخ الصامد، ع�ن س�ی�رة 
جده محمد عبد الرؤوف الذي ی�ع�ت�ب�ر م�ؤس�س 
عین حوض الجدیدة وكیف بدأ بتأسیس القری�ة 
الجدیدة على تلة مقابلة لعین حوض ال�م�ھ�ج�رة 
والتي بقی�ت ب�ی�وت�ھ�ا ح�ت�ى ال�ی�وم ویس�ك�ن�ھ�ا 
الصھاینة، والتي ال یفصلھا إال واٍد ع�ن ع�ی�ن 

 حوض المھجرة .
�ھ ألم�ھ ووس�م�ھ  وفي كتابھ األخیر ال�ذي خصَّ
تحت اسم (لما إمي تحكیلي) الذي یحتوي عل�ى 
مئٍة وست صف�ح�ات، م�ن ال�ق�ط�ع ال�م�ت�وس�ط، 
وسطَّره بالعامیة حسب ما حدثتھ والدتھ، یُھدي 
كاتبنا كتابھ ألمھ الذي أرضع�ت�ھ ل�ب�ن ال�م�ح�ب�ة 
وحب الوطن في غیاب األب الذي توفي وع�م�ر 
كاتبنا ثالث سنوات، وف�ي الص�ف�ح�ة ال�ت�اس�ع�ة 
یقول ال�ك�ات�ب "س�ن�ی�ن ط�وی�ل�ة عش�ت�ھ�ا وأن�ا 
أعتبرھا، أمي وأبي الذي غاب منذ زمن ب�ع�ی�د، 

فھي التي رعتني وإخوتي، منذ كانت َصبِیَّةً في 
ریعان شبابھ�ا، ھ�ي ال�ت�ي رس�م�ت األَم�ل ف�ي 
حیاتنا، ومھَّدت لنا الطریق لنعبر صعاب الحی�اة 
بدون أذى،" یُعبِّر الكاتب عما یجول في ص�دره 
من حب ألمھ فھي بالنسبة لھ كل شيء في ھذه 
الدنیا. وفي الصفحة الثانیة عشر یقول "ھ�ی�ك 
حكتلي إمي" حیث جلس بجوارھا وبدأت تسرد 
لھ روایتھا وقصتھا من ی�وم ُول�دت إل�ى ح�ی�ن 
كتابتھ ھذه السطور، عن عائلتھا وحیات�ھ�ا ف�ي 
قریة اجزم، ویذكر في الصفحة إحدى وعشرین 
روا أھلھا،  كیف احتل الصھاینة قریة اجزم وھجَّ
وكیف انتقلوا الى دالیة الكرمل ووعد الصھاینة 
لھم بالعودة بعد سبعة ایام، وفي الصفحة اثنین 
وعشرین یصف الكاتب كیف خیم الصمت عل�ى 
أمھ وتتنھد وتقول ""شو بِّدي أْح�ك�ي! َھ�ذوْل 
اْكثَْر ِمْن َسب�ع�ی�ْن ِس�نِ�ْة، ش�و َع�ْق�لِ�ي َدْف�تَ�ْر". 
ویتحدث االستاذ سمیر عن خطبة أمھ وعمرھ�ا 
ما زال ستة عشر سنة وزواجھا ووفاة زوجھ�ا 
وھي ابنة واحد وعشرین سنة وتق�ول "ك�ان�ت 
ھذیك الفترة أصعب فترة بحیاتي، وفي الصفحة 
السادسة والعشرین یذكر الكاتب وال�ده وك�ی�ف 
عاش في عین حوض ویأتي على ذك�ر م�ف�ك�رة 

وھ�ي  1949تخص والده وم�وس�وم�ة بس�ن�ة 
یومیات وأشعار لوالده ف�ي س�ن�ة ال�ن�ك�ب�ة وم�ا 
بعدھا، وتحدثھ أمھ بعد ذلك عن الحیاة الصعب�ة 
التي عاشتھا مع الع�ی�ل�ة وھ�ي ت�رب�ي أوالدھ�ا 

 35الثالثة في ب�ی�ت م�ن ق�ش، ف�ي الص�ف�ح�ة 
صمت  " یصف لنا الكاتب لحظات صعبة ویقول

رھیب، حبات من الدم�وع ت�ن�زل�ق م�ن ع�ی�ون 
الحاجة، فأندم اني بدأت بت�س�ج�ی�ل م�ذك�رات�ھ�ا، 
وبعد دق�ائ�ق ت�ت�م�ال�ك ن�ف�س�ھ�ا وت�ق�ول: بَ�ع�وْد 
ْوبََوّصي: ما ْتَجْوزوا بَن�اْت�ك�و ِوْوالْدك�و ْزغ�اْر، 

 .َھَذا ظُلُمْ 
ع�ن   ع�ن ام�ھ47ویضیف الكاتب في الصفحة 

كاْن ابو ْمِحّمد ْیِحْب قَراْیبُْھ، فَك�اْن  "حیاة العیلة
ْع  یِشْتِعْل بالُخْضرا وبِ�الّش�م�اْم، ِوْی�ج�ی�ْب ِوْی�َوزِّ
َعلى َخواتُھ ْوإِِخْوتُھ، وأنا ُكْنْت ابَعْث لََمْرْة َعّمي 
أَطَْعمیھا، وكانَْت َعالْقتي َمْعھا ْملیَحة؛ م�ا ك�اْن 
َمشاِكْل بینّنا، لكْن ما بِخال األِمْر من َزعالْت بیْن 
الَحماه ِوالِكنِّة؛ فَُكنِ�ْت داْی�م�ا اْس�تَ�ْس�ِم�ْح ِم�ْن�ھ�ا 

 ".فَتِْرضى َعنّي
وفي الصفحة الواحد والستین تتذكر الحاجة أم 
محمد " فاْتني انّي أْذُكْر انُّھ َعبدالرؤوف قَبِْل ما 
�فِّ�ة ال�َغ�ربِ�یِّ�ْة  یُْخطُ�ْب�ن�ي ك�اْن ْی�ع�ی�ْش ف�ي الضَّ
وبِالتّحدی�ْد ف�ي ال�ی�ام�ون، وك�اْن َم�ِع ال�ج�ی�ْش 
الِعراقي في ع�اَره ْوَع�رَع�َرْه، ھ�ی�ك َك�تَ�ْب ف�ي 
یَوِمیّاتُھ، وكانَت َعالْقتُھ َمْع أَخ�وه َع�ب�دال�َح�ل�ی�م 
َعالقَْة قَِویِّة، وَھَذا اللّي أْثبَتُھ بِكتاباتُھ اللّي بَ�یّ�ْن 
ْه بِالّمصاري، وِعْن�ْد  فیھا إنّھ عبدالحلیم كاْن ْیِمدُّ
ْزن�ا ْوَخ�لَّ�فِ�ْت م�ح�م�د  ما عاَوْد َع الِ�ْب�الْد ْوْت�َج�وَّ
وسمیر، َخلَّفَْت َمْرْة عبدالرحی�م بِ�ْن�ت�ی�ْن، فِ�ق�اْل 
عبدالرؤوف لََمْرْة اخوه: َھذوْل البَناْت َع�رایِ�س 
ْة، وك�ان َھ�َذا بَ�ِع�ْد  َالْوالدي إْن ظَْل بِال�عُ�ُم�ْر ِم�دِّ

 "ِسنِةْ  20َمماتُْھ ب
وفي الصفحة الثامنة والسبعین تقول الحاجة أم 
محمد "كاْن یوْم ُعرْس اْوالدي یوْم بُكْل الَح�ی�اْة 
بِالنِّْسبِْة إِلي، أْو قوْل ْبداْی�ْة ال�َح�ی�اْة، ألنّ�ا لَ�َح�ْد 
َھَذاْك الیوْم ُكنّا ْنناْم في ُغ�ْرفِ�ْة َوَح�ِدْة، ِوال�ی�وْم 
ْل  ُصْرنا ْنناْم ُكْل واَحْد في ُغُرْفتُْھ َمْع َمَرتُھ، وَألَوَّ
ة أنا صاْر إلي ُغُرفِة لَ�ح�ال�ي، فَ�ك�اْن ِص�ِع�ْب  َمرَّ
َعلَْي بِاألََوْل، لَِكْن م�ا اْزِع�لِ�ْت، ب�ال�َع�ك�ْس ُك�ْن�ْت 
فَرحانِة ْكثیْر ِألَنّي ُكْنْت عاْرفِ�ة إِنُّ�ھ َھ�َذا ال�ی�وْم 

 "جاْي، ومستَنیتُْھ، فَھاْي ُسنِّْة هللا في َخْلقُھْ 
في الصفحة الثالثة بعد المئة یسرد الكاتب ع�دة 
أقوال في حق والدتھ م�ن أق�ارب�ھ�ا وك�ل ی�دل�ي 

 . بدلوه عن حیاة الحاجة میسر
الكاتب لم یترك شیئا من حیاة أمھ وھي ت�ح�ك�ي 
لھ كل ما حدث مع�ھ�ا ط�ی�ل�ة ح�ی�ات�ھ�ا الس�ب�ع�ة 

 . والثمانین سنة، أمدَّ هللا بعمرھا
بوركت استاذنا وكاتبنا سمیر أبو الھیجاء عل�ى 

 . ھذا النشاط وتوثیق روایتنا الفلسطینیة
وأخیر نقول "ان اللحظة التي یكف الفلسطین�ي 
عن الحلم (بالعودة الى الوطن) ی�ك�ون ق�د دم�ر 

 ..حلمھ بنفسھ

 اءة  إارات      
 ا  ا اء

 -  / ض   
 
 

  خالد أحمد اغباریھ /فلسطین 
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 اعوجاٌج ال یخطُر على باٍل ..
 أنشودة الحیاة
 [الجزء األّول]

 ( نّص مفتوح )
 

 إلى روح الشَّاعر المبدع
 األب الدَّكتور یوسف سعید 
1 

مُن بیاَضھُ     فقَد الزَّ
  فقَد الجبُل شموَخھُ 

جُل ارتفاَعھُ .. كالَمھُ   فقَد الرَّ
ھُر عبقَھُ..  فقَد الزَّ

 فقَد اللَّیُل ظالَمھُ 
 فقَد البلبُل تغریَدهُ 

 فقَد الماُء زاللَھُ 
جاِت نسیِمھِ   فقَد الھواُء تموُّ

 فقَد الجماُل بھاَءهُ 
 فقَد العلُم بھجةَ اِالرتقاءِ 

 فقَد اإلنساُن خصالَھُ!
 

 اعوجاٌج ال یخطُر على باٍل ..
ئابِ    انزالٌق في كھوِف الذِّ

 مراراٌت مستشریةٌ فوَق جسِد الكونِ 
 لعبةٌ تناسُب عصوَر الحجرِ 

 
جرِ  ُد سماكاِت الضَّ  أحتاُج فرحاً یبدِّ

وحِ    القابِع فوَق شفافیِّة الرُّ
 جاَء حمقى

 یھطلوَن شروَرھم على النَّوارسِ 
  على طیوِر البطِّ 

غیرةِ    على األسماِك الصَّ
 محملقیَن في زرقِة السَّماءِ 

 یُغیظُھُم أْن تكوَن السَّماُء زرقاءَ 
لوَن صفاَء السَّماءِ   بغمضِة عیٍن یحوِّ

 إلى ضباٍب كثیِف اِالحمرارِ 
 

ریَن جّداً   ُولِدوا في زمٍن متأخِّ
 ھكذا والداتٌ 

 ھكذا قباحاٌت تناسُب عصوَر العناكبِ 
 عصوَر الكھوِف المكتظِّة بالثَّعالبِ 

 عصوَر الفقاعاِت!
 اآلَن تأّكْدُت لماذا تفوُر البراكیُن؟

 لماذا تثوُر البحاُر وتجحظُ عیوُن المحیطاِت؟

  آٍه .. اعوجاٌج ال یُطاقُ 
 عبوٌر في دھالیِز الفسادِ 

  ھْل غضبَِت اآللھةُ؟
 متى ستغضُب اآللھةُ؟

 سباٌت عمیق!
  

 وجٌع وجٌع وجع!
  اضمحلَّ لوُن الشَّفقِ 

 وتعفََّر لوُن الغسقِ 
 لَْم تعُْد بیَن ثنایا الحلِم شھوةُ الحیاِة!

 
 ضجٌر من لوِن الموتِ 
  ضجٌر أشبھَ ما یكونُ 

 انسالُخ الذَّاِت عن الذَّاتِ 
والِ   أخالُق قروٍن في طریقِِھا إلى الزَّ

 تراَخْت زرقةُ السَّماءِ 
 حتّى البیاُض فقَد لونَھُ.. ظاللَھُ!

 
فادِع إلى قاِع األنھارِ   ھروُب الضَّ

 جنوُن البقِر ردٌّ على جنوِن البشِر ..
 اِمتعاٌض حتّى النِّخاعِ 

 
 لماذا تخبُِّئ رأَسَھا القیُم؟

  كثیٌر ِمَن األخالِق لَْم یَعُْد لھا قِیَمٌ 
 

مانِ   قلٌب یتلظّى بیَن ضجِر ھذا الزَّ
 انزالٌق نحَو عوالِم القْحطِ 

  تغلي قصائدي الَّتي لَْم أكتْبَھا بَْعدُ 
 ھائجةً كالبركاِن!

 
  آٍه .. كْم ِمَن العمِر أحتاجُ 

  ألكتَب قصائدي الھائجةَ؟! 
 اجتثَّ الغوُل نباتاٍت بّریةً 

 اقتلَعَھا من جذوِرِھا
غیرةِ   الَحَق الجنادَب في أوكاِرَھا الصَّ

  استأصلََھا ِمْن جحوِرھا
یُح ُحبلى باآلھاتِ   الفراُخ ماتزاُل یرقاٍت والرِّ

باِح نكھةٌ ..  لَم یَعُْد لنسیِم الصَّ
  اصفراٌر غیُر طبیعيٌّ 

 یزداُد اندالقاً على َوْجِھ الغاباِت!
 ترتمي الشَّمُس بیَن أحضاِن الغَسقِ 

 ھاربةً ِمْن أوجاِع النَّھاِر ..
 تاركةً خلفََھا المروَج ممتّدةً 

 حتّى شواطِئ الذَّاكرِة البعیدةِ 
  

  الغیوُم داكنةٌ 
  تغمُرَھا الكآبةُ 

حارى  كأنّھا منبثقة من ھضاِب الصَّ
َر المطُر ھذا العامَ   تأخَّ

ّرْت قطراتُھُ   ھل تبخَّ
 وھطلَْت فوَق كوكٍب آخَر؟

 
باحاُت ..  تخنقُني ھذهِ   الصَّ

قیعِ    نھاراُت الصَّ
ماِد ..  لیاٍل طویلةٌ حافلةٌ بالرَّ

 ضجٌر من لوِن الكبریاِء!
 

 حاوَل كثیروَن االنتحارَ 
 مّراٍت ومّراٍت ..ففشلوا ..

  أْن تنتحَر لیَس سھالً 
 علیَك أْن تلمَّ بأطراِف اللُّعبِة ..

 لعبِة الخالِص!
 ما نملُكھُ حیاتُنا القصیرة

 حیاتُنا المنھكةُ 
 الباھتةُ ..

  الخالیةُ ِمْن أيِّ نكھةٍ 
 ربَّما نكھةُ العذابِ 

  نكھةُ الغربةِ 
  غربِة اإلنسان

باح ..  ابتداًء من وقائِع الصَّ
 وقائِع الحزِن العمیق!

ماِن ملولبةٌ للغایةٌ    دھالیُز ھذا الزَّ
 

 اللَّیُل یئنُّ ِمْن وقائِع االنشطاِر ..
 انشطاِر قبِّة السَّماِء عن إیقاِع الفرحِ 

 
  تشاطُرنَا السَّماُء أحزاَن المسافاتِ 

 أحزاَن اللَّیِل والنَّھارِ 
عرِ    یتغلغُل ومیُض الشِّ

  في تجاویِف روحي
مانِ    یطھِّرني من آثاِم قروٍن ِمَن الزَّ

ائمِ    یَبَھُرني بألقِِھ الدَّ
ُد قحطي النَّابت بیَن الھشیمِ   یبدِّ

 یكسُر جبھةَ األحزانِ 
 زارعاً فوَق شاطِئ القلِب وردةً!

عُر قادٌر على منحي ألَق البَقاءِ   وحَدهُ الشِّ

  قادٌر على إغداِق الفرحِ 
  فوَق تضاریِس الحلمِ 

عُر یجابِھُ جبروَت األوباشِ   وحَدهُ الشِّ
  أریُد أْن أخترَق شراراِت العیوِن الجاحظة

 بكلماٍت مرتَّقٍة بالذَّھِب ..
 

غیرِ    أریُد أْن أكتَب قصائدي بمنجلي الصَّ
 ِحْبِري ِمَن الِحْنطَِة وأوراقي أشجاُر نخیٍل ..

  أریُد أْن أحضَن النِّساَء الثّكالى
   المبعثراتِ 

نیا، احتضاَن اإلنساِن ..  في أنحاِء الدُّ
 

  أریُد أْن أمَسَح دموَع األطفاِل الیتامى
 أْن أكفكَف دموَع فقراِء ھذا العالِم ..

  أریُد أْن أبكي بطریقةٍ 
  خارجٍة َعِن المألوفِ 

  َملِْلُت ِمَن البكاِء العاديِّ 
  أحتاُج بكاًء یخترُق الظِّالَل البعیدةَ 

 
 َمْن بعثَر أوراقي .. وأقالمي؟!..

  صحٌف تحمُل بیَن ثنایاھا أرشیفي
 أرشیفي! ..

  عبارةٌ یتندَّروَن علیھا
  ضحكةٌ صاخبةٌ عبَرْت ھدوَء اللَّیلِ 

 كسَرْت َصْمتِي ..
 أخباٌر تفتقُر لغةَ التَّحلیلِ 
  .. ومكّررةٌ لغةُ التَّركیبِ 

  حواراٌت عقیمةٌ تفوُح ِمْن قِّمةٍ 
ُم مسائي    تسمِّ

باحِ    تقتُل وردةَ الصَّ
  أھداٌف تصبُّ في قاِع األقبیةِ 

 في قاِع البرامیِل ..
  مؤتمراٌت .. طائراٌت تحمُل سموماً 

  من لوِن الجنونِ 
 حواراٌت مطلسمةٌ ..
  ال تستطیُع أْن تخفِّفَ 
  ِمْن زمھریِر اللَّیالي
  من آفاِت الحروبِ 

 أَلَْم یشبْع عباقرةُ العصرِ 
 مجانیُن العصِر من موبقاِت الحروِب؟!

! ..... .... .... ... 
 2002ستوكھولم: 

 صبري یوسف

ا   :( ي  ةدة اأم  ّولا  لا) 

نرحُل وتبقى نص�وص�ن�ا م�ت�ربِّ�ع�ةً ع�ل�ى    
 جداِر الّزمن كأنشودِة الحیاة!

عُر ص�دی�ُق غ�رب�ت�ي ال�ف�س�ی�ح�ِة، وھ�ٌج  الشِّ
وحِ، بحیرةُ حناٍن آمنةٌ  منبعٌث من نداوِة الرُّ
نی�َن، ب�راع�ُم  على مرِّ األیَّاِم والشُّھوِر والسِّ
�ب�اح�ِة ع�ب�َر  �ع�ُر ق�ادٌر ع�ل�ى السِّ مزنّرة فوَق قباِب الحلِم. وحَدهُ الشِّ
عُر ص�دی�ُق ال�ب�الب�ِل  السَّدیِم، عبَر العواصِف، عبَر النَّسیَم العلیِل. الشِّ
ھوِر البّریِّة، صدیُق ع�اش�ق�ٍة م�ن ض�وٍء، م�ن�ب�ع�ث�ٍة م�ن زرق�ِة  والزُّ
�ع�ُر أس�ب�ُق م�ن ال�لُّ�غ�ِة،  عُر وحبُق العشِق ت�وأم�ان، الشِّ السَّماِء، الشِّ
صدیٌق منصھٌر بخبایا اللُّغِة، وسیبقى بعَد رحیِل اللُّغِة ألنّھُ ینبُع م�ن 

 خصوبِة الحیاِة، ھو الحیاةُ بعینِھا!
�ح�ى  یمنُح الشَّاعُر الحیاةَ رحیَق عمِرِه، راغب�اً أن ی�زیّ�َن وج�ھَ الضُّ
بالیاسمیِن، یحاوُل دائماً أْن یغسَل عذاباِت الطُّفولِة بدموعِ ال�ق�ص�ائ�ِد 
المتناثرِة من خاصرِة السَّماِء، یمسُح أحزاَن الكھوِل، عابراً مخ�اب�َئ 
ُدهُ ب�ی�َن ت�الف�ی�ِف  الھموِم لیلملَم أنیناً مندلقاً م�ن ض�ج�ِر األیَّ�اِم وی�ب�دِّ
م�اِن، م�ح�اوالً  ی�اً اع�وج�اج�اِت ھ�ذا ال�زَّ یحِ، یمسُك محبرتَھُ متح�دِّ الرِّ
إعادةَ صیاغة البسمِة على وجنِة اللَّیِل، دائم�اً ف�ي ع�راٍك م�ع ذاتِ�ِھ 
عُر یم�ن�ُح نش�وةَ والداِت  المندلعِة بنیراِن طغاِة ھذا العالم. وحَدهُ الشِّ
القصائِد، یحلُِّق عالیاً كنسٍر قويِّ الجناحیِن، مرفِرفاً في قبِّة الّسماِء، 

  یعانُق نجمةً متأللئةً كلوِن الفرحِ!
بیعِ، ت�رت�ی�ل�ةُ ح�بٍّ  عُر بّوابةٌ ِخصبةٌ، غنیّةٌ أبھى من اخضراِر الرَّ الشِّ
تُنِشُدھا فیروُز، إیقاٌع متصالٌب مَع بھجِة الطَّبیعِة وتغریِد البالبِل ف�ي 
عُر حلٌم منعٌش مفتوٌح على أغصاِن العاشقِة، س�دی�ٌم  بیعِ. الشِّ عزِّ الرَّ
، یض�يُء  معطَّر بالبَخوِر، قندیٌل مصھوٌر من خالصِة العس�ِل ال�ب�ّريِّ
عر حركةُ باشٍق محلٍِّق فوَق خمائِل النُّجوِم، ص�الةُ  وحِ. الشِّ برزَخ الرُّ

 ناسٍك في كھٍف طافحٍ باالنتعاِش، عطٌش أزليٌّ ال یروي ظمأَ القلِب.
عُر یزیُد جموَح العاشقِة توقاً إلرواِء غلیِل الحن�ی�ِن إل�ى ش�ھ�وِة   الشِّ

االرتقاِء، حالةُ قلٍق متشظِّیةٌ من زّخاِت المطِر، ھ�اط�ل�ةٌ م�ن ع�ی�وِن 
، ت�ری�ُد أْن  السَّحاِب على غبطِة المكاِن، ھاجُس وردٍة معطَّرٍة بالط�لِّ
عُر صدیُق راقصاِت ال�ب�ال�ی�ھ، وح�ب�ُق  تبارَك خصوبةَ األرِض! .. الشِّ
موسیقى البحِر المنبعثِة من ھسیِس كائناٍت مشتعل�ٍة ب�الشَّ�وِق ع�ل�ى 
عُر لغةٌ مفھرسةٌ بعذوبِة السَّماِء، بنكھ�ِة  إیقاعاِت ھداھِد العشِق! الشِّ
النَّعناعِ المنثوِر حوَل قُبِّة الم�ح�بّ�ِة، ح�ال�ةُ ان�ت�ع�اٍش ن�ح�َو األع�ال�ي، 
عر ن�داُء وردٍة م�ح�ش�ورٍة ب�ی�َن أن�ی�اِب  لمعانقِة نقاوِة عبِق اللَّیِل، الشِّ
ی�احِ، م�غ�ام�رةُ ع�اش�ٍق  الضَّواري، تریُد الخ�الَص م�ن خش�ون�ِة ال�رِّ

 للغوِص في أعماِق البحاِر، النتشاِل عاشقٍة من لوِن المحاِر.
عُر صدیُق وحدتي، حالةُ انتشاٍء في دنیا من َضَج�ٍر! �ع�ُر   الشِّ .. الشِّ

كائٌن بريٌء ألنَّھُ یولُد من رح�اِب ال�طُّ�ف�ول�ِة، ص�دی�ُق ال�ك�ائ�ن�اِت ك�لِّ 
الكائناِت، یتداخُل مَع خیوِط العمِر من أجِل أْن یمنَح الق�ل�َب خص�وب�ةَ 
الحیاِة، ومضةُ فرحٍ فوَق قُبّ�ِة األح�زاِن، بَ�َرك�ةٌ ھ�اط�ل�ةٌ م�ن خ�دوِد 
�ب�احِ، رح�ی�ُق  الشَّمِس، صدیُق روحي المت�دفّ�ق�ِة ف�وَق أغص�اِن الصَّ

  المیالِد، غابةٌ خضراُء تحطُّ كالنَّسیِم على أكتاِف الطُّفولِة.
بةٌ بأنیِن القلوِب المكلومِة، لتبلسَم جراحاِت ال�لَّ�ی�ِل  عر واحةٌ مرحِّ الشِّ
وحِ وبھجِة اِالن�ت�ش�اِء!  عُر مَع جموحِ العقِل والرُّ والنّھاِر، یتعانُق الشِّ
وحِ، جمرةٌ مشتع�ل�ةٌ ف�ي ح�دائ�ِق األح�الِم، ل�ت�ض�يَء  عُر توأُم الرُّ الشِّ

.. غ�ائ�ٌص م�ن�ُذ   بھجةَ العمِر على أنغاِم اخضراِر أنشودِة ال�ح�ی�اِة!
عقوٍد في كتابِة نصٍّ مفتوحٍ على فضاِء الذَّاكرِة المتصالبِة مَع غربِة 
اإلنساِن مَع أخیِھ اإلنساِن في ھذا الزَّمِن األحمِق، نصٌّ م�ن�دل�ٌق م�ن 
وحِ! أحالمنُا مھّشمةٌ من خشونِة الطُّوفاِن الھاط�ِل ع�ل�ى  خاصرِة الرُّ
عُر مالُذنا الفسیحِ، كھٌف آمٌن ب�ع�ی�ٌد  قِباِب القلِب من كلِّ الجھاِت، الشِّ
عن مرمى صولجاناِت ھذا الزَّماِن، واحةٌ مكلّلةٌ ب�ال�نّ�دى ت�ب�ع�ُث ف�ي 
عُر یبلسُم ج�راَح�ن�ا ال�غ�ائ�رِة، ص�دی�قُ�ن�ا  أعماقِنا أھزوجةَ الحیاِة، الشِّ
عُر حكمةٌ منشطرةٌ م�ن  ، الشِّ الحنوُن، غابةٌ مكتنـزةٌ بالنَّرِجِس البّريِّ
ذیِل نیزٍك على وجِھ اللَّیِل، بََركةٌ ھاطلةٌ م�ن رح�ی�ِق ال�غ�م�اِم، م�ط�ٌر 

عُر رذاذاُت  متدفٌِّق من رحِم الّسماِء، قبلةُ شمٍس في صباحٍ باكٍر، الشِّ
تبٍر صاٍف، أمواٌج مرتسمةٌ على بسمِة الطُّفولِة، رح�ل�ةُ ف�رحٍ ع�ل�ى 

 أكتاِف المساِء!
بعد ق�رٍن أو ق�روٍن س�ی�أت�ي ش�ع�راُء ی�ق�ودوَن ھ�ذا ال�ع�ال�َم، فِش�لَ�ْت 
عُر س�یُ�ع�ی�ُد  سیاساُت العالِم، وفِشلَْت قیاداُت العالِم بقیادِة الكوِن، الشِّ
صیاغاِت ھذا العالِم إلى جادِة الصَّواِب، إلى رح�اِب م�راف�ِئ السَّ�الِم. 
عُر صدیُق النَّوارِس والبحاِر، صدیُق األرِض والسَّم�اِء، ص�دی�ُق  الشِّ
وحِ الجریحِة، ماٌء زالٌل یسقي قلوباً عطشى، بّوابةُ فرحٍ مفتوحةٌ  الرُّ
على أعشاِب الجنِّة. یتطایُر من جناحیِھ وھُج المحبِّة، طفولةٌ مزنّرةٌ 

 بوروٍد متفتّحٍة حوَل سھوِل القلِب.
ُد المساحاِت ال�ق�اح�ل�ةَ م�ن  وحِ، یطمُس الیباَس ویبدِّ عُر غذاُء الرُّ الشِّ
عُر رحلةُ عناٍق مَع العشِب البّري، دّرةٌ ث�م�ی�ن�ةٌ ف�ي ق�اعِ  الجسِد، الشِّ
َم�ھ�ا إل�ى ع�اش�ق�ٍة م�ن  البحاِر، یلتقطُھا الشَّاعُر بذبذباِت روِحِھ لیقدِّ

 ضوٍء!
، بسمةٌ طافحةٌ بالع�ذوب�ِة،  عُر بسمةُ روحٍ متطایرٍة من نسیٍم نديٍّ الشِّ
بسمةٌ منعشةٌ كتغریِد البالبِل، بسمةٌ مسربلةٌ مَع دموعِ األطفاِل وھ�م 
باحِ، .. ن�ھ�رُب  یعانقوَن أمَّھاتِھم قبَل أْن یناموا في أحضاِن قبلِة الصَّ
عِر، ت�الح�قُ�ن�ا  أحیاناً من ذواتِنا، لكنَّ ذواتِنا المفھرسةَ في ینابیعِ الشِّ
افیِة، ف�ی�ھ�ت�اُج  أینما حلَْلنا وأینما رَحْلنا، تدغدُغ شواطَئ الینابیعِ الصَّ
وحِ. ..  عِر، فنكتُب بانتعاٍش ما تملی�ِھ ع�ل�ی�ن�ا خص�وب�ةُ ال�رُّ حبُق الشِّ
أكتُب ِشعري للبشِر كلِّ البشِر كي یعانَق اإلنساَن أینم�ا ك�اَن، رغ�ب�ةً 
منِّي أْن أنثَر فوَق أجنحتِِھ، وقلبِِھ، وروِح�ِھ وخ�ی�الِ�ِھ ح�ب�َق ال�ف�رحِ، 
نیا، نرحُل وتب�ق�ى  والمحبِّة والسَّالِم. نحن نسمةٌ عابرةٌ على وجِھ الدُّ

 نصوُصنا متربِّعةً على جداِر الّزمِن كأنشودِة الحیاِة.
 

  2014ستوكھولم: 
   صبري یوسف

 



17  

Wednesday 
  AL iraqia  No. 832 

 25 Jan 23 • Year 18 

(الشعر حیاة أزلیة تجري في وجودنا كي ن�ع�رف�ھ�ا م�ع�رف�ة 
أثیریة ظریفة كمعرفة األم لألبن, أو ال�ع�اش�ق ل�ل�م�ع�ش�وق, 
فھو ابتسامة قبل أن یكون معرفة, وصمت ق�ب�ل أن ی�ك�ون 
كالماً, والشاعر ھو ذلك الذي یحبس نَفَسھ ف�ي ص�دره وال 

 -یتحول لمدة ط�وی�ل�ة م�ن ال�زم�ن إل�ى أي ش�خ�ص آخ�ر 
 كریستیان بوبن).

مادام األنسان منھمكاً بشھواتھ ورغباتھ, یظّل في م�رح�ل�ة 
النفس, ولكن حینما یجتاز الشھوات ویرتق�ي إل�ى م�رح�ل�ة 
أعلى, ویصل إلى عالم العقل, وحینھا یزداد رقیاً, یصل إل�ى 
مقامات القلب والروح والسّر. الشاعر یش�ب�ھ ال�ن�اي ال�ذي 
ینفخ فیھ الحبیب, فتخرج أجمل األلحان والكلمات, ھكذا ھو 
الشاعر اللبناني : محمد وھبھ, یش�ب�ھ ال�ن�اي, وھ�ك�ذا ھ�ي 

 نصوصھ الشعریة في ھذا الدیوان التي تشبھُ أنغام الناي .
ن�ّص  58ھذا الدیوان (نسمات ع�م�ی�ق�ة) ی�ح�ت�وي ع�ل�ى (

شعري), وحین قراءتھا بتمعن, نجد بأّن ج�م�ی�ع نص�وص�ھ 
احتوت على المفردات/ الحّب/ ال�ق�ل�ب / ال�ع�ش�ق / م�اع�دا 
ثالثة نصوص خلت م�ن ھ�ذه ال�م�ف�ردات ال�ث�الث�ة, ف�م�ث�الً 

) م��ّرة, 95م��ف��ردة/ ال��ح��ّب/ ت��رددت ف��ي ھ��ذا ال��دی��وان (
) مّرة, ومفردة/ العشق ترددت 85ومفردة / القلب ترددت (

 ) مّرة. 32(
في ف�ات�ح�ة ال�دی�وان (اإلھ�داء) ت�رددت م�ف�ردات/ ال�ق�ل�ب/ 

ال�ق�ل�ب, -مّرات لم�ف�ردة  6بواقع (   الحّب / اثنا عشر مّرة,
الحّب / مما یدّل على كمیة الحّب ال�ذي  -مّرات لمفردة  6و

یكتنزه الشاعر في قلبھ النابض بالحیویة والعشق والمحبة 
والسالم / أھدي كت�اب�ي ھ�ذا إل�ى زوج�ت�ي وح�ب�ی�ب�ت�ي وأم 
أوالدي على دعمھا ال�م�س�ت�م�ر وق�ل�ب�ھ�ا ال�ن�اب�ض ب�ال�ح�ّب 
والعطاء وصبرھا ووقوفھا بجانبي وت�ح�م�ل�ھ�ا م�ّر ال�ح�ی�اة 

 وصعوبتھا معي/. 
ونقرأ للشاعر في نّص / أبجدیة بالیة / .. سیجتھا بخف�ق�ان 
قلبي/ وھمس حبّي / تبقى الحروف متواضعة/ أم�ام ج�ب�ال 
عشقي/ تُجاه قلب ح�ب�ی�ب�ت�ي . ون�ق�رأ ل�ھ ایض�اً ف�ي ن�ّص/ 
إحساسي لحبیبتي ثوٌب / .. إحساسي أشجار حّب / أسقی�ھ�ا 
حروف قلبي / كلم�ات�ھ�ا خ�ط�وات درب / ث�م�ارھ�ا ل�وح�ات 
عشق . وایضاً نقرأ لھ في نّص/ أركان ال�ح�ی�اة / .. ال�ح�ّب 
جامٌع / وكنیسةٌ / الحّب دیر وكنیس/ الحّب م�ع�ب�د وم�زار/ 
الحّب مالك. وفي نّص/ أضغاث أحالم/ أخذتھ�ا إل�ى ق�ل�ب�ي/ 
غیر مصدق ما حص�ل / ك�ان�ت مش�اع�ري ت�غ�ل�ي/ ودق�ات 
قلبي / اسرع من الصوت . وفي ن�ّص / ال�زم�ن وال�ق�در / 
نقرأ لھ/ حبیبتي سأطرد الوقت / وأجعل ح�بّ�ي/ ی�م�ك�ث ف�ي 
قلبك. وكذلك نقرأ للشاعر في نّص / تنّك�ر ال�ح�زن / أم�ع�ن 
في حصاد حبّي/ أخفى ابتسامتي / خلف كل بعید / مع أنن�ي 
أحترمھ وأحیانا أحبّھ/ ك�م�ا أح�ّب ال�ح�ّب . ن�رى ھ�ن�ا ب�أّن 
الشاعر یصّر أْن كان یدري أو ال شعوری�اً ع�ل�ى اس�ت�ع�م�ال 
ھذه المفردات واألل�ف�اظ ف�ي نس�ی�ج�ھ الش�ع�ري / ال�ح�ّب / 
العشق / القلب / وكما ھو معلوم ف�أّن ل�ك�ل ل�ف�ظ أو ك�ل�م�ة 
یقولھا الشاعر معنى واحد بحسب العرف االجت�م�اع�ي, وال 
تدّل على أكث�ر م�ن م�ع�ن�ى م�ع�ی�ن, غ�ی�ر أّن ان�ف�ت�اح ب�اب 
ال�م��ج��ازات واتس��اع دائ�رة االس��ت��ع��ارات ی�م��ھ��د ال��ط��ری��ق 

ولكن البّد م�ن االن�ت�ب�اه إل�ى األم�ر   الكتشاف معان جدیدة,
التالي وھو إّن المفردات ذات المعنى ال�واح�د ح�ی�ن�م�ا ت�ق�ع 
متالحقة في نظام خاص متس�ق, ی�م�ك�ن أن ت�وف�ر ف�رص�ة 
لظھور معان ج�دی�دة ك�ث�ی�رة, ول�ھ�ذا الس�ب�ب ب�اس�ت�ط�اع�ة 
الشاعر أن یصل من خ�الل االل�ف�اظ ال�م�ح�دودة وال�ك�ل�م�ات 

المعینة الى معان غیر محدودة وال متناھیة , فنقرأ للشاعر 
في نّص / جلسة مع أف�ك�اري / .. ك�ان�ت ! / م�ن ب�ط�ول�ة 
حبیبتي/ أنظر الیھا من بعید / ب�ع�ی�ون ك�ّل ال�دن�ی�ا / ب�ق�وة 
الحّب / في أثیث العشق/ مع الحنین والخیال . وفي ن�ّص / 
جنوني العاشق/ في عالمنا/ وحیدین/ مع عشقنا وجسمنا / 
متحدین الى االبد . وفي نّص آخر بعنوان/ ح�بّ�ك م�زیّ�ف / 
نقرأ للشاع�ر .. اع�ت�ك�ف�ت أح�اس�ی�س�ي/ ف�ي مض�اج�ع�ھ�ا / 

 اعتزلت الغرام / تقاعد قلبي / قّدم استقالتھ. 
وفي نّص اخر بعنوان / حروف متحررة / نقرأ .. كلّما زاد/ 
إحساسي ت�ك�اث�رت/ ف�ي أعش�اش عّش�اق�ھ�ا / ف�ي ن�ظ�رات 
قارئیھا/ من قلبي عبر قلمي/ تولد ثم ترسل/ ثم ترقد / ف�ي 

  خیر القلوب.
أن ھذا الدیوان ع�ب�ارة ع�ن نس�م�ات ی�ن�ب�ض ب�ھ�ا ال�ق�ل�ب 
مسرعـًا, ویجعلنا نحلّق عالیاً في عالم نقّي جمیل , نسم�ات 
قویة قد تصل الى حّد األلم والشكوى , فنق�رأ ل�ل�ش�اع�ر ف�ي 
نّص/ دموع سریّة/ م�زی�ف�ة ع�ل�ى ال�وج�وه/ آھ�ات أقص�ى 
صداھا / داخل القلوب / مداھا یتشتت بالروح / یج�ري م�ع 
الدماء / تنبعث منھ رائحة ال�ح�زن. ھ�ذا ال�دی�وان ی�ج�ع�ل�ن�ا 
نبتسم , وكأننا أطفال صغار نحلم ك�ث�راً ب�ع�ال�م م�ن ال�ن�ق�اء 
والصفاء, أنھ عبارة عن عاطفة كبیرة, عمیقة, ث�اب�ت�ة ف�ي 
سویداء قلب الشاعر, تفیض ح�ن�ان�اً اس�ت�ط�اع الش�اع�ر أن 
یعبّر عنھا اصدق تعبیر, والبوح بھا دون تردد أو خوف أو 
خجل أو تحفظ , ألنھا صادقة وجارفة , فنقرأ ل�ل�ش�اع�ر ف�ي 
نّص/ سیّدة حبّي ھي/ .. سیّدتي/ أنت نكھة حّب/ في قل�ب�ي/ 
أنت قلم وح�رف/ ع�ل�ى ج�داري/ أن�ت روح راق�ی�ة / أن�ت 
فھرست حّب / في كتاب ع�م�ري/ أن�ت رح�ی�ق زھ�ر / ف�ي 

 أعماقي . 
لقد استطاع الشاعر أن یعبّر عن مش�اع�ره بـ� / نس�م�ات ـ 
ھمسات/ عمیقة / للحبیبة بلغة ھادئة متزنة عذبة , جعل�ھ�ا 
تخترق القلوب وتدخ�ل�ھ�ا دون اس�ت�ئ�ذان , أن�ھ�ا ھ�م�س�ات 
حلوة , ومشاعر رقیقة رسمھا الشاع�ر : م�ح�م�د وھ�ب�ھ , 

  دون تلغیز أو تكلّف .
كّل نّص في ھذا الدیوان عبارة ع�ن خ�ف�ق�ة ق�ل�ب / ح�ذب�ة 
صوفیة, وكأّن قلب / الشاعر ـ درویش / تنبض في ج�م�ی�ع 
قصائده إّال في ثالثة نصوص , ربما ال شعوریاً ط�ل�ب ق�ل�ب 
الشاعر أن یتركھ لیستریح قلیالً , ل�ق�د ك�ان ق�ل�ب الش�اع�ر 

 یلھث ویدّق بقوة في جمیع نسیجھ الشعري .
أّن الحبیبة حاضرة في جمیع النصوص وبقوة, فنحن أم�ام 
دفقات حّب مستمرة, ودعوة یطلب من خاللھا الشاعر ال�ى 
نشر ثقافة الحّب واالحتكام الى لغة القلب , ان�ن�ا أم�ام رقّ�ة 
المفردة وجمال الكل�م�ة ال�ت�ي ط�رح�ھ�ا الش�اع�ر ف�ي ق�ال�ب 
الشعر, فظھرت في أجمل صورة وأعظ�م ش�ك�ل, أن�ن�ا أم�ام 
ص�وت ال�روح وص��رخ�ة ال�م�ش��اع�ر ال�روح�ان��ی�ة, أّن ھ��ذا 
الدیوان جرعة خمر تُسكر القلوب بشوقھ�ا, أن�ھ اب�ت�س�ام�ة 
العاشق للم�ع�ش�وق ول�ل�ح�ی�اة واالم�ل وال�ج�م�ال, أن�ھ ل�غ�ة 
مبتسمة, أن نسمات الشاعر المخزونة في أع�م�اق ن�ف�س�ھ 
والحبیسة في قلبھ , تندلق عفویة, رھیفة, عمیقة, جیّ�اش�ة 
من الصفحة االولى للدیوان الى آخ�ره, أن�ھ ح�دی�ث ال�ذات 
الشاعرة المسكونة بالشعر والح�ی�اة واالم�ل, أن�ھ الص�م�ت 

 الناطق.
لقد كان الشاعر : محمد وھبھ ف�ي دی�وان�ھ ھ�ذا / نس�م�ات 
عمیقة/ كالدرویش, یدور وی�دور وی�دور ح�ول ال�ح�ب�ی�ب ـ 
المعشوق, ان الحقیقة العظمى تتبلور في الك�الم , وال�ك�الم 
العمیق یكشف ع�ن ت�ع�ال�ي االنس�ان وع�م�ق�ھ, ھ�ك�ذا ك�ان 
الشاعر في دیوان�ھ ھ�ذا, أن�ھ ح�دی�ث الش�وق وال�م�ش�اع�ر 

 العمیقة المحّملة باالحاسیس الرقیقة.

 ّ ٌتم 
 

 قراءة في دیوان الشاعر اللبناني :
 نسماٌت عمیقة . -محمد وھبھ 

 بقلم : كریم عبدهللا / العراق
 1/11/2022  

ا  

 
 صالح جبار خلفاوي

 لعراق
 

من یاتیتي بصورتھا الریك ك�م ك�ان�ت ج�م�ی�ل�ة ب�ائ�ع�ة 
السمك. ھناك في اقاصي المدن المنسیة یعیش الن�اس 
على ما تجود بھ االرض وال�ط�ب�ی�ع�ة وھ�ذا ك�ان ح�ال 
حواطة منذ ان فقدت زوجھا في الحرب وت�رك�ھ�ا م�ع 
ابنتھا زھی�ة ك�ن�ت�ا اس�م م�ع�روف وس�ط ھ�ذا الس�وق 
الكبیر المتكون من سواق السیارات االجرة وص�ائ�دي 
السمك م�ن االھ�وار ح�ی�ث تص�ط�ف ق�وارب�ھ�م ع�ل�ى 

 مساحة واسعة ما بین الھور والیابسة
كان عملھما المتاجرة باالسماك ح�ی�ث ی�ق�م�ن بش�راء 
السمك وحملھ بالسیارات الحوضیة ونقلھ الى المدینة 
التي تبعد عنھم قرابة السفر ثالث ساعات لیصلوا الى 
السوق الخاصة ببیع السمك وكانت من عالئم الس�وق 

 ان یبدا في منتصف اللیل وینتھي عند الفجر.
في ھذه اللیلة لسبب ما تاخرت حواطة في نومھا ول�م 
تصحو اال وس�وق الص�ی�ادی�ن ع�ل�ى وش�ك االن�ت�ھ�اء 
وكذلك المسافة الى الم�دی�ن�ة ق�د تص�ل م�ت�اخ�رة م�م�ا 

ف�ج�اة رات خ�الط�ي ، یجعلھا مضطرة بالمبی�ت ھ�ن�اك
وھو السائق الذي تذھب معھ عادة الى المدینة وك�ان 
دائما یلمح لھا بعبارات التحرش والحدیث عن جمالھا 

 ومال ابنتھا وكانت ترده بكلمات نابیة ویسكت.
حینما التقت بھ طلبت منھ بكالم معسول ان یاخذ معھا 
السمك الى المدینة شرط ان یسرع لیصلوا قبل الفج�ر 

 لیتسنى لھا بیع بضاعتھا
وبخبث واضح طلب منھا ان تاتي ابنتھا معھ فرفضت 
ذلك النھا كانت تعرف نوایاه منھا فلم توافق واص�رت 

 على ان تذھب ھي معھ وستدفع لھ اجرة اكبر.
انطلقت السیارة مح�م�ل�ة ب�ال�ب�ض�اع�ة وح�واط�ة ن�ح�و 
شمال الطریق الدائري نحو المدینة بس�رع�ة ش�دی�دة. 
بقي خالطي یفكر طوال الطریق كیف یقتنص ح�واط�ة 
ویجامعھا بموافقتھا. في ال�رب�ع ال�ب�اق�ي م�ن الش�ارع 
الممتد باستقامة بزغ�ت ف�ي راس�ھ ف�ك�رة ان ی�ف�ت�ع�ل 
عطال ویضغط علیھا حتى یاخذ ما یرید، الطریق مقفر 
ومازال طالم اللیل یمكث عل�ى االج�واء اخ�ب�رھ�ا ب�ان 
ھناك صوت غریب في محرك السیارة وسی�ق�ف ع�ل�ى 
قارعة الطریق لیرى ما ھ�ذا الص�وت ف�واف�ق�ت ع�ل�ى 

 مضض وطلبت لھ بلیونة ان یسرع.
اغلق محرك السیارة وذھب ل�ل�ج�ل�وس ع�ل�ى ال�ك�ت�ف 
الترابي للشارع نزلت وراءه قائلة لھ ما ت�ن�ت�ط�ر ھ�ی�ا 
لنلحق السوق اجابھا ببرود مفتعل اشعر ب�ال�ن�ع�اس ال 
استطیع السیاقة توسلت بھ قال لھا عندي شرط واح�د 
لنصل لمبتغانا قالت بنفاذ صبر م�اھ�و اج�اب�ھ�ا ب�زف�رة 

 خرجت من صدره ان اضاجع االن...
وافقت ففرشت عباءتھا على االرض وسحبت ث�وب�ھ�ا 
الى االعلى بان ساقیھا البیضویین كانھما قطعة ج�ب�ن 
طلب منھا ان تخلع لباسھا الداخلي ل�ی�رى م�ا ت�خ�ب�ئ�ھ 
عنھ تقرب الیھ�ا وھ�و ی�رت�ج�ف م�ن االن�ب�ھ�ار س�م�ع 
صوتھا تقول لم یجامعن احدا من عشرین عام دح�س 
قض�ی�ب��ھ ف�ی��ھ�ا ش��ع�رت ك��ان ال�دن��ی�ا ت��ب�دل�ت ال�ھ��دوء 
والصخب اجتمعا ف�ي ان واخ�د فص�رخ�ت ب�ھ ل�ی�زی�د 
ضغطھ حتى یھدا فرجھا من الفوران كانت تبت�ل�ع ل�ذة 

 فارقتھا من بعید.
في درب العودة كانت تنظر الیھ باستمرار وھو یمسح 
شاربھ بیده وقالت لھ بصوت فیھ من الغنج ما یج�ع�ل�ھ 
یعید الكرة اال تشعر بالنعاس فص�اح ب�زھ�و. ات�ری�دی�ن 
ان نفعلھا م�رة اخ�رى ف�اوم�ات ب�راس�ھ�ا وق�ال ل�ك�ن 
ستكون داخل السیارة وقبل ان ی�ت�وق�ف�ا ع�ل�ى ج�ان�ب 
الشارع خلعت ل�ھ م�البس�ھ�ا وب�دت ج�اھ�زة ب�اب�ت�الع 

 المزید.
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ال تكتمل الصورة بكل أبعادھا، وال یستقیم حدیثا ع�ن     
دون  1990حدث كارثي مثل إحتالل العراق للكویت عام 

النبش والبحث في المقدمات واألسب�اب ال�ت�ي ق�د ی�راھ�ا 
  .البعض للوھلة األولى أنھا بعیدة عنھ

 مقدمة
كل اإلصدارات والدراسات والبح�وث ال�ت�ي ت�ن�اول�ت   -1

، 1958من تموز  14إسقاط النظام الملكي العراقي في 
ستظل قاصرة وعوراء وعرجاء، ألنھا لم ت�ت�ن�اول دور 
الكویت األساسي في إسق�اط ن�وري الس�ع�ی�د (ت�ح�دی�دا) 
بوساطة عساكر (سلیمي النیة) ال یعي أي منھم أن ھناك 
من مھد الطریق لھم وجعلھا سالكة إلنجاح إنقالبھم قبل 
(ستة أیام فقط)، أكرر (ستة أیام فقط)، من إبرام إتفاقیة 
ضم الكویت لإلتحاد الھاشمي (اإلتحاد الذي یضم العراق 

 . 1958تموز  20واالردن وعرشھ في بغداد)، أي في 
أغلب ال�دراس�ات وال�ب�ح�وث ال�ت�ي ت�ن�اول�ت إس�ق�اط  -2

، ظ�ل�ت 1963جمھوریة عبد الكریم ق�اس�م ف�ي ش�ب�اط 
قاصرة وعوراء وعرجاء، ألنھا لم تتناول دور ال�ك�وی�ت 

 .األساسي في ذلك اإلنقالب الدموي
كل الدراسات والبحوث التي كتبت وتناولت موضوع  -3

إحتالل صدام للكویت ستظل قاصرة وعوراء وع�رج�اء، 
 ألنھا لم تتناول دور الكویت نفسھا في إحتالل الكویت.

سیظل السبب األول واألخیر وراء بقاء تاریخنا ال�ع�رب�ي 
قاصرا ومزیفا ومحرفا، ھو أن مدونیھ لم  -بشكل عام  –

یتخلصوا من انتماءاتھم القومیة والدی�ن�ی�ة وال�م�ذھ�ب�ی�ة 
والعقائدیة ومیولھم العاطفیة، فیدافعون عن ھذا الن�ظ�ام 
أو ذاك، وھذه الشخصیة أو تلك، دون إح�ت�رام ل�ألم�ان�ة 
التاریخیة كالتي إتبعتھا بقیة األمم في ت�دوی�ن ت�اری�خ�ھ�ا 

  .وأحداثھ
سنترك تفصیالت (المؤامرتین) األولیتین، التي تس�ب�ب�ت 
بإسقاط نوري السعید وعبد الكریم قاسم، ونتحدث ف�ق�ط 
عن الحقائق الخفیة واألسباب والمقدمات التي دعت (آل 

 .!صباح) إلستدراج صدام إلحتالل دولتھم
 :األسئلة

 ھل إلسرائیل دور في دفع صدام إلحتالل الكویت؟ -1
 ما مصلحة (آل صباح) من إحتالل صدام لدولتھ�م؟  -2

لإلجابة على السؤال األول، علینا العودة الى الم�ق�دم�ات 
 -ویتطلب ھذا صبرا من المتابعین   –والوقائع التاریخیة 

 .حتى یكون استقراءنا لألحداث مقبول منطقیا
بعد أن أرست إسرائیل قواعدھا عقب قرار الت�ق�س�ی�م   -1

وحصلت على مب�ارك�ة األم�م ال�م�ت�ح�دة  1949في العام 
واعتراف الدول ال�ك�ب�رى، تش�ك�ل�ت م�ن�ظ�م�ة ال�ت�ح�ری�ر 

، لیعقبھا تشكیل حرك�ة ف�ت�ح 1964الفلسطینیة في العام 
وإعالن الثورة الفلسطینیة، وإنط�الق  1965مطلع العام 

 .عملیاتھا الفدائیة ضد إسرائیل
أصبحت الضفة الغرب�ی�ة وغ�زة تش�ك�ل ت�ھ�دی�دا ی�وم�ی�ا 
وحقیقیا إلسرائیل، وبدأت العملیات الفدائیة تتصاعد یوم 
بعد یوم خصوصا بعد تلقیھا ال�دع�م ال�ح�رب�ي وال�م�ال�ي 

 .واإلعالمي من عدد من الدول العربیة
فكان ذلك أحد أھم األسباب التي دف�ع�ت إس�رائ�ی�ل لش�ن 

)، لتحتل الضفة 1967عدوانھا بعد سنتین (أي في العام 
الغربیة وكام�ل ال�ت�راب ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي ل�ت�دف�ع ب�ج�م�وع 
ال�ت��ش��ك��ی��الت ال��ف��دائ��ی��ة وم��ع��ھ��ا عش��رات اآلالف م��ن 

 .الفلسطینیین خارج األرض الفلسطینیة
 فإلى أین إتجھت؟

كانت وجھتھ�ا (ال�دول�ة ال�ھ�ش�ة األول�ى) ال�م�م�ل�ك�ة  -2
 .االردنیة

إستقرت الفصائل الفلسط�ی�ن�ی�ة ھ�ن�اك وأع�ادت ت�ن�ظ�ی�م 
نفسھا، وتلقت دعما متزایدا من ال�دول ال�ع�رب�ی�ة ع�ق�ب 
قرارات القمة العربیة الت�ي أع�ق�ب�ت ھ�زی�م�ة ح�زی�ران، 
وبدأت العملیات الفدائیة تنطلق ھذه المرة من األراض�ي 

 .األردنیة وشكلت مجددا تھدیدا ألمن إسرائیل
ح�ال�ھ�ا ح�ال م�ع�ظ�م   –یؤخذ على الثورة الفلس�ط�ی�ن�ی�ة 

انھا تحمل مقتل�ھ�ا ب�داخ�ل�ھ�ا، ف�ك�ان س�ل�وك   –الثورات 
وتھّور عدد غیر قلیل من الفدائیین قد أثار قلق السلطات 
األردنیة، وبدت وكأن ھذه الفصائل ق�د س�ی�ط�رت ع�ل�ى 
الشارع األردني، بل وشكلت ت�ھ�دی�دا ح�ق�ی�ق�ی�ا ل�ل�ع�رش 

  .الھاشمي
إزدادت شكاوى األردنیین من الفصائل المسلح�ة، ل�ل�ح�د 
الذي دفع الملك حسین لإلتصال بجمال عبد الناصر فجرا 
وإیقاضھ من النوم لیخبره أن أحد الفدائیین قد فتح النار 

 .!على مواطنین أمام أحد المخابز!، وأن الكیل قد طفح
فإلتقت ھنا المصلحة األردنیة مع المصلحة اإلسرائ�ی�ل�ی�ة 

، أي 1970ووقعت أحداث ما سمي بأیلول األسود عام 
بعد ثالث سنوات فقط من التھج�ی�ر األول، وت�م إخ�راج 

م�ن األردن وم�ع�ھ�ا   كامل الفصائل الفلسطینیة المسلحة
 .اآلالف من الفلسطینیین

 فإلى أین إتجھت الفصائل ھذه المرة؟
كانت وجھتھا لبنان (الدولة الھش�ة ال�ث�ان�ی�ة)، ال�ب�ل�د  -3

الذي یصح تسمیتھ بـ (الَحمل الودیع)، الذي كان ل�غ�ای�ة 
ذلك الوقت مستقرأ (للحد المقن�ع) س�ی�اس�ی�ا وإق�ت�ص�ادی�ا 
وأمنیا، ومقتنعا لسنین غیر ق�ل�ی�ل�ة ب�ت�وزی�ع الس�ل�ط�ات 

 ..توافقیا بین مكونات شعبھ وإثنیاتھ
إستقرت الفصائل الفلسطینی�ة ف�ي االراض�ي ال�ل�ب�ن�ان�ی�ة 
وأع�ادت ت�ن�ظ�ی�م ن�ف�س�ھ��ا م�رة أخ�رى، وب�دأ ال�وج��ود 
الفلسطیني یتنامى في ل�ب�ن�ان، وب�دأت م�ن ھ�ن�اك تش�ن 
عملیاتھا ضد إسرائ�ی�ل، وت�ع�ددت ال�ع�م�ل�ی�ات ال�ف�دائ�ی�ة 
واإلشتباكات ال�م�س�ل�ح�ة ب�ی�ن ال�ط�رف�ی�ن ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
واإلسرائیلي، وكان البد ل�ھ�ذه االش�ت�ب�اك�ات ان ت�ل�ح�ق 
الضرر بالعدید من القرى اللبنانیة ال�ج�ن�وب�ی�ة، وع�ن�دم�ا 
حاولت بعض الجھات اللبنانیة اإلعتراض على إستخ�دام 

أراضیھا كمنطلق للعملیات الفدائیة، إنقسم ال�ل�ب�ن�ان�ی�ون 
بین معارضین (تتقدمھم االحزاب الیمینیة) وبین مؤیدین 
(تتقدمھم االحزاب التي یطلق علیھ�ا ع�ادة ال�ت�ق�دم�ی�ة)، 
فجاء القرار الفصل من القمة العربیة لیؤكد على شرعیة 
المقاومة والوجود الفلسطیني في لبن�ان، وم�ع تص�اع�د 
التوتر بین الفرقاء اللبنانیین، تفج�رت ال�ح�رب األھ�ل�ی�ة 

، وك�ان�ت ال�ف�ص�ائ�ل 1975بین الفرقاء اللبنانیین ع�ام 
 .الفلسطینیة طرفا أساسیا فیھا

لم تنتظر إسرائیل طویال، فشنت حربھا على لب�ن�ان ع�ام 
وإكتسحت األراضي اللبنانیة ودخ�ل�ت ال�ع�اص�م�ة  1982

بیروت، ولم تتوقف اال بعد ھدنة فرضت على ال�ف�ص�ائ�ل 
الفلسطینیة وأعداد ھائلة م�ن ال�الج�ئ�ی�ن ال�خ�روج م�ن 

 .لبنان
 فإلى أین إتجھت ھذه المرة؟

إتجھت القیادات الفلسطی�ن�ی�ة ال�ى (ال�دول�ة ال�ھ�ش�ة  -4
الثالثة) تونس، فیما كان�ت وج�ھ�ة عش�رات اآلالف م�ن 

 الفلسطینیین دولة الكویت (الدولة الھشة الرابعة)!.
تنامى الوجود الفلسطیني في الكویت بش�ك�ل م�ت�س�ارع، 
مستفیدین من دعم بعض الجھات السیاسیة الكویتیة ف�ي 
مقدمتھا حركة القومیین العرب واالخ�وان ال�م�س�ل�م�ی�ن، 
وظھر نفوذه واضحا على عدد من القطاعات ال�ح�ی�وی�ة، 
في مقدمتھا اإلعالم والسوق الت�ج�اری�ة!، ح�ت�ى أص�ب�ح 

 .!تعدادھم مع المقیمین العرب یفوق عدد سكان الكویت
كان بإمكان أي زائر للكویت إكتشاف مثل ھ�ذا االن�ت�ش�ار 
وھذا النفوذ، وقد عبر احد االصدقاء ع�ن ذل�ك ب�ال�ق�ول 
(تبدو الصحف الكویتیة البارزة كـ (ال�ق�ب�س والس�ی�اس�ة 
والوطن والراي العام)، ألي قارئ غیر كویتي وللوھ�ل�ة 

 .!االولى أنھا صحف فلسطینیة
كانت الحرب العراقیة اإلیران�ی�ة ف�ي ذروت�ھ�ا، ووج�دت 
الحكومة الكویتیة نفسھ�ا ع�اج�زة ع�ن الس�ی�ط�رة ع�ل�ى 
الشارع الك�وی�ت�ي، ف�ب�اإلض�اف�ة ال�ى م�ئ�ات اآلالف م�ن 
الفلسطینیین المؤیدین للعراق في حربھ مع إی�ران، ك�ان 

أل�ف ع�راق�ي م�ق�ی�م ف�ي ال�ك�وی�ت،  11ھناك أكثر من 
ولمعظمھم نشاط تعبوي مرتبط بالسفارة ال�ع�راق�ی�ة ف�ي 
الكویت، وقد وقعت حوادث وصدامات غیر ق�ل�ی�ل�ة ب�ی�ن 
المقیمین وبین أطراف كویتیة لھا م�وق�ف م�خ�ال�ف م�ن 
ھذه الحرب، وھناك أم�ث�ل�ة ك�ث�ی�رة ال م�ج�ال ل�ذك�رھ�ا، 
ووصلت حد إتصال الشیخ نواف األحمد وزیر الداخ�ل�ی�ة 
(آنذاك) ببرزان التكریتي یرجوه فیھا أن یمارس الضغط 
على الجالیة العراق�ی�ة ف�ي ال�ك�وی�ت ل�ك�ي ی�ھ�ّدئ�وا م�ن 

 .انفعاالتھم المتصاعدة
(لم تواجھ االسرة الحاك�م�ة ف�ي ال�ك�وی�ت خ�ط�را ی�ھ�دد 
 وجودھا وینذر بنھایتھا، كالذي عاشتھ في تلك الفترة)!.

وفرض ھذا الواقع على األسرة الح�اك�م�ة ال�ل�ج�وء ال�ى 
أصدقائھا التقلیدیین في الغرب لتلقي العون وال�م�ش�ورة 

 .لمواجھة ھذا المأزق
ونقول الیوم (إستقراًء) ربما تل�ق�ى آل ص�ب�اح نص�ائ�ح 

، ع�ن�دم�ا 1986وتوجیھات ظھرت بوادرھا األولى عام 
 .أوقفت الكویت الدعم المالي للعراق في تلك الحرب

في حدیث لصدام حسین مع قیاداتھ بث تلفزیون�ی�ا ع�ق�ب 
إحتالل الكویت، كشف فیھ كیف أنھ اضطر بسبب اشتداد 
األزمة المالیة عقب احتالل ایران لشب�ھ ج�زی�رة ال�ف�او، 
الن یوفد ط�ھ ی�اس�ی�ن رمض�ان ال�ى ال�ك�وی�ت م�ن اج�ل 

(إتص�ل ب�ي  :الحصول على قرض مالي، وق�ال ب�ال�ن�ص
الرفیق طھ من الكویت وأخبرني انھ لم ی�ح�ص�ل م�ن آل 
صباح إال ع�ل�ى عش�ری�ن م�ل�ی�ون دوالر، وأن�ھ ی�ن�وي 
رفضھا!، فقلت لھ، ال، ال ترفضھا، إستلمھا وتعال بیھا، 
والرفیق طھ یعلم ومعھ كل األخوة في القیادة، اننا ننف�ق 
منذ اندالع ال�ح�رب عش�ری�ن م�ل�ی�ون دوالر ف�ي ال�ی�وم 
الواحد، ویبدو ان آل صباح یعلمون بذلك، ولھذا ح�ددوا 

 ھذا الرقم، یعني یساعدونا بمصروف یوم واحد)!.
كانت خطوة آل صباح الثانیة تعاقدھا مع احدى ش�رك�ات 
اإلستخراج االمیركیة لسحب النفط ال�ع�راق�ي اف�ق�ی�ا م�ن 
حقل الرمیلة الجنوبي!، وإغراق السوق بالنفط متس�ب�ب�ة 

 .بھبوط أسعاره
 :وفي حدیث آخر لصدام قال

(كنا نتوقع أن تحدث أزمة ف�ي س�وق ال�ن�ف�ط، وت�رت�ف�ع 
وتتضاعف االسعار، بسبب اشتعال الحرب بین دول�ت�ی�ن 
نفطیتین مھمتین، لكن الغریب ان ما حدث ھو ال�ع�ك�س، 
فاألسعار كانت تھبط بشكل منظم سنة بعد سنة، ثم شھر 

 بعد شھر)!.
ج�اءت ال�خ�ط��وة ال�ث�ال��ث�ة ب�ق��ض�م االراض�ي ال�ع�راق�ی��ة 
(ومعظمھا كانت زراعیة) من مقتربات صف�وان ب�إت�ج�اه 
خور الزبیر!، وما زال المزارعون البصریون یت�ذك�رون 
ذلك، ویتحدثوا عن ك�ی�ف ك�ان ال�ك�وی�ت�ی�ون یس�ت�ول�ون 
ویتمددون على األرض العراقیة یوم ب�ع�د ی�وم دون ان 
یجدوا لھم مج�ی�را ف�ي دوائ�ر م�ح�اف�ظ�ة ال�ب�ص�رة ذات 

 .العالقة
كان البد من التفاھم مع الجانب السعودي (عّراب الخلیج 
إن ص�ح ال�وص�ف)!، إلی�ق�اف ھ�ذا الس�ل�وك ال�ك�وی�ت�ي 

المتعمد، وحضر الى بغداد وزیر النفط السع�ودي ھش�ام 
الناظر وشاطر صدام الرأي ف�ي وج�ود أزم�ة تض�ررت 

 .منھا المملكة ایضا
لنقف ھنا عند أھم (تحالف) وتفاھم وإلتقاء مصالح بی�ن 
السعودیة والعراق، فقد تعددت اللقاءات واالتصاالت بین 
صدام والملك فھد، اضافة الى الزیارات المكوكی�ة ال�ت�ي 
قام بھا وزیر الخارجیة السعودي سعود الفیصل ووزی�ر 
البترول ھشام الناظر، حتى ان صدام قال وھو یس�ت�ق�ب�ل 

 :الناظر
 (الناس حاسدینا على عالقتنا، الزم اندك على الخشب).

كان من الطبیع�ي ان ت�ت�وج�س ال�ك�وی�ت م�ن ال�ت�ق�ارب 
العراقي السعودي، فعالقتھا بالدولتین كانت تخفي دائ�م�ا 
خالفات تاریخیة، فخالفاتھا القدیمة الحدیثة م�ع ال�ع�راق 
معروفة، أما خالفاتھا مع السعودیة فتمتد الى ما ی�ق�رب 
من مائة عام، منذ ان كانت عائلة آل سعود الج�ئ�ی�ن ف�ي 
الكویت، الذین لم ینس�وا م�ا الق�وه م�ن عس�ف وس�وء 

 .!معاملة من آل صباح
وبعد نجاح عبد العزیز آل سعود في احتالل شبھ الجزیرة 
مجددا، وإسترجاع ُملك آبائھ من آل ال�رش�ی�د، وب�ع�د أن 
وضعت الحرب العالمیة األولى أوزارھا، أس�ت�م�ات ع�ب�د 
العزیز من أجل إق�ن�اع ال�م�ن�دوب الس�ام�ي ال�ب�ری�ط�ان�ي 
إلبرسي كوكس لضم جزء ك�ب�ی�ر م�ن أراض�ي ال�ك�وی�ت 
لمملكتھ، بل ووصلت حد (بكائھ) أمام�ھ ب�ع�د ان رف�ض 

  .كوكس طلبھ
فیما ظل النزاع السعودي الكویتي قائم�ا ح�ول ال�ح�ق�ول 
النفطیة في منطقة (الوفرة) الحدودیة منذ عقود زم�ن�ی�ة 

 .غیر قلیلة
وقد توقع البعض یومھا أن صدام قد ت�ع�ل�م ھ�ذه ال�م�رة 
(لعب�ة) الس�ی�اس�ة، وت�رك ال�ب�داوة وال�رع�ون�ة خ�ل�ف�ھ، 
خصوصا بعد خروجھ من مغامرة ومحرقة إمتدت لث�م�ان 
سنوات، وأنھ سیس�ت�غ�ل ال�خ�الف الس�ع�ودي ال�ك�وی�ت�ي 
لصالح العراق، وربما سیحصل على ضمانات أم�ی�رك�ی�ة 
بوساطة العاھل السع�ودي ل�ل�ق�ی�ام ب�ع�م�ل�ی�ات عس�ك�ری�ة 
محدودة یس�ت�رج�ع ف�ی�ھ�ا عش�رات ال�ك�ی�ل�وم�ت�رات م�ن 
األراضي البریة الحدودیة، وخصوصا الم�ت�اخ�م�ة م�ن�ھ�ا 
لحقل الرمیلة الجنوبي، إضافة الى ضم جزیرتي (ورب�ة 
وبوبیان)، اللتان س�ت�وف�ران ل�ل�ع�راق عش�رات األم�ی�ال 
البحریة من المیاه اإلقلیمیة لیتح�ول ال�ع�راق ال�ى دول�ة 

 .!خلیجیة حقیقیة!، كمكافأة لھ عن حربھ مع ایران
ال ننسى ان نضیف الى ذلك، ان عملیة إضعاف الك�وی�ت 
وم��ح��اص��رت��ھ أح��د أھ��داف الس��ی��اس��ة الس��ع��ودی��ة 
االستراتیجیة، فباإلضافة الى الخالفات ال�ت�ي ذك�رن�اھ�ا، 
فان الكویت تعتبر مصدر إزعاج للعوائ�ل ال�ح�اك�م�ة ف�ي 
الخلیج بشكل عام منذ منتصف الستینیات بسبب نظام�ھ�ا 
الدستوري ونموذجھا ال�دی�م�ق�راط�ي وھ�ام�ش ال�ح�ری�ة 
الواضح الذي قد یحف�ز ش�ع�وب ھ�ذه ال�دول ل�ل�م�ط�ال�ب�ة 

 .بنموذج مشابھ
ومن استقراءنا لما حدث بعد ذلك، یبدو أن آل صب�اح ق�د 
أدرك�وا ال�م�أزق ال�ذي ی�ن�ت�ظ�رھ�م، أو ان ج�ھ�ات ل�ھ�ا 
مصلحتھا في اشعار الكویت بذلك، وھذا م�ا أض�اف آلل 
صباح رعبا جدیدا یضاف الى أزمتھ الداخ�ل�ی�ة ال�م�ن�ذرة 
بالخطر، وان علیھا البحث بسرعة عن حجر واحد یسقط 
فیھ ھذه العصافیر!، أولھا ردع صدام وض�رب ال�ج�ی�ش 
العراقي وانھ�اء ق�درات�ھ، وث�ان�ی�ھ�م�ا ط�رد ال�م�ق�ی�م�ی�ن 

 450الفلسطینیین من الكویت الذي تجاوز عددھم االن 
ال�ف ع�راق�ي  20الف فلسطیني ومعھم ما ی�ق�رب م�ن 

وأردني ویمني أغلبھم متعاطفون مع الع�راق، وث�ال�ث�ھ�ا 
 فرض ترسیم جدید للحدود تتوسع فیھ برا وبحراً!.

 
  : عوٌد على بدء

لنعد مجددا للصراع الفلسطیني االصھیوني، حتى ن�ع�ث�ر 
على النقطة التي إلتقت ف�ی�ھ�ا ال�م�ص�ال�ح اإلس�رائ�ی�ل�ی�ة 

 .والكویتیة
إنتفض ما یقرب من نصف ملیون  1987في نھایة العام 

فلسطیني فیما عرفت بثورة الحجارة، ك�ان�ت ث�ورة م�ن 
نمط جدید لھا عنفوانھا، حركت المیاه الراكدة في الداخل 
الفلسطیني، والقت صدى إعالمیا عالمیا وتعاطفا دول�ی�ا 
كبیرا، وضعت اإلدارة اإلسرائیلیة في حرج غیر مسبوق 

  .أمام الرأي العام العالمي
كانت إسرائیل إبتداًء قد راھنت على عامل الوقت، ال�ذي 
ستتالشى معھ فَْورة شبابھا ویخمد أوارھا، لكن المفاجأة 

 .!ان ھذه الثورة كانت تتسع وتتعاظم یوم بعد یوم
فمن یمّول ھذه الثورة ومن یمنح�ھ�ا دی�م�وم�ت�ھ�ا؟ وم�ن 
یوفر للمشتركین فیھا أرزاق�ھ�م وق�د ت�رك�وا اع�م�ال�ھ�م 

 ومصادر معیشتھم؟ 
لم تنتظر االدارة اإلسرائیلیة طویال، ف�ق�د إك�ت�ش�ف�ت ان 

  .(الحنفیة) المالیة مصدرھا الكویت
كانت جمیع الصحف الكویتیة بدون إستثناء تنشر یومی�ا 
أرقام حسابات وعناوین صنادیق للتبرع، ناھیك ع�ن ان 
نصف صفحاتھا أصب�ح�ت وق�ف�ا ل�ن�ش�ر أخ�ب�ار ال�ث�ورة 

 .وتفاصیلھا
بدأت إسرائیل منذ ذلك الوقت تخطط لت�ق�وی�ض ال�وج�ود 
الفلسطیني في الكویت الذي شكل وسیشكل دائم�ا دع�م�ا 

 .لوجستیا لكل انتفاضات الداخل الفلسطیني
 

 :وربما سألت اإلدارة اإلسرائیلیة نفسھا السؤال التالي
ف�ي ض�رب  -ب�ال�ق�وة ال�ع�س�ك�ری�ة  –إذا كنا قد نجحنا  -

وتھجیر الفلسطینیین وفصائلھم المس�ل�ح�ة، م�ا أس�م�ت�ھ 
یومھا بـ (عش الدبابیر) من الضفة الغربیة، ثم مساع�دة 
العاھل االردني على ضربھا وإخراجھا م�ن األردن، ث�م 
ضربھا وإخراجھا من لبنان، فمن ھي القوة البدیلة التي 

 ستضرب وتخرج وتشتت لنا عش الدبابیر من الكویت؟
 عند ھذه النقطة إلتقت مصالح وأھداف آل صباح

 بمصالح وأھداف إسرائیل!.
فمصلحة آل صباح بالتخلص من ال�ن�ف�وذ ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ي 
المتعاظم في الكویت، والذي سی�ت�ح�ول ف�ي أی�ة ل�ح�ظ�ة 
وبكبسة زر من صدام الى مصدر تھدی�د ح�ق�ی�ق�ي ی�ق�ض 

  .مضجع االسرة الحاكمة
(وكان ھذا ھو رد برزان التكریتي عندما أخ�ب�ره ص�دام 
بنیتھ احت�الل ال�ك�وی�ت، مش�ی�را ع�ل�ی�ھ ب�ع�دم اس�ت�خ�دام 
الجیش، ورافضا االحتالل بالقوة العسكری�ة ال�خ�ارج�ی�ة، 
ومص��را ع��ل��ى ان ل��دی��ھ (ج��ی��ش) م��ن ال��ع��راق��ی��ی��ن 
والفلسطینیین واألردنیین المقیمین في الكویت، بإمكانھم 

 تفجیر الوضع السیاسي من الداخل)!.
نضیف الى ما تقدم أن ھناك ھ�دف م�ھ�م وخ�ط�ی�ر ع�ن�د 
الطرفین، ھو تدمیر اآللة العسكریة العراقیة، خص�وص�ا 
وان إسرائیل تضمر لھا ث�أرا ی�ع�ود ال�ى م�ع�ارك ال�ع�ام 

وألن إسرائیل ك�ان�ت دائ�م�ا ض�ال�ع�ة وم�ھ�ت�م�ة .!1948
بالعلوم النفسانیة أكثر من غیرھم، وكانوا دائم�و ال�دأب 
على دراسة وتحلیل وفھ�م الش�خ�ص�ی�ات ال�ح�اك�م�ة ف�ي 
األوطان العربیة، فلم یجدوا صعوبة ف�ي ف�ھ�م م�ن ھ�و 
صدام وكیف یفكر وكیف یتخذ ق�رارات�ھ وح�ج�م ال�ح�ن�ق 

 .والحمق والنزعات البدویة التي تشكلت منھا شخصیتھ
فكانت أولى التحركات ھي تسریب تسجیل صوتي للم�ل�ك 
فھد ینتقد فیھ صدام!، وقیل ان جھاز الموساد كان وراء 
ذلك، وكان ھذا وحده كافیا إلشعال غضب صدام ودف�ع�ھ 
الى التھور، وضرب كل التفاھمات مع الجانب السعودي 

أع�ق�ب ذل�ك س�ل�س�ل�ة م�ن ال�ت�ح�رك�ات   .!عرض الحائط
واإلشارات و(التطمینات ال�غ�امض�ة) ل�دف�ع ص�دام لش�ن 

 .الحرب ودخول الكویت عسكریا
 :الخالصة

یكفي ھنا ان نقف عند تصریح م�ھ�م وخ�ط�ی�ر أدل�ى ب�ھ 
فاروق قدومي وكان یومھا رئیس الدائرة السیاسیة ف�ي 
منظمة التحریر الفلسطینیة، ع�ق�ب أس�اب�ی�ع م�ن إن�ھ�اء 
االحتالل الصدامي للكویت، وكان بإمكان أي م�ت�اب�ع أو 
باحث في الشأن السیاسي ممن تناول م�وض�وع اح�ت�الل 
صدام للكویت، أن یؤسس علیھ ویس�ت�ق�رئ ف�ي ض�وئ�ھ 
الكثیر من خفایا وتفاصیل ذلك االحتالل وأس�ب�اب�ھ وم�ن 

 .وقف ورائھ
  : یقول قدومي

(الكل تحدث عن إحتالل صدام للكویت، دون ان یلت�ف�ت�وا 
الى مخرجات ھذا االح�ت�الل، ل�ق�د قُِص�م ظ�ھ�ر ال�ث�ورة 
الفلسطینیة، نحن الفلسطینیون كنا الھدف االس�اس م�ن 
دخول صدام للكویت، ھناك من جر صدام ل�ھ�ذه ال�ح�رب 

الف فلسطیني من الكویت، ول�وال ذل�ك  450لیبرر طرد 
لما كنا الیوم في العاصمة أوس�ل�و نس�دل الس�ت�ار ع�ل�ى 
الثورة الفلسطینیة، وصدام في ھذه الحرب لم یكن اك�ث�ر 

 .من أداة لھذا المخطط)
 

 : الخاتمة
  .ما تلَي ذلك معروف ومتداول

نفذ صدام حربھ (الشخصیة الثانی�ة)، وك�ان�ت ن�ت�ائ�ج�ھ�ا 
على العراق كدولة وعلى شعب العراق الم�غ�ل�وب ع�ل�ى 

  .كارثیة بكل ما تعنیھ ھذه الكلمة 1968أمره منذ العام 
أما مخرجات ذلك االحتالل وفوائده التي حققھا آل صباح 

 : فكانت (مجزیة) جدا
انھاء القدرات العسكریة العراقیة وش�لّ�ھ�ا. (ال�ھ�دف   -1

 المشترك بینھا وبین اسرائیل).
طرد جمیع ال�ف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ی�ن م�ن ال�ك�وی�ت. (ال�ھ�دف  -2

 المشترك بینھا وبین اسرائیل).
 .طرد بقیة المقیمین من العراقیین واالردنیین -3
بسط نفوذھا مجددا على الشعب الكویتي بعد أن كان   -4

 .ھذا النفوذ على وشك االنھیار
الحصول على مساحات جدیدة إقتطع�ت م�ن خ�ارط�ة  -5

 .العراق البریة والبحریة
الحصول على تعویضات مض�اع�ف�ة ف�اق�ت ال�ت�ص�ور  -6

 .والتوقع
فرض حصار إقتصادي غیر مس�ب�وق ع�ل�ى الش�ع�ب  -7

العراقي، ما زالت آثاره قائمة لحد اآلن، إذا ما عرفنا ان 
ھذه اآلثار ال تقتصر على الجانب اإلقتصادي والسیاس�ي 
كما یتصور البعض، فاإلقتصاد والسیاسة عامالن قابالن 
لإلصالح مھما كانت أضرارھم�ا ك�ب�ی�رة، ل�ك�ن ال�ك�ارث�ة 
الحقیقیة التي ستظل آثارھا السلبیة قائمة لعقود زم�ن�ی�ة 
تالیة، ھي انھیار البناء االجتماعي ل�ل�ش�ع�ب ال�ع�راق�ي!، 
والذي من الصعب جدا إعماره وإصالحھ في المس�ت�ق�ب�ل 
المنظور، خصوصا وان بدایات ھذا االنھیار واإلن�ح�الل 
تعود الى مطلع الثمانینیات، وما جرى بعد ت�ل�ك ال�ح�رب 
ھو سقوطھ بالكامل، ویشمل ھذا البناء كامل ال�م�ش�اع�ر 
واألخالق والطباع والمیول والسلوك التي تتشك�ل م�ن�ھ�ا 

 .الشخصیة االنسانیة

 ال اا 

 (قراءة استقرائیة مختلفة)
 

 فاروق عبد الجبار البصري
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حیَن یجفُّ الضیاُء، یَ�ن�َس�ِرُب ف�ي ال�ت�ی�ِھ .. یس�ق�طُ فَ�ح�ُم هللا،  
،  تَنطفيء كلُّ األلوان، فَتَفَغـُر الحواسُّ

تصرُخ بما ال تَدري من اإلیقاعاِت.. بِـدءاً م�ن والدة الص�م�ِت.. 
 .. حتى ُرقاِده.. بأنغاٍم وھواِجسَ 

العالقةَ لھـا بمھارِة العازِف ، بْل بحالِة " آلِة العزِف وأوت�ارھ�ا 
 " ... ، مشدودةً كانْت ، أم ُمنَسِرَحةً 

ُم بالصمِت ، تُحاوُل العودةَ إل�ى م�ا ق�ب�ِل ظ�ھ�وِر ال�ل�غ�ِة ،  تَتََحـزَّ
  ..وبِـدِء الَزیفِ 

ستنِسُف ألغاَم اللغـِة، كـي تتحاشى الفَصاحةَ، أالعیَب ال�تَ�وریَ�ِة، 
  ..وتَھویماِت المجـاز

ِھ... إالّ ُم�خ�ات�ل�ةَ  فالوقُت، وقُت الجدِّ ، ال مجاَل فیھ للھَزِل والتَفَكُّ
  ...الصدفِة كي تنجـو بجلدكَ 

 
 !! َكفاَك تنتَظُرھا (الصدفَة) بصورٍة منُتَِظَمة

ودونماَ قَصٍد منَك، ستَنفَتِ�ُح س�ت�ائ�ُر ال�ن�س�ی�اِن، وس�ی�س�ت�ق�بِ�لُ�َك 
  (النسیاُن) بممحاتھ الحنون،

 یمسُح عن قلبَك َكَدمات الِذكرى، ویغفُر لَك أَحزانََك،
  فَتھَرُب من دھالیِز الذاكرِة أَبِخَرةُ الماضي ..

قبَل أن"تحتَِرَف" الغربةَ و"تستوطَن " الضیاَع ُمتظ�اھ�راً أَن�َك 
  ... سائح

 ...یوَم فَتحَت باَب الرماِد فسقطَت في بئٍر مـن الحّمى
إذا كان الزمن یتكفَُّل، حقاً، بإشفاِء جروِح الماضي .. فم�ْن أَی�َن 

  أَینََعْت ِجراحاتُنا،
 حتى إكتََسْت شفاھُھا بالشوك ؟

:::::::::::::::::::::: 
  قُلنا وَكتَْبنا، على كلِّ درجاِت الُسلّم الموسیقي ونََغماتھ، 

حتى بَلَْت َعتباتُـھ فصارت نَ�َغ�م�اتُ�ھ نش�ازاً ك�ورال�ی�اً م�ن ك�ث�رِة 
  ..التردید

 !! ولم یتبّدْل شيء
  !نحُن أیتاُم الفََرِح وأَراِملُھ

  ...ُمُدٌن نَزفَتنا ذاَت زمٍن، وتقیأتنا ذاَت ضحًى ُمشِمسٍ 
  تََرَكْت فینا خوفاً غامضاً ،

 .. ظلَّ ینمو بداخلنا، لھ طعُم الخطیئة
 ُجرَح الزماِن َغَدْونا... ُمتغّربیَن ِصرنا، 

 نتكيُء على أرواحنا بصمٍت مدیـٍد،
ُمـدٌن َضیَّعْت یَقینَھا.. تأریَخھا وأساطیَرھـا، فََغَدْت مثل بَغ�ٍي ب�ال 

  ذاكرٍة،
 ! بال قلٍب.. یمتلكھا َمْن یُریـُد أْن یسفََح فیھا ماَء فحولَتھِ 

 
 ...فَُرحنا نَْنِزُف خلَف أَقنِعتِنا البھیجة

وبعَد أْن َرحلنا َكَمـ�داً، إعش�وَش�َب ال�ح�ن�ی�ُن، ح�ت�ى تَ�فَ�ّض�َض�ْت 
  ! أَوداُجھُ 

 وَغَدونا أطفاالً نَْقَرُع أبواَب الذكرى،
 ! َصیَّرنا َرجَع صدى صرخِة أَیـوَب*.. نصباً من مرمرٍ  ..

 ! ..َشبَقُھ ، یصوُل بَدِمنا، فَنَتََعثُّر بِِظلٍّ ُمفتََرضٍ 
.......................... 

 
  ... طریدةَ "عیوِن السلطاِن " ِصرتَ 

  ھرباً من ُمطاردِة الَعَسِس، َدلَفَت إلى خربة في الشواكة،
  ...شاَخ فیھا الزمُن، تُعمي الموشوَر وتَُجنٌِّن إبرةَ البَْوَصلة

تَمشي على ھُُدِب الھاجِس، كـي ال تتعثََّر، فتُزعَج " ُصرمایَةَ " 
 .. الَخِربَـة ، َسكینَتَھا

ظُلَمةٌ ُمطبِقةٌ، تُقیُم فیھا الصراِصَر ُعرساً م�ن َص�ف�ی�ٍر یس�ت�ولِ�ُد 
 ..الوحشةَ 

 ..ُمثخناً بوطٍن ، منفیَّاً فیھ وإلیھ
ِة وطٍن تتدلّـى من ُعنُقِ�َك.. وس�ت�ن�ط�وي ع�ل�ى  ستظلُّ تَنـوُء بُِجثـَّ

 ..نفِسَك، َكَمـْن یحتضُن ُجرَحـھُ 
ـةٌ عابرةٌ من َغفوٍ   ..ستُسنُِد ظھرَك للحائط، فتزورَك َزخَّ

إیّاَك أَْن تخلُع حذاَءَك أو جواربَك ، حتى ال تتزحلَق ف�ي ال�م�ن�ام 
 ! ...بدمكَ 

وفیما تُنِصُت آلالٍم تَناَسیتَھا ف�ي زح�م�ِة "ال�ع�ی�ش".. وتُ�طَ�ّرُز 
  العتمةَ بدمعاٍت ِسّریة،

 یَلسعَُك جسم بارٌد.. ال تَراه... !
 ... أخَرستھُ الظلمة

�ِد م�ْن  ساً ، تَُمـدُّ یدَك نحوه، وال تزاُل تُرِھُف السمَع، ل�ل�ت�أكُّ ُمتََوجِّ
  أنَّ أََحـداً، ِمّمن یُطاردونَك،

 . لم یھتِد إلى َمخبئك
َف ع�ل�ى  بأصابعَك َستَراه أَملََساً، صامتاً.. ستَ�ح�تَ�ِض�نُ�ھُ، ل�تَ�ت�ع�رَّ

  ..تفصیالتھ
ُب أُذنَك منھ، فال تسمع فحیحاً في صدره   ... تُقَرِّ

إذن ، ھو لیس بمّدخٍن، تقوُل لنفِسَك، وال تَصِدُر َخ�رخش�ة ع�ن 
 !..رئتین َھدَّھما النیكوتین والربو

 !! یا لھ من محظوظ
تتسلَُّق أناملَُك إلى أعلى، سترى أنَّ لـھ وجھاً أم�ل�س�اً ك�ال�ق�وري 

 ( إبریق الشاي) 
. كْم ھو محظوظٌ !! ألن�ھ ال ی�ح�ت�اُج ل�ح�الق�ة ذق�ن�ھ م�رة ك�لَّ ..

 یومیِن، على األقَل !ْ
........................ 

 ..تروُح تُجري سیاحةً في تضاریِسھ
 ...ھا ھو بدوِن نظّارٍة طبیة، تَتُرُك حفرتیِن عنَد َمنبَِت األَنف

 ..عیناه بِال رموٍش، أو أَجفاٍن تشبھاِن َعَدساِت التصویرِ 
  ... أُذناهُ عادیتان، سوى أنَّ الِصوان خاٍل من منفذٍ 

  ... فوراً یقفُز إلى ذھنَك الَصَمُم، الذي أصاَب بتھوفن
ھ�ات وتَ�ف�اھ�اِت  ال بُـدَّ أنـھ كان سعیداً، إْذ تخلََّص من سماع التُ�رَّ

 .. المحیط
قھ تجاعید السنین  .. أُخدوٌد صغیٌر حوَل الفم، لْن یكبر، ولن تَُعمِّ

................... 
قُـھُ بیمینَك، فیعتریَك شعوٌر بالَحَسِد إزاءه، ألنـ�ھ ال یُ�ع�اقِ�ُر  تُطَوِّ

 ثنائیـِّةَ النسیان
والذكرى.. أو غیرھـا م�ن ال�ث�ن�ائ�ی�ات !! أم�ل�س�اً ع�ن�َد الص�دِر 

 !...ینتھي
 !! إذن ھو بال رجلین.. وبالتالي ال یُعاني من ركبتیِن معطوبتین

 !! یا لسعادتھ
وقبَل ذلَك، ال بطَن لھ، فال یشعر بالجوع أو التخمة، وال ی�ع�رُف 

 ما ھي القُرحـة ، 
ال یفقھ معنى أَن یأخَذ تسَع حبّاٍت في الصباح وخمساً في اللی�ِل، 

  .. كلَّ یوم
 ! وال یخاف أْن یَصیَر لـھ كرٌش قبیحٌ 

 
  ! وهللا ! لوال الحیاُء، لَقُْلُت ما َشتََّت الَملَال

....................... 
ھو ال یحتاج أَْن یُشِغَل نفَسھُ بالتأریخ وال بـ"ن�ھ�ای�ت�ھ"!، ال�ت�ي 

  ! إنتھتْ 
، یَْنَزلِـُق على ظھوِر َمْن  وال حاجةَ بھ ألَْن یَْنقَلَِب إلى لقیٍط فِكريٍّ

  َرفَعوه ،
 .. فإنزوى تِذكارھم في ظالِم الحاِضرِ 
 !! وال حاَجـةَ بھ للَخَجِل من الشھداء

 .. ھو لیَس بحاجٍة لُمراَجعِة "دّوامِة " سارتر ** وغیرھا
 

 !! یكتفي بوجوده الساكن ، ھكذا
...................... 

 یا ھذا من أین أتیَت ؟
 عفواً، لماذا عافََك أَھلوَك ؟! أَتُراھم نََسْوَك ؟

أَم كانوا ، مثلنا ، نََجوا بجلودھم ؟! فبقیَت ساھراً على أط�الل�ھ�م 
 ھا ھنا ؟؟

 ... أنَت الغریُب " الال أََحـَد " ھنـا .. لـْن تستطیَع الَھَربَ 
 !..كیَف تھَرُب من أشیاَء تسُكنُكَ 

ُكلَّما حاولَت الھَرَب منھا، ستجُد نفَسَك وحیداً معھا .. س�ت�ن�ف�رُد 
 بَك .. ِھَي ،

  ..أَّمـا أنـا ، فسأظلُّ أطَوي حقوَل اللیِل ، خارَج كوكِب الخوفِ 
 .. أجلُس، حیُث أُرید

ـُل قوافَِل زمانـي  .. أتأمَّ
............................ 
............................ 

 !! فِعْم مساًء ، وال تَْبتَئِْس من َحَسدي لِصفاتِكَ 
 !! طابَْت وحشتَُك ، سمیَر الظُلَمـةِ 

....................................... 
 42العھد القدیم" ، إصحاح " *
مسرحیةٌ لسارتر ، تقوُل أنَّ قتَل "الطاغیة" الیعني ، دوم�اً  **

 .. الخالَص من األوضاع والظروف التي أّدْت إلى خلِق الطاغیةِ 
فاألخیُر ، ھو في نھایِة المطاف ، نتاُج شعٍب ُمتََخلِّ�ٍف وظ�روٍف 

  . سیاسیٍة سیئة .. وأَنَّ تصفیتھ فقط ، ال تعني إالَّ إستبدالھ بآخر
ألنَّ " أیَّاً كان " الذي یح�لُّ م�ح�لّ�ھ ، س�ی�ج�ُد ن�ف�س�ھ مض�ط�راً 

ِف باألسلوِب نفسھ  ...للتصرُّ
ال یَُغیُِّر هللا ما ب�ق�وٍم، ح�ت�ى یُ�َغ�یِّ�روا م�ا ب�أن�ف�س�ھ�م "!! أي "

 الظروف والمعطیات ... إلـخ

 

َا ُ 
 
 

 یحیى علوان/ برلین

   ذ ات

 
 
 
 
 

 
 نرجس عمران

 سوریا
 

  عقدٌت أیماني
  في الحیاة  یعدْ   لم

  متنفٌس لنبضٍة أخرى
  ألملَم شتاتي  حاولُت أن

  وأعید ھیكلةَ بنیاني
   وقد أصابتھ الحیاة بصدٍع ھادم

  أدى إلى تناثر خالیاي
  وعطالٍة في الروح

  وازدحاٍم في مجرى البصر
 وفوضى في محور البصیرة

 
  فعالً نجحت في إعادة ھیكلتي
 ً   وجمعتني إلى بعضي بعضا

  فعدُت متماسكةً 
  أشبھ إلى حدٍّ لیس بالكبیر نفسي

 قبل أحدى عشر عاما ً 
  سررت بإنجازي
  الذي بدى إعجازا
  ألن أحًدا غیري

  لم یساعده أملھ 
  ولم تلبیھ أحالمھ

  فكان الفشل نتیجةمحاولتھ
  إلعادة تدویر ذاتھ

 
   لكن ھذه الفرحة

  لم تكتملْ 
  بل لم تكبرْ 

  بل لم تنُم أصالً 
  أصالً لم تحیا
  لماذا یا ترى؟

  غبیةٌ إن قلت ال أعرف
  أعرف جیداً لماذا ؟  بل

 وكنت أعرف منذ البدایة 
  لكنَّ عناًدا مدویًا داخلي

 یجعلني أواظٌب على إرادتي
  وإن كنت متأكدةً أن الفشل ھو نتیجتي 

   فالمیت في القبر حین یحیا 
  لیعیَش في القبر

  فھو لم یحیا
  لقد  أجل

 تماھت الدنیا بوسعھا
  وتشكلت كقبٍر رحبٍ 

  تخنقني
  تفاصیلھا  تحشرني بین

  دون رفقٍ   كجثةٍ 
  تسرُق أنفاسي
   تصادُر حقوقي

  كأدميٍّ 
  فأنتھي إلى مجرد صفیٍرمن أنفاس

  في خرابٍة من جسد
  تردد صداھا األیّام

  حیاة  على ھیئة
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النّقد ھو الغوص في أنساغ العم�ل األدب�ي وأعص�اب�ھ     
من أول جملة فیھ حتى آخر كلمة؛ الستخراج م�زای�ا ذل�ك 
العمل، ولیس است�ھ�الك ال�ح�دی�ث ب�ال�م�ق�دم�ات ال�ن�ظ�ری�ة 
الطویلة التي یلجأ إلیھا "ك�تّ�اب ال�ن�ق�د" ھ�ذه األی�ام ف�ي 
مقاالت ال تعبّر عن العمل األدبي ب�ق�در م�ا ت�ع�ی�د م�ا ھ�و 
مسطور في الك�ت�ب ال�ن�ق�دی�ة ال�ت�ن�ظ�ی�ری�ة، ف�ی�ب�دو األم�ر 

 مستكرھا ثقیال ممال وممجوجا.
لعل ما یلجأ إلی�ھ ال�ب�ع�ض م�ن ِح�یَ�ل ف�ي ك�ت�اب�ة ال�ن�ق�د   

وممارستھ الباطلة عرفا وعلما یرغبون أن تن�درج ت�ح�ت 
باب "النقد"، وھي من الن�ق�د ب�ری�ئ�ة، ك�ام�ت�داح ال�ك�ات�ب 
واإلشادة بمقدرتھ وتفوقھ النوعّي، ورفع مستوى ال�ع�م�ل 
األدبي إلى مصاّف األعمال المقدسة یجعل من ذلك الھراء 
نكتة لغویّة ساذجة یصّدقھا أص�ح�اب األذواق الّس�ق�ی�م�ة 
والمحصول المعرفي الض�ح�ل، م�ع اف�ت�ق�اد ت�ل�ك ال�ن�ك�ت 
البلھاء لمنھجیة نقدیة واضحة، كأنھا خ�ب�ط عش�واء أو 
حفٌر بال طائل في أرض ال تنبت، وكأن ذلك الم�ج�ھ�ود م�ا 
ھو إال كما یفعل األطفال الصغار الذین یلھ�ون ف�ي ال�رم�ل 

ص أدوار ال تناسبھم!  في ساعات تقمُّ
وھنا ال أتحدث عن المجامالت، وإن كانت غیر مستبع�دة، 
ولكنني أتحدث عن ذلك الجھل الفاضح في تناول األعمال 
اإلبداعیة، والتبجح والتنطح لكتابة "قراءات" ال تن�ط�ب�ق 
علیھا حتى أنھا "انطباعیة"، ألنھا لیس لھا أي سند م�ن 
ذوق أدبّي وجمالّي، وال بأي مستوى، عدا أن ھ�ن�اك م�ن 
یس�ت��خ�دم ل��غ��ة "ال�ل��ف وال�دوران" ف��ي ال��ح�دی��ث ع��ن 
النصوص التي "یتكركب" في قراءتھا، وإذا م�ا ف�ت�ش�ت 
بین السطور ال تجد كالما مفھوم�ا وال م�ع�ان�ي واض�ح�ة، 
وما ھي إال سالسل حجریة ملتویة ناتئة، ال تؤدي إّال إلى 

 أرض بور في نھایة المطاف.
وال یقل خطرا عن ذلك م�ا ی�ل�ج�أ إل�ی�ھ ب�ع�ض س�ل�ی�ط�ي   

دة  اللسان من توظیف لغة الردح والش�ت�م والس�ب، وال�رِّ
الجمالیّة في تناول األعمال اإلبداعیّة ت�ح�ت ذرائ�ع غ�ی�ر 
نقدیة تجعل من یكتبھا یتردى في االلتصاق بطی�ن ال�ك�الم، 
فیلّت العجین، وال یستطیع تشكیلھ، ألنھ لم یجد شیئ�ا ف�ي 
العمل األدبي سوى أنھ لغة خرجت عن لغة العھد ال�ق�دی�م 
وأسالیبھ، فیبدو كأنھ المصحح اللغوي الذي ال یُش�ّق ل�ھ 
غبار، وال یُرّد لھ ق�رار، ف�ی�ق�ت�رح ال�ت�ص�ح�ی�ح�ات، م�زی�ن�ا 
مقترحاتھ اللغویة، مسبال علیھا ثوب ال�ج�م�ال وال�ج�الل، 
وكأنھا وحدھا من یعطي العمل األدبي جمالیات�ھ وأس�ب�اب 
معیشتھ وحیاتھ، مصّرا على أن یلغي كل عن�اص�ر ال�ع�م�ل 
األدبي وال یلتفت لمناقشتھ�ا، ألن�ھ ب�ب�س�اط�ة ج�اھ�ل ف�ي 
المعاییر النقدیة والعناصر الفنیة لألنواع األدبیة، فیح�ش�ر 

 نفسھ في اللغة مفتشا عما یعتقد أنّھا سقطات الكاتب.
إن ھذا أیضا، وھنا أستخدم لغ�ة ال�ت�وك�ی�د، ل�ی�ك�ش�ف ع�ن 
جانب من الجھل مریع وفظیع في أنھ تدخل الجاھل الغبي 
في صنعة لیس ھو ربھا، وف�ي ع�م�ل ل�ی�س ھ�و خ�ال�ق�ھ، 
وینّصب م�ن ن�ف�س�ھ إل�ھ�ا یُص�در ال�ت�ش�ری�ع�ات ال�ج�ب�ری�ة 
والقدریة، ألنھ وحده، فیم�ا ی�ظ�ن، م�ن ی�م�ل�ك ال�ح�ق�ی�ق�ة 
المطلقة، أو ألنھ صاحب لسان ح�اد یس�ل�ق ب�ھ ك�ل م�ن 
انتقده، فیأخذ الجھلةَ المبھوری�ن ب�ھ ب�ج�ع�ج�ع�ة الص�وت 
فیخرسون وال یحورون جوابا، یُفحمھ�م خش�ی�ة ال�وق�وع 
في رذائل ما اعتاد علیھ من "قلة األدب" ف�ي ال�رد ع�ل�ى 

 من ناقشھ أو حاوره.
 

بمثل ھؤالء المّدعین تغّص الساحة اآلن من ھ�واة ال�ردح 
واللطم لیعظم ب�الء ال�ث�ق�اف�ة ب�م�ت�ن�ب�ئ�ی�ن ك�ذب�ة، یَض�لّ�ون 
ویُضلّون، فتضیع الطاس�ة، وال ت�ج�د ال�ف�رس ف�ارس�ھ�ا، 
وتعاني الحرة من ألم استبداد الجواري والرقیق، ویت�م�دد 
الغثاء وتتكاثر بكتیریا األم�راض ال�ن�ق�دی�ة ال�م�ع�دی�ة ف�ي 

 ھوامش الرداءة لیتسع الفتق على الراتق.

 ا ُاأ ّو 
 

 
 
 
 

 فراس حج محمد/فلسطین

یتم بناء العالقات بین الدول على أساس المصالح المشت�رك�ة      
والتعامل بالمثل وفقا لھذا اإلطار یت�م رس�م الس�ی�اس�ة ال�ع�راق�ی�ة  

ھ�ذا  ،والتزام العراق بجمیع اتفاقیاتھ وتعھداتھ الموافقة للقان�ون
االلتزام یمكن ان ینتقل من الحكومات السابق�ة ل�ح�ی�ن ال�غ�اءه او 

 تعدیلھ من أحد األطراف الموقعة علیھ.
الجارة تركیا تعاني من مشكلة غایة في الصعوبة ل�م ت�ج�د ل�ھ�ا   

الحلول المقبولة دولیا  وال تمكنت من إیجاد ح�ل�ول ت�ح�ق�ن ب�ھ�ا 
وھي مشكلة حزب العمال الكردستاني والتي تشن  ،دماء أبناؤھا 

علیھ قواتھا المسلحة حربا شعواء دون ان تتمكن م�ن ال�ق�ض�اء 
 علیھ او تحجیم دوره التركي او اإلقلیمي او الدولي.

 
لجات الجارة التركیة الى عقد اتفاقیة امنیة مع ح�ك�وم�ة ص�دام   

یسمح بموجبھا للق�وات ال�ت�رك�ی�ة ت�ن�ف�ی�ذ  1994حسین في العام 
حزب ال�ع�م�ال وال�ت�وغ�ل   ضربات جویة ضد تحصینات ومقرات

كیلو متر ل�م�الح�ق�ة ع�ن�اص�ر  25على األرض العراقیة الى عمق 
الحزب المذكور، ومع ان اغلب العراقیین بالرغم من الم�ط�ال�ب�ات 
المتكررة لتوضیح صحة عقد مثل ھذه االتفاقیة اال ان الص�م�ت 

 وتجاوز اإلجابة وعدم وضوح الصورة تدفع بالناس للتخمینات.
بقي الح�ال ع�ل�ى م�ا ك�ان  2003بعد نھایة حقبة صدام في العام 

وتجاوز عل�ى  ،علیھ، قصف متكرر یطال القرى والبیوت العراقیة
حیاة واموال سكان القرى المحاددة لشری�ط ال�ح�دود م�ع ت�رك�ی�ا 

 دون اعتراض من حكوماتنا الحریصة على السیادة.
 

، 2007یقول بعض ان االتفاقیة المذكورة تم تمدیدھا ف�ي ال�ع�ام 
 1997غیر ان الثابت ان ھناك قاعدة عسكریة تركیة منذ ال�ع�ام 

وأخرى في منطقة (ك�ان�ي  ،في منطقة (بامرني) بمحافظة دھوك 
 ،ماسي) وثالثة في منطقة (غیریلوك) ش�م�ال م�دی�ن�ة ال�ع�م�ادی�ة

خالل الفترة المذكورة كانت القوات التركیة ترتكب عملیات الق�ت�ل 
لم تواج�ھ م�وق�ف�ا  ،لمواطنین عراقیین اكراد بقصد او دون قصد 

 سیادیا یطالب بحقوق العراقیین فتمر تلك األفعال مرور الكرام.
وتصرح تركیا بین فترة وأخرى ان قواتھا ستبقى ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
باعتبارھا تالحق ع�ن�اص�ر ح�زب ال�ع�م�ال ف�ي م�ن�اط�ق ال�ح�دود 
المتاخمة لتركیا في جبل قندیل وما حولھ. وقد یبدو ان ال�ت�ب�ری�ر 
مقبول مع صحة وجود مثل ھذه االت�ف�اق�ی�ات ال�م�خ�ل�ة ب�الس�ی�ادة 

 والتي ال یبررھا ال الدستور العراقي وال القانون الدولي.
 

بنتیجة التصادم العسكري بین القوات الت�رك�ی�ة وع�ن�اص�ر ح�زب 
العمال تقع خسائر فادحة في األرواح واألموال لمواطنین مدنیین 

والغریب في االمر ان ال أحد من القیادات  ،فوق األرض العراقیة 
م�ع ان ھ�ن�اك م�ن  ،وال السیاسیین یتحدث عن مثل ھذا التواجد 

یطالب برحیل جمیع القوات االم�ری�ك�ی�ة ع�ن األرض ال�ع�راق�ی�ة، 
وھناك من یطالب برحیل التواجد اإلیراني من األرض الع�راق�ی�ة، 

  غیر ان المطالبة برحیل القوات التركیة تغیب عن الجمیع.
  

ووفقا لظروف المواجھات المستمرة بی�ن ع�ن�اص�ر ق�وات ح�زب 
العمال وبین تركیا فإنھا توسع من عملیاتھا الس�ت�ھ�داف ق�واع�د 
وعناصر الحزب حیث یتم اللجوء الى الجبال تح�ص�ی�ن�ا وح�م�ای�ة 

وجبل قندیل من الجبال العراقیة ال�م�ش�رف�ة ع�ل�ى ال�ح�دود  ،لھم 
اإلیرانیة والتركیة وھو جزء من سلسلة جبال زاك�روس وی�ت�خ�ذ 
منھ حزب العمال مالذا لتواجد اعداد من مقاتلیھ لما ی�وف�ره م�ن 

 تحصین وحمایة لھم.
وباإلضافة لقصف الطائرات التركیة فان المنطقة یصلھا القصف  

كما تقوم وحدات الصاعقة التركیة بإنزال ج�وي  ،المدفعي أیضا 
 لتمشیط المنطقة بین فترة واخرى.

وتوسعت تركیا لتبني لھا قاعدة عسكریة في منطق�ة (ب�ع�ش�ی�ق�ة) 
 ،(معسكر الدوبردان)  كیلومتر) 32( شمال شرق مدینة الموصل

 ،وھذه المنطق�ة ت�ب�ع�د م�ئ�ات ال�ك�ی�ل�وم�ت�رات ع�ن خ�ط ال�ح�دود
والحكومة ال�ت�رك�ی�ة مص�رة ع�ل�ى ت�واج�د م�ق�ات�ل�ی�ھ�ا ف�ي ھ�ذه 

بزعم تدریب المقاتلین  2015التي تم تأسیسھا في العام   القاعدة

االكراد ( البیش مرك�ة )، ت�ق�ول ت�رك�ی�ا ان ھ�ذه ال�ق�اع�دة ت�م�ت 
ف�ي اط�ار  2014بموافقة رئیس ال�وزراء ال�ع�ب�ادي ف�ي ال�ع�ام 

وبالرغم من سقوط مدینة الموصل  ،التعاون مع التحالف الدولي 
بید التنظیم اإلرھابي ( داعش ) اال ان التنظیم لم یتعرض للقاعدة 

 وال عناصر القاعدة تعرضوا للتنظیم اإلرھابي .
 

االتفاقیة العراقیة التركیة ان صحت وت�م ت�م�دی�دھ�ا ف�ھ�ي ت�ح�دد 
كیلومتر اما ان یصل االم�ر  25المسافة على األرض العراقیة ب 

الى بعشیقة فاألمر الذي یدعو للغرابة واالستھجان ذل�ك الص�م�ت 
المریب من المسؤولین العراقیین وحتى من قوات التحالف ال�ذي 

 یزعم انھم موجودین بحكم اتفاقیة الدفاع عن السیادة العراقیة.
 

رغم المطالبة بكشف حقیقة االتفاقیة وتمدیدھا ل�م ی�ت�م ال�ك�ش�ف 
 ٢٠٠٣\ ٥\ ١٢صوت برلمان إقلیم كردست�ان ب�ت�اری�خ  ،عن ذلك

على اخراج القوات التركیة م�ن األراض�ي ال�ع�راق�ی�ة ف�ي إق�ل�ی�م 
صوت مجلس النواب العراقي ع�ل�ى  2016وفي العام  ،كردستان 

قرار ادانة التواجد التركي فوق األرض العراقی�ة وع�ده اح�ت�الال 
 وتعدیا على السیادة.

 
ف�وق األرض  ومنذ ذلك الت�اری�خ ص�ار ع�دد ال�ق�واع�د ال�ت�رك�ی�ة

وأص�ب�ح�ت  ،موقعا في مخت�ل�ف ال�م�ن�اط�ق 20العراقیة یزید عن 
ك�م�ا زاد ع�دد  ،ك�ی�ل�وم�ت�ر 25كیلومتر بدال م�ن  400المسافة 

عناصر القوات التركیة مع ازدیاد االلیات ال�ع�س�ك�ری�ة ال�م�درع�ة 
ك�م�ا أص�ب�ح ال�ت�واج�د ال�ت�رك�ي  ،التي استقدمت ال�ى ال�م�ن�ط�ق�ة 

العسكري في مناطق خالیة من عناصر حزب العمال الكردست�ان�ي 
 ولیس من ساحات المواجھة.

غیاب اللغة الدبلوماسیة التي ینبغي اعتمادھا ف�ي ت�وض�ی�ح ھ�ذه 
اإلشكالیة الوطنیة بالرغم من تعدد الحكوم�ات ال�م�ت�ع�اق�ب�ة ع�ل�ي 
إدارة السلطة في العراق یشكل م�وق�ف�ا ض�ع�ی�ف�ا وھ�امش�ی�ا إزاء 
قضیة السیادة والعالقات وف�ق اط�ار حس�ن ال�ج�وار وال�م�ن�اف�ع 

كما ان غیاب الرؤیة والت�ع�ت�ی�م  ،والمصالح المتبادلة بین البلدین 
اإلعالمي یشكل أیضا عالمة استفھام حول حقیقة ما یجري ف�وق 

 األرض العراقیة.
نرتبط مع تركیا بعدد من المصال�ح ویش�ك�ل ال�ع�ام�ل االق�ت�ص�ادي 
أھمیة كبرى لما یسجلھ المیزان التجاري في استیراد العراق من 
تركیا بملیارات الدوالرات فیشكل ق�رار ال�م�ق�اط�ع�ة االق�ت�ص�ادی�ة 
ومنع االستیراد عامال مساعدا وضاغط�ا ع�ل�ى ت�رك�ی�ا، ك�م�ا ان 
اللجوء الى الخیار العسكري أیضا عامل ضغط اخر ل�م�ا ت�ع�ان�ی�ھ 
تركیا من انھیار اقتصادي وبروز مشاكل تھدد استقرارھا وامنھا 

و یمكن استغالل العالقات ال�دول�ی�ة  ،باإلضافة لمعاناتھا الداخلیة 
والمنابر القانونیة للضغط على تركیا ب�ال�وس�ائ�ل الس�ل�م�ی�ة وف�ق�ا 
للقانون الدولي ان تس�ح�ب ق�وات�ھ�ا وت�ل�ت�زم ب�اح�ت�رام الس�ی�ادة 

كما ان اعتبار التواجد التركي اح�ت�الال  ٫العراقیة وحسن الجوار 
یشكل أیضا موقفا وطنیا یلزم قواتنا العراقیة واألجھ�زة األم�ن�ی�ة 
وقوات الحشد الشعبي وقوات البیش م�رك�ة ب�ال�وق�وف لص�ی�ان�ة 
السیادة العراقیة مع استغالل العام�ل ال�دول�ي واالت�ف�اق�ی�ات ال�ت�ي 
عقدھا العراق لمساعدتھ وحم�ای�ت�ھ ف�ي ال�وق�ت ال�ح�اض�ر ع�ل�ى 

   األقل . 
 

المواقف السیاسیة التي تتبناھا القوى السیاسیة العراقیة خجولة 
یظھر  ،في التعامل مع ملف التواجد التركي فوق األرض العراقیة

نج�د ان  ،ذلك جلیا حتى في مواقف استقبال المسؤولین االتراك 
من مصلحة تركیا ان تركن لمساندة ومساعدة ال�ع�راق ف�ي ھ�ذا 
الظرف بدال من استغاللھ لفرض تواجد قوات لھا ب�ھ�دف إرس�اء 

وف�ي غ�ی�ر  ،قدم ضمن عملیة اللعبة السیاس�ی�ة ف�ي ال�م�ن�ط�ق�ة 
وع�ل�ى ق�وات ع�ن�اص�ر ح�زب ال�ع�م�ال  ٫مصلح�ت�ھ�ا ال�وط�ن�ی�ة 

الكردستاني أیضا ان تدرك محنة العراق وظروفھ الع�س�ی�رة وان 
ال یتم احراج العراق واتخاذ أراض�ی�ھ أم�اك�ن ت�واج�د او س�اح�ة 

 للتصادم مع القوات التركیة.

              ادة اا 
 
 
 
 
 
 
 

 زھیر كاظم عبود                             
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 ھدى توفیق/ مصر
 
 

ك���ان���ت م���ن���ج���ة وم���وزة م���ن ع���ائ���ل���ة ب���ط���ی���خ، م���ن    
مركزكفرشكرالق�ری�ب م�ن م�دی�ن�ة ب�ن�ھ�ا ع�اص�م�ة م�ح�اف�ظ�ة 
القلیوبیة، ولكن یعمالن في إدارة م�ع�ھ�د أزھ�ري ف�ي م�رك�ز 
عاصمة المحافظة، وكانتا م�ن�ت�دب�ت�ی�ن م�ن م�دی�ری�ة الش�ب�اب 
والریاضة إلى المعھد األزھري؛ لقربھ م�ن م�ك�ان س�ك�ن�ھ�م�ا، 
لحیاتھما الموزعة بین حجرتین، وص�ال�ة ص�غ�ی�رة ب�م�ط�ب�خ، 
ودورة میاه مرعبة ال�ت�ك�وی�ن م�ن الش�ق�وق، ودھ�ان ال�ج�ی�ر 
الباھت،الذي یتساقط من السقف، عالوة على ماسورة الم�ی�اة 
 المتسربة على الدوام، بجانب مخرج مقعدة الحمام األفرنجي.

خرجت موزة على المعاش، وت�ع�ان�ي م�ن اإلمس�اك الش�دی�د، 
لدرجة أن فضالت اإلخراج تتحجر في فتحة الشرج، وت�ح�ت�اج 
إلى حقنة شرجیة، وعملیة جراحیة ف�ي ال�م�س�ال�ك ال�ب�ول�ی�ة، 

 تزوجت وطُلقت ولم تُنجب.
بینما منجة تزوجت وطُ�ل�ق�ت، وأن�ج�ب�ت أرب�ع�ة أوالد، ش�اب 
معاق، عمره ثمانیة عشر ع�اًم�ا، وھ�و االب�ن ال�وح�ی�د ال�ذي 
یسیر بكرسي متحرك، رغم أن بقیة بناتھا ف�ي ص�ح�ة ت�ام�ة، 
أكبرھن تزوجت، واألخرتان في المرحلة األخ�ی�رة م�ن إت�م�ام 

 دراستھن الجامعیة.
منجة شخصیة نكدیة،ألقل إساءة لھا تدمع، وتظفرالدموع في 
عینیھا، حتى وھي تبتھج، وت�ف�رح، وتض�ح�ك، أو ح�ت�ى ف�ي 
الحدیث العابر دون م�ب�رر، أو رب�م�ا ی�وح�ي داخ�ل�ھ�ا ب�ت�ذك�ر 
ذكریات حزینة أو سعیدة، یستجلب دموعھا س�ری�عً�ا وغ�ری�بً�ا 
لمن ینصت لھا، فیتعجب ألمرھا بالفعل، حتى أطل�ق�وا ع�ل�ی�ھ�ا 

 منجة أم دمعة.
كانت تطمح أن تعمل في المجلس القومي ل�ل�م�رأة، وت�ت�ش�دق 
وتتحدث كما تشاھدھن في التلیفزیون وھن یصخبن، ویُعبرن 
عن حقوقھن، ویتألقن بالمالبس وال�م�اك�ی�اج ب�ی�ن ال�ج�ل�س�ة، 
والوقفة، واالبتسامات، وال�ج�م�ی�ع ی�ل�ت�ق�ط�ون ل�ھ�ن الص�ور، 
وی�ق�دم�ون ال�ح�وارات الص��ح�ف�ی�ة وال�ت�ل�ی��ف�زی�ون�ی��ة، خ�اص��ة 
المتمیزات والناشطات منھن، وتتمنى لو تتخصص في الدفاع 

 عن اقتناص حقوق المعاقین، مثل ابنھا المكلومة من أجلھ.
ولكل من یشبھ حالتھ بشكل أو بآخر، وفجأة تتحول ال�دم�ع�ات 
إلى دموع منھمرة، وھي تت�ح�س�ر ع�ل�ى ح�ظ�ھ�ا األس�ود م�ن 
زواجھا السابق لھذا المحامي المعتوه، الذي كان یشتري كتبًا 
ع��ن أخ��ط��ار الس��ح��ر وم��م��ی��زات��ھ، وی��ح��ل��م أح��الًم��ا غ��ری��ب��ة 
بالعفاریت، ویدھن جسده بالزیوت المختلفة، ویشاھد بعی�ن�ی�ھ 
المخبولتین على حوائط المنزل، عالمات األعمال الس�ح�ری�ة، 
فیتھمھا بأنھا تعمل لھ ع�م�ًال، ویض�رب�ھ�ا ب�ال�م�ن�ف�ض�ة ال�ت�ي 
انكسرت عدة م�رات، ف�ق�ررت أال ت�ح�ض�ر م�ن�ف�ض�ة إط�القً�ا، 
ولیحترق تنظیف المراتب والم�ف�روش�ات، ال�ت�ي ت�ھ�ب�دھ�ا ك�ل 

 نھایة أسبوع في إجازتھا من العمل الوظیفي.
وفجأة تنت�ح�ب وت�ول�ول ع�ل�ى س�وء ح�ظ�ھ�ا م�ن عض�و ف�ي 
المجلس القومي للمرأة، إلى منجة أم دمعة، ثم تنادي ع�ل�ی�ھ�ا 
موزة، التي تقھرھا أفعال أختھا المجنونة، من وجھة نظرھا، 
وتُشعرھا أنھا امرأة كارثیة؛ ألنھا تعیش مع تلك المرأة عكرة 
المزاج على ال�دوام، وھ�ي ع�ال�ق�ة ف�ي ش�وال ف�ق�ر ال�واق�ع، 
وسقف األحالم الخیالي، الذي یجعلھا تعاني ن�ف�س�یً�ا، وت�غ�رق 

 موزة في األسى والحزن من أجلھا، فتداعبھا بقولھا:
 یا منجة ألم تستِو بعد؟! -

فترد وھي ترسم إیماءاتھا الحمقاء على شفتیھا المبللتین من 
 الدموع، وھي تتنھد:

 آه، أصلي لسھ على الشجرة. -
 

 قصیدة     
 
 

 ( د)
  

 
 
 
 
 
 

 / أحمد مانع الركابي
 الناصریة

 

 

 لو أنت تــــسعى فالطریق معبدُ 
 مھما المسافةُ عن وصولَك تبعدُ 

 
 صمْم وكــــافْح إّن إیـمان الفتى

 إلى الصـــعاِب یبددُ   عنھُ   با�
 

 مھما تــحاربَك الظـروُف فـإنّھا
 تَسـجدُ   رحابكَ   في  ال بّد یوما

 
  وحكایةُ األبواِب تحكیھا الـــتي

 تــوصدُ   باتْت إلیـــھا ذاَت یومٍ 
 

 قد أوصــدتھا لم تكن تدري بما
 أبعدُ   یجري وأنَّك من مــداھا

 
 وبأنّك المـــــــعنى الذي بسیاطھِ 

 تلَك الضــــمائِر یجلدُ   في  لآلنَ 
 
 لھا  یوما  تجد  إّن الخطــــیئةَ لم

 بثیاِب حرفــــــِك أي قدٍّ یشـــھدُ 
 

 ما كنَت إال فیض فكٍر یرتــــوي
  یقصــدُ   منھُ الذي للحرِف دوماً 

 
 فالمحبّةُ لم تزلْ   صمْم وناضلْ 

 تولدُ   برحاِب صدرَك كّل یومٍ 
 

  كافْح فحكـــمتَك الجمیلةُ شمعةٌ 
 تتـــــجددُ   أضواؤھا , أفكارھا

 
 ما قیمة الدنیا إذا عشنا بھا

 ال یزاُل یعربدُ   والشّر فیھا
 

 أو قیمةُ األشیاِء إن باتْت بھا
 تلك المــــعاني للمعاني تفقدُ 

 
 كافْح فإنّـــــَك في الدیاجي نجمةٌ 
 ستظّل تھدي للدروِب وتــــرشدُ 

 

ا ة: أ 
 

 
 

 
 حسین محمود/العراق

 
 

 َكبْرُت على المواِجِع یـا صدیقِي
 وِمن ِضیٍق سأَخُرُج نحَو ضیـقِ 

 
 بلغـُت بعمرَي العشریَن عامـًا

 الطَِّریـقِ   ناسُ   كزھـٍرعـاثَـھُ 
 

 َوِمن أَْیـٍن الى أَْیـٍن تََرانِي
 فتًى للنَّائِباِت بِال رفِیـق ِ  

 
ي َرَواَھـا  ألَلُف ِحَكایـٍة عنـِّ

عِر في البیِت العتِیـقِ   قصیُد الشِّ
 

 وأُغنیـةَ األیـائِـل بـاَت ُعـمــِري
 تَُضاِحُك وجَھَھا شمس الشروقِ 

 
 تَِرقُّ بھا ذواُت الُخصـِر حتَّى
 تقـوَل لھا الَمفَاتـُن:یا عِشیـقِي

 
 یـدي وكأنَّھـا بَحــٌر غنــيٌ 

 كالَأللـِئ والَعقِیقِ   وِشعـريَ 
 

 َوتَْمتََمـةُ التََّساُؤِل كـلَّ وقـتٍ 
 تُعـدُّ وفي َمثَالِبَِھا ُحــُروقِـي

                  
 یَُجاِوبُنِي على األَنَّاِت صْمت

 َویَْحمُل وْزَرھا عنِّي َرفِیقِي 
 

 یُشافِیـِھ لقاءٌ   ولـي ُجــْرحٌ 
 َكفُّ الَغِریقِ   وُعْمٌر َكفُّھُ 

 

 ُملئُت من الشكوِك ولم تزْرنِي طُیُوٌف ُحْلُمَھا النَّائِي َحقیقِي
 ُمَواَدعتِي شھیقِي  وتزفُِرنِي الى الوجَداِن طوعـًا لِینعَم في

 

                  قصیدة     

 

  ن آ  
 

 
 

 عـادل عطیـة/ مصر   
 

 
     في طریق السماء تكاثف الثلج

 على األرض إنھمر
 األماني في سمائي
 تسمو في العالء

 تقتدر
 تختفي ذرات التراب

 وأكوام القمامة
 تحت رداء أقمر

 ینافس ضوء القمر
 لكن ندفات الثلج تذوب

 والتراب في المطر
 الدمامة  بالوحل تزداد

 بالوحل تزداد العثر
 ما لمت الثلج على فعلتھ
 ألیس الثلج سلیل الغمام

 وقتامھ
 وتفّجر من برق ورعد وشرر
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  إیھاب عنان سنجاري

 ..اِطلقي عنان الشغف
 التكوني كمعطف مبلل

  یحشر البرودة
 .. في دھالیز مرتدیھ

 
 دعي الحیاة تفعل

  فعلتھا
 وتضرب كأسھا

 بكأس لحظتنا
 .. لینتشي الوجود

 
 دعي الروح تنساب

 في ذراعیكِ 
 التدعي فرصة
 لرسام یسجننا

 في لوحتھ
 وال مصّور

 ینتھز زوایانا

 
  كوني كأعصار

  یجوب حقوًال 
 یبست إنتظاًرا

 .. لقطرة ریق
 

 اِنتقمي من وسادة
 نھشت من خد السھاد

 أحالم یقظة
 ..  نبأت باألفول

 
 واستفیقي

 من سبات ُعُرفٍ 
 ھدد بالفراق

 
 واقتفي أثر القُبَل

 للوصول الى
 .. الذات

  قصة

 رع ار
 
 
 
 
 

شیماء نجم 
  عبدهللا/ العراق

 
 
 

تعودت في كل ص�ب�اح الس�ی�ر ب�ب�طء ف�ي أزق�ة   
الحي، أطالع األرض وأبحث فیھا عن شيء ثمین 
قد یسقط دون سبب، ومفكراً في كل باب یقابلني، 
ھل سیفتح ویترك لي صاحبھ ش�يء ث�م�ی�ن ب�دل 
كیس القمامة؟ ھنا حتى البیبان ال تف�ت�ح ف�أھ�ل�ھ�ا 
یغطون في نوم عمی�ق ول�م ی�ھ�ت�م أح�د ب�إخ�راج 
كیس قمامتھ؛ وذل�ك ألن�ھ�م س�ب�ق ورم�وھ�ا ف�ي 
الركن القریب من سیاج الم�درس�ة، ال�واض�ح إن 
ھذا النوم العمیق أث�ر ع�ل�ى ع�ق�ول ال�ن�اس ول�م 
یفكروا بأطفالھم، وبینما كنُت غارقاً في ال�ت�ف�ك�ی�ر 
فتحت إحدى األبواب وأذ ب�ی�د ت�ل�وح ل�ي ت�ح�م�ل 
كیس قمامة، اسرعُت نحوھا مستغرباً انفراد ھذه 
السیدة بتصرفھا، وبعد إن أخذت الكیس وض�ع�ت 
في جیبي ألف دینار ال غیر، البأس بھ ف�ي وس�ط 
ھ��ذا ال��ح��ي ال��ذي ال ح��ی��اة ف��ی��ھ س��وى ص��وت 
العصافیر التي تتلقف ما یطیر من الشوائب لتبني 
بھ عشھا الصغیر، اك�م�ل�ُت مس�ی�ري ألدخ�ل ف�ي 
الزقاق اآلخر وأنا أدفع عربتي الخ�ش�ب�ی�ة أح�اول 
في كل خطوة لم القمامة المتطایرة ع�ل�ى آم�ل أن 
یفتح لي شخ�ص آخ�ر ب�اب�ھ ویض�ع ال�ف دی�ن�ار 
أخرى في جیبي، قد اتمكن عندھا من شراء طعام 
لعائلتي، ط�رق�ُت ع�ل�ى ح�اف�ة ال�ع�رب�ة ألج�ع�ل�ھ�م 
یستیقظون، وبالفعل سمعُت صریر باب قد ی�ك�ون 

 :عتیق ولم یدھن منذ زمن، صاح أحدھم
 لما ال تجد لك زقاق آخر، إال ترى الناس نیام؟ -

خابت ظنوني، كان الصریر لبخیل یرید النوم، ق�د 
ملئت النفایات قلب�ھ ق�ب�ل ب�ی�ت�ھ، دف�ع�ُت ع�رب�ت�ي 
ورحُت أدندن مع نفسي كلمات لم أف�ھ�م م�ع�ن�اھ�ا 
كانت مجردة من االحساس ھي فقط ألتسلى فی�ھ�ا 
بینما ألُم ما عاث بھ البشر لیال ألقوم أنا ب�ج�م�ع�ھ 

 .نھاراً 
وفي وسط الھدوء الذي غلف الحي ج�اءت ق�ط�ة 
تموء وتتوسل أن أجد لھا من بین ھ�ذه ال�ق�م�ام�ة 
لقمة قد تشبع جوعھا، حم�ل�ت�ھ�ا ووض�ع�ت�ھ�ا ف�ي 
العربة وتركت لھا حریة ال�ب�ح�ث، ك�ان�ت م�ھ�م�ة 
شائكة بالنسبة لھا ألن القمامة التي ح�م�ل�ت�ھ�ا ل�م 
یكن فیھا بقایا طعام ولكني رغبت بتسلیة ال�ق�ط�ة 
حتى أصل إلى الركن ال�ذي ت�ت�ك�وم ف�ی�ھ ك�م�ی�ات 
كبیرة منھا، حیث ھناك تتجم�ع أغ�ل�ب ح�ی�وان�ات 
الشارع تبحث لھا عن طعام یسكت أالم ب�ط�ون�ھ�ا، 
القطة لم یعجبھا محتوى ال�ع�رب�ة واخ�ذت ت�ق�ف�ز 
وتقفز حتى ارتفعت جداً وامسكت بعصفور ط�ائ�ر 
أراد االقتراب من العربة لیلتقط بعض من ال�ق�ش 
المتقطع الذي لممتھ من ال�ط�ری�ق، ك�ان مش�ھ�داً 
غریب بالنسبة لي، كیف لم یفكر ال�ط�ی�ر ب�وج�ود 
القطة وتركھا تمسكھ رغم إن�ھ�ا ك�ان�ت واض�ح�ة 
للعیان، ألتقطت العص�ف�ور وغ�ادرت مس�رع�ة ال 
یمنعھا شيء، وأختفت عن االنظار كس�راب ذاب 
شیئاً فشيء، وبعدھا شعرُت بالغابة التي نعیش�ھ�ا 
في وسط ھذا الحي الذي یسكنھ البشر، ف�ال�ح�ی�اة 
لألقوى والموت لألضعف، ولم أدري أذ س�ق�ط�ت 
قدمي في حفرة صغیرة، رفعت�ھ�ا ون�زع�ُت ع�ن�ي 
الصندل الذي تمرغ ت�م�ام�اً ب�ال�وح�ل ال�ذي ت�ك�وم 
نتیجة إھمال الوحوش، حی�ث ال�غ�اب�ة ج�ف�ت م�ن 
میاه االمطار وغرقت بمیاه التبذیر، تربعُت ع�ل�ى 
األرض أحسب االمیال التي یجب أن أسیرھا حتى 
أصل إلى ركن المدرسة، أللت�ق�ي ب�رف�اق�ي ھ�ن�اك 
لنجمع كل القمامة في سیارة واحدة بعدھا، ن�ع�ود 
ونتفرق إلى صباح آخر ال شيء فیھ غیر القمامة 

 .وبعض الدنانیر

 ٌَْ َواَْار      
 

 /العراقاسماعیل خوشناو          
 
 

ةُ اْألَْشواِك تَْمنَعُني  قَْد ِسْرُت ھَْل َعضَّ
 َعْزمي َعنیٌد لََوى اْألَْمواَج ِمْن ِصغَري

 
 ُمْرتَفَعٍ   ُكلِّ   في  َعلَمٌ   لي  َكْم صاحَ 

 أَبْقیِھ في الُْحفَرِ   یُھاِجُمني  َمْن ذا
 

 أَْوِرَدةٍ    بَیْنَ   یَْجري  مازالَ   فٌالْقُبْحُ 
 لَغَى بََصِري  ُعْميٌ   إِذا  یَطیبُ   َخلْقٌ 

 
 لِلْقَلَمِ   قَْدرَ   ال  َوطَنٍ   في  أَْصبَْحتُ 

 الِْعبَرِ   َذوو  إِالَّ     قَلَمٍ    ذا  یُْعلِ   لَمْ 
 

 ُصَورٌ   ُجْعبَتي  في  أَنا  یَْومٍ   في ُكلِّ 
ُ      ِشْعراً  َررِ     ِمنَ   أَبْھى    أُداِعبُھ  الدُّ

 
 ِمْن یَْوِم ما فُتَِحْت َعیْنِي َعلَى َوطَني

 القَِذرِ   ُرْؤیَةِ   ِمنْ   َدَماً    یَفُورُ    قَلْبي
 

 َوَمنِْزلَتي  ِشْعري  الْھَوى  َوبَیْنَ   بَیْني
 َسَمري  شوقي وقد ارتدى لبسا طوى

 
تي  ناِكَراً   یا  نافَِذتي  قِْف َصْوبَ    قِصَّ

 النَّظَرِ   تَْحظَى بِذي  لَِملَْحَمتي  َوانْظُرْ 
 

 َعتَباً   َجْھلِِھمْ    ِمنْ    ُمْحتَِمالً   ُعْدتُ   ما
 ما عاد لي حذري   أَْمضي على سنتي

 
 ُملْتَِزماً    ُكنْتُ     ما    إِذا    قَلیلٌ    ُعْمرٌ 

 َمْوتي َوَعیْشي اْستََوى یَْومي بِال ثََمري
13/01/2023 

 ر اي..

  ا وارد
 راي  ر  اع

ف��ي خض��م ذل��ك ال��م��وج ال��ھ��ادر م��ن 
الكلمات والصور الشعریة المرس�وم�ة 
بفرشاة أشبھ بفرشاة دافنشي الع�ظ�ی�م 
الی�م��ك�ن ل�م��ث�ل��ي ان ی��ع�ب��ر ك��ل ت��ل��ك 
الموجات بسالم وس�ك�ی�ن�ة وھ�دوء اال 
بعد معناة كبیرة وشقاء عظ�ی�م. وھ�ن�ا 
ال��م��ع��ان��اة والش��ق��اء م��خ��ت��ل��ف��ان ع��ن 
معنییھما المعھودین. فھما ھنا یمث�الن 
معاناة التامل والتبصر وفك ش�ی�ف�رات 
الكالم الى ماوراء الكالم. والشقاء ھ�و 
شقاء الروح ال�ت�ي ت�ح�اول ان ت�دخ�ل 
جسد الكلمة ودماغ الحرف لتصل ال�ى 

 اعمق اعماق المعنى خلف الصورة.
وال اكتمكم س�را ب�ان�ي أج�د ص�ع�وب�ة 
ب�ال��غ�ة ف��ي م��ط��اردة ری��م ف�ي رب��وع 

 نصوصھا الفسیحة .
ھذه الشاعرة تعتمد في كتاباتھ�ا ع�ل�ى 
تداخل غیر مسبوق في الصورة ف�ف�ي 
كل صورة اك�ث�ر م�ن ص�ور وف�ي ك�ل 
كلمة اكثر من مع�ن�ى وف�ي ك�ل ح�رف 

 اكثر من صوت.
 

ارى اني احیانا وب�غ�ی�ر ارادة اتش�ت�ت 
حینا واجتمع احیانا العود الى التشتت 

 مرة اخرى والتجمع من جدید وھكذا.
لطالما كنت م�م�ن ی�ت�اب�ع�ون اص�ح�اب 
مایسمى بقصیدة الن�ث�ر ول�ق�د ع�رف�ت 

  الكثیر من المبدعین منھم.
 

ان ریم ال�ن�ق�ري وع�ل�ى   لكنني وجدت
الرغم من قصر تجربتھا الشع�ری�ة ق�د 
اتخدت لنفسھا نھجا مغایرا ع�ن ن�ھ�ج 
اصحاب ھذا اللون من الشعر. وك�ان�ھ�ا 
قد مضت بنف�س�ھ�ا ال�ى درب ت�ح�دی�ث 
 الحدیث عن درایة منھا او غیر درایة.

ھذا فضال عن ان�ھ�ا ق�د ال�ت�زم�ت ف�ي 
الكثیر من نصوص�ھ�ا ق�واع�د واس�س 

واھ�م�ھ�م�ا م�ا   ھذا اللون من الش�ع�ر
 یتوجب من ادب مقارن ومن اختزال .

اتابع ح�ق�ا وب�ك�ل ن�ھ�م ال�ب�اح�ث ع�ن 
الجدبد ال�ق�وی�م .ت�ل�ك الش�اع�رة ال�ت�ي 
ات��ع��ب��ت��ن��ي ف��ي م��ط��اردة الص��ور ف��ي 
نصوصھا حتى وجدتني متفرغا تقریبا 
لتحلیل تلك النصوص وتقییم�ھ�ا ع�ل�ى 
اسس معرفیة واكادیمیة كناق�د وع�ل�ى 

 اسس جمالیة وفنیة كقاريء.
وال��ح��ق ان ت��ل��ك ال��ن��ص��وص ال��ت��ي 
اط�اردھ�ا ق�د ح�ف�زت��ن�ي ل�ل�ذھ�اب ال��ى 
تحلیلھا تحلیال متكامال بالئ�ح�ة ن�ق�دی�ة 
لكل منھا نتاول فیھا النص مفككا عل�ى 
طاولة التمحیص والن�ق�د ألن�ن�ي ع�ل�ى 
ثقة من ان ت�ل�ك ال�ن�ص�وص س�ت�اخ�ذ 
الریادة في ت�ج�رب�ة ج�دی�دة ق�د ت�ك�ون 
ت��ج��رب��ة ف��ری��دة م��ن ن��وع��ھ��ا ش��ك��ال 

 ومضمونا.
وم�ن هللا ال��ت�وف�ی�ق ل�ن�ا ولش��اع�رت�ن��ا 

 القدیرة السیدة ریم النقري.
 

 عالء االدیب
28/11/2022 
 سامسون/تركیا
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 مصر  سامح أدور سعدهللا/

 كیف السلّو وكیف األنُس یا عیدُ  
 وفي فؤادي وفي نفسي مواجیدُ 

 
 إّن البعاَد عِن األحباِب أّرقني

 فـال تؤانسني عنھم أغاریدُ 
 

 ألقلُب ینزف حزنًا...من یقاسُمني
 حزنًا أبّث ودمعـًا فیِھ تنھیدُ 

 
 أستذكُر الّضحكاِت الغّر في وطني

 فھْل ستجمُعني فیِھ المواعیدُ 
 

 یدغدُغ القلَب طیٌف من محاِسنِھِ 
 وینعُش النّفَس تحناٌن وتسھیدُ 

 
 ھْل یذكُر الوطُن المحبوُب إبنتَھُ 

 إني أنا ابنتَُك الحسناُء تغریدُ 
 

 مازلُت أذكُر في بیتي مالعبَنا
 مازلُت أذكُر سھالً دأبُھُ الجودُ 

 في اللیِل ال ملٌل یؤذي وال ضجرٌ 
 نسامُر النّجَم فیِھ وھَو مرصودُ 

 
 في بیتنا كَرٌم ...في بیتِنا فَرحٌ 
 بیُت األِحبِّة مفتوٌح ومقصودُ 

 
 من قبضِة الحزِن أنجو حیَن أذكُرهُ 

 كأنّني نغماٌت صاغھا العودُ 
 

 یا عیُد ُعْد بي إلى أفراحِ حارتِنا
 حیُث الھوى نعمةٌ والُحّب محمودُ 

 
 دندْن أیا عیُد انغامـًا ُمَحبّبةً 

 قد مازجْتھا األغاني والّزغاریدُ 
 

 أفتْح أیا عیُد في ترحالِنا أمًال 
 بِأن نؤوَب ونوُر الَحّق معقودُ 

 
 إذا رجعُت إلى أحضاِن حارتِنا
 یوماً سأذكُر أنّي الیوَم مولودُ 

 ...!ُ       قصيدة
 
 

 البرازیل -لبنان /تغرید بو مرعي

لَم عدَت بعد أن اعتدنا غیابك، بل نكرانك م�ن  
 حیاتنا؟

لم ترَض أمي رد س�الم�ك، دخ�ل�ْت غ�رف�ت�ھ�ا  
أص�اب   مسرعة، أوصدت الباب وراءھ�ا، وق�د

وجھھا ش�ح�وبً�ا ع�ل�ى ش�ح�وب. وق�ف�ُت أم�ام 
والمنھار ع�ل�ى   جسدك النحیل، جامد الحركات

الكنبة، ال أزی�ح ع�ی�ن�ّي ع�ن غض�ون وج�ھ�ك 
المترھل، توشك حدقتاعینیك الملبدتین ض�ب�ابً�ا 
رمادیا على الخروج من مح�ج�ری�ھ�م�ا، أش�ع�ر 

تلمسي من خ�الل�ھ�م�ا، س�ب�ر أغ�وار   إنك ترید
 .عمٍر كامل من الھجر

كیف لي أن أصِدق أنك ذات الرجل ال�ذي ك�ان  
زمٍن آخ�ر،  معي في تلك الصورة الملتقطة في

أبقیُت علیھا في أحد جواریر مكتب�ي الص�غ�ی�ر 
یضم�ن�ي إل�ى ص�دره  المحاذي لشباك غرفتي،

العریض، ولم أكن ق�د ت�ج�اوزت ال�ث�ان�ی�ة م�ن 
بس�اع�دی�ھ الص�ل�ب�ی�ن،   عمري بعد، یھ�دھ�دن�ي

وجھ�ھ ذو الض�ح�ك�ة ال�رائ�ق�ة ی�ع�ل�و وج�ھ�ي 
أو لع�ل�ي ك�ن�ت أغ�ط   الصغیر مغمض العینین،

ف�ي ن�وٍم ھ�ان��ئ ال تس��وم�ھ األح��الم ال��ق�ل��ق��ة 
راف�ق�ت وع�ی�ي ع�ل�ى واق�ٍع   المضطربة ال�ت�ي

غ��ری��ب ح��ف��ر ف��ي ذات��ي اإلحس��اس ب��ال��ی��ت��م 
إلى صدر أمي علّي اظف�ر   والخوف وأنا أرتكن

بشيٍء من األمان، فال تلتقط أذناّي غی�ر دق�ات 
یرتجف بین الضلوع، حینئٍذ بدأت تتناھ�ى   قلبٍ 

 إلى مسمعي كلم�ت�ا (م�ع�ت�ق�ل س�ی�اس�ي) ك�ن�ت
أسمعھما منھا ومن بعض أقاربنا وصدیقاتھ�ا، 

الص�وت،   تتخلالن األحادیث الحزینة خ�ف�ی�ض�ة
فأنزوي في ركٍن قصي وكأني أواجھ تھ�م�ة ال 

 .معنى علم لي بھا وال أعرف لھا
طلبَت منى الجلوس بصوٍت مب�ح�وح م�ج�ھ�د،  

ك�الم   وأن أصغي إلى ما ترید قولھ من ب�ع�ث�رة

تمنیُت أن تنتھي منھ�ا س�ری�ًع�ا ل�ت�غ�ادر ال�دار 
رغبُت، ب�ل ھ�م�م�ت،   وكأنك لم تأِت أصًال، كما

م��رات وم��رات أن أم��ِزع ث��م أح��رق م��زق 
ث�ورات غض�ب أم�ي،   الصورة المت�ب�ق�ی�ة م�ن

ولكني كنت أستسلم دوًما لرعشة یدّي، غص�ة 
صدري، ورغبة مس�ت�ف�زة   حسرة ظلت تعتصر

تدفعني للبحث عنك في أي مكان م�ن األم�اك�ن 
أنك تتنقَل بینھا مثل مشَرد س�ك�ی�ر   التي عرفتُ 

أن   ال أھل لھ، أسألك، أواجھك، وأعاركك، بع�د
أجبرك على استعادة وعیك، عسى أن أفھم م�ا 

ما خبأتھ عن�ا   یجول داخلك من غربٍة موحشة،
بعد انتظار خ�روج�ك وع�ودت�ك إل�ی�ن�ا، ن�راوغ 

 .مجدًدا فقدان األمل في رؤیتك
أتذكر جیًدا نظراتك المحملقة بنا والمستغرب�ة  

ما استدللَت عل�ى   من كل ركٍن في الدار، وربما
العنوان لو لم تقلك إحدى سیاراتھم حتى عتبة 

عاملتنا بجفاء السنوات ال�ت�ي غ�رب�ت�ك   الباب،
 عنا رغ�م ك�ل اھ�ت�م�ام�ن�ا ب�ك وب�ع�الج�ك م�ن
األمراض وال�ج�روح ال�م�ت�ق�ی�ح�ة ف�ي جس�دك 

أیض�ا   الھزیل، وكأنك بالكاد تتعرف علین�ا، أن�ا
كدت ال أعرفك، فقد كنت بالنسبة لي مجموع�ة 

بین واقع وخی�ال   صور وأشباح ذكریات تمزج
 .استأنستھما طفولتي كثیًرا

كم مضت من لیاٍل نمُت فیھا على نغ�م�ة ك�الم  
ح�ب�ی�ب�ة   تلك المجھدة الصابرة ع�ن�ك، ب�ع�ش�ق

وزوجة وتلمیذة مجتھدة في مدرستك صارم�ة 
ال�ت�ھ�دی�دات،   الرأي وقویة العزیمة، رغ�م ك�ل

ولیس لدیك ما یحمیك من أنیاب ال�م�ت�ربص�ی�ن 
المغریات الت�ي ُع�رض�ت   بك، وما یعصمك عن

 .علیك
كان من العسیر علّي فھم معنى بعض كالم�ھ�ا  

ت��ود   ال�م�س�ت��رس�ل كس�ل��س�ل�ة أف�ك�ار ك��ات�ب ال

االنقطاع، رغم محاوالتھا تب�س�ی�ط م�ا ت�روی�ھ 
إنضاجي قب�ل   عنك بصورٍة خاصة، وكأنھا تود

األوان ألشاركھا عبء تحمل مسؤولیة بق�ائ�ن�ا 
 .المجھول وحیدین في مواجھة

كیف بعثرَت سنینك الماضیة حتى وصلت إلى  
الش�ع�ر، ف�ي   ھذه الحالة، رث الثی�اب وأش�ع�ث

أي مھنة، أو مھ�ٍن، ع�م�ل�ت وس�ط�وة الس�ك�ر 
أخبارك تترامى نحون�ا   تتناقل مع اسمك؟ كانت

مثل لعنة، جاءت خاتمة صعقھا بخبر زواجك، 
معاشرتك، المرأة تحوم حول سمع�ت�ھ�ا   ولربما

 الكثیر من الش�ب�ھ�ات، ق�ی�ل إن�ھ�ا ت�ت�اج�ر ف�ي
البضائع المھَربة، مالبس، خم�ور م�غ�ش�وش�ة 

الفراش م�ع  و... فیما كانت أمي تسقط طریحة
ورود كل قصة من قصص تس�ك�ع�ك ال�ع�ب�ث�ي، 

فقط ال�ح�ب�ی�ب   متأسفةً على عمٍر مضى ولیس
والزوج متقد ال�م�ش�اع�ر، واألب ال�ذي ك�ان�ت 

غیابھ الط�وی�ل، ب�دًال  تجعلني أتباھى بھ وأبكي
عن ذل�ك ص�رت أزع�ق ف�ي وج�ھ ال�ج�م�ی�ع، 

اس�م�ك أم�ام�ن�ا، م�ع�ل�نً��ا   أح�ذرھ�م أن ی�ذك�روا
 .براءتي منك ومن أفعالك حتى الممات

أعود وأكرر السؤال الذي یبتلعھ صمتي أم�ام  
ی�ا... أب�ي ب�ھ�ی�ئ�ة   كھولتك المتعجلة: لَم جئتنا

 الشحاتین تلك؟
لم تواتك القوة، أو ربما الش�ج�اع�ة، ع�ل�ى م�د 

لمصافحت�ي   یدیك الممسوستین برعشة خفیفة
ومن ثم احتضاني، خف�َت أن أرف�ض؟ أدف�ع�ك 

رائ��ح��ت��ك   ع�ن��ي وأن�ا أص��رخ ف��ي ت�ذم��ر م�ن
الكریھة وخشونة لحیتك النابتة ك�أش�واك ف�ي 

 ذقنك؟
أم أن عاطفتك نحوي تم محقھا خالل س�ن�وات 

ال�ك�ح�ول   االعتقال والتعذیب، ومن ثم أح�واض
وأحضان تلك المرأة التي ترعت من خط�ای�اھ�ا 

 !دون وعي ألي شيء
أسیُر، كما أوصیتَني، حامًال نعشك، م�ع ع�دة  

ی�ع�رف�ون�ن�ي، رب�م�ا   رجال ال أعرفھم ول�ك�ن�ھ�م
كانوا من رفاق ھذیانك الط�وی�ل، وك�أن ش�ب�ح 

أمامك، یرافقك أی�ن�م�ا ذھ�ب�ت،   الموت یتراءى
لعل ذلك الھاجس استعج�ل م�غ�ادرت�ك دون أن 

مني أیة إجابة توسلتھا عیناك الغائرتان   تتلقى
 .قبل شفتیك المتیبستین

ذھبُت إلى دارھا المحشورة في أح�د األزق�ة،  
ووجھھا م�م�س�وخ  باغتتني بسمرتھا وبدانتھا

المالمح، كانت جثتك في غرفة نوم تعبق منھا 
ل��ل��دوار، ت��رق��د ف��وق ف��راٍش   روائ��ح م��ث��ی��رة

عریض مزرَكش األلوان، ارتعبُت من ح�م�ل�ق�ة 
الجاحظ�ت�ی�ن، غ�ط�ی�ت وج�ھ�ك غ�ری�ب   عینیك

 القسمات سریًعا، أحتار في آخر كلمة نطق�تَ�ھ�ا
والدموع تغ�ش�ى م�ق�ل�ت�ّي، ھ�ل ك�ان�ت أح�رف 
 اسمي آخر ما ن�ط�ق�َت، ف�ي اس�ت�غ�اث�ة ل�ھ�ف�ى

 لحضوري، رؤیتي قبل خمود نفسك األخیر؟
لَم تأخرْت تلك الشمطاء في االتصال ب�ي، أم�ا  

قبل؟ أو أنك طلب�ت  یكفیھا ما فعلت بك وبنا من
منھا ذلك، خشیَت مواجھة تجھمي م�ن ج�دی�د 

ال�م�ت�ھ�اط�ل�ة ف�ي رأس�ي م�ن�ذ   وتلك األس�ئ�ل�ة
 الصغر؟

یھیلون التراب على كفنك بسرعة ویرحل�ون،  
وال�ردم، أب�ك�ي   أجثو قرب قبرك حدیث الح�ف�ر

بحرقة طال كبتھا، أص�رخ ف�ی�ك وم�ن أج�ل�ك، 
الن�ھ�ی�اري، ب�ع�ی�ن�ی�ن   أھجس تأمل�ك ال�ح�زی�ن

 .معَذبتین، تشھدان یتمي من جدید

 غیور أنا ؟! 
 أم غیر مدرك المعاني؟!

 یا نفس ٌ : قد تحررِت من القیود
 وذاك الناظرین وراء النوافذ

  منتظرین عبور الحنین
 بشریھم بقدوم الغریب

 الذي شرع في كسر القیود
 و انثِر نبوءة الحلم ؛

   الحلم الذي ال یغیب
 أ یجّب علینا اإلیمان بالمواعید؟

 ..  الحلم البعید  و ھذا
 وھل یرافق العھد الجدید أم القدیم ؟

 ال أحلُم كوني ساھًرا
 بل الواقع في غیاھب النسیان
 بین شِق الرحى تطحن نفسي

 أسیر المواعید
  التي ال تجئ

 وال أفوز برضا جمالھا
 رغم كونھا طوعتني تحت سحرھا

   الذي یسود من فوق رءوس الھاربین
 تخلق حالة من جموع الفكر العنید

  ال أنا قادٌر على الرحیل أو البقاء
 تحت سطوة أقدراھا التي ال تلین

 وقولي : و اخبر الزمان متي
 یرفع عني سحر ؟

 قد البسني الحزن عمًرا
 و یحرر نفسى المطحونة

 عنید  في قدرٌ 
  أشالئي التي تناثرت  أو یلملم

 بین زویا الكون في دائرة النسیان
 وأعلم یا دھًرا ؛
 أنا الفارس الذي

  یمتطي الفرس المجنح
 الذي بھ تتحقق بھ المواعید

 و ال تقول لي :
 كثرة الحب أصابتك بالھذیان

 و كأس خمر العشق أنسكب
 على باحة المعبد الذي

 نصب فیھ تمثال الخرافات
 فرحب الجھالء بعظمة ھذا الحجر

 و انحنوا لھ في خضوع و فرح
 قدم قرابین الحب و الطاعة

 و نطاعةً   فزاد التمثال جماًال 
 رائحة المسك الخارج من لدنك

 اطیب من رائحة الورد الذابل
 عند حدائق الموت الموجودة خلف ظھرك

 لعنة الحریة القادمة من األسفل
 تزحف من بین جسد التمثال األبكم
 على سیقانھ على جذعھ ثم جسده

 على أكتافھ و استقرت
 و من ھي التي استقرت ؟

 تلك الحیة ؛
 أعمدة المعبد   فغرت فاھا؛ و صدمت

 سقطت جدرانھ حطمت أحالمھ
  ماتت األقوام التي جاءت

 باألمس تعید أمجاده
 و صبت لعنات الماضي البعید

 عبر جسر من عیونھا إلیھم
 أصعدت أجسادھم وانزلتھا

 جعلتھم مثل دمیة تحركھا جاذبیة القدر
 و عزفت بقیثارتھا ھذا النشید

  الذي
 ظل لحنھ ینساب من بین أركان

 المكان
 الذي عشت فیھ أحالمي و أوھامي

 و كنت یوًما غیوًرا علیھ
 صار الیوم حطاًما

 تحلق أجنحة النسور
 تلتقط ذكریاتھ و ترثي حالھ
   یوٌما من الماضي استحالة

 أن تعود أمانیھ
................. 

 ر زو 
 

 أحمد غانم عبد الجلیل/ األردن
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یُعتبر تولستوي أحد األعمدة الذھبی�ة     
السبعة التي یقوم ع�ل�ی�ھ�ا ص�رح األدب 
ال��روس��ي ف��ي ال��ق��رن ال��ت��اس��ع عش��ر، 
وھؤالء السبعة الكب�ار ھ�م: ب�وش�ك�ی�ن، 
ولیرمنتوف، وغ�وغ�ول، وت�ورغ�ن�ی�ف، 
ودوس���ت���وی���ف���س���ك���ي، وت���ولس���ت���وي، 

 وتشیخوف.
ولتولست�وي أھ�م�ی�ة ع�ال�م�ی�ة، وت�أث�ی�ر 
عال�م�ي واس�ع، ی�ت�ج�اوز ح�دود وط�ن�ھ 
روسیا، فرومان روالن یؤكد أن أوروب�ا 
لم تسمع صوتاً كصوت تولستوي، ك�م�ا 
ی�ق�ول: إن ط�ی�ب��ة وع�ق�ل ھ�ذا اإلنس��ان 
العظیم وصدقھ الف�ری�د ج�ع�ل�ھ م�رش�دي 
األمین في فوض�ى عص�رن�ا األخ�الق�ی�ة. 
ویقول األدیب الفرنسي ال�ب�ارز، أن�ات�ول 
ف��ران��س، إن ت��ولس��ت��وي ھ��و ال��م��ع��ل��م 
ال�م��ش�ت��رك ألدب��اء أوروب��ا. أم��ا األدی��ب 
األلماني توماس مان، فیؤكد أن قوة فن 
تولستوي تتخطى كل المقارنات. كما أن 
أدباء عالمیین كباراً مثل جورج ب�رن�ارد 
ش��و، وس��ت��ی��ف��ان زف��ای��غ، و ث��ی��ودور 
درایزر، وغیرھم یعترفون بتأثی�ر إب�داع 

 تولستوي في نتاجھم الفني.
وكذلك فإن تولستوي بدوره كان یس�ع�ى 
ألن یوطد على شتى األصعدة ولمخت�ل�ف 
األغ��راض م��ك��ان��ة ع��ال��م��ی��ة وص��الت 
عالمیة، فكانت ل�ھ ص�الت�ھ األدب�ی�ة م�ع 
عدید من أدباء العالم المشھورین، ك�م�ا 
كانت لھ صالتھ الفكریة وال�روح�ی�ة م�ع 
مصلحین كبار أمثال ال�م�ھ�ات�م�ا غ�ان�دي 
ومحمد عبدة، إضافة إلى ص�الت�ھ ع�ل�ى 
الصعید التعلیمي التربوي مع عدی�د م�ن 
رجال التعلیم والتربیة الش�ع�ب�ی�ة (ع�ل�ى 
الطریقة التولستویة أو م�ای�م�اث�ل�ھ�ا م�ن 

 المدارس التعلیمیة الشعبیة).
إن واقعیة تولستوي االن�ت�ق�ادی�ة ت�م�ت�از 

بش��دة إی��غ��ال��ھ��ا ف��ي أع��م��اق ال��واق��ع، 
وال��ت��ص��وی��ر ال��ف��ن��ي الص��ادق ل��ل��ح��ی��اة، 
وتحري الحقیقة البسیطة دونما تزوی�ق، 
كما تتمیز إلى ذلك بتعمق�ھ�ا ف�ي ال�ع�ال�م 
الداخلي لإلنسان ف�ي ح�رك�ت�ھ وت�ط�وره 
وب�ق��وة ال��ت��ح��ل��ی��ل ال��ن��ف��س��ي، وتص��وی��ر 
دی�ال��ك��ت��ی��ك ال��روح ال��ب��ش��ری��ة، وت��ط��ور 
اإلنس��ان ض��م��ن م��ج��ت��م��ع��ھ وعص��ره 

 وباالنتصار الكلي لإلنسان أینما كان.
(مدخ�ل إل�ى األدب  ویوضح مؤلفا كتاب

الروسي في الق�رن ال�ت�اس�ع عش�ر)، د. 
حیاة شرارة و د. محمد یونس، أن أدب 
تولستوي یعتبر ق�م�ة ت�ط�ور ال�واق�ع�ی�ة 
الكالسیكیة (ی�ق�ص�دان االن�ت�ق�ادی�ة) ف�ي 
األدب ال��ع��ال��م��ي، إذ ل��م یس��ب��ق ل��ألدب 
العالمي قبلھ أن تعرف ع�ل�ى ال�ت�ن�اق�ض 
الص��ارخ ب��ی��ن ب��ذخ ال��ط��ب��ق��ات ال��ع��ل��ی��ا 
للمجتمع االستغاللي، وبین الفقر والظلم 
الذي تعانیھ الجماھیر الفقیرة بتلك القوة 
المركزة، والدقة والصرامة التي ی�ت�م�ی�ز 
بھا أدب تولست�وي، وی�ق�والن أیض�اً إن 
سر القوة العمالقة للواقعیة الروسیة في 
النصف الثاني من القرن ال�ت�اس�ع عش�ر 
یكمن في قدرتھا ال�خ�ارق�ة ع�ل�ى كش�ف 

السیاسیة لروس�ی�ا  -الطبیعة االجتماعیة 
القیصریة آنذاك، حیث تزاید االس�ت�غ�الل 
الرأسمالي وأشتد مستنداً إلى بقایا الظلم 

العب�ودي وبش�اع�ة ال�ن�ظ�ام ال�ب�ول�ی�س�ي 
القیصري الذي كان یؤجج في الجماھیر 
ش�ع�ور ال�ح�ق�د وال�غ�ض�ب واالح�ت�ج��اج، 
وتولستوي أحد أب�رز أع�م�دة ال�واق�ع�ی�ة 
ى ذلك المجتمع بشكل ال  الروسیة قد عرَّ

(ال�ب�ع�ث)، وی�ن�م�و  نظیر لھ في روای�ت�ھ
المبدأ الجمالي للواق�ع�ی�ة عض�وی�اً ع�ن�د 

 -تولستوي إلى جانب واجبھا االساس�ي 
الخلق الفني لحقیقة الحیاة. الحقیقة ھ�ي 
ال��ب��ط��ل ال��رئ��ی��س��ي وال��م��ف��ض��ل ل��دى 
تولستوي، إذ بدونھا لیس ھ�ن�اك ج�م�ال 
في ال�ف�ن، وی�ن�س�ج�م ال�ت�ص�وی�ر ال�ف�ن�ي 
الصادق للحیاة كلیاً عند ت�ولس�ت�وي م�ع 
التوغ�ل ال�ع�م�ی�ق ف�ي ال�ع�ال�م ال�ن�ف�س�ي 
ل�إلنس�ان، وت�م�ت�از واق�ع�ی�ة ت�ولس�ت�وي 
بشمولیتھا ف�ي كش�ف ال�ع�ال�م ال�داخ�ل�ي 
لإلنسان في حركتھ الدائ�م�ة، وانس�ی�اب�ھ 
في تغییراتھ وتناقضاتھ، إن ت�ولس�ت�وي 
یرسم حیاة بطلھ ال�روح�ی�ة واألخ�الق�ی�ة 
وال��ن��ف��س��ی��ة ض��م��ن ق��ان��ون ال��ت��ط��ور 
الدیالكتی�ك�ي ال�ذي ت�خ�ض�ع ل�ھ م�راح�ل 

 التطور األجتماعي.
إن م�ا ی�ق�ول��ھ ال�ب��اح�ث�ان ال�ل�ذان ك�ت�ب��ا 
أط�روح��ت��ی��ھ�م��ا ف��ي إب�داع ت��ولس��ت��وي، 
ص�ح�ی��ح إل��ى ح�د ب�ع��ی�د، ف��إن واق��ع�ی��ة 
تولستوي كانت قمة الواقعیة االنتقادی�ة، 
كما أن ال�ت�غ�ل�غ�ل ف�ي ال�ع�ال�م ال�روح�ي 

والنفسي لإلنسان كانت سمة من سمات 
واقعیة تولستوي، إضافة إل�ى ح�ل�ول�ھ�ا 
األخالقیة (وذلك لعدم تفھ�م ھ�ذا األدی�ب 
ل��ل��ث��ورة وان��دف��اع��ھ ن��ح��و ال��م��ف��ھ��وم 

(للحقیقة االخالقی�ة االزل�ی�ة)،  التجریدي
(ال�م�م�ل�ك�ة  وتعلیقھ اآلمال الكبیرة ع�ل�ى

داخل النفس البشریة). والحق،  اإللھیة)
االنت�ق�ادي  -أن إبداع تولستوي الواقعي 

ً ب��ق��وان��ی��ن اج��ت��م��اع��ی��ة  ك��ان م��ح��ك��وم��ا
موضوعیة، لم تسمح لھ أن یلتحم بتی�ار 
ال��ث��ورة الش��ع��ب��ی��ة االش��ت��راك��ی��ة، ف��إن 
اشتراكیتھ ظلت فالحیة، طوباویة، وظ�ل 

(م��رآة ل��ل��ث��ورة ال��ف��الح��ی��ة  ت��ولس��ت��وي
الروسیة)، وتجسیداً ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر األص�دق 
عن ذھنیة الفالحین الروس و مطامحھم 

 وتطلعاتھم.
 

إن الواقعیة الملحمیة، ال�ن�ف�س�ی�ة، ال�ت�ي 
امتاز بھا إبداع تولستوي، ق�د وض�ع�ت�ھ 
مع دوستویفسكي في مصاف أبرز كتاب 
الواقعیة االنتقادیة في العالم أجمع، ل�ق�د 
شھد النصف الثاني من ال�ق�رن ال�ت�اس�ع 
عشر (وخصوصاً في إب�داع ت�ولس�ت�وي 
ودس�ت�وی�ف�س�ك�ي) أرح�ب ان�ف�ت�اح ع�ل��ى 
دواخل النفس اإلنسانیة، وعالم اإلنس�ان 
الروحي، األمر الذي أسفر ع�ن كش�وف 
غایة في العمق في ظ�واھ�ر وت�ط�ورات 
النمو النفسي لإلنسان وثرواتھ الروحیة 
وت�ك��ام�ل��ھ ال�ق��ی��م�ي واألخ��الق�ي، وت��رك 
تولستوي تأثیره ف�ي األدب الس�وف�ی�ت�ي 
(ف��ي إب��داع غ��ورك��ي، ش��ول��وخ��وف، 
أیتماتوف) وفي إبداع عدید م�ن األدب�اء 
العالمیین الكبار ف�ي أوروب�ا وال�والی�ات 
الم�ت�ح�دة، وت�أث�ر ب�إب�داع�ھ وكش�وف�ات�ھ 
الواقعیة العدید م�ن األدب�اء ال�واق�ع�ی�ی�ن 

 العرب المعاصرین .
 

   ا اا ي را 
 

 
 

 

 سالم التمیمي/ العراق
  

 ر 
ر 
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