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 بریشة رسام جریدة العراقیة االسترالیة الفنان عبد الفتاح حمودي / سیدني

رات ام ا  تت اام 
 
 

 استرالیا -عماد ھرمز / مالبورن 
 
 

ا ف�ی�ھ�تجري في بعض الوالیات في یوم السبت القادم انتخابات على مستوى الوالیة النتخاب حكومات الوالیات. ومن بین تلك الوالیات التي ستج�ري   
، ھي والیة فیكتوریا. بغض النظر في أي والیة ستجري فیھا االنتخابات فأن نمط وأسلوب االنتخ�اب�ات 2018تشرین الثاني/ نوفمبر  24االنتخابات في 

 ال یختلف سواء كان على مستوى الوالیة أو الفدرالي.
نا رأیفبمجرد إعطاء الضوء األخضر للحمالت االنتخابات، رأینا كیف رفعت األعالم، وانتشرت الملصقات سواء التي تتضمن صورة المرشح أو قائده و

ع�ل�م م وكیف باشرت الحافالت الكبیرة في التجوال والتنقل في شوارع الوالیة، الحافالت المخصصة للحملة الدعائیة والمطلیة بلون الحزب وتحمل اس�
 وشعار رئیس الحزب في نلك الوالیة وتتضمن فكرتھ األساسیة لھذه االنتخابات

ا وم�ھ�ونشھد كیف تقوم األحزاب بالترویج لحزبھا أما من خالل البرھنة على ما قدمتھ في السنوات القادمة في حال كانت في السلطة أو بت�ص�ع�ی�د ھ�ج�
 المضاد واالستباقي على الحزب الحاكم في حال أنھا كانت في المعارضة. وبالطبع یشمل الھجوم بعض األحزاب الش�ب�ھ ك�ب�ی�رة وھ�ك�ذا ت�ت�دح�رج ك�رة

 .ئیةاالنتخابات األسترالیة من ملعب إلى اخر مسجلة أھداف في مرمى األحزاب ویتخلل كل ھذا إنفاق المالیین من الدوالرات على الحمالت الدعا
ھ�م ك�ارأثناء الحملة االنتخابیة نشھد كیف تطرح الوعود علناً على الشعب وكیف یتنقل قادة األحزاب من مكان إلى اخ�ر م�ل�ت�ق�ی�ی�ن ب�ال�ن�اس ط�ارح�اً أف�

 ومقدمین وعودھم التي في بعض األحیان مبالغ فیھا ولیس لدیھا میزانیة لتغطیتھا، أنھا السیاسة.
رؤس�اء ام نشھد ایضاً كیف یحاول القادة الحالیون إشراك القادة السابقون، الذین كانوا قبلھم في السلطة، في حمالتھم االنت�خ�اب�ی�ة. وك�ذل�ك نش�ھ�د ق�ی�

الحزب بك�ل  قبلاألحزاب الفیدرالیین بمساعدة قادتھم رؤساء األحزاب في الوالیة في حمالتھم االنتخابیة. یبقى السؤال لماذا كل ھذا الجھد المبذول من 
     طاقمھ الفیدرالي والوالیة وحتى المحلي نحو االنتخابات الفیدرالیة ومحاولة كسبھا.

رة وب�ق�در ك�ب�ی�ما یشكل أھمیة في انتخابات الوالیات ھذه السنة ھي قربھا من االنتخابات الفیدرالیة التي ستجري في السنة القادمة. فتحاول األحزاب ال
 اإلمكان الترویج لسیاساتھا وكسب أصوات الوالیات ألنھا ستكون مھمة في المعركة الكبرى، في المعركة الفیدرالیة في السنة القادمة.

ھ�م ظ�رت�فانتخابات الوالیات في السبت القادم، تعتبر مھمة ألنھا ستكون جس نبض للشارع والمواطنین لغرض معرفة توجھاتھم الفكریة والعقائدیة ون�
لألحزاب ووجھة نظرھم ورد فعلھم نحو سیاسات األحزاب الكبیرة. علیھ نتائج انتخابات الوالیة ستعكس مدى رضى وعدم رض�ى الش�ع�ب ع�ن ح�زب 

الشيء المھم الذي یجب اخذه بنظر االعتبار ھو من یتحكم بالسلطة على مستوى الوالیة ومن یتحكم بھا على المستوى الفیدرالي. فعل�ى س�ب�ی�ل   معین.
م�ة ح�ك�والمثال، في والیة فكتوریا نجد أن الحكومة الفیدرالیة وكما نعرف ھي مؤلفة من تحالف حزب األحرار مع الحزب الوطني (الناشون�ال) ب�ی�ن�م�ا 

ری�ا ألن ك�ت�والوالیة ھي عمالیة. بقاء حكومة الوالیة بید حزب العمال معناه أن حزب األحرار والتحالف ال أمل لھما في نیل مقاعد إضافیة ف�ي والی�ة ف�
وى مس�ت�توجھ الشارع فیھ عمالي وبالتالي تعتبر ھذه الوالیة عمالیة وتحتاج إلى مشقة لتغییرھا. بینما في والیة نیو ساوث ویلس الح�ك�وم�ت�ان ع�ل�ى 

ي ق�و الوالیة والفیدرالیة ھي احرار وتحالفھ وعلیھ فأن التوجھ في الشارع بالنسبة للناخبین في والیة نیو ساوث ویلس ھ�و اح�راري وم�ع�ن�اه وج�ود
ذي ال� وسیطرة متینة على والیة نیو ساوث ویلس من قبل األحرار. لذلك خسارة حكومة األحرار للوالیة ستكون ضربة قاسیة لحزب األحرار الفیدرالي

 وقتھا سوف لن یكون لھ أمل في االحتفاظ بالسطلة.
مناً في  آكذلك االنتخابات مھمة من الناحیة المادیة لألحزاب، فأن وجود مناطق تحت سیطرة تامة من قبل حزب معین معناه أن الحزب الذي یملك مقعداً 

ى ال�ح�م�ل�ة ع�ل� تلك المقاطعة االنتخابیة ال یحتاج إلى أموال كثیرة لحملتھ االنتخابیة ألن النتیجة لصالحھ. وكذلك بالنسبة للحزب المعارض فأن ان�ف�اق�ھ
أموال مع�ن�اه  فاقاالنتخابیة في تلك المقاطعة التي یكون فیھا وجوده ودعمھ قلیل فأنھ ایضاً ال ینفق أموال كثیرة على تلك المقاطعة. عدم الحاجة إلى ان

، وال�ت�ي دی�دأن األموال األخرى تذھب إلى المقاطعات االنتخابیة التي یحتاج فیھ دعم مالي كبیر خصوصاً في المقاطعات االنتخابیة التي فیھا تناف�س ش�
 یحتاجھا الحزب لشن حملة كبیرة أما لالحتفاظ بمقعده لتلك المقاطعة أو محاولة كسبھ من جدید.

ب�ك�ر. ت م�إجراء انتخابات في وقتھا أو بوقت مبكر ھو قرار في ید الحكومة الفیدرالیة التي بإمكانھا اإلبقاء على نفس الیوم أو ط�ل�ب إج�راءه ف�ي وق�
الثاني/ نوفمبر  رینفالوقت المحدد لالنتخابات الفیدرالیة لم یتم تحدیده لغایة األن لكن الحد األقصى إلجراء االنتخابات الفیدرالیة ھو الثاني من شھر تش

2019. 
ك�م�ن ف�ي ة ت�أھمیة انتخابات الوالیة في ھذا الوقت الحرج ونحن على بعد سنة تقریبا ً من االنتخابات الفیدرالیة التي ستجري في نھایة الس�ن�ة ال�ق�ادم�

في الدعوة إل�ى  ائمكونھا العامل المھم الذي سیقرر أما إجراء انتخابات مبكرة أو ال. علیھ رغم أن االنتخابات الفیدرالیة لیست بالبعیدة یبقى االحتمال ق
   اجراء انتخابات مبكرة، على سبیل المثال في بدایة السنة القادمة بدال من أخرھا.

أخفق حزب  إذاإبقاء تاریخ االنتخابات على ما ھو علیھ، في النصف الثاني من السنة القادمة، أو اجراءه بوقت مبكر مرھون بنتائج انتخابات الوالیة. ف
ق�دم ر ت�األحرار في انتخابات الوالیات واظھرت ضعفھ وھزیمتھ، فأنھ من األرجح سیظل تاریخ االنتخابات على ما ھو علیھ. أما إذا حقق ح�زب األح�را

ت�ي ونجاح في انتخابات الوالیة فھو مستعد لیطرق الحدید وھو حار ویعلن عن رغبتھ في إجراء االنتخابات في وقت مبكر للح�ف�اظ ع�ل�ى ال�م�ك�اس�ب ال�
 حققھا في انتخابات الوالیة.

كل المؤشرات جاءت لصالح احتفاظ حزب العمال بالسلطة في والیة فكتوریا. وكذلك فأن بحسب الكثیر من المح�ل�ل�ی�ن ف�ي ش�ؤون االن�ت�خ�اب�ات وع�ل�ى 
مؤشرات ال رأسھم انتوني جرین الذي یعتبر من اھم المحللین السیاسیین عندما یأتي الموضوع حول االنتخابات وتقدیراتھا وتخمیناتھا، فأن الكثیر من

ك�وم مالتدل على أن حزب العمال عائد إلى السلطة في السنة القادمة بقیادة بیل شورتن. خصوصاً بعد فوز مرشح عمالي بمقعد رئیس الوزراء السابق 
 تیرنبل وخسارة حزب األحرار لمقاعد أخرى في االنتخابات الثانویة التي جرت في األشھر الماضیة القریبة.

، ورنكذلك شھدنا في السنوات الماضیة صعود حزب الخضر في الكثیر من المناطق التي كانت وبال جدال مقاعد حزب العمال. ففي مناطق العاصمة ملب
خسر حزب العمال احدى مقاعده المھمة، مقعد العاصمة ملبورن لصالح حزب الخضر في االنتخابات السابقة ومن الم�ت�وق�ع أن ی�ف�وز ح�زب ال�خ�ض�ر 

فیھ�ا تي بمقاعد أكثر في انتخابات الوالیة كمؤشر لصعود قوى حزب الحضر التي في العادة تكون على حساب حزب األحرار. التي تعتبر من الوالیات ال
نفوذ حزب الخضر في تصاعد مستمر على حساب الحزبین األخرین حزب العمال وحزب األحرار. كذلك سنشھد في ھذه االنتخابات بروز أحزاب أخرى 

 أو خسارة حزب نال مقعده بأفضلیة قلیلة وھو حزب الجنس الذي غیر اسمھ الحقا ً إلى حزب المعقولیة.
فیا ترى ھل سیحتفظ حزب العمال بوالیة فیكتوریا أم سیحقق حزب األحرار معجزة كبیرة ویخطف الحكومة من حزب ال�ع�م�ال؟ ن�ح�ن ب�ان�ت�ظ�ار ن�ت�ائ�ج 

 االنتخابات في السبت القادم.

 آل د و اش  
 ط   ن..!!

حول تورط محمد بن سلمان بإص�دار أم�ر ق�ت�ل  CIA: إلیھ وكالة المخابرات المركزیة األمریكیة  1تتمة ص/
الصحفي المعارض خاشقجي، رغم أن موقف أدارة دونالد ترامب ھذا قد یتغیر بمجرد أن یحصل الرئیس عل�ى 

 تقریر نھائي حول عملیة القتل من االستخبارات.
وقال المسؤول أیضا، إن البیت األبیض الحظ وقوف الملك سلمان إلى جانب ابنھ خالل الخطاب الذي ألقاه ف�ي 

 الریاض یوم االثنین أمام أعضاء مجلس الشورى، مما یعني أن الملك ما زال متمسكا بوراثة نجلھ لعرشھ.
 وأكد المدعي العام في المملكة، أن ولي العھد لم یعلم شیئاً عن عملیة قتل خاشقجي وال ضلع لھ فیھا.

وقال وزیر الخارجیة السعودي عادل الجبیر، عندما سئل عن تقاریر إعالمیة أفادت بأن المخابرات األمری�ك�ی�ة 
تعتقد أن ولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان ھو من أمر بقتل خاشقجي، قال إن م�ث�ل ھ�ذه ال�م�زاع�م 

 "ال أساس لھا من الصحة تماما ونرفضھا بشكل قطعي".
واعتبر الرئیس ترامب یوم السبت أنھ "من السابق ألوانھ جدا" توجیھ االتھام لولي عھد السعودیة محمد بن 
سلمان، بإصدار أمر قتل خاشقجي، بناء على تقییم وكالة المخابرات المركزیة، ولكنھ "م�م�ك�ن" ، وق�ال ان�ھ 

 سیحصل على تقریر كامل عن القضیة یوم الثالثاء.
وقالت المصادر السعودیة إن عالقات مسؤولین أمریكیین بمحمد بن سلمان اعتراھا البرود مؤخرا، لیس فق�ط 
بسبب دوره المشتبھ بھ في مقتل خاشقجي، بل ألنھم ذھلوا إلقدام ولي العھد مؤخرا على ح�ث وزارة ال�دف�اع 

 السعودیة على استكشاف إمدادات أسلحة بدیلة من روسیا.
مایو الماضي، اطلعت علیھا رویترز، طلب ولي العھد من وزارة الدفاع "التركی�ز  15وفي رسالة مؤرخة یوم 

على شراء أنظمة ومعدات أسلحة في أكثر المجاالت إلحاحا" والحصول على ت�دری�ب ع�ل�ی�ھ�ا، ب�م�ا ف�ي ذل�ك 
 ".400أنظمة صاروخیة روسیة مضادة لألھداف الجویة من طراز "إس 
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استمرت االحتجاجات الج�م�اھ�ی�ری�ة ال�واس�ع�ة    

وب��ال��رغ��م م��ن ان ال��ق��وى ال��وط��ن��ی��ة م��ح��اص��رة 

بالسجن والمعتقاالت واالحكام العرفیة العسكری�ة 

الجائرة قائمة على قدم و ساق وتثقل باح�ك�ام�ھ�ا 

القاسیة، كانت الجماھ�ی�ر ت�ت�ح�دى زم�ر اق�ط�اب 

ح�ل�ف ب��غ�داد ال�م��رك�زي االس�ت��ع�م�اري ب��ب�س�ال��ة 

واص��رار وب��دون ھ��وادة، وی��ع��د ھ��ذا ال��ح��ل��ف 

اكبرانتكاسة في مسار تاریخ العراق الس�ی�اس�ي، 

وأقذر واكبر صفقة استعماریة بریط�ان�ی�ة ك�ب�ل�ت 

لش�ع�ب  بھا الع�راق، واخ�ط�ر م�ؤام�رة م�ھ�ی�ن�ة 

العراق وع�ل�ى ال�ع�رب وع�ل�ى الس�ل�م ال�ع�ال�م�ي 

والشرق االوسط، ولم یك ھذا ال�ح�ل�ف إال ق�ی�ودا 

لمكافحة ال�م�د الس�ی�اس�ي ال�وط�ن�ي ال�م�ت�ن�ام�ي،  

القضاء ع�ل�ى ال�م�ع�ارض�ة ال�وط�ن�ی�ة، وم�ع�ادی�ا 

لتطلعات حقوق اب�ن�اء الش�ع�ب الش�ع�ب ال�ك�ردي 

اللذین ی�ن�اض�ل�ون بش�ج�اع�ة م�ق�دام�ة م�ن اج�ل 

حقوقھم الوطنیة المصیریة المشروعة، فقد زج 

في سجن نقرة السلمان السئ الصیت والس�ج�ون 

بمئات الوطنیین الش�رف�اء م�ن م�ج�م�ل  االخرى 

شرائح الش�ع�ب، وفص�ل ال�ك�ث�ی�ری�ن م�ن�ھ�م م�ن 

الم�وظ�ف�ی�ن وم�ن ال�ك�ل�ی�ات و ال�م�دارس، وظ�ل 

الشعب العراقي یسعى الى استقالل بالده ال�ن�اج�ز 

والحفاظ على ثرواتھ النفطیة الھائ�ل�ة ال�م�ح�روم 

من خیراتھا والتي معضمھا تسرق و تذھب ال�ى 

الكارتل الراسمالي الغربي والتي توظف مستقبال 

ضد الشعوب المقھورة المتطلعة الى اس�ت�ق�الل�ھ�ا 

وح��ری��ت��ھ��ا، وت��ك��اف��ح م��ن اج��ل ال��ت��خ��ل��ص م��ن 

االستعمار الغاشم وأذنابھ الجاثم عل�ى ص�دورھ�ا 

وتس���ع���ى ال���ى ح���ی���اة ح���رة ك���ری���م���ة وال���ى 

وطنیة تراعي ابناء شعبھا وتحمیھم من  حكومة 

ال��ف��اق��ة ال��م��س��ت��دی��م��ة وال��ب��ط��ال��ة ال��م��س��ت��ف��دح��ة 

وم�ن  والمضخمة وتنقذھم من المرض والجھل، 

خیرات حلف بغداد االستعماري وما تمخض عنھ 

من تداعیات خطیرة اضرت ب�ال�ع�راق، ح�ی�ث ان 

نوري السعید والبالط الملكي رھنا ال�ع�راق ع�ن�د 

االن��ك��ل��ی��ز واالم��ری��ك��ان ب��ع��ق��د ح��ل��ف عس��ك��ري 

ضد االتحاد السوفیت�ي  استعماري عدواني ھدفھ 

وحلف وارشو، كما یدعي نوري السعی�د، ول�ك�ن 

البالد العربیة الم�ت�ح�ررة ال�ت�ي  الحقیقة ھو ضد 

نالت استقالل�ھ�ا م�ث�ل مص�ر وس�وری�ا وح�م�ای�ة 

اسرائیل، وجرد الشعب العراقي من استحق�اق�ات�ھ 

السیاسیة الوطنیة والدیمق�راط�ی�ة واالق�ت�ص�ادی�ة 

والثقافیة واالجتماعیة التي یتطلع الیھ�ا الش�ع�ب 

ون���اض���ل وض���ح���ى م���ن اج���ل���ھ���ا، وراح���ت 

وعن طریق اذاعتھا وصحفھا ت�ت�ح�دث   الحكومة

ب�دأ  1956عن تطور العراق، ف�ف�ي ب�دای�ة ع�ام 

تشغیل مصفى النفط في الدورة، وتس�ل�م ال�ع�راق 

شركة كھرباء بغداد ب�ع�د ان ظ�ل�ت تس�ت�ث�م�رھ�ا 

بلجیكیة قبل تاسیس الحك�وم�ة  -شركة بریطانیة 

وألول م�رة ف�ي الش�رق  1921ال�ع�راق�ی�ة ع�ام 

االوسط تنصب محطة بث تلف�زی�ون�ي ف�ي ب�غ�داد 

، وفي العام نفسھ أفتتح مشروعا س�د 1956عام 

الحبانیة وسد الثرثار، و ألول مرة یشعر السكان 

في بغداد ف�ي االم�ان م�ن ال�غ�رق وال�ف�ی�ض�ان�ات 

الموسمیة المستمرة من دجلة وال�ف�رات، وج�اء 

م�ری�ح�ا، ب�ع�د  1956الناتج الزراع�ي ف�ي ع�ام 

اضطرت الحكومة ف�ي  موسم زراعي سیئ، مما 

ذلك الموسم الى استیراد كمیات ھائلة من القم�ح 

االس���ت���رال���ي، وك���ان���ت االم���ور االق���ت���ص���ادی���ة 

واللوجستیة في البلد تشیر ال�ى ارت�ی�اح وھ�م�ي 

للحكومة والى زعیمھا نوري الس�ع�ی�د ون�ظ�ام�ھ 

الذي افقر العراقیین وأذاقھم مر التعاسة والضیم 

والشقاء، وكان یبدوا لھ انھ اس�ت�ط�اع ان ی�ھ�زم 

المعارضة الوطنیة و یشل حركت�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ة، 

واخذه الغرور وال�ت�ع�ال�ي وال�ت�ب�رم وال�غ�ط�رس�ة 

ویصرح ب�اع�ل�ى ص�وت�ھ م�ن دار االذاع�ة (دار 

السید مأمونھ .. دار السید مامونھ) والعراق ف�ي 

انتقال، وراحت أط�م�اع�ھ ت�دف�ع�ھ ل�ل�ت�آم�ر ع�ل�ى 

سوریا و اسقاط الحكم ال�وط�ن�ي ف�ی�ھ�ا ب�ان�ق�الب 

عسكري وضمھا الى العراق ع�ن ط�ری�ق ح�ل�ف 

بغداد واسقاطھا في مستنقعھ النتن، وفي االردن 

م�ن  1956ابو حن�ی�ج) ع�ام  -طرد (كلوب باشا 

قیادة الجیش االردني من ق�ب�ل الض�ب�اط االح�رار 

الملك حسین، وعی�ن   الشباب في االردن یؤیدھم

بدال عنھ علي ابو نوار لرآسة الج�ی�ش وب�دع�وة 

رسمیة م�ن ال�ع�راق ج�اء ع�ل�ي اب�و ن�وار ال�ى 

م�ح�اول�ة ف�ي   والغرض من ھ�ذه ال�دع�وة  بغداد

لضم االردن الى حلف بغ�داد ال�م�رك�زي،  اقناعھ 

وفي تلك السنة تم�ك�ن�ت ال�ج�ب�ھ�ة ال�وط�ن�ی�ة ف�ي 

االردن، من الوصول الى الحكم ف�ي االن�ت�خ�اب�ات 

ب�زع�ام�ة   العامة باكثریة المقاع�د ال�ب�رل�م�ان�ی�ة،

الوطني سلیمان ال�ن�اب�ل�س�ي ال�ذي ص�ار رئ�ی�س�ا 

للوزراء، لقد ادرك الم�ل�ك حس�ی�ن م�ن ان روح 

العصر قد تفرض نفسھا على ال�واق�ع الس�ی�اس�ي 

فنجح في المحافظة على عرشھ ومملكتھ، عكس 

ابناء عمومتھ في بغداد عبد االلھ والملك فیصل، 

ال��ذی��ن ل��م ی��درك��وا م��دى ت��ط��ور ال��ظ��روف 

الموضوعیة السیاسیة في العالم وس�اح�ة ال�ب�الد 

وان�ع�ك�اس�ات�ھ�ا  العربیة وخاصة العراق الملتھب 

على الواقع العراقي المتفجر، وم�ا ی�ح�م�ل�ھ م�ن 

تداعیات ومفاجئات وتوق�ع�ات غ�ی�ر م�ح�س�وب�ة، 

ف�ظ�ل��وا غ��رق�ا ح�ت��ى اذن��ی�ھ��م ف��ي اذالل الش�ع��ب 

وارھ�اب�ھ، وف�ي خ�دم��ة الس��ی�اس�ة ال�ب��ری�ط��ان�ی��ة 

االستع�م�اری�ة واح�الف�ھ�ا ال�ع�س�ك�ری�ة ال�م�ع�ادی�ة 

لتطلعات الش�ع�ب ال�ع�راق�ي وام�ان�ی�ھ ال�وط�ن�ی�ة، 

ظل خال الملك ف�ی�ص�ل ال�ث�ان�ي ع�ب�د االل�ھ،   فقد

متسلطا على المسار السیاسي في العراق وش�دد 

من قسوتة ببطش الوطنیین من ابناء الش�ع�ب و 

ح��ق��ده ال��م��ت��زم��ت ع��ل��ى ال��ن��اس ال��غ��ی��ارى م��ن 

م��م��ا أدى ب��ھ ال��ى ت��ل��ك ال��ن��ھ��ای��ة  ال��ع��راق��ی��ی��ن، 

لنتعرف على ابو حنیج كل�وب  المأساویة، لنعود 

باشا ق�ائ�د ال�ج�ی�ش االردن�ي، س�م�اه ال�ب�دو اب�و 

حنیج، إلصابة فكھ في طلق ناري اثناء الم�ع�ارك 

و تركت آثارأ و ندوبأ في فكھ، ف�ق�د ك�ان ج�ن�دی�ا 

بریطانیا، قاد الجیش العربي االردن�ي ب�ی�ن ع�ام 

خ��دم ف��ي ف��رنس��ا م��ع ال��ج��ی��ش  1939-1956

ق�ب�ل   1920البریطاني، ثم نقل الى العراق ع�ام 

في العراق و تتویج الملك فی�ص�ل  تاسیس الحكم 

االول م��ل��ك��ا ع��ل��ى ال��ع��راق، درس ف��ي ك��ل��ی��ة، 

تشلتنھام،العسكریة البریطانیة وعین ضابطا ف�ي 

الجیش العربي االردني واسس ح�رس ال�ب�ادی�ة، 

ص�ار ق�ائ�دا ع�ام�ا ل�ل�ج�ی�وش  1948وفي ع�ام 

العربیة مع المل�ك ع�ب�دال�ل�ة ب�ن ال�ح�س�ی�ن م�ل�ك 

االردن، (ق��ت��ل ال��م��ل��ك ع��ب��د هللا ع��ل��ى ی��د رج��ل 

فلسطیني لخیانتھ العظمى للقضیة الف�ل�س�ط�ی�ن�ی�ة 

وانسحاب الج�ی�وش ال�ع�رب�ی�ة ال�ت�ي ذھ�ب�ت ال�ى 

تحریر فلسطین بعد ان وقع الملك عبد هللا ھ�دن�ة 

مع الصھاینة بامر من االنكلیز وتنفیذ من ك�ل�وب 

باشا) وال یخف على احد ف�ان ك�ل�وب ب�اش�ا اب�و 

سار ع�ل�ى ن�ھ�ج م�ن س�ب�ق�وه م�ن أم�ن�اء  حنیج

االستخبارات البریطانیة المنت�ش�رون ف�ي ب�الدن�ا 

العربیة، امثال (لورنس العرب) من الجواس�ی�س 

اما مص�ر ف�م�اط�ل�ت ف�ي  العالمیین المشھورین،

حینھا بالدخول في حلف ب�غ�داد، ل�ك�س�ب ال�وق�ت 

حتى تنتھي م�ن ت�رت�ی�ب اوض�اع�ھ�ا الس�ی�اس�ی�ة 

واالقتصادیة وھي حدی�ث�ة ال�ت�ك�وی�ن وف�ي أول�ى 

ت��وج��ھ��ات��ھ��ا الس��ی��اس��ی��ة ھ��ي ت��رص��ی��ن ال��ن��ظ��ام 

م��ن  ال��ج��م��ھ��وري ف��ي ال��ب��الد، واألن��ت��ھ��اء 

م�ع االن�ك�ل�ی�ز   المفاوضات المكثفة التي ت�ج�ري

للجالء من االراضي العربیة المصریة المح�ت�ل�ة، 

واغ��الق ال��ق��واع��د ال��ع��س��ك��ری��ة، واع��ادة ق��ن��اة 

  .-الشعب المصري -السویس الى أھلھ 
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 زكـي فرحـان / سیدني
العراق و منُذ سقوط النظ�ام ال�دك�ت�ات�وري 

وھو یواجھ تحدیات كبیرة  2003في عام 

وفي مقدمتھا الوضع األمني واإلس�ت�ق�رار 

وم��ا ط��رأ م��ن م��ت��غ��ی��رات إج��ت��م��اع��ی��ة 

وإقتصادیة وسیاسیة في بنیتھ العامة ف�ي 

إطار اإلستقالل والسیادة. جاءت الم�ع�ان�اة 

والتدھور المجتمعي وإن�ح�الل م�ؤس�س�ات 

الدول�ة ع�ن�دم�ا أص�ب�ح اإلح�ت�الل رس�م�ی�اً 

وواقع�ی�اً وش�رع�ی�اً حس�ب ق�رار م�ج�ل�س 

-05-22الصادر في  1483األمن المرقم 

، م��ن ق��ب��ل ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 2003

وحلفاءھا من ھذه النق�ط�ة ف�ق�دت ال�دول�ة 

ال��ع��راق��ی��ة م��ؤس��س��ات��ھ��ا وإس��ت��ق��الل��ی��ت��ھ��ا 

وب��ال���ت���ال���ي أص���ب���ح��ت خ���ارج ال���ك���ی���ان 

المؤسسات�ي وال�رس�م�ي ف�ن�ت�ج ع�ن ذل�ك 

وضع تجریبي وت�خ�ری�ب�ي إلدارة ال�دول�ة. 

في ھذه ال�ف�ت�رة نش�أت ال�ف�وض�ى وال�ت�ي 

سمیت بعد حین بالفوض�ى ال�خ�الق�ة وھ�و 

مصطلح أمریكي، ومما زاد الطین بلّة ھو 

ح��ل ال��ج��ی��ش ال��ع��راق��ي وظ��ھ��رت ال��ك��ت��ل 

السیاسیة الت�ي أص�ب�ح�ت م�ت�ن�ف�ذة، ال�ت�ي 

سبق لھا اإلتفاق على ما جرى م�ن خ�الل 

مؤتمرات ُعقدت خارج العراق. والج�م�ی�ع 

یعلم بالمتغیرات التي حدثت وم�ن أح�داث 

ف��ي ح��ال��ة م��ن الض��ب��اب��ی��ة   م��ت��س��ارع��ة

والتشویش والتشویھ لع�دم ظ�ھ�ور ع�م�ل 

جدي في معالجة أسلوب الحكم الذي ك�ان 

ال�ذي  تحت أمرة الح�اك�م الس�ف�ی�ر ب�ری�م�ر

ب�ع��د  2003-05-06ص�در أم�ر ت�ع�ی��ی�ن�ھ 

صراع في اإلدارة األمریكیة حول ط�ری�ق�ة 

حكم العراق وق�ب�ل�ھُ ب�ف�ت�رة قص�ی�رة ح�ك�م 

الذي وصل بغداد  الجنرال المتقاعد َكارنر 

، م��ع م��ن��ظ��م��ة 2003أواس��ط ن��ی��س��ان /

ثم البدأ بس�ل�س�ل�ة م�ن ال�م�راح�ل،  أورھا 

م��رح��ل��ة ال��ح��ك��م ال��م��ب��اش��ر م��ن ق��ب��ل 

المحتل،مجلس الحكم وبریمر،والح�ك�وم�ة 

المؤقت�ة،ونش�وء م�ج�ل�س وط�ن�ي م�ؤق�ت 

ل��ل��ت��ش��ری��ع،ال��ج��م��ع��ی��ة ال��وط��ن��ی��ة، ك��ت��اب��ة 

، 2005الدستور، اإلستفتاء على الدستور

الحكم الدی�م�ق�راط�ي م�ن خ�الل ال�دس�ت�ور 

والمجالس النیابیة وال�ح�ك�وم�ات ال�ث�اب�ت�ة 

ول�ك�ن ت�ح��ت ظ�ل ال��ت�دخ�ل األج�ن��ب�ي ب�ع��د 

 إستعادة اإلستقالل والسیادة. 

جمیعھا مراحل ترسخ�ت ف�ی�ھ�ا ح�ك�وم�ات 

ال��ك��ت��ل الس��ی��اس��ی��ة ال��م��ت��ن��ف��ذة واإلس��الم 

السیاسي بجانب المحاصصة وال�ط�ائ�ف�ی�ة 

لإلحزاب القومیة فبقیت أزمة الحكم قائمة 

بغیاب الدیمقراط�ی�ة ال�ح�ق�ی�ق�ی�ة، ف�ن�ش�أت 

ط��ب��ق��ة س��ی��اس��ی��ة م��أم��ورة ب��ال��ت��خ��ری��ب 

اإلق��ت��ص��ادي وال��ف��س��اد ون��ھ��ب أم��وال 

الشعب.لقد س�ادت ف�ي ت�ل�ك ال�ف�ت�رة وم�ا 

المحاصصة وال�ت�واف�ق   بعدھا مصطلحات

 والطائفیة.

تعاقبت الوزارات التي مرت على ال�ع�راق 

الذي ُسمي بالعراق ال�ج�دی�د، خ�الل ف�ت�رة 

خمسة عشر سنة والتي بدأت من حكومة 

عالوي ثم الجع�ف�ري وح�ك�وم�ة ال�م�ال�ك�ي 

(مرتین) ثم حكومة حیدرال�ع�ب�ادي وال�ت�ي 

عج�زت ج�م�ی�ع�ھ�ا ب�وض�ع ال�ع�راق ع�ل�ى 

طریق ال�ت�ط�ور وال�ب�ن�اء، ھ�ذه ال�وزارات 

بنیت وتأسست على أس�س ال�م�ح�اص�ص�ة 

السیاسیة والطائفیة والتوافقیة فلم ت�ف�ل�ح 

في حل أزم�ات ال�ع�راق ال�م�ت�راك�م�ة وم�ا 

خلّفتھ الحروب والتط�اح�ن م�ن ت�داع�ی�ات 

ع��ل��ى ال��ب��ن��اء اإلج��ت��م��اع��ي ال��ع��راق��ي 

والسیاسي واإلقت�ص�ادي وال�ث�ق�اف�ي، وم�ا 

نتج من سوء اإلدارة وعدم إس�ت�ط�اع�ت�ھ�ا 

إدارة الصراع الناجم عن ھ�ذه الس�ی�اس�ة. 

ولعدم توفر المھنیة والكف�اءة واألخ�الص 

والروح الوطنیة نشأ ال�ف�س�اد وم�اف�ی�ات�ھ، 

وأقفلت ال�وزارات ك�ل حس�ب ال�ك�ت�ل�ة أو 

ال��ح��زب ال��ع��ائ��دة ل��ھ وال��ن��ت��ی��ج��ة ف��ق��دان 

السیطرة من خ�الل ال�م�ؤس�س�ات ب�ل م�ن 

خالل دوائر نّصبت من نفسھا دوائر ح�ك�م 

داخل حكم الدولة تحت حمایة الملی�ش�ی�ات 

 المسلحة.

واآلن ماھي الصورة وما ھو الواق�ع:ب�ع�د 

إستذكار المراحل أع�اله،ن�الح�ظ ال�ن�ت�ی�ج�ة 

وھي إستمرار األزم�ات وإن اإلن�ت�خ�اب�ات 

األخیرة لم تثمر عن تغیر حقیق�ي لص�ال�ح 

الكتلة التي ترید اإلصالح والت�غ�ی�ی�ر ل�ك�ي 

تش��ك��ل ال��ك��ت��ل��ة األك��ب��ر،ث��م ت��ب��دأ ب��ت��ن��ف��ی��ذ 

مشروعھا والذي حدث ھو تغی�ی�ر ج�زئ�ي 

وتغیرات وتح�والت ف�ي ال�م�واق�ف ول�ك�ن 

العمل إستمر حسب المحاصصة ال�م�ق�ی�ت�ة 

ال��ت��ي ع��م��ل��ت بض��غ��ط داخ��ل��ي وخ��ارج��ي 

إشتركت فیة دول إقلیمیة ودولیة وظھ�ور 

تنافس وتدخل واضح من قبل ھ�ذه ال�دول 

ف���إس���ت���م���رت ال���ت���ب���ع���ی���ة ع���ن���د إص���دار 

ال���ق���رارات.ون���الح���ظ أیض���اً إن ب���رام���ج 

الوزارات السابقة لم ی�ن�ف�ذ وب�ق�ی�ت ح�ب�ر 

على ورق ولم تحدث أي نقلة نوعیة فیم�ا 

ی��خ��ص أوض��اع الش��ع��ب وع��ل��ى ك��اف��ة 

ال��م��س��ت��وی��ات اإلق��ت��ص��ادی��ة، الص��ح��ی��ة، 

التعلیمیة، الثقافیة، الخدمات اإلجتم�اع�ی�ة 

وشبك�ة ال�م�س�اع�دات اإلج�ت�م�اع�ی�ة،ب�ن�اء 

ال��م��دن ال��م��ح��ررة وم��ع��ال��ج��ة مش��اك��ل 

ال���م���ھ���ج���رب���ن وال���ن���ازح���ی���ن، مس���ت���وى 

الفقر،عجز الموازنة الع�ام�ة م�ع ق�روض 

ط���ائ���ل���ة ع���ل���ى ال���ع���راق، ال���ت���خ���ری���ب 

اإلق��ت��ص��ادي،ال��ب��ط��ال��ة، إن��ح��ط��اط ال��ب��ن��ى 

التحتیة لقد كانت السنین واألش�ھ�رواألی�ام 

تمر دون إضافة شیئ جدی�د وس�ن�ة ت�أت�ي 

أسوء من السنة ال�ت�ي س�ب�ق�ت�ھ�ا ،بس�ب�ب 

النظام السیاسي المتبع لقد أط�ل�ع الش�ع�ب 

العراقي على فض�ائ�ح الس�رق�ات ال�ك�ب�رى 

ألم��وال��ھ وت��ھ��ری��ب��ھ��ا وع��ج��ز ال��ق��ض��اء 

والقوانین من ردع الفاسدین وضمن ھ�ذه 

ال��دائ��رة م��ن ال��ت��خ��ری��ب ت��وق��ف��ت ع��ج��ل��ة 

اإلقتصاد الذي یعاني من أزمات متراك�م�ة 

ومنھا اإلقت�ص�اد ال�ری�ع�ي (إع�ت�م�اد ع�ل�ى 

النفط)، وبدون خجل أصبح كل ش�ی�ئ ف�ي 

متناول ال�ی�د یُّ�زور وی�ب�اع ویش�ت�رى ف�ي 

دوائر الدولة من مقعد الن�ائ�ب إل�ى أبس�ط 

موظف ف�ي ال�دول�ة. ك�م�ا فُ�قُ�دت ال�ع�دال�ة 

اإلجتماعیة وفي كل م�ك�ان ب�ل و ف�ي ك�ل 

متر مربع من أرض العراق ی�وج�د خ�ل�ل، 

أنھا كارثة حقی�ق�ی�ة ح�ل�ت ع�ل�ى ال�ع�راق. 

كارثة تكاملت مع الھجمة البربریة ل�ق�وى 

اإلرھاب وما یسمى بت�ن�ظ�ی�م داع�ش وم�ا 

أدى ذلك إلى تخریب المدن وتدمیر البش�ر 

والحجر. العراق الغني بثرواتھ الطب�ی�ع�ی�ة 

وبثروتھ البشریة یعاني شعبھ م�ن ف�ق�دان 

أبس��ط وس��ائ��ل ال��ح��ی��اة ال��ح��رة ال��ك��ری��م��ة 

وفقدان األمان وتراجع الكثیر من مظ�اھ�ر 

الحیاة الحدیث�ة وال�م�ع�اص�رة ورب�م�ا إل�ى 

العھد العثماني. كما أخ�ذت ت�زداد ظ�اھ�رة 

الملیشیات الم�س�ل�ح�ة وظ�اھ�رة ال�ع�ش�ائ�ر 

المسلحة التي وجدت س�وق رائ�ج�ة ل�ح�ل 

المشاكل المتصاعدة وإن لم تح�ل، ی�ح�دث 

التصادم العشائري ال�م�س�ل�ح ك�م�ا ی�ح�دث 

اآلن في بع�ض م�دن ال�ع�راق ب�ع�ی�داً ع�ن 

سلطة القانون.أنھا مأساة حقیقی�ة ون�ح�ن 

نالح�ظ الص�راع ع�ل�ى أش�ده ب�ی�ن ال�ك�ت�ل 

الس��ی��اس��ی��ة، ك��م��ا ن��ت��ح��س��س ب��أن ھ��ن��اك 

مشاریع یخطط لھا في الخفاء وقسم منھ�ا 

ف��ي ال��ع��ل��ن ألج��ل اإلس��ت��م��رار ف��ي إی��ذاء 

 الشعب العراقي والتآمر علیھ.

 

واآلن نشاھد تشكیل حكومة معلّقة أي ل�م 

تكتمل الوزارة بس�ب�ب الص�راع، والس�ی�د 

عادل عبد المھدي واقع في إشكال�ی�ة ھ�ذا 

الصراع، وأمامھ تنفیذ برنامج ق�دم�ھ م�ع 

النواق�ص، ول�ك�ن ب�دأت ع�م�ل�ی�ة ع�رق�ل�ة 

جھ�وده وھ�ذا ی�ح�ت�اج إل�ى م�وق�ف وإل�ى 

تنفیذ ما تعھد بھ .ولكنھ لم یس�ت�ط�ع أیض�اً 

الخالص من تأثیر المحاصصة والطائف�ی�ة 

وھی�م�ن�ة ال�م�ت�ن�ف�ذی�ن ال�ذی�ن أس�ت�ط�اع�وا 

السیطرة والت�دخ�ل م�ن أبس�ط دائ�رة إل�ى 

أعالھا. وسوف نرى في ق�ادم األی�ام ھ�ل 

یستطیع عادل عبد المھدي البدأ بمح�ارب�ة 

الفساد والفاسدین؟ ھل یتمكن ضمن غابة 

الفاسدین ومافیاتھم اإلنص�ار وت�ق�دی�م�ھ�م 

للمحاكمة العلنیة أمام الشعب م�ھ�م�ا ك�ان 

 موقعھ أو وضیفتھ؟.

 

 إن متطلبات المرحلة القادمة ھي مایلي :

إص��دار تش��ری��ع��ات ض��ام��ن��ة ل��ت��ح��ق��ی��ق  -

اإلصالحات المطلوبة، فتح ملفات الف�س�اد 

ومحاكمة الفاسدین وغلق منافذ ال�ف�س�اد، 

تعدیالت الدستور، ضمان سیادة القان�ون، 

إستقالل ال�ق�ض�اء وت�ف�ع�ی�ل دور اإلدع�اء 

العام، حصر السالح بی�د ال�دول�ة، ت�ف�ع�ی�ل 

مبدأ المواطنة والمساواة أم�ام ال�ق�ان�ون، 

الحد من البطال�ة، إع�ادة ال�ن�ظ�ر ب�ق�ان�ون 

األح��زاب وق��ان��ون اإلن��ت��خ��اب��ات، اص��دار 

قانون الضمان اإلجتماعي، تفعیل مج�ل�س 

الخدمة ،إنشاء المدن الصناعی�ة، ت�ف�ع�ی�ل 

قوانی�ن ح�م�ای�ة ال�م�ن�ت�ج ال�م�ح�ل�ي، دع�م 

القطاع الخاص، الحد من الطابع ال�ری�ع�ي 

لإلقتصاد الوطني، ضمان حری�ة ال�ت�ع�ب�ی�ر 

والتظاھر السلمي، توفیر الدعم لمنظم�ات 

ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي، ت��ق��دی��م ال��ح��س��اب��ات 

الختامیة ل�ل�م�وازن�ات الس�اب�ق�ة، إل�زام�ی�ة 

التعلیم ومجانیتھ، إستقالل�ی�ة ال�ج�ام�ع�ات، 

إلغاء خصخصة التعلیم، اعمار ال�م�ص�ان�ع 

الحكومیة المج�م�دة واس�ت�ئ�ن�اف اإلن�ت�اج، 

دع�م ال��ب��ط��اق��ة ال��ت��م��ون��ی��ة ورص��د أم��وال 

إضافیة لھا، مكافحة التجاوزات الم�ائ�ی�ة، 

خطط شاملة للبناء السكني، خطط ل�ل�ن�ق�ل 

ال�ع��ام وت��ط�وی��ره، ت��خ�ص��ی��ص��ات م��ج��زی��ة 

للثقافة، إجراءات ملموسة تخص مساواة 

المرأة وضمان ممارسة حقوقھ�ا، رع�ای�ة 

األطفال، شبكة ضمانات صحیة وت�وس�ی�ع 

وتطویر شبكة المستشفیات،اإلبت�ع�اد ع�ن 

النھج اللیبرالي فیما یخص اطالق التنمیة 

المستدامة والق�درات اإلن�ت�اج�ی�ة، ت�أم�ی�ن 

العدالة اإلجتماع�ی�ة، ت�وف�ی�ر مس�ت�ل�زم�ات 

اإلعالم وضمان حریة نشاطاتھ المت�ع�ددة. 

ن��الح��ظ م��م��ا ت��ق��دم ھ��ن��اك ال��ك��ث��ی��ر م��ن 

الم�ت�ط�ل�ب�ات ت�ح�ت�اج إل�ى وض�ع ال�خ�ط�ط 

العملیة القریبة والبعیدة (الس�ت�رات�ی�ج�ی�ة) 

وھي تشمل عدة محاور:األم�ن�ي وال�دف�اع 

ع��ن ال���وط��ن، ال���ق��ان���ون���ي، ال���ح���ری���ات 

ال���دی���م���ق���راط���ی���ة ك���م���ا ن���ص ع���ل���ی���ھ���ا 

ال���دس���ت���ور،ال���م���وس���س���ات ال���دس���ت���وری���ة 

ال�وزارات، -(البرلمان ،القضاء، التنفیذي 

الص�ح��ي، ال��ت��ع��ل��ی��م��ي ب��ك��اف��ة مس��ت��وی��ات��ھ 

وم��ج��ان��ی��ة ال��ت��ع��ل��ی��م،ال��ب��ن��اء، الض��م��ان 

اإلجتماعي، العدالة اإلجتماعیة، ال�م�ح�ور 

اإلق��ت��ص��ادي، إع��ادة ت��أھ��ی��ل ال��م��ص��ان��ع 

والمعامل، ال�م�دن الص�ن�اع�ی�ة وال�ق�ض�اء 

على البطالة، الزراعة وح�ف�ظ ال�ح�ص�ص 

المائیة وتطویر طرق ال�زراع�ة ال�ح�دی�ث�ة 

في حقول (البستنة والمحاصیل الزراعی�ة 

الستراتیجیة) وإی�ق�اف ھ�در ال�م�ی�اه، ح�ل 

األزمة المائیة مع دول الجوار، والحد من 

زیادة الملوحة ف�ي األراض�ي ال�زراع�ی�ة، 

األھتمام بال�ث�روة ال�ح�ی�وان�ی�ة، إس�ت�ك�م�ال 

المشاریع المتوقفة. وفضالً عن ذلك تلبیة 

مطالب تظاھرات الشعب المھمة المعاشیة 

والخدمیة .إن الوزارة التي كلف بتشكیلھا 

الس��ی��د ع��ادل ع��ب��د ال��م��ھ��دي ت��ت��ح��م��ل 

المسؤولیة الكاملة في تن�ف�ی�ذ ب�رن�ام�ج�ھ�ا 

 المتراكم من الوزارات السابقة. 

كما إن ال�وزارة أم�ام أخ�ت�ب�ار ال�ح�د م�ن 

ت���دخ���ل األح���زاب وال���ك���ت���ل ال���م���ت���ن���ف���ذة 

والملی�ش�ی�ات ف�ي ع�م�ل ال�وزارات ت�ح�ت 

رقابة وإھتم�ام م�ج�ل�س ال�ن�واب ول�ج�ان�ھ 

ومجالس المحافظات واإلقلیم، ومح�اس�ب�ة 

ال��ف��اس��دی��ن وال��م��رتش��ی��ن وال��م��خ��رب��ی��ن 

 ومكافحة البیروقراطیة والروتین.

 ا   ا ا
دا ت اة وا 

 
 
 

 صبحي مبارك/ سیدني
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ق�رر ال�ع�راق  2007في ع�ام      

وبدعم من األمم المت�ح�دة تش�ك�ی�ل 

"مجلس مشترك لمكافحة ال�ف�س�اد 

في العراق" وس�م�ّي ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا 

على م�ح�س�ن إس�م�اع�ی�ل ال�ع�الق، 

محاف�ظ ال�ب�ن�ك ال�م�رك�زي ح�ال�ی�اً، 

رئیساً لھا، والتي وضعت ل�ھ�ا م�ا 

سمي بـ "االستراتیجی�ة ال�وط�ن�ی�ة 

ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ف��ي ال��ع��راق 

". وأن ت����ك����ون 2010-2014

عضویة ھذا المجلس مكون�ة م�ن: 

مجلس الن�واب، ال�ق�ض�اء، دی�وان 

الرقابة ال�م�ال�ی�ة وھ�ی�ئ�ة ال�ن�زاھ�ة 

وم���ف���وض���ی���ة ح���ق���وق اإلنس���ان 

ومجالس المحافظات، وأن یخض�ع 

ھذا ال�م�ج�ل�س ل�رق�اب�ة ال�م�ج�ت�م�ع 

المدن�ي ووس�ائ�ل اإلع�الم. أي أن 

البدء بالعم�ل ق�د ت�ق�رر أن ی�ك�ون 

. وك�ان ع�ل�ي ال�ع��الق 2010ع�ام 

م�ن�ص�ب  2014و 2006یحتل بین 

األمین العام لمجلس ال�وزراء، أي 

ط��ی��ل��ة ال��ف��ت��رة ال��ت��ي ك��ان ن��وري 

المالك�ي رئ�ی�س�اً ل�ل�وزراء، وك�ان 

عملیاً أمین سره وم�ع�ت�م�ده، وھ�و 

الذي عینھ محافظاً للبنك المركزي 

وك��ال��ة وم��ن ث��م أص��ال��ة. وط��ی��ل��ة 

السنوات األرب�ع ل�م ی�م�ارس ھ�ذا 

المجلس أعمالھ وأحب�ط�ت ع�م�ل�ی�اً 

االستراتیجیة الوط�ن�ی�ة ل�م�ك�اف�ح�ة 

الفساد التي ساھمت األمم المتح�دة 

قرر  2014في وضعھا. وفي العام 

حی�در ال�ع�ی�ادي، رئ�ی�س ال�وزراء 

ال��ج��دی��د أن ی��ك��ون رئ��ی��س��اً ل��ھ��ذا 

المج�ل�س ال�م�ش�ت�رك، وأن ی�ك�ون 

ع��ل��ي ال��ع��الق عض��واً ف��ی��ھ م��ع 

أعض��اء أخ��ری��ن م��ن ال��ج��ھ��ات 

المشخصة بالعضویة. ول�ك�ن م�اذا 

حصل في فترة وجود العالق أمین�اً 

-2006ع�ام�اً ل�م��ج�ل��س ال��وزراء 

، إض��اف��ة إل��ى رئ��اس��ت���ھ 2014

للمجلس المشترك لمكافحة الفس�اد 

؟ ال�م�ع�ل�وم�ات 2014-2007بی�ن 

المتوفرة عن ھذه الفترة في مجال 

الفساد المالي واإلداري تشیر إل�ى 

إنھا كانت الفترة األوس�ع واألك�ث�ر 

فساداً في تاریخ الع�راق ال�ج�اري. 

فـ� "ب��ح��س��ب ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ی��ة ف��ي 

ك�بّ�د ال�ف�س�اد  -البرلم�ان ال�ع�راق�ي

العراق خسارة ق�ی�م�ت�ھ�ا ث�الثُ�م�ئ�ة 

وستون ملیار دوالر خالل ال�ف�ت�رة 

، وھ�ذا 2014و 2006بین عامْي 

ما أكدتھ منظمة الشفافیة ال�دول�ی�ة 

في إدراجھا ال�ع�راق ض�م�ن أس�وأ 

س�����ت دول ف�����ي ال�����ع�����ال�����م 

فساداً." (راجع. تداعیات ال�ف�س�اد 

في العراق وآفاق مكافحتھ، م�وق�ع 

). 14/08/2015الواقع ال�ع�رب�ي، 

. وقد حمَّل رئ�ی�س 1راجع الملحق 

اللجنة المالیة في مج�ل�س ال�ن�واب 

الدكتور أحمد الجلب�ي، ال�ذي م�ات 

فجأة ویش�ار إل�ى اح�ت�م�ال ت�دب�ی�ر 

م��وت��ھ ب��ع��د ھ��ذه ال��ت��ص��ری��ح��ات، 

مسؤولیة تداعیات انھ�ی�ار ال�ب�ن�ی�ة 

المالیة للبالد ل�ل�ح�ك�وم�ة الس�اب�ق�ة 

والبن�ك ال�م�رك�زي وم�ن وص�ف�ھ�ا 

التي تتحك�م بس�ع�ر ”  العصابات” بـ

السوق، وقال ان "سبب االن�ھ�ی�ار 

االقتصادي ھ�و ف�ت�رة ال�ح�ك�م م�ن 

ح�ی�ث  2014الى سنة  2006سنة 

م�ل��ی��ار  551دخ�ل ال�ع��راق م�ب��ل�غ 

دوالر وال��ح��ك��وم��ة اس��ت��وردت م��ا 

ملیار دوالر والبنك  115مجموعھ 

المركزي باع للبنوك االھلیة كمی�ة 

ملیار دوالر، مض�ی�ف�ـ�ـ�ـ�ا ان  312

 312"ھــذا المبلغ الذي أھـ�ـ�در (

ملیار دوالر) ك�ان ب�إم�ك�ان�ھ ب�ن�اء 

االحتیاطي ال�ن�ق�دي". ك�م�ا كش�ف 

ال��ج��ل��ب��ي إن "اط��راف��اً س��ی��اس��ی��ة 

تضغط على البنك المركزي لزی�ادة 

مخصصات البن�وك ب�ال�م�زاد ل�ق�اء 

مبالغ وھناك مذكرات داخل ال�ب�ن�ك 

ال���م���رك���زي ب���أس���م���اء ھ���ؤالء 

السیاسی�ی�ن م�ن م�ج�ل�س ال�ن�واب 

 ومن الحكومة". 

(راجع: المدى ت�ب�دأ ب�ن�ش�ر م�ل�ف 

الفساد الذي أع�ده ال�ج�ل�ب�ي وك�ان 

على وشك اعالن وقائعھ ال�ك�ام�ل�ة 

 ).7/11/2015قبل وفاتھ، 

 

وأك��د ال��رئ��ی��س الس��اب��ق ل��ھ��ی��ئ��ة 

النزاھة القاضي رحیم ال�ع�گ�ی�ل�ي، 

وھو ال�م�ط�ل�ع ع�ل�ى أوض�اع ھ�ذه 

ال���ف���ت���رة ج���ی���داً، وج���ود آالف 

المشروعات الوھ�م�ی�ة وال�ف�اش�ل�ة 

ملیار  228التي تقدر قیمتھا بنحو 

دوالر، ت��خ��ص��م م��ن م��ی��زان��ی��ة 

ال���ع���راق."، (راج���ع: ال���م���ص���در 

السابق ذاتھ). ك�م�ا یش�ی�ر رئ�ی�س 

ھیأة النزاھة األسبق السید موسى 

فرج إلى أن أخطر أن�واع ال�ف�س�اد 

ھ��و "فس��اد ال��ب��ط��ان��ة ال��م��ح��ی��ط��ة 

برئ�ی�س ال�وزراء الس�اب�ق ن�وري 

ال�م��ال��ك��ي وح�م��ای��ت��ھ ل�ھ��م، وق��ل��ت 

یومھا في لقاء مع صحیفة الح�ی�اة 

اللندنیة: األمانة ال�ع�ام�ة ل�م�ج�ل�س 

ال��وزراء ھ��ي ب��ؤرة ال��ف��س��اد ف��ي 

الحكومة العراقیة... وقد إستئذب�وا 

وإستأذب في ح�م�ای�ت�ھ�م، ووج�دت 

أن ال��ب��رل��م��ان م��ھ��ل��ل ف��ي ح��ی��ن��ھ، 

وسطوة رئ�ی�س ال�ح�ك�وم�ة ع�ل�ی�ھ 

م��ك��ش��وف��ة، وأن رئ��ی��س ل��ج��ن��ة 

النزاھة في مجل�س ال�ن�واب ال�ذي 

بلغھا من خالل المحاصصة س�ی�ئ�ة 

الص��ی��ت، ق��د دخ��ل ت��ح��ت ع��ب��اءة 

المالكي في صفقة فاسدة ل�ح�م�ای�ة 

نفسھ وأخیھ ومتنفذین من ح�زب�ھ، 

كنت أالحق قضایا سرقة وتھ�ری�ب 

النفط المتھمین ب�ھ�ا.. م�ن ج�ان�ب 

آخر، فإن رئاسة مجل�س ال�ق�ض�اء 

ك��ان��ت م��ن��ف��ذة ل��رغ��ب��ات رئ��ی��س 

الحكومة وبط�ان�ت�ھ، ف�ي ح�ی�ن أن 

مواجھة الفس�اد م�ن خ�الل ھ�ی�ئ�ة 

النزاھة ال تست�ك�م�ل إال م�ن خ�الل 

القضاء..". (راجع: ع�ب�د ال�ج�ب�ار 

العتابي، مافیا الفساد ف�ي ال�ع�راق 

یقودھا ساسة وحك�وم�ی�ون ك�ب�ار، 

). 2014/ن���وف���م���ب���ر 6إی���الف، 

"ووف�ق�ا ل��م�س�ح أج�رت�ھ م��ن�ظ�م��ة 

الشفافیة الدولیة المعنیة ب�م�راق�ب�ة 

ف�ي ال�م�ئ�ة م�م�ن  56الفساد، أقر 

جرى مقابلتھم بأنھم دفعوا رش�وة 

. بینما یرى غالب�ی�ة 2010في عام 

 63ھؤالء وتقدر نسبتھم ب�ن�ح�و "

في المئة" ب�أن ج�ھ�ود ال�ح�ك�وم�ة 

العراقیة ل�م�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد غ�ی�ر 

في المئة أن  77فعالة. ویرى نحو 

ال����ف����س����اد ازداد م����ن����ذ ع����ام 

." (راج��ع: ب��ي ب��ي س��ي، 2007

باألرقام: عشر سنوات م�ن�ذ غ�زو 

 ).2013مارس/ آذار  20العراق، 

وقبل إزاحة ن�وري ال�م�ال�ك�ي م�ن 

رئ�اس��ة م��ج�ل��س ال��وزراء وأث��ن��اء 

الصراع على المنص�ب ھ�دد أك�ث�ر 

من مرة بقولھ "بح�وزت�ي م�ل�ف�ات 

س��أض��ع��ھ��ا ب��ی��د ال��ق��ض��اء ل��ث��م��ان 

سنوات ال�ت�ي ك�ن�ت ف�ی�ھ�ا رئ�ی�س�اً 

للوزراء وسأعلنھا ام�ام ال�م�ح�اك�م 

ر مرتكبیھا من سادة ومشای�خ  وأجَّ

وأبناء مراجع ومسؤول�ی�ن ش�ی�ع�ة 

وس��ن��ة ال��ى ال��م��ح��اك��م ل��ی��أخ��ذوا 

ج��زائ��ھ��م ال��ع��ادل"، وت��ع��ھ��د ام��ام 

الحضور "انا اب�ن الش�ھ�ی�د االول 

الشھید الصدر ال اخاف وهللا م�ع�ي 

واألدل�ة م�ع�ي ب�إذن هللا ت�ع�ال�ى". 

(راجع: مص�ادر: ال�م�ال�ك�ي ی�ھ�دد 

بكشف ملفات فساد ثمان�ی�ة اع�وام 

لمسؤولین ك�ب�ار واب�ن�اء م�راج�ع، 

أغسـط�س،  20موقع سومرنیوز، 

2015 .( 

ولكن نوري المالكي ل�م یض�ع أي 

ملف من المل�ف�ات ال�ت�ي ب�ح�وزت�ھ 

تحت تصرف القضاء العراقي، كما 

إن القضاء العراقي لم یج�رأ ع�ل�ى 

م��ط��ال��ب��ت��ھ ب��ت��ل��ك ال��م��ل��ف��ات وال 

محاسبتھ على عدم تقدی�م�ھ�ا، ألن 

إخفاء أي ملف من ملفات ال�ف�س�اد 

 یعتبر مشاركة فعلیة في الفساد.

وتشیر المعلومات ال�م�ت�وف�رة إل�ى 

وج��ود م��ل��ف��ات ك��ث��ی��رة یس��ت��وج��ب 

ف�ت�ح�ھ�ا وت�ق�دی�م�ھ�ا إل�ى ال�ق�ض�اء 

العراقي واالدعاء العام ل�م�واج�ھ�ة 

رئ�ی�س ال�وزراء ن�وري ال�م��ال�ك��ي 

واألمین ال�ع�ام ل�م�ج�ل�س ال�وزراء 

سابقاً، المدعو علي الع�الق، وھ�و 

محافظ البنك المركزي حالیاً. وأھم 

تلك الملفات ھي: سقوط الموصل، 

الفضائیین، البنك المرك�زي وب�ی�ع 

ال��دوالر وال��م��ص��ارف ال��خ��اص��ة، 

النفط، التسلح، أجھزة الكشف عن 

المتفج�رات والس�الح، ال�ع�م�ل�ی�ات 

العسكریة ضد األن�ب�ار وال�ف�ل�وج�ة 

ف�ي  2011، مظاھرات 2011عام 

ساحة التحریر ومناطق أخرى من 

ال��ع��راق، ال��م��وق��ف م��ن ال��ھ��ی��ئ��ات 

المستقلة، الطائرات الع�راق�ی�ة ف�ي 

روس���ی���ا، م���ل���ف إث���ارة ال���ع���داء 

واالستعداء الطائفي ف�ي ال�ع�راق، 

  احمد نوري المالكي.

وإذ ابتعد نوري المالكي عن مركز 

ال��م��س��ؤول��ی��ة األول، ت��رك ظ��ل��ھ 

البغیض، علي العالق، یع�م�ل ك�م�ا 

یشاء في البنك المركزي ثم لیع�ل�ن 

ملیار دی�ن�ار  7دون حیاء عن تلف 

م��ل�ی��ار دوالر  6ع�راق��ي (ب��ح��دود 

أم��ری��ك��ي) بس��ب��ب تس��رب م��ی��اه 

األمطار إلى خزینة البنك المركزي 

 . 2013في العام 

وقد بدأ مجلس النواب تحقیقاً بھذا 

ال��خ��ص��وص. وال��غ��ری��ب إن ع��ل��ي 

الع�الق ل�م ی�ك�ت�ش�ف ھ�ذا إال ب�ع�د 

مرور خمس سنوات على االدع�اء 

بتلف ھذا المبلغ الكبیر. وھنا أذكر 

القراء بالح�ك�م�ة ال�ق�ائ�ل�ة "ص�دق 

العاقل بما ال یعقل ف�أن ص�دق ف�ال 

عقل لھ". كما إن ھذا ال�رج�ل أراد 

أن "ی�خ�ل�د" ال�ف�س�اد الس�ائ�د ف�ي 

ال��ع��راق ح��ی��ن وض��ع اس��م��ھ ول��م 

یكتف بتوقیعھ على ك�م�ی�ة ج�دی�دة 

 90من األوراق النقدی�ة ت�ق�در ب 

ملیار دی�ن�ار ع�راق�ي، إذ "أص�در 

البنك المرك�زي ال�ع�راق�ي ط�ب�ع�ات 

جدیدة من النقود، ووض�ع ع�ل�ی�ھ�ا 

اسم محافظ البنك علي العالق، في 

إجراء غ�ی�ر مس�ب�وق ب�ال�ع�راق". 

وجاء الخبر یقول بأن علي العالق 

ملیار دوالر..  90یدس اسمھ على 

استفزاز العراق بعملتھ". (م�وق�ع 

الترا)، وكما م�ع�روف ف�م�ث�ل ھ�ذا 

الفعل یعتبر مخالفة ع�ال�م�ی�ة. وق�د 

ترأس البنك المركزي منذ تأسی�س 

م�ح�اف�ظ�اً ل�م  17البنك ال�م�رك�زي 

یعمد إلى كتابة اسم أي من ھ�ؤالء 

المحافظین غیر ھذا السق�ی�م ع�ل�ي 

الع�الق، رب�ی�ب ال�م�ال�ك�ي وح�اف�ظ 

أس��راره! وب��دأ الش��ارع ال��ع��راق��ي 

ح��م��ل��ة ش��ط��ب اس��م ال��ع��الق م��ن 

األوراق النقدیة نكایة بھ وتصحیح 

 الخطأ الفاحش!

 ذ قا و ري اة، ماق اا ة و :دا 

 

 أ. د . كاظم حبیب
 

19/11/2018  
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 كوني، یاسیدتي، ما شئت ِ كوني
 خفاشا او یمامة  ما شئت ِ كوني

 فـانـا مـُغـرمـا بـك ِحــد َّ الجـنـونـي
 وأسیرا في السجونِ 

 كوني غـیـثـا ً تـمـطـر ُ علـى صـحـرائـي
 كوني كـطـیـر  الحــب في سـمـائـي

 كوني نــارا ً وأحـرقـي كل اشـجـاري
 كـوني شـبـحـا ًأخـتـرقـي أسـواري
 كوني ،یا سیدتي، ما شئت ِ كوني

 فـانـا مـُغـرمـا بـك ِحــد َّ الجـنـونـي
 

 كــونــي غـَـزاال ً مـن مـطــرْ 
 أو لـــؤلـــؤا ً....

 فـي كـل ّأغـصــان ِ الـشـجــرْ 
 كـوني كـمـا كـنـتِ 

 مـطــرا ً عـلـى صـحــرائـي
 أو طـیـرا ً فــي  ســَمـائــي

 كـــونـــي ....
 فـآخـتـاري مــا شـــئــتِ 

 مـن األســمــاء ِ
 

 كونيكــونـي یــا امـرأة مـا شـئـت ِ
 شـوكـا ً أو تـاجـا ً....

 عـلـى رأســـي
 ال فــرق َ بـعــد اآلن عـنـدي

 بـَـیـَن صـُـبـٍح ٍ ُمــشـرق ٍ
 أو بـیـَن لـیــل ٍ حـالـكٍ 
 یـَخـتـاُل فـي سمـائـي

 
 كــونـي یـا امـرأة مـا شـئـت

 كـونـي حـزنـا ....
 كـونـي نـھـراً مـن دمـع ٍ

 یـمـشـي بـعـیـونــي
 فـأنـا، یا سیـدتــي ..

 أعـلـُن إنـــــي
 فـي حـبـِك َمـجـنـون ِ

 وابـتـكـري مـَوتـي إن شـئـتِ 
 أو كـونــي ....

 ما شـئـِت فـَـكـونـــي ....
 فـَحـیـاتــي مـِْن غـَیـِرِك صـحــرا

 من غــیـرِك مــا نـَـفـَعـَـْت شــجـونــي
 

 إنـي أدخـلـتـك ِفـي لـُغـَـتـي
 أدخـلـتـُـك ِ جـنـّة  َبـسـتــانــي

 أطــلـقــُت الـشـمــَس بـعــیــنــیــكِ 
 والــورَد .... وكــلَّ األ لـــوان ِ
نــُت سـَـمـاِك  بـأغـنـیـتـي  لــوَّ
 بـالـحـِب بـزرقـــة أحــزانـــي

 ـتـوطـنـِت بـقـایـا روحـيفـاسْ 
 َوتـَـربـعــِت عـلـى ألـحــانــي

 
 كـونـي یـا امـرأة مـا شــئــت ِ
 نـھــرا ً مـن دمـع بـعـیـونــي
 وابـتـكـري مـوتـي إن شـئـتِ 

 أو كـونـي ما شــئـتِ 
 فـكـونـي....

 
 یـا امـرأة ِمـْن قـَـلـٍق ٍحـلـو ٍ

 مـن خـوٍف مـن َعــتـب ٍدائــم ِ
 نـام الـفـیـروز بـعـیـنـیـھـا
 بـھـدوء ٍكـالطـفـِل الـنـائـم ِ

 حالـمة ً تـَركـُض فـي قـلـقـي
 وأنـا فـیـھـا طـیـر ھـائـم ِ

 أبـحـُث عـن غـصن ٍ یأویـنـي
 عــن تـعــویــذات ٍ وتــمــائـــم ِ

 تـَحـُرسـھــا مـن بـعـِض ِ جـنـونـي.
 كــــونــي یــا امـرأة مـا شـئـتِ 

 نـھــرا ًمـِْن دمـع ٍبـعـیـونــي
 وابـتـكـري مـوتـي إن شـئـتِ 
 أو كـونـي مـا شـئـِت ..........

 فــَكـــونـــــــي....

  م : ة .. ِ!م 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2003 -سیدني /  موفق ساوا

  اذة  ادي  رة
 

  َِْأن أ   فو 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

By: Hiba Jurdi 

Be Whatever you want to be ...... 

Whatever you like to be ... 

Just be .... 

My queen, my lady , my precious ... 

Just be ... 

A bat, a dove ...whatever you like ... 

Just be ... 

For iam so much in love with you ... 

Driven by you like a crazy ... 

Even if am wandering in your heart or wandering in the 

jail  

It doesn't matter ...who cares????? 

Just be .... 

Be the rain that showers my desert .. 

Be as the love bird in my sky .... 

Be the fire and burn all my trees till it die ... 

Be a ghost and sneak into my fences ... 

Be my queen,be my lady ,my precious ....just be ... 

For iam so much in love with you  

Driven by you like a crazy .. 

Be like a deer made up of water ..... 

Or like pearls ... 

In all the branches of my trees  

Be as you were ... 

Wet my dryness .... 

 Or  

Like a bird in my sky ... 

     Just be ......!!!!!! 

Choose whatever you want or whatever you like from all 

the names... 

I don't care anymore..... 

If it is a shiny morning  

Or a dull night ... 

Just be whatever you want to be .... 

A bunch of thorns or a crown ...over my head ... 

I don't care ...if it is a shiny morning ... 

Or a dark night  

Swaying deep in my clouds ....in my sky ... 

 

Hey ...you woman..be whatever you want ...whatever you 

like  

Just ....just ...be ...!!!! 

Be my sorrow ... 

Be the river for my tears ..  

Swaying inside my eyes ... 

Because my queen ,my lady ,my precious  

I announce my devotion to you .... 

Iam falling into you .... 

Thy ..woman ... 

Innovate my destiny ,my death ...if you want too ...or be.... 

Whatever you like to be ... 

Just ..just .....be  

Thus ,my life without you is nothing but a dry ,tough de-

sert .... 

Without you my solitude won't be released ... 

I let you go deep in my language ,my culture ,my entire 

life ... 

I made you the heaven ,the murmaid of my land ... 

I asked the sun to fly ...to launch out of your eyes ... 

Colored your sky with my song ... 

...my love ....and with my blue sadness .. 

....so you conquer the remains of my soul  

Then sat on my rythms... 

Woman ...hey ....woman... 

Be whatever you like ... 

Just ...just .....be  

The river of my tears .. 

And create my destiny  

   Or ... 

Whatever you like to be  

Just ...just ..be  

Oh ....woman who is made up of nice worries ,fears,and of 

endless blames ... 

Oh ...woman who lets the pure turquoise sleeping in her 

eyes  

Calmly ,like a drowsy enfant   ... 

Iam a dreamer ,running in his anxiousness, 

But so much in love with you ...looking for a branch that 

protects him... 

From the murmuring ...and from the jealousy ..... 

Oh ...thy woman . ......... 

Be whatever you want .... 

Whatever you like .... 

Whatever you desire ... 

Create my destiny ,my death, if you want ..... 

Or be whatever you want .... 

             JUST...JUST ...BE …. 

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

A poem: Muwafaq Sawa Translate to English by: Hiba Jurdi 
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ولدت في العراق/ مدینة ال�ن�اص�ری�ة ع�ام  -
1976 

رغ��م ان��ھ��ا خ��ری��ج��ة االع��دادی��ة ول��م ادخ��ل 
الجامعة لظروف خارجة ع�ن ارادت�ھ�ا ف�ق�د 

منذ عمرھا ال�ث�ان�ی�ة كتبت الشعر والروایة، 
عشر حیث كانت ت�ق�وم ب�ك�ت�اب�ة م�ذك�رات�ھ�ا 
الیومیة وحال االنتھاء منھا تقوم بتمزیق�ھ�ا 

 .كي ال یقرأھا أحد
عاشت في بیئة وعائلة منغلقة ج�دا ول�ھ�ا  -

قوانین صارمة ولم تقتنع یوما ب�دس�ت�ورھ�ا 
الذي یسلب كل الح�ق�وق وال�ح�ری�ات ب�أس�م 

 الدین والعرف.....
عاش�ت ط�ف�ول�ة م�ت�رف�ة ج�دا وم�خ�م�ل�ی�ة  -

وم��دل��ل��ة ال س��ی��م��ا م��ن ق��ب��ل وال��دھ��ا ال��ذي 
 .2001المتوفي عام 

منذ صغرھا وھ�ي ت�ف�ض�ل االن�ع�زال ع�ن  -
أفراد عائلتھا ألن لھا عوالم ال یمكن لھم أن 

 .یستوعبوھا وألنھا ال تشبھھم بشيء
كانت تبدع في خل�ق س�م�اوات م�رج�ان�ی�ة  -

تلیق بجنونھا وتكتفي بت�ل�ك الس�ع�ادة ال�ت�ي 
تتغذى على مخیلتھا وتكتفي بتربیة ال�ق�ط�ط 
ألن صحبتھا ت�ج�ع�ل�ن�ھ�ا ف�ي غ�ای�ة ال�رض�ا 

 . والسعادة
ك��ان��ت م��ول��ع��ة ب��ال��رس��م وت��دخ��ر أغ��ل��ب  -

مصروفھا لشراء األلوان وتتابع أخب�ار ك�ل 
الرسامین المشھورین فبوقتھا تصورت أن 
مس��ت��ق��ب��ل��ھ��ا ھ��و ان��ھ��ا س��ت��ص��ب��ح رس��ام��ة 

 !!..مشھورة
 
بدایاتھا األولى ف�ي ال�ك�ت�اب�ة ك�ان�ت ك�ك�ل  -

بدایات الكتاب عرجاء خال�ی�ة م�ن ال�ت�ق�ن�ی�ة 
 .األدبیة وفیھا شحة ثقافیة

ومن سحبھا وسحرھا عن�وة إل�ى ال�خ�وض 
ب�ت��ج��رب�ة ك��ت�اب��ة ال�روای��ة واح�ت��راف��ھ�ا ھ��و 
ال��روائ��ي ال��ع��راق��ي ع��ب��د ال��رح��م��ن م��ج��ی��د 
الربیعي وھو ابن مدینتھ�ا ف�ج�ع�ل ح�اف�زھ�ا 
أق��وى ب��االس��ت��م��رار وخ��وض ھ��ذا ال��درب 
ال��م��ھ��ل��ك.. وم��ع ال��ك��ات��ب األل��م��ان��ي غ��وت��ھ 

 . والكاتب اللبناني جبران خلیل جبران
بدأت روائیة ووجدت نفسھا بتلك األجواء  -

وبین تلك الشخصیات لكن الشع�ر اغ�ت�ال�ھ�ا 
من الروایة وأصبحت تتعاطاه ك�ال�ھ�ی�روی�ن 
ح�ت�ى ادم�ن�ت وب�ات�ت م�ن ال��م�س�ت�ح�ی�ل أن 

 .تفارقھ
الشعر بالنسبة لھا في بدایاتھا الخجلة ھو  -

(دلع أنثوي) یكمل ج�م�ال�ھ�ا ك�أم�راة، ل�ك�ن 
حین تنفسْت الوجع وذاقْت سنواتھا ش�ھ�وة 

. السكین وكل أحالمھا وضعت ف�ي ت�واب�ی�ت
حین یھدھد الموت م�ھ�د ال�وط�ن ب�اغ�ن�ی�ات 
ال��ح��روب وت��رف��ع ال��م��ش��ان��ق ل��ك��ل ال��ن��اس 

 .وبتھمة الحیاة
ح�ی�ن تش�رب م�رارة اإلح�ت��الل واالن��ك�س��ار 
وال��ق��ت��ل ال��م��ج��ان��ي والس��ب��ي وال��ن��زوح 
ومؤامرات الحكام وصفقات األحزاب ویب�اع 

 . الوطن على ناصیة الغدر
حین یكون غدك أسوء م�ن ی�وم�ك وان�ی�اب 
الظلم تأكل انسانیتك ویلف خمار الذل رأس 
كرامتك وینقلب ذاك الترف إلى ف�ق�ر م�دق�ع 

 .وتأكل رغیف الوجع بفم أخرس
كل ھذا األنین حول الشعر عندھا إلى قضیة 

 .بحجم الظلم الذي یتنفسھ الشرق
الشعر ھو الص�وت ال�ع�ال�ي ال�ذي یص�ف�ع  -

الحاكم والجاھل والمستبد ... ھ�و الس�ب�اب�ة 
ال��ت��ي تش��ی��ر إل��ى دم��ار األوط��ان وم��وت 
اإلنسان وظلم المج�ت�م�ع ال�ذك�وري ل�ل�م�رأة 

 . العربیة وتحدیدا في العراق
طموحھا أن ت�ن�ت�ش�ر ب�ك�ل ب�ق�اع األرض  -

ویصبح صوتھا مسموعا كي تس�ت�ط�ی�ع أن 
 . تغیر شیئا من حال بؤس النساء

صــدر لھــا دیوانــــان (راھــب ال�خ�م�ـ�ر)  -
و (ال��رق�ی��م�ات الس��وم�ری��ة) ع��ن دار نش��ر 

 . الجواھري في بغداد
 

 :ونشرت بعدة صحف عراقیة منھا
الص��ب��اح ، ال��زم��ان، الص��ب��اح، ال��دس��ت��ور

الجدید، الكلمة الحرة، ص�ب�اح ك�وردس�ت�ان، 

مبدعون، الم�دى، م�ل�ت�ق�ى االدب وال�رواد، 
 .آمارجي

 
 :ونشرت بعدة صحف عربیة ومنھا

الثورة في الیمن، الجمھوریة في الج�زائ�ر، 
الجدید ف�ي ال�ج�زائ�ر، فس�ان�ی�ا ف�ي ل�ی�ب�ی�ا، 
األنوار في لبنان، الح�دی�ث ف�ي ف�ل�س�ط�ی�ن، 
ال��ح��ی��اة ف��ي األردن، ال��رس��ال��ة ف��ي مص��ر، 
الدیار العربیة في مصر، القاھرة في مصر، 
تشرین ف�ي س�وری�ا، ال�وط�ن ف�ي س�ل�ط�ن�ة 
ع��م��ان، م��ج��ل��ة اإلم��ارات ال��ث��ق��اف��ی��ة ف��ي 

 .االمارات
التلغراف والنجوم في أسترال�ی�ا، ال�ع�راق�ی�ة 
االس��ت��رال��ی��ة ف��ي اس��ت��رال��ی��ا، أوروك ف��ي 
الس��وی��د، س��ب��ا ف��ي ال��ن��م��س��ا، داري ف��ي 
شیكاغو، مدارات في أسترالیا، الرأي الح�ر 
في الوالیات ال�م�ت�ح�دة األم�ری�ك�ی�ة، م�ج�ل�ة 

وتـُ�رِج�م�ْت ، الحركة الشعریة في المكس�ی�ك
ل��ھ��ھ قص��ائ��د ك��ث��ی��رة ول��ع��دة ل��غ��ات م��ن��ھ��ا 
اإلن��ك��ل��ی��زی��ة وال��ف��رنس��ی��ة وال��ف��ارس��ی��ة 

 والكوردیة.
  

  اما كتبیھا التي لم تطبع بعد وھي:

دیوان إنكسار القصب،  وھذا القلب لم ی�ع�د 
ص��ال��ح��ا ل��ل��ح��ب، وم��ل��ك ان��ون��اك��ي، وب��ك��اء 
القبالت، ورسائل إلى ان�ا، ودی�وان ج�ی�وب 

روای�ة أرواح ، العاشقات وھو قید ال�ك�ت�اب�ة
ت��ح��ت رم��اد ب��غ��داد، وم��ج��م��وع��ة قص��ص 
سومریة لألط�ف�ال، وروای�ة ال�ح�زن ی�ن�ب�ت 

 . جنوبا وھي قید الكتابة

  ب ااق، ق  ا، أد وة  

ا ء ا  ، ر اد واا  دة.. 

 طموحھا أن تنتشر بكل بقاع األرض ویصبح صوتھا مسموعا كي تستطیع أن تغیر شیئا من حال بؤس النساء

  الى آدم مع التحیة
 میثاق  كریم

 ..یاشرقي

  یامن تدعي العروبة المثلى

 والقیم العلیا،

  بَـدویتـَك ... ما زالْت تحملُ 

 بقایا عجاجھا بخطوط كفیّك

 فلعنة الدنیا في بیتك

 انثى ... مدحورة خلف الباب

 عصمة حریتھا بین یدیك

 فأنت..(ربھا االعلى)

 ومقصلة احالمھا والھوى

 غارق انت بملذات انحرافك

 وتشرع فتوى ... وتحرم اخرى

 فبدینك یستحب النوم باحضان الغواني

 واالحوط..ان تطوف شفاھك

 على النھود العاریات

 !..فاین شیمك

 یامن تتلو المرسالت والنازعات؟

 این قداسة هللا

 یا ابن الطین والماء

 

 ...ھذه انثى

 ...وفي بیتك انثى 

 !وانت... المصیبة الكبرى

 ...فاالولى 

 لھا...عناق وقبلتین

 ...واالخرى

 لھا..خنجر وطعنتین

 ...وشعارك

 !.(للذكر مثل حظ االنثیین)..

 حكایة
 

 میثاق  كریم

 
 آه...لو إستطاع قلبي

 أن یفَر من ھذه السطور
 أن یفر من وحشة المنفى

 ویبصرك كل حین،
  آه...لو إستطاع قلبي

 أن یتحول إلى رغیف خبز یشبع كل الجئ وفقیر
.. 

 لتحول إلى نیران تدفئ خیام النازحین
 وبكى على أضرحة كل الشھداء

  فقبورنا تمأل المدن وتسرق الحیاة
 وحروبنا قتلت الضحكات بعیون األطفال

 یشیخ الحمام ببلد الظالم
  حكایة ملیحة ألیمة

 )إسمھا العراق(
 احداثھا حروب ودماء وبالء

 ولصوص أتقیاء
 قالوا لنا إنھم � أبناء

 سیحولون ھذا الخراب 
 إلى جنائن و انھار

 وسیدفعون عنا كل بالء
 قالوا حتى الشمس

 نحولھا إلى فيء وظالل
 !! وصدقنا...حكایة العراق

 وحكایة الھدوء و األمان
 ومرحت أحالمنا بأراجیح الكالم

 وصرنا مثل عصفور سجین
 یغرد بالحریة للغد العلیل

 وإن حكامنا اصحاب فكر ودین
 أعین األمھات  یقرو

 یداووا كل جراحات النخیل
 وعلقم الماضي وحصار التسعین

 !!سیثمر الزیتون وربما التین
 وصحونا بألم وانكسار

 من ھذا الزیف والغش اللعین
 وحذفنا من ایامنا االعیاد

 واكتفینا بالمآتم
 وتحسرنا على زمن األجداد

 فالفقر صار الیوم ھویتنا
  صار ھو السید ھو الجالد
 وركنا على الرف العتیق

  حكایة العراق
 لنقرأ حكایة الحكام

 اللصوص ..أبناء هللا ..األتقیاء
 غدروا الشعب اھدونا صوت المفخخات

 وكل الوعود تخضبت بالدماء
 فصوت فیروز لم یعد یغني للصباحات

  ألنھ یخشى أصوات الرصاص
 یخجل من أنین الثكالى

 یتوارى من صرخات السبایا
 وذبح األبریاء

 فھذا ما تبقى من صفقة باعھا الدخالء
 یقال إن اسمھا.....العراق

  رقیة إعتذارب
 میثاق  كریم

                                   
 ما العمل یاسیدي الرئیس
 !!..والشعب مھنتھ إغتیابكم

 فكل احادیثھ متشابھة،
 وكل ما یكتب في الصحف

  ویبث في االذاعات وكل
 ما یقال عن مظاھرات غیبة الذعة

 !!..قالوا....ان الحكومة سارقة
 والشعب منتعش باألزمات

 اوالد وزرائنا في المنتجعات
 !!.واوالدنا في المقابر..

 اوالد كلب نحن ... وھم اوالد اكابر
 ھذا ما یردده المواطن الصابر

 
 ...سیدي الرئیس

 نیابة عن الشعب الضریر
 أعتذر فكلنا تجاھكم تقصیر

 فال یوجد ببالدنا جوع وعطش
 وال مشردین وال نازحین

 وال أرجل حافیة... وال عظام مصطكة
 وال جنائز مكتظة

 الكھرباء بخیر ... الماء وفیر
 حكومتنا ال تسرق؛

 فقط باعت الحمار والشعیر
 وبالدنا آمنة بداعش

  وتكفینا كسرة خبز وحصیر
 ما دامت الحكومة بألف خیر
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ثالثیة الروائي والشاعر وال�ن�اق�د ح�م�ی�د 
 الحریزي(محطات) تتألف من:

 الجزء األول: (العربانة)
 الجزء الثاني: (كفاح)

 الجزء الثالث: (البیاض الدامي)
 

حمید الحریزي أحد األس�م�اء األدب�ی�ة 
البارزة النشط�ة ف�ي ال�ع�راق. م�ت�ع�دد 
المواھب في فن األدب، شاع�ر ون�اق�د 
وروائي. یمتلك خصیصة االقتراب من 
أذواق وأحاسیس واھتمام�ات ال�ق�راء 
ب��م��خ��ت��ل��ف مس��ت��وی��ات��ھ��م ال��ت��ع��ل��ی��م��ی��ة 
والثقافیة. یكتب للناس، ومن ال�ن�اس، 
ومن أجل الناس. لذا ی�ث�اب�ُر ب�اج�ت�ھ�اد 
مشھود، مؤمن�اً ب�أّن رس�ال�ة ال�ك�ل�م�ة 
والفنون عموماً ھي خدمة المج�ت�م�ع، 
وال��ت��ع��ب��ی��ر ع��م��ا ی��ع��ان��ی��ھ اج��ت��م��اع��ی��اً 
واقتصادیاً وسیاسیاً، حامالً قل�م�ھ ف�ي 
ال��دع��وة ال��ى ال��ت��غ��ی��ی��ر، واإلرت��ق��اء 
بالمجتمع الى مكانة تلیق بھ م�ت�ن�ع�م�اً 
ب��ال��ح��ری��ة، وال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ی��ة 
واالقتصادیة والسیاسی�ة، ب�ع�ی�داً ع�ن 
الجور وال�ف�روق ال�ط�ب�ق�ی�ة. إنّ�ھ م�ن 
أع��الم م��درس��ة (األدب ل��ل��م��ج��ت��م��ع)، 
بتأثیر نظریة اإللتزام ف�ي األدب ال�ت�ي 
تنطل�ق م�ن أھ�م�ی�ة مش�ارك�ة األدی�ب 
الناَس ھموَمھم ومشاك�ل�ھ�م وآم�ال�ھ�م 
وطموحاتھم، إلى ج�ان�ب ال�دف�اع ع�ن 
حقوقھم والوقوف معھم في م�واج�ھ�ة 
الظلم والقھر والمعان�اة. ل�ك�ن!ھ�ا ف�ي 
الوقت نفسھ نظری�ة ت�ل�ت�زم ب�م�ع�ای�ی�ر 
اجتماعی�ة وأخ�الق�ی�ة، ال ت�خ�ل�ع ع�ن 
نفسھا أردیةَ الجمال الفني المف�روض 
ت�وف�ُرھ��ا ف��ي ال��ن�ص��وص، ل��ك�ي ت�ج��د 
طریقھا إلى ذائقة المتلقي وإحساس�ھ، 
ك  حتى تُحدَث األثر الم�ط�ل�وب ال�ُم�ح�رِّ
لكتابتھا. فمن األھمیة أْن ال تخلو م�ن 
الجمالیة الفنیة المطل�وب�ة ف�ي األدب، 
والتي ھي ركیزة أساس في ال�ك�ت�اب�ة، 
لتكون الن�ص�وص م�ت�م�اس�ك�ةً م�ؤث�رةً 
شكالً ومضموناً. وإال ف�إنّ�ھ�ا ت�ق�ع ف�ي 
م���ط���ب ال���م���ب���اش���رة وال���ج���م���ود، 
والشعاراتیة الخالیة من شروط العم�ل 
الفن�ي. اإلل�ت�زام ال ی�ع�ن�ي الس�ط�ح�ی�ة 
وال��م��ب��اش��رة ال��ج��اف��ة ال��خ��ال��ی��ة م��ن 

 ُمدِھشات وُمبھرات فن الكالم. 
وانطالقاً مْن موقفھ ال�ف�ن�ي ھ�ذا ن�رى 
ف��ي أس��ل��وب��ھ ال��ب��س��اط��ة والس��ھ��ول��ة 
والوضوح، لیصل إلى أكب�ر ع�دد م�ن 
المتابعین من الناس، م�ع ال�م�ح�اف�ظ�ة 
على فنیة ال�ن�ص وج�م�ال�ی�ت�ھ، ب�ق�ول 
آخر، ھو من أرباب السھ�ل ال�م�م�ت�ن�ع 
ال��ج��م��ی��ل، لِ��ن��ق��رْأ نّص��اً ش��ع��ری��اً م��ن 

 نصوصھ مثاالً لما ذكرنا:
 زناة الحرف

 اتركوني 
 اتركوني أمارس جنوني

 اتركوني أقلع عیوني
 كي ال أراكم وال تروني

 جراؤكم تعوي خلفي
 قرودكم تالحقني

 عوراتكم تقبّح وجھَ الدرب
 تشّوه وجھَ الفجر
 تكفر بآیات الربّ 

 جیوبكم محملة بالذلّ 
 وجناتكم دنانیر مزورة

................. 
ھذه الخصائص الفنی�ة األدب�ی�ة ال�ت�زم 
بھا ح�م�ی�د ال�ح�ری�زي ش�ع�راً ون�ث�راً. 
وحتى في دراساتھ النقدیة یرّكز ع�ل�ى 
ھذه الجوانب، وفي ب�ح�ث�ھ وت�ق�ی�ی�م�ھ 
واختیاراتھ. وخیر نموذج من م�ن�ت�ج�ھ 
األدبي، حیث تظھ�ر ب�وض�وح وج�الء 
نظرتھ الى األدب وال�ت�زام�ھ الص�ارم، 
ھي ثالثیتھ الروائیة (مح�ط�ات) ال�ت�ي 

 نتناولھا في قراءتنا ھذه.
في ھذه الثالثیة یؤّرخ حمید الحریزي 
لفترة تاریخی�ة س�ی�اس�ی�ة اج�ت�م�اع�ی�ة 
طویلة، ت�م�ت�د م�ن أرب�ع�ی�ن�ات ال�ق�رن 
العشرین إلى ی�وم�ن�ا ھ�ذا، م�ن خ�الل 
تأریخ الحزب الشیوعي العراقي، عبر 
شخصیات ال�روای�ة وت�ط�ور أح�داث�ھ�ا 
الس��ی��اس��ی��ة واالج��ت��م��اع��ی��ة ب��ح��س��ب 
ال��ت��س��ل��س��ل ال��ت��اری��خ��ي الس��ی��اس��ي 
واالجتماعي. منھا شخصیات حقیقیة، 
وأحداث واقعیة مّرت بالعراق. ومن�ھ�ا 
من نسج الخیال خدم�ةً ل�م�ض�م�ون�ھ�ا، 
كي ی�ت�ج�ن�ب ال�وق�وع ف�ي ال�وث�ائ�ق�ی�ة 
التسجیلیة، ألنھ یكتب روایة ال وثیقة، 

 مثلما یذكر في ختام الثالثیة:
"وردت ف��ي ال��روای��ة ال��ك��ث��ی��ر م��ن 
األسماء واألحداث والظ�واھ�ر، م�ن�ھ�ا 
الحقیقي ال�واق�ع�ي وم�ن�ھ�ا م�ن نس�ج 
خیال الكاتب والذي ال یمكن أن ی�ك�ون 
م��ن��ف��ص��الً ع��ن ال��واق��ع ال��م��ع��اش أو 
المتخیّل ... فھي روایة ولیست وثیق�ة 

 تسجیلیة"
النجفي عبدننھ، م�ن�ی�ر (س�الم ع�ادل/

حسین الرضوي)، ج�م�ال ال�ح�ی�دري، 
خالد أحمد زكي، عزیز الح�اج، حس�ن 
سریع، وغیرھم. إضافة إلى تأریخ م�ا 
مّر بھ الحزب من أحداث وانتفاض�ات، 
وتغی�ی�رات وت�ط�ورات، وانش�ق�اق�ات: 
تنظیم القاعدة/ سالم ع�ادل، وت�ن�ظ�ی�م 
رایة الش�غ�ی�ل�ة/ج�م�ال ال�ح�ی�دري، ث�م 
توحید التنظیم�ی�ن ف�ي ال�خ�م�س�ی�ن�ات، 
حركة حس�ن س�ری�ع، ح�رك�ة ال�ك�ف�اح 
المسلح، الجبھة ال�وط�ن�ی�ة م�ع ح�زب 

 البعث....الخ.
تشتغل الثالثیة على ھذا الخط، وع�ل�ى 
خطّ تطور الشخصی�ات ع�ب�ر ال�ت�ط�ور 
الزمني والتنظیمي. وأثر الحزب ع�ل�ى 
تنمیة ثقافة أعض�ائ�ھ م�ن ال�ف�الح�ی�ن 
وال�ع�م�ال ال�ب�س��ط�اء األم�ی�ی�ن، ورف��ع 
مس�ت�وی��ات�ھ�م ال�ت�ع��ل�ی�م��ی�ة ب��ال�م�ب��ادرة 
الحزبیة الذاتی�ة. ف�ب�ط�ل ال�روای�ة أب�و 
مط�ش�ر (م�ظ�ل�وم) ال�ف�الح ال�ج�ن�وب�ي 
األم��ي ال��ھ��ارب م��ن ظ��ل��م االق��ط��اع، 
والتقالید الری�ف�ی�ة ال�خ�ان�ق�ة ل�إلنس�ان 
وحریتھ، الى جانب الخنق االق�ط�اع�ي 
الجائر. مما اضطره الى اإلن�ت�ق�ال م�ن 
ال��ق��ری��ة (ال��م��ش��خ��اب) ال��ى ال��م��دی��ن��ة 
(النجف) ھو وعائلتھ، لی�ع�ان�ي ھ�ن�اك 
من ش�ظ�ف ال�ع�ی�ش وال�ف�ق�ر وقس�وة 
ال��م��دی��ن��ة. وم��ع ذل��ك ج��اھ��د وت��ح��ّم��ل 
الص�ع�اَب، ف�ع��م�ل ب�ائ�ع ب�اق�الء ع�ل��ى 
عربانة متنقلة وذلك في الج�زء األول 
(العربانة)، وبمساعدة أولیة م�ن أح�د 
الناس، إذ إلتق�اه ف�وج�ده ی�ع�ان�ي م�ن 
البطالة والفقر، ثم من كوادر ال�ح�زب. 
ھنا یؤشر الحریزي إلى أھمیة التكافل 
االجتم�اع�ي وال�ت�ع�اون ب�ی�ن ال�ن�اس، 
وف��اع��ل��ی��ة األح��اس��ی��س وال��م��ش��اع��ر 
ال��م��ش��ت��رك��ة ال��ت��ي تُ��ع��ّم��ق ال��ع��الق��ات 
االجتماعیة والقیم األخالقیة بین أفراد 
ال��م��ج��ت��م��ع، وت��خ��فّ��ُف م��ن ال��م��ع��ان��اة 
اإلنس��ان��ی��ة ال��ف��ردی��ة وال��م��ج��ت��م��ع��ی��ة، 
وتقّویھا، فتؤدي الى األمن الج�م�اع�ي 
ب��ع��ی��داً ع��ن الض��غ��وط االق��ت��ص��ادی��ة 
والسیاسیة الخانقة، التي كانت ت�ج�ث�م 
على صدور ال�ن�اس. ف�ال�ع�رب�ان�ة ھ�ن�ا 
رم��ز مش��رق ل��ل��ح��ی��اة، وإش��ارة إل��ى 
التعاون المش�ت�رك وال�م�س�اع�دة ب�ی�ن 
أف��راد ال��م��ج��ت��م��ع، وال��وق��وف م��ع 
المحتاج، إضافة الى تأكید الكفاح م�ن 
خالل الحركة الحی�ات�ی�ة ال�ی�وم�ی�ة ف�ي 

 سبیل العیش الكریم. 
ی�ری��د ال�روائ��ي ھ��ن�ا أْن یش�ی��ر إل��ى   

وجود طبقتین: طبقة المستغ�ل�ی�ن م�ن 
االق��ط��اع وال��ب��رج��وازی��ة، وأن��ان��ی��ت��ھ��م 
وظ��ل��م��ھ��م. وال��ط��ب��ق��ة ال��م��س��ح��وق��ة، 
وتعاونھا وتكافلھا وكفاحھا م�ن اج�ل 
الحیاة الكریمة، إنطالقاً من اإلحس�اس 
المشترك الجامع بسبب الظلم. الطبق�ة 
األولى تس�ت�ول�ي ع�ل�ى دائ�رة ال�ق�رار 
والس���ی���ط���رة (ال���ح���ك���م)، م���ن أج���ل 
مصالحھا الطبقیة الضی�ق�ة. وال�ث�ان�ی�ة 
تناضل مْن اجل حقوقھا األساسیة ف�ي 
العیش الكریم حیاتیاً وسیاسیاً ، وذل�ك 
بالتنظیم ف�ي ص�ف�وف أح�زاب ت�داف�ع 
ع��ن��ھ��ا وع��ن ح��ق��وق��ھ��ا االق��ت��ص��ادی��ة 
والسیاسیة واالجت�م�اع�ی�ة وال�ط�ب�ق�ی�ة 
(ال��ح��زب الش��ی��وع��ي م��ث��االً)، ألن��ھ��ا 
عجزت في الواقع المعاش أن تح�ص�ل 
ع�ل�ى ت�ل�ك ال�ح�ق��وق ف�اض��ط�رت ال��ى 
التنظیم في حزب سیاسي ثوري سري 
ممنوع، وبذا تح�ّم�ل�ت ش�ت�ى ص�ن�وف 
الظلم م�ْن اع�ت�ق�ال وس�ج�ن وت�ع�ذی�ب 

 وتشرید وقتل.
 

ال�ح�ری�زي  في الج�زء األول ی�ت�ن�اول 
حیاة بط�ل ال�روای�ة ف�ي ق�ری�ت�ھ وف�ي 
المدینة، مصّوراً الظروف االجتماعی�ة 
واالقتصادیة السیئة ال�ت�ي ی�م�رُّ ب�ھ�ا، 
ودور اإلقطاع بالریف، والب�رج�وازی�ة 
بالمدین�ة، ف�ي خ�ل�ق ھ�ذه ال�ظ�روف، 
ووطأتھا القاسیة على ح�ی�اة ال�ن�اس، 
وانتش�ار ال�ف�ق�ر وال�ت�خ�ل�ف واألم�ی�ة. 
مظلوم وعائلتھ یعانیان ریفاً ومدی�ن�ةً، 
من شظف العیش. لكّن ھذا ال ی�م�ن�ع�ھ 
من أْن یكافح، لی�وفّ�ر ل�ن�ف�س�ھ م�ورداً 
یساعده وأھلھ، على مواصلة ال�ح�ی�اة 
والعیش الكریم، بمساعدة من الشباب 
الحزبي، في توفیر عربانة ل�ھ، ی�ب�ی�ع 
علیھا الباقالء، عند أبواب ال�م�دارس، 
وق��رب ال��م��ق��اھ��ي وال��م��ح��الت، وھ��و 
یطوف بھا، مما أتاح لھ االطالع عل�ى 
شوارع ودرابین المدینة وم�ح�الت�ھ�ا، 
والتع�رف ع�ل�ى ت�ج�ارھ�ا وم�ث�ق�ف�ی�ھ�ا 
وعمالھا. ھنا تبدأ خطواتھ األولى ف�ي 
مخالطة الش�ی�وع�ی�ی�ن دون أن ی�درك 
ببساطتھ الریفیة َمن ھم، وما ھي ھذه 
األفكار التي ی�ت�داول�ون�ھ�ا ویس�م�ع�ھ�م 
یتحدثون بھا. احتضان الشیوعیین ل�ھ 
ب�دای��ة دخ��ول��ھ م��ع��ت��رك��ھ�م الس��ی��اس��ي 
والتعرف علیھم وعلى ما یحملون من 

فكر، ث�م اإلن�ت�م�اء ال�ذي ی�ت�ج�ل�ى ف�ي 
 الجزء الثاني من الروایة (كفاح). 

ھنا في النجف یتع�رف م�ظ�ل�وم ع�ل�ى 
الحیاة الخلفیة لمجتمعھا، ومنھا حی�اة 
بعض التجار البرجوازیین وما یج�ري 
فیھا من قصص االنحراف وال�رذی�ل�ة، 
حین یصّور عالقتھ مع زوجة أح�دھ�م 
الغجریة ال�راقص�ة (غ�ن�ودة)، زوج�ة 
البرجوازي التاجر الش�اذ (م�ع�ی�وف)، 
التي تغویھ فیمارس م�ع�ھ�ا ال�ج�ن�س، 
ومن خالل ما كان�ت تس�اع�ده غ�ن�ودة 
وزوجھا. وھ�و ی�رم�ي ب�ھ�ذا ال�ى أّن 
اإلقطاع والبرجوازیة ال یخت�ل�ف�ان ف�ي 
نمط الحیاة، وانما في الشكل ال غ�ی�ر. 

 وھو بھذا یدین ھاتین الطبقتین.
 

الجزء األول من الثالثیة یتناول ح�ی�اة 
البطل (مظلوم) وعائلتھ ف�ي ال�ن�ج�ف، 
وت���ع���ّرف���ھ ع���ل���ى الش���ی���وع���ی���ی���ن، 
ومساعدتھم ل�ھ، وت�غ�ی�ی�ر اس�م اب�ن�ھ 
مطشر إلى (كفاح)، وم�ا ل�ھ�ذا االس�م 
من دالل�ة س�ی�اس�ی�ة ت�خ�دم مض�م�ون 
ال�روای�ة. إذ أّن اب�ن�ھ ی�ب�دأ ب��ال�ن�ش��اط 
السیاسي وھو ط�ال�ب ف�ي ال�ث�ان�وی�ة. 
وفي الجزء الثاني یصّور ح�ی�ات�ھ ف�ي 
بغداد بع�د ان�ت�ق�ال�ھ إل�ی�ھ�ا ب�م�س�اع�دة 
أصدقائھ من الشیوعیین، ح�ی�ث ت�ب�دأ 
خطواتھ األولى في التنظیم ب�االن�ت�م�اء 
إلى الحزب. فیوفّر لھ ال�ت�ن�ظ�ی�م ع�م�الً 
في مطبعة حزبیة كح�ارس ل�ی�ل�ي، ث�م 
من�ّض�د ح�روف، ب�ع�د أْن دخ�ل دورةً 
دراسیة تعلیمیة للقضاء عل�ى أم�ی�ت�ھ، 

ثم دورة ف�ي ال�ت�ن�ض�ی�د، ت�ل�ت�ھ دورة 
حزبیة. فبدأ إھتمامھ بالقراءة وعشقھ 
لھا بحیث أخذ یلتھم ال�ك�ت�ب ال�ت�ھ�ام�اً. 
في ھذا یسجل الحریزي دور ال�ح�زب 
الشیوعي الكبیر في ت�ع�ل�ی�م وت�ث�ق�ی�ف 
أعض��ائ��ھ م��ن األم��ی��ی��ن، إل��ى ج��ان��ب 
ال�ت�ث��ق�ی�ف الس�ی��اس�ي. وھ��ذه ح�ق��ی�ق��ة 
ملموسة، عشناھا في ال�م�اض�ي وف�ي 

 الحاضر.
 

وف�ي ال�ج�زء (ال��ث�ان�ي) أیض�اً یص��ّور 
الكاتب حیاة الحزب والشخصیات ب�ع�د 
ث��ورة ال��راب���ع عش��ر م���ن ت���م���وز، 
واألح��داث ال��ت��ي م��ّرت ب��ھ��ا ال��ث��ورة، 
وشخصیة عبد الكریم قاسم بجان�ب�ی�ھ�ا 
اإلیجابي والسلبي، إذ لم یمّر ال�روائ�يُّ 
على أخط�ائ�ھ دون أْن یش�ی�ر إل�ی�ھ�ا، 
وفق قناعتھ ال�ف�ك�ری�ة، وم�ن أھ�م�ھ�ا 
م��وق��ف��ھ م��ن ال��ح��زب الش��ی��وع��ي 
والتقدمیین عموماً. كما أنّ�ھ ل�م ی�ف�ْت 
على الحریزي أْن یذكر انتقاده لبع�ض 
مواقف قیادة الحزب، التي كانت سبب�اً 
إضافیاً إلى أخطاء قاسم، والتي ك�ان�ت 

شباط ال�ف�اش�ي ع�ام  8نتیجتھا انقالب 
، وما تلتھا من ك�وارَث وم�آٍس 1963

وم��ج��ازر رھ��ی��ب��ة، ل��م یس��ل��م م��ن��ھ��ا 
الشیوعیون، وال غ�ی�رھ�م م�ن أب�ن�اء 

 الشعب العراقي الشرفاء. 
یستمر ھذا الجزء في تصویر م�ع�ان�اة 
الشیوعیین وما جرى لھم من مذاب�ح. 
ثم یمّر ع�ل�ى ح�رك�ة الش�ھ�ی�د (حس�ن 
س��ری��ع)، وأح��داث��ھ��ا وش��خ��ص��ی��ات��ھ��ا، 
وال��ت��ي ش��ارك ف��ی��ھ��ا ب��ط��ل ال��روای��ة 
(مظل�وم)، ل�ك�ن�ھ ن�ج�ا م�ن االع�ت�ق�ال 
والموت، فاختبأ تحت اس�م مس�ت�ع�ار، 
لیعمل فالحاً في حدائق ب�ع�ض ال�دور، 
ثم في بستان ألحد وجھاء الك�اظ�م�ی�ة، 
وفي الوقت نفسھ ب�ق�ي ع�ل�ى اتص�ال 
ب��أح��د رف��اق��ھ، ی��ت��اب��ع��ان ال��ت��ط��ورات، 
وأخبار الحزب، بمن�أًى ع�ن األن�ظ�ار. 
وفي الوقت نفسھ ظلَّ مستمراً بمثابرٍة 
وھوس دون انقطاع على ھوایتھ ف�ي 
القراءة التي عشقھا عش�ق�اً ھ�ام ب�ھ، 
فأغنى نفسھ وف�ك�ره، وأش�رع ن�واف�ذ 
عقلھ على ن�ور ال�م�ع�رف�ة. ك�م�ا ب�ق�ي 
التفكیر باألحداث والذكریات والمعاناة 
والشوق إلى عائلت�ھ ھ�اجَس�ھ وغ�ذاَء 
یومھ، وھو بع�ی�د ع�ن ع�ائ�ل�ت�ھ ال�ت�ي 

أرسلھا الى قریتھ خوف�اً ع�ل�ی�ھ�ا م�م�ا 
 جرى ویجري.

یتناول الجزء الثالث (البیاض الدامي) 
ال�ت�ي  1963تشرین الثاني  18حركة 

قادھا عبد السالم عارف، وأنھى ب�ھ�ا 
ح�ك�م ح�زب ال�ب�ع��ث، وم�ا ت�الھ�ا م��ن 
أح��داث، وان��ھ��ی��ار ال��ب��ع��ث، وھ��روب 
أعضائھ ملقین أسلحتھم جبناً وخوف�اً. 
ثم یروي الكاتب من خ�الل ش�خ�ص�ی�ة 
البطل مظلوم كیف استعاد الشیوعیون 
تنظی�م�ھ�م م�رة أخ�رى، ب�ع�د اخ�ت�ب�اء 
وتشٍظ. وی�واص�ل ف�ي روای�ة مس�ی�رة 
األح�داث ال��ت�ي م��ّرت ب��ال�ع�راق ح�ت��ى 
الیوم: عودة حزب البعث إلى السل�ط�ة 

، تأسیس الجبھة الوطنی�ة  1968عام 
التقدمیة، عودة كفاح بن م�ظ�ل�وم م�ن 

االت�ح�اد الس��وف�ی�ات�ي ،  دراس�ت�ھ ف�ي 
وتعیینھ ضم�ن ق�رار ع�ودة أص�ح�اب 
ال��ك��ف��اءات، ال��ك��ف��اح ال��م��س��ل��ح ف��ي 
األھوار، وفاة مظلوم، تأسیس الجبھة 
ال��وط��ن��ی��ة.... م��روراً ب��ك��ل األح��داث 
التاریخیة إلى یومنا ھذا، وأثرھا عل�ى 
المجتمع العراقي، وم�ن�ھ ش�خ�ص�ی�ات 
الروایة، وخاتمتھا استشھاد كفاح ف�ي 

 تفجیر ارھابّي.
 

 البناء الفني في الثالثیة
ت��دخ��ل ال��ث��الث��ی��ة ف��ي م��زی��ج م��ن ف��ن 
الروایة السیاسیة، والروایة الواقع�ی�ة 
االجتماعیة، والروایة ال�ت�اری�خ�ی�ة. إذ 
من الصع�ب أن ن�ح�ب�س�ھ�ا ف�ي خ�ان�ة 

 إحداھا دون األخرى. 

ھي سیاسیة، ألّن مضمونھا وفكرت�ھ�ا 
وھدفھا تقدیم تاریخ ح�زب س�ی�اس�ي، 
وما مّر علی�ھ، وع�ل�ى أعض�ائ�ھ، م�ن 
وقائع وتطورات موضوعی�ة وذات�ی�ة، 
وم���ا ی���ح���م���ل���ھ ھ���ذا ال���ح���زب م���ن 
أیدیولوجیة أممیة إنسانیة، اقتص�ادی�ة 
وسیاسیة واجتماعیة، وما تحّم�ل م�ْن 

 أجل ذلك من اضطھاد ومطاردة. 
وھي واقعیة اجتماعیة، حیث ی�ع�رض 
الروائي أمام قرائھ الواقع االجتماع�ي 
للشعب العراقي، في الحقب التاریخی�ة 
التي تعرضھا الثالثیة، وما كان سائ�داً 
من تقالید وأخالق وقیم. وكیف أثّ�رت 
األحداث في ت�ك�وی�ن وت�غ�ی�ی�ر ال�ب�ن�ی�ة 
الشخصیة للفرد العراق�ي وال�م�ج�ت�م�ع 
عموماً، وفي التقالید واألعراف، ریفاً 
ومدینةً. كما أنّ�ھ�ا ت�ب�ی�ن ال�ح�ی�اة ف�ي 
الریف والمدینة، ودور المرأة فیھم�ا، 
إلى جانب دورھا في الحركة الوطن�ی�ة 
ال��ع��راق��ی��ة، ومش��ارك��ت��ھ��ا ال��رج��ل ف��ي 
النضال السیاسي والمسلح، إلى جانب 
دورھ��ا ف��ي مس��ان��دة ال��رج��ل، زوج��اً 
وابناً، في كف�اح�ھ، وت�ح�م�ل�ھ�ا أع�ب�اء 

 العیش القاسیة جنباً إلى جنبھ.
 

كما ھي تأخذ من فن السی�رة م�ت�اب�ع�ة 
حیاة الشخصیات، وما مّرت بھ ضم�ن 
السی�اق ال�ت�اری�خ�ي وال�ی�وم�ي، ف�ھ�ي 
ت��ت��ن��اول إل��ى ج��ان��ب ال��ب��ط��ل س��ی��رة 
شخصیات حقیقی�ة، ع�اش�ت ف�ي ت�ل�ك 
الحقب، وكان لھا دورھا ف�ي ت�ح�ری�ك 
األحداث، تأثیراً وت�أثُ�راً، ب�م�س�ی�رت�ھ�ا 
النضالیة والحیاتیة، من أم�ث�ال: ع�ب�د 
ننھ، س�الم ع�ادل، ج�م�ال ال�ح�ی�دري، 
حسن سریع، عزیز الحاج، خالد أحمد 
زكي ... وغیرھم. اضافة إل�ى أح�داث 
الروایة التي وقعت فعالً. فھي ل�ی�س�ت 
من نسج الخیال. وم�ا ك�ان م�ن نس�ج 
الخیال فیھا ھو بعض الُمق�بِّ�الت ال�ت�ي 
وضعھا الحریزي على مائ�دة ال�ق�ارئ 
في ثنایا الثالثیة، كم�ش�ھ�ی�ات تض�ی�ف 
ج��م��االً ف��ن��ی��اً وإث��ارةً وتش��وی��ق��اً إل��ى 
مض��م��ون��ھ��ا، ك��م��ا أش��ار ف��ي خ��ات��م��ة 
الثالثیة. وھي أح�داث ت�ت�ع�ل�ق ب�ب�ط�ل 
ال��ث��الث��ی��ة (م��ظ��ل��وم)، وال��ب��ع��ض م��ن 
الش��خ��ص��ی��ات األخ��رى، ق��د ت��ك��ون 
متخیّلة. والمتخیَّلة ھنا لھا دورھا ف�ي 
خدمة المضمون األس�اس، وأح�داث�ھ، 

 وتطوراتھا.
إنَّ الذي دفعنا إلى اع�ت�ب�ارھ�ا م�زی�ج�اً 
أعاله، ھ�و أّن ال�روائ�ي ق�د ق�ّدم ل�ن�ا 
روای��ة ف��ن��ی��ة، وف��ق م��ع��ای��ی��ر ال��ف��ن 
الروائي، حبكةً وإثارةً وتشویقاً، ولغة 
ف���ن���ی���ة، وش���خ���ص���ی���اٍت وأح���داث���اً، 
وتطوراٍت، وتفاعالً ب�ی�ن ج�م�ی�ع ھ�ذه 
المكونات، لتخرج لنا ثالثیةً تنضّم إلى 
الروایات التاریخیة الكبی�رة ال�م�ھ�م�ة. 
ك��م��ا ت��م��ت��از ب��ال��ت��س��ج��ی��ل ال��وث��ائ��ق��ي 
التاریخي السیاسي االجتماعي للعراق 
منذ أربعین�ات ال�ق�رن ال�ع�ش�ری�ن إل�ى 

 یومنا ھذا.
تمدنا الثالثیة عبر ما أسلفنا ب�ك�مٍّ م�ن 
المعلومات ال�ت�اری�خ�ی�ة والس�ی�اس�ی�ة، 
مستن�دةً إل�ى ث�ق�اف�ة ال�روائ�ي ح�م�ی�د 
ال��ح��ری��زي ال��واس��ع��ة ف��ي ال��ت��اری��خ 
والسیاسة واالجت�م�اع واألدب، وھ�ي 
ثقافة أمدتھ بخزین كبیر، س�اع�ده ف�ي 
مسیرتھ اإلبداعیة والفكریة، والثالثیة 

 التي بین أیدینا خیر مثال.
لقد عرض لنا ال�ح�ری�زي ف�ي روای�ت�ھ 
ال��ح��ی��اة اإلج��ت��م��اع��ی��ة، وت��ق��ال��ی��دھ��ا 
وأعرافھا السائ�دة ف�ي ال�ح�ق�ب ال�ت�ي 
تناولھا، وما كان كامناً فیھ�ا م�ن ق�ی�م 
جمعیة إنسانیة،. ولم یفت�ھ أْن یس�ّج�ل 
ب�ع��ض ال��ظ�واھ��ر الش��اذة ف�ی��ھ��ا، م��ْن 
انحرافات أخالقیة ل�ب�ع�ض ال�ط�ب�ق�ات، 
بتأثیر من ال�وض�ع اإلق�ت�ص�ادي ل�ھ�ا. 
وھ��و ف��ي ھ��ذا ی��ری��د أْن ی��ب��ی��ن أث��ر 
اإلقتصاد في تكوین القیم، وفي توجیھ 
حیاة الناس سلباً وإیجاباً، منطلقاً م�ْن 
األیدیولوجیة التي یعتن�ق�ھ�ا. ك�م�ا أنّ�ھ 
سّجل أیضاً بعض الجوانب الشخص�ی�ة 
ال��ذات��ی��ة ف��ي ال��ت��ص��رف��ات ال��ی��وم��ی��ة 
لألبطال. وھي جوانب إنسانیة ال تخلو 
النفس البشریة منھا، سواًء في الُمتَع 
البریئة وغیر البریئة، أم في العالق�ات 

 األسریة. وھي مما ُجبَل علیھ الفرد.
في العنصر اللغ�وي ل�ل�ث�الث�ی�ة، ع�م�ل 
الحریزي على البساطة في األسل�وب، 
ومتانة اللغة، دون التوغل في ال�ل�ع�ب 
ع��ل��ی��ھ��ا، أو اإلس��ھ��اب ف��ي ال��وص��ف 
والتصویر لدقائق األمور، حتى ال یقع 
في الترھل واالستطراد المؤدی�ان إل�ى 
ملل القارئ. كما أنھ رّكز على عنص�ر 
اإلثارة والتشویق، لیشّد ال�ق�ارئ إل�ى 
األح��داث، ف��ی��واص��ل ال��ق��راءة ح��ت��ى 
النھایة، بلھفٍة وتشّوق واندماج. وھو 

 مْن أھم عناصر الروایة الناجحة. 
ولكي یقّرب األحداث من الواقعیة أكثر 
اعتمد اللغةَ الدارجة (اللھجة العامیة) 
الج�ن�وب�ی�ة، ألّن أب�ط�ال ال�روای�ة م�ن 
جنوب ال�ع�راق، وألنّ�ھ ی�رى أّن ھ�ذا 
یجعل اإلحساس بالمضمون والوق�ائ�ع 
والشخصیات إحساساً تفاعلیاً، یعیش�ھ 
ال��ق��ارئ ب��ع��م��ق وق��ن��اع��ة وت��أثّ��ر. إّن 
الحوار على لسان الش�خ�ص�ی�ات ذات 
البعد االج�ت�م�اع�ي الش�ع�ب�ي، ری�ف�اً أم 

بل�غ�ة فص�ی�ح�ة ی�ف�ق�د الص�ل�ة  مدینةً، 
الرئیسة بی�ن الش�خ�ص�ی�ات وواق�ع�ی�ة 
ال���روای���ة. وھ���ن���ا ن���ذك���ر روای���ات 
ومسرحیات توفیق الحكیم الت�ي م�زج 
الحوار فیھا بین الدارجة والفصی�ح�ة، 
لكي یكون مفھ�وم�اً ل�ل�ق�ارئ ال�ع�رب�ي 
عامةً بمختلف لھجاتھ المحل�ی�ة. وف�ي 
الوقت ذاتھ ال ی�ف�ق�د ال�ق�ص�ة ب�ن�ی�ت�ھ�ا 
االسلوبیة الفنیة بج�م�ال�ی�ات وس�الم�ة 
اللغة. ونجد الیوم أّن عنصر است�خ�دام 
اللھ�ج�ة ال�م�ح�ل�ی�ة ع�ن�د ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
ال��روائ��ی��ی��ن ال��ع��رب س��ائ��دةٌ، وذل��ك 
إلض��ف��اء ال��واق��ع��ی��ة ع��ل��ى ال��ح��ك��ای��ة 
والشخصیات، إذ لیس م�ن ال�م�ع�ق�ول 
والمقبول أْن یتحدث شخٌص أم�يٌّ م�ْن 
العامة، أو فالح من الریف البعید بلغة 
فصیحة سلیمة لف�ظ�اً ون�ح�واً . ی�ق�ول 
الحریزي في حواٍر بیني وبی�ن�ھ ع�ل�ى 

 المسینجر حول ھذا:
 

"الروایة تضمنت حرارة اللھ�ج�ة، أو 
اللغة الشعبیة ال�ع�راق�ی�ة، ال�ت�ي أراھ�ا 
ملح الحكي، وفقدان�ھ�ا ی�ف�ق�د ال�ح�وار 
روحھ، حینما نعبّر عنھ باللغة العربیة 

 الفصحى لغة النخبة والمنبریة .. "
وال ت��ف��وت��ن��ا أخ��ی��راً اإلش��ارة إل��ى 
خصیصة فن�ی�ة أخ�رى ف�ي ال�ث�الث�ی�ة، 
وھي أّن ح�م�ی�د ال�ح�ری�زي ل�م ی�ق�ّس�م 
الروایة إلى فص�ول أو أقس�ام، ألنّ�ھ، 
بحسب قراءتي، یرید أْن یبیّن للق�ارئ 
بأّن األحداث والوقائ�ع والش�خ�ص�ی�ات 
مترابطة متسلسلة، في وحدة زمنیة ـ 
رغ��م ط��ول زم��ن ال��روای��ة ـ�� ووح��دة 
حكائیٍة حدثیة، وموضوعیة ت�اری�خ�ی�ة 
سیاسیة اج�ت�م�اع�ی�ة، وھ�ي وح�دة ال 
ت��ن��ف��ص��م، ألنّ��ھ��ا س��ل��س��ل��ة م��ت��ص��ل��ة 
الحل�ق�ات، ح�ل�ق�ة ت�ؤدي إل�ى أخ�رى، 
مرتبطة بھا سبباً ون�ت�ی�ج�ةً، وت�ط�وراً 

 وتصاعداً درامیاً، جمعاً وفرداً.

   د. لیلى الصیني / سوریا

  و اة

  سفر القصیدة دمعة حبلـــى

  صوتي تقطع والھوى بلوى

 

  حرفي تجلى والندى صدف

ة یھــــــوى   والبحر أقسم درَّ

 

  الشعر یكتبني بریشتــــــھ

  والنھر یرفد أبحري شجوا

 

 شھق الذي أھدیتھ قلبـــــي

  وھواك أخبر وصلكم نشوى

 

  سكران واألنفاس معصیـــة

  وھناك راودني الھوى عنوا

 

  اللحن یعزفني وأطربــــھ

  عیناك أنشد , قبلتي التقوى

 

  إن البكاء شقي بقافیتـــــي

 ینثال ماء یغرق الزھــــوا

 

  إن القصیدة صوتھا لھــب

  فتمردت أنفاسھا لغـــــــوا

 

  وجع القصیدة كان لي قلـق

  والخمر زور أسكر الصحوا

 

 والضحكة العذراء أغنیة لھا

 صلوات أعماقي سلـــــــوى
 

 

 

 

    اي اوا (ت) 
را وا واا   :بقلم الشاعر والناقد 

 عبد الستار نور علي 
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"ما أكثر ما تتوق إلی�ھ؟" س�أل�ت داھ�ود ح�ّي،    

وف�ت�ح ل�ي ن�اف�ذة  1924الذي ولد في بغداد ع�ام 

 على بغداد من خالل قصصھ ومذّكراتھ. 

أجاب بسرور كبیر: "لتذوق السمك المزُگـ�وف". 

حاولت أن أفھم م�ا ھ�و ال�خ�اص ب�ھ�ذه الس�م�ك�ة 

المشویة، التي یتحدث عنھا عدید من الم�ول�ودی�ن 

في العراق في جمیع ال�م�ق�اب�الت ال�ت�ي أج�ری�ت�ھ�ا 

معھم، لكن كما یبدو س�أع�رف ذل�ك ف�ق�ط ع�ن�دم�ا 

 أتذوقھا بنفسي، حین أزور بغداد. 

أمسك داھود بالعود، ال�ذي ك�ان ی�الزم�ھ ك�ال�ظ�ل 

الذي یرافقھ إلى كل م�ك�ان، وب�دأ ی�ع�زف ع�ل�ی�ھ. 

ترقرقت عیناه الخضراوان بالدموع، فرأیت بغ�داد 

تظھر من دموعھ. توقف عن عزف�ھ، اس�ت�ن�د إل�ى 

ظھر الكرسي، وبعد دقائ�ق ط�وی�ل�ة م�ن الص�م�ت 

قال: "لقد طردوني من وظیفتي، وقلّصوا حقوقي 

وحّولوني إلى غب�ار، ل�ك�ن�ھ�م ل�م یس�ت�ط�ی�ع�وا أن 

 یسلبوا ذاكرتي من بغداد".

حملت الدفتر األحمر الذي وثّقت ف�ی�ھ م�ح�ادث�ات�ن�ا 

وسألتھ قبل أن أودعھ: "ماذا ت�ت�ذك�ر م�ن ی�وم�ك 

األخ��ی��ر ف��ي ب��غ��داد؟" رش��ف داھ��ود ب��ب��طء م��ن 

الشاي، الذي أصبح ب�ارًدا، واق�ت�ادن�ي ب�أوص�اف�ھ 

 ستًا وستین سنة إلى الماضي: 

"صعدت إلى غرفتي في الطابق الث�ان�ي، وض�ع�ت 

على مضض حقیبتي على السریر. كانت تنتظرني 

في ركن الغرفة طیلة أسبوع، وفي كل ی�وم ك�ن�ت 

أِعد أمي بأني س�وف أح�زم األم�ت�ع�ة غ�ًدا، ح�ت�ى 

بلغنا ھذا الیوم، الذي سیصبح غدي في بل�د آخ�ر. 

طویت بعض مالبسي في الحقیبة إلفساح الم�ج�ال 

كتابًا باللغتین العربیة واإلن�ج�ل�ی�زی�ة، ال�ت�ي  14ِل 

سمحت لي وزارة الداخلیة أن أخرجھا م�ع�ي م�ن 

العراق. رغبت أن أضع ألبوم صوري، الذي أكن�ز 

فیھ كثیًرا من ل�ح�ظ�ات ال�ف�رح م�ن ب�ی�ن ث�م�ان�ی�ة 

وعشرین عاما في حیاتي، لكنني قررت أن أترك�ھ 

إلنقاذ نفسي من اإلھانة، ألني كن�ت أع�رف ان�ھ�م 

سیصادرونھ لي في المطار. كانت الحقیبة م�ل�ی�ئ�ة 

بالكتب ولم یكن ھناك متّ�س�ع ل�ك�ل ث�ی�اب�ي وك�اف�ة 

األغراض التي جمعتھ�ا ع�ب�ر الس�ن�ی�ن. ل�م أدرك 

ك�غ�م؟  30كیف یمكن أن أضغط حیاتي كلھا داخل 

 شعرت بحنق یتراكم ویھدد باالنفجار. 

مسحت غرفتي من حولي، وش�ع�رت بض�ی�ق م�ن 

الفكرة أن یستولي علیھا شخص غریب، وی�ت�أنّ�ق 

بمالبسي، ویستخدم أمتعتي، وی�ل�ت�ف ب�أغ�ط�ی�ت�ي 

ویغرقھا بروائحھ ورغباتھ. ینبغي أن أھدأ وأب�ع�د 

األفكار السیئة عني، لذلك أمسكت بالعود وعزف�ت 

على أوتاره، كما لو كان الوقت بیدي، وحیاتي لن 

تتغی�ر ب�ك�ام�ل�ھ�ا ف�ي غض�ون س�اع�ات م�ع�دودة. 

سمعت في الخارج صیحات س�ائَس�ي ال�ع�رب�ان�ات، 

اللذین تنافسا بی�ن�ھ�م�ا م�ن ی�رف�ع ص�وت�ھ أع�ل�ى، 

ویبلغ الس�ك�ان ب�وص�ول�ھ. وح�ثّ�ت�ن�ي أم�ي، ال�ت�ي 

 استعّدت بالفعل للرحیل، على اللحاق بھا.

وق��ف��ت ف��ي وس��ط ال��غ��رف��ة، ف��ت��ح��ت ذراع��ي إل��ى 

الجانبین، واستنشقت أكبر قدر من عبق ال�رائ�ح�ة 

التي أتنفسھا كل صباح ومساء. والت�ق�ط�ّت ص�ور 

كل القطع من أمتعتي، حتى یكتنف الدفء ن�ف�س�ي 

حین أصبح بعیًدا. حملت الحقیبة والعود وغ�ادرت 

غرفتي دون النظر إلى الخلف. ولكن قبیل ن�زول�ي 

على الدرج عدت إلى غرفتي. أخذت قلم رص�اص 

من المنضدة التي كانت محّملة بأغراضي، وق�ف�ت 

أمام الحائط المطّل إل�ى الش�ارع، وح�ف�رت ع�ل�ی�ھ 

بأحرف كبیرة: أن�ا داھ�ود ی�وس�ف ح�ي، ول�دت، 

درست وترعرعت ھنا. لن أنساك أب�ًدا ی�ا ب�غ�داد. 

أترككم فقط ألن القدر یقودن�ي إل�ى ذل�ك. وك�ت�ب�ت 

 .1951یونیو  9تاریخ مغادرتي في 

جیراننا العرب كانوا ینتظروننا بجوار الع�رب�ات    

والخیول، رغم ساعة الصباح الباك�ر، وی�ل�ّوح�ون 

لنا موّدعین. "عودوا إلینا سریًعا، ھن�ا ب�ی�ت�ك�م"، 

ھتفوا نحونا. نظرت إلیھم بعیون متجّمدة، ب�ی�ن�م�ا 

أمي كانت تولول وتقبّل جمی�ع ج�ارات�ھ�ا، أم�ا أن�ا 

فحاولت التخمین من سیقفز أوال لالستی�الء ع�ل�ى 

 غرفتي.

مّرت العربانة أمام المن�ازل ف�ي ح�ي ال�ب�ت�اوی�ن،  

وھو من األحیاء الجدیدة التي بنیت خ�ارج ال�ح�ي 

الیھودي القدی�م، وح�اول�ت أن أح�ف�ظ ف�ي ذھ�ن�ي 

معالم حارتنا التي استیقظ سكانھا على یوم ع�ادي 

آخر بالنسبة لھم. ل�ق�د أزع�ج�ن�ي ص�وت ان�ت�ھ�ار 

السائس، وجلدات السوط على ظھر البغلة، ال�ت�ي 

سحبتنا. لوال أن�ي ج�ّرب�ت ال�م�ض�ای�ق�ات ال�ك�ث�ی�رة 

لكوني یھودیًا، كنت سأجلد السائس ح�ت�ى یش�ع�ر 

 بنفسھ بألم الحیوان الذي یوفر لھ رزقھ.

ك��ان ك��ن��ی��س "مس��ع��ودة ش��م��ط��وف"، وج��ھ��ت��ن��ا 

األولى، ملیئا بالمسافرین مع أطفالھم وأمتع�ت�ھ�م، 

وانتظروا حافلة لنقلنا إلى المطار. لم یحرص أح�د 

على الفصل بین الرجال والنساء كما ھ�و م�أل�وف 

في وقت الصالة. عندما وصلت الحاف�ل�ة، ل�م ی�ع�د 

لي مقعد، وكنت سعیًدا بالجلوس على السطح م�ع 

عشرة أشخاص آخرین. شعرت بأنني على س�ط�ح 

العالم، وبغداد كلھا تنثر أم�ام�ي أوراق ب�ت�الت�ھ�ا، 

 وتتیح لي االستمتاع برائحتھا وأسرارھا.

كان الباعة المتجولون وسائقو العربات وزراف�ات 

الناس یملؤون الشارع الرئیسي، شارع ال�رش�ی�د، 

وكانت الحافلة تشّق طریقھا ببطء ب�ی�ن�ھ�م. ق�ب�ی�ل 

عبورھا الجسر، الجتیاز نھر دجلة، اجتازت أم�ام 

"سینما ال�راف�دی�ن". ام�ت�ألت ع�ی�ن�اي ب�ال�دم�وع 

عندما رأیت صورة لع�ب�د ال�وھ�اب ون�ج�اة ع�ل�ي، 

نجوم ال�ف�ی�ل�م ال�م�ص�ري "دم�وع ال�ح�ب" ال�ذي 

أحببتھ، تلوح على واجھة السین�م�ا. ل�ق�د ش�ك�رت 

على الفرصة التي صادفتھا لوداع الم�ك�ان، ال�ذي 

أح��ب��ب��ت ف��ی��ھ مش��اھ��دة األف��الم، وعش��ت ازدھ��ار 

الحب، إلى جانب انكسار الفؤاد، وشعرت ب�م�ت�ع�ة 

 األمل وصدمة اإلحباط.

بدأت الحافلة ع�ب�ور ال�ج�س�ر، واس�ت�غ�ل الس�ائ�ق 

حركة المرور الضعیفة لزیادة سرعت�ھ. واج�ت�زن�ا 

أمام أشجار النخیل ودجلة، ومعھا أزقة وش�وارع 

بغداد. شعرت بخیبة أم�ل ع�ن�دم�ا ل�م أت�م�ك�ن م�ن 

رؤیة الجزیرة، تلك األرض الجافّة التي ان�ك�ش�ف�ت 

في نھر دجلة بانخفاض م�ی�اھ�ھ، وال�ن�اس ال�ذی�ن 

احتشدوا حول المواقد وأكلوا الس�م�ك ال�م�زُگـ�وف 

المغموس بالكاري والمزین بالبص�ل وال�ب�ن�دورة، 

 والتي خشیت أن أنسى مذاقھا. 

عندما أبطأت الحافل�ة، أدرك�ت أن�ھ ب�ع�د ل�ح�ظ�ات 

ستصل إلى نھایة المدینة، وستصب�ح م�ح�س�وس�ة 

بالنسبة لي في ذاكرتي فقط، بعد أن ی�خ�ت�م ج�واز 

السفر الخاص بي بالجملة الحاسم�ة وال�ن�ھ�ائ�ی�ة، 

"لن یسمح لھ بالعودة إلى العراق". انتابني فجأة 

حنین ش�دی�د ل�ط�الب�ي ف�ي ال�م�درس�ة االب�ت�دائ�ی�ة 

األرمنیة، والذین لم أتمكن م�ن وداع�ھ�م ق�ب�ل أن 

یتم إقصائي من وظ�ی�ف�ت�ي، وأص�دق�ائ�ي األوف�ی�اء 

ألبرت حنا وغانم حداد، اللذین درسا ال�م�وس�ی�ق�ى 

 معي لمدة ست سنوات في معھد الفنون الجمیلة.

عندما توقفت الحافلة ن�زل�ت ع�ن الس�ط�ح، ع�ل�ى 

درجات السلم، وسارعت للعثور على والدتي ق�ب�ل 

أن تش��ع��ر ب��الض��ی��اع م��ن دون��ي. وح��ثّ��ن��ا رج��ال 

الشرطة الذین وقف�وا ع�ن�د ب�واب�ة ال�م�ط�ار ع�ل�ى 

اإلسراع نحو مجموعة النساء والرجال في نھای�ة 

ال��م��م��ر، وأس��رع��ت ب��أم��ي، خش��ی��ة أن تض��رب��ن��ا 

 الشرطة بالعصّي.

ع��ن��دم��ا ج��اء دوري ل��ل��وق��وف أم��ام م��وظ��ف��ي 

الجمارك، رأیت في أعینھم خیبة األم�ل ألن�ھ�م ل�م 

یكتشفوا أي شيء ذات قیمة في حقیبتي. وألنھ ال 

یجوز إعفائي، فقد ص�ادروا نص�ف ال�ك�ت�ب ال�ت�ي 

أحضرتھا معي، رغم أني أبرزت ل�ھ�م ال�ت�ص�ری�ح 

ال��رس��م��ي ال��ذي ت��ل��قّ��ی��ت��ھ م��ن وزارة ال��داخ��ل��ی��ة، 

ف�ل�ًس�ا، م�ع ال�خ�ت�م  50والمختوم بطوابع كلفتني 

 الذي یدّل على أنھ "ال مانع من اإلخراج".

لم أكد أستوعب الضربة التي استوق�ف�ت�ن�ي، ح�ت�ى 

دنا مني أحد موظفي الجمارك صارًخا: "أنت أیھا 

الطویل، وكنت طویل القامة، ھات العود. بالتأك�ی�د 

ستأخذه لتعزف علیھ لموشی�ھ ش�رت�وك! أع�ط�ن�ي 

إیاه!" صوت الموظف الم�رت�ف�ع ال ی�ت�ط�اب�ق م�ع 

قصر قامت�ھ، وی�داه الص�غ�ی�رت�ان ال�ل�ت�ان ام�ت�دت�ا 

نحوي ب�ح�زم ل�ی�أخ�ذ م�ن�ي ال�ع�ود ال�ن�ف�ی�س ج�ًدا 

بالنسبة لي. أمس�ك�ت ال�ع�ود ب�ق�وة ل�ك�ن ن�ظ�رات 

الموظف الحاّدة، وحجمھ منحھ سلطة على الرغ�م 

من ھزال قامتھ، فأفزعني وأعط�ی�ت�ھ ال�ع�ود دون 

اعتراض، ولكن لیس قبل أن أدّس ریش�ة ال�ن�س�ر 

في أع�م�اق ج�ی�ب ال�ب�ن�ط�ل�ون. ت�وّس�ل�ت وال�دت�ي 

للموظف لیرحمني ویعید العود إلي، لك�ن�ھ أب�ع�دن�ا 

عنھ. والحظت بطرف ع�ی�ن�ي ص�دی�ق�ي س�ل�م�ان، 

الذي كان مسؤوال عن سلوك الج�ال�ی�ة ال�ی�ھ�ودی�ة 

في المطار. اقتربت منھ وأخبرتھ بصوت مخ�ن�وق 

 بما جرى فھّدأ من روعي ووعدني بالمساعدة.

ارتعدت یداي وشعرت بأن أوتار جسدي تمتد م�ع 

كل دقیقة تمّر دون أن ت�ك�ون آل�ت�ي ال�م�وس�ی�ق�ی�ة 

المف�ض�ل�ة ب�ح�وزت�ي، ح�ت�ى أص�ب�ح�ت ك�ت�ل�ة م�ن 

األعصاب. لم یكن لدي أي شيء ف�ي ح�ی�ات�ي ف�ي 

أرض السیالن والقی�م�ر (عس�ل ال�ت�م�ر وال�زب�د)، 

سوى ھذا العود، الذي كان بالنسبة لي كل دن�ی�اي 

ومأل الفراغ في حیاتي. كان جمیع أصدقائي م�م�ن 

ھم في سنّي متزوجین، ویعتنون بأطفالھم، لكنن�ي 

لم أكن مستعًدا لتكوین أسرة بعد، وإعالتھا بتقتیر 

 من راتب معلم یتیم.

ك��ان��ت ال��راب��ع��ة ب��ع��د ال��ظ��ھ��ر ح��ی��ن ب��دأ ال��رك��اب 

 یتحّركون نحو الطائرة. 

تقّدمت من أمي وساعدتھا للوقوف على ق�دم�ی�ھ�ا 

ووقفت معھا في الطابور. "ھوذا؟ ان�ت�ھ�ى أم�رن�ا 

في بغداد؟ لم ت�ع�د ل�ن�ا ب�ع�د؟ ھ�ل ق�ّدر ع�ل�ی�ن�ا أن 

ننساھا؟" سألَت بعیون یائسة ملیئة بالدم�وع. ل�م 

أتمكن من اإلجابة ألن�ن�ي ح�اول�ت ج�اھ�ًدا إخ�ف�اء 

 دموعي.

غمر جسدي عرق بارد. التفّت حولي ب�اح�ثً�ا ع�ن 

سلمان. تحّسست ی�دي ریش�ة ال�ن�س�ر ف�ي ج�ی�ب 

بنطلوني، وشعرت أن نیاط قلبي تتفتت واحًدا تل�و 

اآلخ��ر، وروح��ي ت��ن��س��ل��خ ع��ن��ي ف��ي ك��ل خ��ط��وة 

أخطوھا نحو البوابة المؤدیة إلى الطائرة. ن�ظ�رت 

إلى الوراء للمرة األخیرة، وح�ی�ن ح�ّول�ت ع�ی�ن�ّي 

الدامعتین ثانیة نحو سلّم الطائرة، رأیتھ ینتظرن�ي 

 وبیده العود.

* لذكرى داھ�ود ی�وس�ف ح�ي، ال�ذي ت�وف�ي ف�ي 

 .2017فبرایر 

 

 وداع اد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بقلم: تسیونیت فتال    



 
    - iraqia Issue No. 674 • 21 Nov 18 • Year 14        AL 
Wednesday 

  أَنا وأَنتَ 

 .كاإلبھاِم والخنَصر

  لَْن نلتقي

  إالّ إنْ 

 .اْنَحَنْینا

* 

 َحلَْمتُ 

 أّننِي أْدُخلُ 

 .َمَغاَرٙة ُرْعبٍ 

 ..ُرْحُت أْشَھقُ 

 ..ُرْحُت أْزفُرُ 

ةْ   ِكْدُت ِمٙن الُغّمٙ

 .أْخَتنِقُ 

 ٙصٙحْوُت،

 فإذا بِي

 :َقد َحلَْمُت بِ 

 

ة"  َضِمیِر األُّمٙ

* 

 َمارٌد َما

 في ُمْنَتَصِف ُبْسَتانٍ 

 .ُمَتَسِمرٌ 

ُیوِر... ِمْنُھ َتْرَتِعدُ   ُكلُّ الطُّ

ُط َكیَف َعْنُھ َتْبَتِعدُ   َوُتَخطِّ

 ال أََحَد ُیریدُ 

 أَْن ُیْدركَ 

 أَنَّ ِذاَك الَماِردَ 

 :َما ُھَو إَالَّ 

اَعٌة ِمْن َقشٍّ     .َفزَّ

* 

إْن ُكْنَت َكَحَبِة َزیُتوٍن في َمْعَصَرة، َوَكاَن لََك ُحْزُن 

َیْعقُوْب وأَْوَجاُع أیوْب، اْفَرح. َوْحَدُھم األْشَراُر، َمْن 

 .ال َیَتألَُمون

* 

 الَكادُحون َیْصَنُعون لُْقَمَتُھم ِب َعَرِق َجبِینِِھم،

َغاة... َیأُْكلُوَنَھا  .َوالطُّ

* 

ا، ِمن ُحزني ُیقیُمنِي، فأَْنھُض ألَْعَشَقَك  أَحَتاُجَك َنبّیً

 .َمَدى الُحلُم

* 

حیَن َیْعِزُف َعلى الّناي، َساَعَة الَمَساِء، ال َیْعرُف 

 .َكْیَف َتْخُرُج لَُھ ِمن ُكلِّ ُثْقٍب... اْمَرأَة

* 

 .أَحالِمي كبیَرة ألَنَّ إلھي كبیر

* 

ال أَدري كیَف تطاَبَقْت َبْصَمُة ((َشْوقِي)) مَع َبْصمِة 

 ! ((شوقَِك))...حبیبي

* 

ال ُتْشِعلْ ثانِي اُْكِسید ((الِعَتاب))! َما َعاَد فِي َجْوِفي 

     .َقْلٌب لَِیْحَتِرق

* 

أتدري َما الَفـْرُق َبْیـَن أْن تقطفنــِي َوأْن 

 َتــْرویِـنِــي؟

* 

ة لِْلُحبِّ  اوَیة الَحادَّ َكاَن َعلَيَّ أَْن أَْقفَِز َخارَج تِْلَك الزَّ

 .إلى َرحٍب ال َحْصَر فیِھ لَِكي... أَْحَیا

* 

ْحدي، حیَن باألَْمِس ُعْدُت، كنَت  َ ْ وعتاِد لم أُعْد كالُم

 .أنَت للقلِب نبَضُھ، للبحِر َمْوَجُھ، للَبْرِق َرْعَدهُ 

* 

 وت ود ي

 ریتا عودة  
 

 فلسطین/ حیفا 

1. 
 سبحت المرأةُ في البحر
 فسبَح البحُر في المرآة.

 انكسرت المرآةُ لسبٍب مجھول
 فضاعت المرأة 

 وضاَع البحُر بالطبع.
 
2. 

 جلست المرأةُ على شجرتي
 وبادلْت غصني ببیِض الطائر.

 أردُت أن أصّوَر المشھد
 فظھرت الصورةُ ساذجةً 

 یتطایُر منھا الریش،
 وظھرت المرأةُ عاریةً 

 یتطایُر منھا الغیم.
 
3. 

 الحیاةُ أغنیةٌ تعبْت من تردیِد كلماتِھا 
 أعشاُش البحر
 وجسوُر البحر
 وطیوُر البحر.

 
4. 

 أردُت أن أكتَب عنكِ 
 فلم أستطعْ 

 ألنَّ الحرف ال یستطیع الجلوَس على الورقة.
 كاَن یطیُر حیناً 

 ویبكي حیناً آخر
 ویبّدُل أقنعتَھ باستمرار

 ویحاوُل االنتحاَر لیَل نھار.
 
5. 

 أنِت سفینةٌ تبحُث عن میناء.
 رحلتُِك لن تتوقف أبداً 

 ألّن بحرِك ال یكفُّ 
 عن الھذیان والطوفان.

 
6. 

 كلّما ارتبكُت ھرعُت إلى القصیدة
 وطرقُت بابَھا كالمجنون.

 
7. 

 في السیرِك العظیم،
 كلّما تعلّمُت لعبةً ُمرعبة

 طلبوا منّي أن أتعلَّم لعبةً جدیدة:
 لعبة أكثر رُعباً.

 
8. 

 في حدیقِة الحیوانات،
 تأّملُت في النمِر طویالً 

 حتّى كلّمني فقال:
 إنَّ حزنَك یشبھني

 لكنَّ أنیابھ أكبر ِمن أنیابي.
 
9. 

 استسلمْت أحالمي البحریّةُ كلّھا 
 للرمادّي الُمَوْسِوس.

 لم یبَق منھا إّال القلیل من األحالِم الُمثِمرة،
 فصرُت أرقُص معھا في المرآة

 رقصةَ البرابرة.
 

10. 
 في آخر َمّرٍة راجعُت ذاكرتي

 قلُت لھا: 
 أریُد أن أستبدَل حیاتي بشيء آخر.

 فضحكْت وقالْت:
 لألسف، أنا ال أتعامُل مع السفن األثریة.

 
11. 

 حیَن رآني البحُر ُمنھاراً 
 قّرَر أن یحكي لي عدداً من النكات.

 كانت النكاُت ُمضحكةً حقّاً:
 ضحكاً  كنُت كلّما أزددُت 

 أزددُت غرقاً.
 

12. 
 كانْت حروفي أكثر شجاعة منّي.

 ففي المشھِد األخیر
 جّربْت كلّھا كأَس السمّ 

 واستمتعْت بمذاِق الموت
 قطرةً 
 قطرة.

 
13. 

 بعد أن انكسرت المرآة
 اندلَق البحُر منھا

 ودخلت أسراُرهُ بھدوٍء شدیٍد تارةً 
 وبغضٍب عارٍم تارةً أخرى

 إلى شقّتي الصغیرِة من تحِت الباب
 حتّى غرقْت شقّتي تماماً.
 حینھا بكیُت على نْفسي
 ألنني ال أعرُف السباحة

 ولم أجّرْب، من قبل، فنَّ العوم.
 

14. 
 لماذا ُكتَِب على صاحِب المرآة

 أن یحّدَق كالمذھول 
 في جسِد المرأِة عاریاً 

 ویبكي؟
 

15. 
 بعد أن انكسرت المرآة

 خرجت المرأةُ عاریةً من الباب.
 ودخلْت إلى البحِر 

 من ثقِب ذاكرتي الراقصِة فوَق الجمر.
 

16. 
 لكّن البحر لم یعد اللیلةَ للبیت

 إذ بِیَع بعَد ُمزایدٍة صوریّة.
 وُكتَِب على الناس

 أن یتكلّموا بصوٍت خفیٍض عند الشاطئ
 أو أن یستبدلوا كلماتھم باإلشارات،

 وأن یتعّروا لیَل نھار
 ألّن الُعري ُمباٌح وصحيٌّ وَمجانيّ 

 كما تقوُل نشرةُ أخباِر البحِر الیومیّة.
 

17. 
 حیَن انكسرت المرآة،

 سألني قائُد السرب:
 لماذا تحاوُل الطیراَن بشكٍل منخفضٍ 

 حتّى أّن طائرتَك 
 تكاد تُالمس أسطَح البیوت؟

 لحظتھا، تذّكرُت أنني في طفولتي
 كنُت أصطاُد العقارب

 في باحِة البیِت الخلفیّة.
 فیما كاَن صدیُق طفولتي السعید

 یجمُع الطوابَع التي ُرِسَمْت علیھا الفراشات. 
 

18 . 
 خرجت المرأةُ من المرآة

 أو دخلْت فیھا.
 ال یھّم.

 فالحیاة تتكّرُر كّل یوم.
 

19. 
 لكثرِة ما تأّملُت في المرآة

 وفي البحِر الذي اندلَق منھا
 حامالً شظایا الروح،
 صرُت أكتُب قصائدي

 بریشٍة سقطْت ِمن ُغراِب نوح.

 ا واآة
 
 
 
 

 شعر: 
 أدیب كمال الدین

 أدیالید -أسترالیا 

تحقیق االنبھ�ار   من اھداف مسرح الطفل

والترفیھ ألن االنبھار یثیر أف�ك�ار ال�ط�ف�ل 

وینمى تذوقھ لل�ج�م�ال وی�ذك�ى ف�ی�ھ ح�ب 

االستطالع والثقافة إض�اف�ة إل�ى ت�ح�ق�ی�ق 

المتعة والترفیھ یھدف مسرح الطفل إل�ى 

وتنمی�ة اع�ادة  تعمیق القدرة على التفكیر

وذل���ك ع���ن ط���ری���ق ال���ج���ذب  االن���ت���ب���اه

والتشویق ب�دف�ع�ھ إل�ى ج�م�ع واس�ت�ن�ب�اط 

المعلومات من خ�الل ال�ع�م�ل ال�م�ق�دم ث�م 

وإكس�اب   التأكد من صحتھا ثم تف�س�ی�رھ�ا

عن طری�ق ت�ق�دی�م  وتنمیة القیم األخالقیة

موضوعات تعتم�د ع�ل�ى إث�ارة مش�ك�الت 

حیات�ی�ة م�ن خ�الل ش�خ�ص�ی�ات واض�ح�ة 

المعالم من البدایة تمثل الط�ی�ب�ة وال�ن�ق�اء 

والصفاء وطیلة الوقت لھا طریق ثابت ال 

تحید عنھ مھما ع�ان�ت م�ن الش�خ�ص�ی�ات 

الش��ری��رة ال��ت��ي ت��م��ث��ل ال��ط��م��ع وال��ق��ب��ح 

والجشع واإلھمال وھى كذلك ال ترجع إال 

بعد أن ت�ل�ق�ى ع�ق�اب�ھ�ا ال�ع�ادل وج�زائ�ھ�ا 

ال�رادع ل�م�ا ص�ن�ع�ت وھ�ذا ال�ت��ب�ای�ن ف��ي 

أخالقیات أبطال المسرحیة یسمح ل�ل�ط�ف�ل 

بأن یدرك بس�ھ�ول�ة ال�ف�روق ف�ي أن�م�اط 

سلوك الشخص�ی�ات وت�ن�م�ى ق�درت�ھ م�ث�ل 

( الشفقة / ال�خ�وف / اإلع�ج�اب) اض�اف�ة 

  الى ذلك تنمیة خبرات الطفل واختصارھا

ألن ال�م�س�رح وس�ی�ل�ة ل�ت�ل�ق�ى ال�ت�ج�ارب 

والخبرات سواء للم�ت�ل�ق�ي أو ال�م�م�ارس 

حیث توسع مداركھ وتج�ع�ل�ھ أك�ث�ر ق�درة 

على على ف�ھ�م ذات�ھ وم�ع�رف�ة م�ا ی�دور 

حولھ من ظواھر فتزداد رغبتھ فى البحث 

والتنقیب عن مزید من المعرفة ال�ث�ق�اف�ی�ة 

ال��م��خ��ت��ص��رة ن��ت��ی��ج��ة م��ت��اب��ع��ة ت��ج��ارب 

وھناك اھ�م�ی�ة اخ�رى ل�م�ا ی�ل�ع�ب�ھ   الغیر

مس��رح ال��ط��ف��ل ف��ي ت��ف��ری��غ الش��ح��ن��ات 

االنفعالیة وھو ھدف سیك�ول�وج�ي ی�رم�ى 

 : ھي  أساسیھ  إلى تحقیق وظائف

تنمیة مقدرة الطفل على تجاوز ح�دود  -1

الواقعیة والذھ�اب إل�ى م�ا وراء ال�ق�ی�ود 

  البیئیة واالجتماعیة

تنمیة قدرتھ على تخلیص ن�ف�س�ھ م�ن  -2

القیود والسخط والضغوط النفس�ی�ة ال�ت�ي 

  قد تفرضھا البیئة

إشب�اع ح�ب األط�ف�ال إل�ى ال�م�غ�ام�رة  -3

  واستثماره تربویا

ألن المغامرة ش�يء ب�ال�غ األھ�م�ی�ة ل�دى 

الطفل لذا یجب وضعھ ف�ي االع�ت�ب�ار م�ع 

مراعاة الصیاغة الواقعیة لتخیالتھم دون 

إسراف أو م�غ�االة ق�د ت�ؤدى إل�ى ن�ت�ائ�ج 

عكسیة تماما وذلك مع تمھید ك�ل الس�ب�ل 

النتقال الطفل بمرونة شدیدة من م�رح�ل�ة 

األم��ر ال��واق��ع ك��م��ا ی��ج��ب إال أن یص��ب��ح 

متلقي في مسرح الطفل م�ج�رد مس�ت�ق�ب�ل 

فقط ولكن یجب أن ندفعھ إلى التفاعل م�ع 

  المنصة مما یشعره باإلثارة وال�م�غ�ام�رة

وإعداد الطفل لتلقى المس�رح ال�ت�ق�ل�ی�دي، 

ھو أفضل أسلوب إلعداد مشاھ�د م�ت�ذوق 

للمسرح یستطیع أن یفرض على صانعیھ 

مراعاة وإحترام عقلیتھ وتذوقھ الفني ... 

لذا یعتبر مسرح الطفل من اصعب الفنون 

وھي تخاطب عقلیة وذھنیة غ�ی�ر ك�ام�ل�ة 

النض�وج ویش�د االن�ت�ب�اه واالن�ب�ھ�ار م�ن 

خالل ادوات العمل المسرحي اوال ... م�ن 

دیكور واضاءة ومكیاج مبالغ بھ ومالبس 

مدھشھ ... وایض�ا وس�ی�ل�ة االق�ن�اع ف�ي 

الحوار التي تؤدیھ ف�ي ب�ع�ض ال�ع�روض 

ھی�ئ�ة ح�ی�وان�ات ی�ت�ق�م�ص�ھ�ا ال�م�م�ث�ل�ون 

ویحتاج الى حركة واصوات تقنع ال�ط�ف�ل 

ومن خاللھ تمریر ثیمة النص الم�س�رح�ي 

وف��ح���وى ف���ك��رة ال��ع���م��ل والص��ی���اغ���ة 

المسرحیة ... وھو یحتاج اوال الى ك�ات�ب 

یجید التخاطب بعقلیة الطفل وم�زاج�ھ ... 

والى مخرج یتقن وسائل اقناع ج�م�ھ�وره 

من االطفال وایضا ممثلین لھم خب�رة ف�ي 

ایصال فكرة المسرحیة للمتل�ق�ي اال وھ�و 

الطفل ... لالسف ھ�ن�اك ح�ی�ف واج�ح�اف 

وشبھ قطیع لھذه الشریحة المھمة وع�دم 

غ�زارة االن�ت�اج ال�م�س��رح�ي ل�ھ�ا ... م��ع 

االھمیة الضروریة لتنمیة عقلیة وذھن�ی�ة 

الطفل وتھیئتھ ال استقب�ال ب�اق�ي ال�ف�ن�ون 

واالداب وح��ب��ھ ل��ھ��ا وال��ت��ش��ب��ث ب��ھ��ا 

ومتابعتھا ... یجب ان تخصص مؤسسات 

تعنى بادب ال�ط�ف�ل ویض�م�ن ال�م�واص�ل�ة 

واالستمراریھ ... نع�م ل�ھ�ا ح�ی�ز االن ... 

 .... لكن لیس كما غزارة االنتاج للكبار

د ا  
 

 بغداد حسن نصراوي/
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یََحَدث أن أغسل كل نظرات الخوف والَح�ْی�رةً م�ن 
َعْینَيَّ ، أبَلِْلُھما بَ�غ�ی�م�اٍت م�ن األم�ل ، وِكـ�ـ�ـ�ـ�ذب 
ُمضاد للحقِیقَة ، أْنظُر لمـــرآت�ي وأض�ع ن�ظ�ارات 
تُْخفِي بعض مالمحي الُمتعبة و المتناقضة، أرُس�َم 
نقاط من إبت�س�ام�ة ب�اھ�ت�ة ال�ل�ون واإلحس�اس .. 

 ... وخطوط من كبریاء لطیف
  وأمارس أنوثتي الكثیفة بدون خوٍف ، أبحث عن

(ِظ�ٍل ) ت��رك��ت��ھ یس��ت��ك��ی��ن ب��ی��ن ُك��ت��ب��ي وأش��ی��ائ��ي 
المبعثرة، أتحَسسَّھ بین زاویة وأخرى ، ھذا الظل 
الصامت .. یحمل أمتعة عقلي وفكري ، یحمل ك�ل 
حقائبي الممتلئة بقصائ�د عش�ق وھ�ج�اء خ�ف�ی�ف 

 ...ُمھذب ، وجنون وغیرة
  ..أین تختبيء مني ..؟

  أال تسمعني ..؟
مابیني وبینك ُدیون كثیرة ال یعلم بِھا أحد .... ل�م 
تردھا لي ، أعطیتك من الزمان الكثی�ر، وال ِزْل�َت 

 ..!... تأخذ مني
وأُعوُد الى الدوران في خشوع اْلُح�ْزن ، وح�ی�رة 

 أنثى محتشمة السطور ، خجولة كطفلة،

لَِم ال تُفارقني قلیالً .. أال تبتعد أال تثور في بُ�رك�اٍن 
  ناريٌّ یُشبھني ..؟

أال تتحرك في إتجاھي في عق�ل�ي ال�م�ت�ح�م�س لـ�ـ 
  ..كلماتي ..؟

تََحَرْر مني وُكْن لي ِظَالً م�ج�ن�ون�اً أی�ھ�ا الص�ام�ت 
المتواطئ مع نفاق الكلمات ، مع قصائ�د ع�رج�اء 

  لكنھا جمیلة ،
 !.. تروي .. عطش بعض الكائنات

لم تعد َعْینَيَّ تحتمل ثُقل األلم ، وال زی�ف ال�ن�ظ�رة 
وال ِحَدة الكلمات بیني وبینك أیھا الظل الصامت ، 
تحرر مني وُكن ِحَمٌم على وْحيِّ الَكالْم ، تَْحِرقُ�ن�ي 

  في َساِدیة َعِجیبة ،
فقد أْت�َع�بَ�ن�ي َع�ْج�ز ال�وُج�ود ، وثِ�ق�لَّ ال�ُوُع�ود ، 

  وخیبات الحیاة ونفاق الُوُجوه ،
وذاَك الظٌل یَحفَظني بصمٍت یُشبھ القُ�ب�ور .. ُدوَن 

 !.. ثَواب أو ِعقاب

 سان سلیم رأفتنی
 

 
 لم أسَع في حیاتي

  مثلما سعیُت لإلحتفاظ
 بطریقة العیش بیني وبیني

 
 ........ أشیاء

 فعلتھا في صغري
 لم تُْشَف من مناھج األبتدائیة

 أتجاھُل لمسة البرد
 حینما تصل عظامي

 فال أرتجفُ 
 لئال أُجبر على أرتداء المعاطف،

  فتختبئ الوروُد المطرزةُ في قمیصي
 أعانُد شعاَع الشمس

 عندما یستقر سطوعة على وجنتي
  في تحیة رفع العلم
 فال أغلُق جفني

  وإن مأل الدمُع مقلتي
 ٠٠٠فقط 

 ألُبقي على أناقتي
 أسحب الشرائط البیضاء من ضفائري
 كي أنزَع عمَر الطفولة من مالمحي

  ھكذا أراني أكبر
 لم أدرك حینھا

 كم كنُت كبیرةً بما یكفي
 وصغیرةً في مواقف أخرى ال أتذكرھا

  كنُت أقیم الكثیر من العالقات
 في القصص التي أكتبھا

 صنعُت من الخیال
  فریقا من األبطال 

  أحیانا
 ینفد الحبر عندي

 فتستعصي علّي النھایات
 أدعھم حینھا یعانون من الوجع

 وحتى یأتي المساء الثاني
  أجد أن ال طاقة لي في الكتابة

 ھكذا أبقیھم حتى یُْھلَِك الصبُر انتظارھم
 فیذھبون إل�ى ُمسََّوداِت دفاتري القدیمة

 بعضھم من ُولَِد في نھایة الحرب
 ومنھم مات دون أن یلتقي بحبیبتھ
 وآخر لم أحسم مصیره بالنجاة بعد؛

  فبقي محاصرا في خندقھ
 خالیة الذخیرة  ومصابا بكتفھ مع بندقیة

 لم أشعر باألسف إال على ذلك العجوز،
 صاحب العین الواحدة

 جعلتھ یخرج في لیلِة شتاٍء باردةٍ 
 یبحث عن كلبھ الذي قتلھ لصٌّ لعین

 عند عتبھ بابھ
  بینما كان یحاول سرقة عینھ الواحدة

… 
 ٠٠٠فقط 

  ذاك الذي أجتھدُت بوضع النصوص لھ
  بشھیةٍ 

  أحتفْت بھ كلُّ قصائدي
 حتى طلب مني الرحیل

… 
 : قال لي

 دعیني أرفو ما تمزق من خیمتي
 وما تصدع من حولي

  فناَل شرف
  أن یكون

 أجمَل خیباتي

إن ن َث   

 أ  

 ٌِّظ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمان –/ االردن  ریمان ھاني

  في زنزانتي أعتقُل بِضُع شمعاٍت 
  كلما یأتي اللیل .. یَبدأَن بالصالِة 

 ..     یَتََضَرعَن 
    یَتََمنَیَنَّ ان ال تَنطَفِئ الكھرباء 

    ُھنَّ ضحایا والجاني ُكّل الوزراِء 
  ھكذا ُولِدَن .. للموِت للفِداِء 

   أعلُم .. ولكن َمْن یتألم 
   كل لیلة عند نوبِة القلِم 

   واحدة أو اثنتان ستُـعدم 
   أدركُت .. من این یستنیر العلم 

  وظالُم الجھِل لماذا یَظلِم 
  لكن .. َمْن یُبالي باألحكاِم 

  في كل وداع واستقبال العاِم 
  إعداُم جماعيُّ في احتفاٍل 

  اللیلة ... كباقي اللیالي 
 من أجِل ان أكتب بِضُع كلماٍت 
  البد ان تُذبَح إحدى الشمعات 

  على َمن سیَقُع االختیار 
  لِتَشَھَد وتُستَشِھْد لألقداِر 

  كالعروسِة برداء النھار 
  تنتصب في علٍو وبوقاِر 

 یَحتَِرُق قَلبُھا بحناٍن 
  یبدأ دمعھا بالجریان 

  ینزف فستانھا الثلجي بسكوٍت 
  كالشالل یثور بركانھا الجامد 
   صرخات نورھا یبدد السكون 
  تلفظ انفاسھا االخیرة بھدوء 

   بموتھا تھدأ لحظة الجنون 
   تفقد الورقة البیضاء عذریتھا 
    بنص مكتوب من بؤس الحیاة 

    فیھا توقیع لشھادة الوفاة 
   عن موِت النوِر في لیِل المجھول 

  تُلطّخ بختِم السارِق المسؤول 
   أكثر اللیالي في وطني 

   تُعاقب الشموع بسرقة النور 
   على مذبح المحبة تقدم نذور 

 في وداع الحزن نوقد الشموع 
 تُعوض عنّا بأنقى الدموع 

 تتذكر العین في نشوة الفرح 
  ان تدفع الَدین وتَفقد الدموع 

!ٌ اٌء 
 
 
 
 

 

 سعد الساعدي/ العراق
 
 

                        سبٌع ھربَن بال مصیِر،
   وازددَن رجساً ..

                                  
 ھكذا أوحى لنا
 نصٌف ، وربعٌ 

   من ضمیِر!
 من قاَل أنَّ الّشمَس تحفُر قبرھا

                 في ساعِة الغسِق المنیِر ؟
 خلَف الجداِر،

                     وفوَق رابیٍة ھوتْ 
 ما عادت األسراب تنظُر للمسیِر،

  حتى النّخیل، في غفوٍة عمیاء
    تثلُم خّدهُ..

 بلظى شظایا البوسِ 
       أضحى یندُب حظّھُ كالمستجیِر،

 وِمن بعیٍد ..
 جاَء ضوُء الّصوتِ 

 یحمل ُ خیبةً ، وكانّھ الولھاُن،
              في بحِر الھجیِر ،

 أو جثّةٌ صّماءُ 
 تبحُث عن غدیِر .

  َغرقْت دموُع الحالمیَن بشوكةٍ 
 ال ِظّل یخفیھا ،

  وال رمٌل ترّمُل كاألسیر!
 بعٌض مَن األحالِم تمَّ رحیلھا،

  وتعْملََق النّمُل..
 بال خوٍف یغّرُد صوتُھُ 
 یُراوُد في الّسریِر!

و   
  ارى

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 سیدني  ثریا الخمیسي
 

  غیماِت تحجبھ سوداء
  نجمات غابت في وطني

  أفق السماء  حزینة
  أعتاب فجر

  یجمعنا
  ھل انتھى المساء

  وشمسنا في كسوف
  حائرة  علیلة

  ال  .. ام  أتشرق الشمس
  تنتظر اإلفتاء

  بحیاء  تسأل كم
  ھل انتھى المساء

  وعقول یعیبھا الغباء
  سفینة تائھة  ووطني

  أمواج بحر ھائج
  وحید  وأبي

  بأباء  شامخ بعز
  یصارع الشر

  ستشرق الشمس
 واثقة ستنتصر

  وضوءه ماء دجلة
  المقدس  وزمزم

 دم الشھداء

 ة اع
 

 زاھردودا 
 العراق -القوش 

في الغربة.. أقضُم بعضي.. وأترُك أظافري.. 
 لتحفَر طریَق العودة

 ..في الغربة.. أحلم بِِجْلِدي
 ..َكبَیتاً لي 
 ..أعرُف مزایاهُ جیداً  

 ..فال یقتلُعني
 وال یكوُن ھدفاً.. لمالحقِة مخیلتي

في الغربِة.. یحرقُ�ن�ي ال�ط�ری�ُق.. ال�ذي أراهُ 
 ..عمودیاً 

 ..فكلما تَسلـَّقتھُ 
 ..أتَوھَُّم االنفصاَل عن لغتي

ُمخت�اراً" ألب�ج�دی�ت�ي.. ال�ت�ي   فأنزلُق "غیرَ 
 ..ھاَدنَتْ 

 !احمراَر عینِي.. بأحسِن أحوالِھا
 ..في الغربة

  ..كثیراً ما خانني بأسي 
 ..ووقَف مقابلتي

 .. كخصٍم یقضُّ مضجعي 
 خوفاً وألماً 
 ..في الغربة

 ..تتغیُر المقاساُت واألطوال 
 ..لَحدِّ العدم  فتصغرُ  
لِ��َح��دٍّ تض��ی��ُق ب��ھ رؤی��ت��ي.. ف��تُ��ش��ِع��ُرن��ي  

 ..وجودي.. َوتَْدفُُق أنفاسي مبعثرةً   بقصورِ 
 ..وكأنني

 .. اآلن
ي    !قد َودَّْعُت أمِّ

 ..في الغربة.. أرى الدمعةَ بحجِم الكونِ 
 ..واستغرُب ھطولَھا

  !من َعینَِي الممسوخةِ  
 ..في الغربة

 ..شعرُت جداً..بفئران بالدي 
 أثناء حروبنا 

 ..فأرقني جوُعُھم
 ..المصمُم لھم أصالً  
  !في السلم والسالم 

 .. في الغربة فقط
  !أمد ساقاي بحریة الزمھریر 

 ..في الغربة
 ..أربُُت على كتِفِْي دائماً  

 ..خوفاً من نسیاِن تلك الحركة.. المحببة لي 
  !أشحُن بھا فؤادي.. حین یموء 

 ..وفي الغربة
 ..أضحك َملِیَّا ِمنِّي 
 ..ثم أَُصفُِّق لي 
 ..ثم ابكي علَيَّ  
 ..ثم ابتسم لجنوني 

 وأُفَرِملُھُ.. خوَف الجنوح
 ..في الغربة

 ..رغم كل ھذا
 ..أشعر بحریتي 
  !لكنني أفكر َملِیَّا 
 وأعاتب ربي 

 ..یاهللا.. سبحانك
  !مااعظم شأنك 

 كیف خلقتني ھنا؟
  !مع كلِّ ھذا العمر؟

  !وكلِّ ھذا الِحمل؟
 !وكلِّ ھذا العقل؟

 ..في الغربة
  ..أیقنُت أن هللا حق

 ..وأنَّھُ َوحَدهُ 
 َمن یَُغلِّبَني على طوفاني الھادِر.. وخذالني 

 نعم.. أشعر ان هللا معي
 ..وإال

 !كیف تَجاَوزت ُ نفسي؟
 !كیف َشَعَر الحائطُ بي؟

 ..وكیف عرفتُ 
 !أنَّ البقاَء لألقوى؟

  !وكیف َوقَْفُت؟
 ..وكیف َعَرفتُ 

 ..أن األرَض ُصلبةٌ 
 !لَِحدٍّ یحافظُ على اتزاني؟ 

 ..نعم
 !لقد ُولِدُت كبیراً.. أبیَض الطِّباع

َوفَـ�تَ�ْل�ُت   لكنن�ي ات�ك�أُت ع�ل�ى "غ�رب�ت�ي" 
 ..قِماطي

 فخرْجُت بھ منِّي
 وتأكدتُ 

  !بأنَّ الحیاةَ لي.. لي أیضاً 

  )اة) :  طة
 

 فردوس النجار/دمشق  
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 مرام عطیة/ سوریا

 
أمیرتاِن من أسرِة النَّخیِل، على خطوھما تعشُب دروُب ال�ق�ف�ُر، وی�زھ�ُر ال�خ�ری�ُف ع�ل�ى     

شرفتي، تعشقھما سنونواُت الداِر، ویعاكسمھا قرنفٌل مشاغٌب من مملكتي، بغیاب�ھ�م�ا ی�ذی�ُل 
الجماُل وتبكي حساُن اللیلُك في الوھاِد، أمیرتان تزرُع أنفاسھما مشاتَل الورد وال�ح�ب�ِق ف�ي 
، وكطفلتین تتمرجحاِن بشغ�ٍف ع�ل�ى أغص�اِن ق�ل�ب�ي،  غرفتي، كغادتین تسكناِن أبراَج عینيَّ

ب�ا   كشجرتي لیموٍن تسبحانِ  في بحِر النضارة، تتھادیاِن كغزالتین كلَّ صباٍح على ك�ت�ِف ال�رُّ
فتسرحاِن بالرھافِة شعَر النسیِم، وتسكباِن مذاق البرتقاِل في صدري، ماأحیالھ�م�ا واح�ت�ی�ن 
تقرُّ بقربھما أحداقي، وتھدأُ ثورتي! تبسماِن فتھدُل الحمائُم، تضحكاِن فت�ش�دو ال�ك�م�ن�ج�اُت، 

ُد البالبُل في فناِء منزلي، الأدري كیَف داَر الزمان، أو كیَف قطفھما الغیاُب منِّي؟!   وتغرِّ
أموم�ت�ي ال ت�ق�بَ�ُل اع�ت�ذارهُ ال�الم�ن�ط�ق�ي ب�اق�ت�راِب فص�ِل ال�ع�ل�ِم ت�ارةً وط�ق�وِس ال�دراس�ِة 

الش�ت�اء   ودروِب السعي تارةً أخرى وھل تقب�ُل األم�وم�ةُ ق�وان�ی�َن ال�ن�وى وح�ك�مَ   الجامعیةِ 
 !العاتي؟

وسی�ول الَّ�ل�ھ�ف�ِة،   ماأقسى مناجَل البعِد! وما أوجَع أشواَك الحرماِن! التبالي بجراِح الشَّوقِ 
� ماأمضى سیَف الفقِر! یخترق أفئدة أكبادنا رغم الك�ث�ی�ر م�ن خ�ن�ادِق ال�ق�ن�اع�ِة و أن�ھ�ار 

 . الدفءِ 
تض�ی�ُف،   بغیابھما ترحُل جزُر األلِق، وتغیُب نجوُم القتنِة عن أقالی�م�ي، مس�اح�اُت ال�دَّھش�ةِ 

تجفُّ سواقي الخصُب بین ضلوعي، یشحُب األفُق، وتھ�اج�ُر أق�ط�اُر ال�ف�رِح م�ن م�دارات�ي، 
جوقةُ الكناِري الطرِب تتوارى عن أشجاِر الصنوبِر والبلوِط وتنتظرھما لتحتف�َل ب�م�ھ�رج�ان 

 اللقاِء. 
واألھ�داَب ع�ن ال�ع�ی�ون، ف�ال ی�ح�رم   لو یرقُّ قلُب الزماُن فال یفصُل األوراَق عن الغصوِن،

أو یرحُم ، فأستطیُل غیمةَ رعایٍة من دفٍء وحناٍن أط�وي ال�م�س�اف�اِت،   األبناَء دفَء اآلباِء،
أقلُِّم أظفاَر الرعِب، أرفو ثقوَب األماني، أشدُّ أزَر الضعفاء، أو أھدُب ح�ق�َل ق�م�ح ف�ي ی�ب�اِب 

 . وأنتصُر للطفولةِ   أحارُب جراَد الحرمان،  األیام ، فأضمَّ خرافي إليَّ 
أیتھا الیمامتان، حرستكما السَّماُء منارتیِن لعمري في لیالي األسى، وأدامتكما خمیلتي ف�رٍح 

 . وسالمٍ 

(ا ةا   ام)  
 

  نعیمة عبدالحمید /لیبیا
 
 

وأنا أحرق أبجدیة الحروف بلھب الحنین أنصت أل ناتھا واكتب لك اشراقة تضیئ حمیمیة تحیلنا دخان یسري فوق 
وسوسة العرف یطھرنا ظل الحب الذي یدخلنا أزقة القص�ی�دة الض�ی�ق�ة ك�غ�ب�ار م�ن ذھ�ب، ن�ت�وارى ف�ي ع�زل�ت�ھ�ا 

ككوكب دري ال ینام، ھي مرفأ نبضات مجنحة یدور حولھا محیط معتم لذلك أدعوك للق�ف�ز خ�ل�ف أس�وار   المضاءة
القصیدة حیث نورھا الخافت و نضوج عنب دوالیھا في حضورك المشتعل لنرى كیف تكون الحروف المیتة ع�ن�اق�ا 
محرما نحلق عبره وال نخشى ھزات اللغة ألنھا ارتباكات زھرة اورقت من رح�م ح�ج�ر اغ�ری�ق�ي یض�وع أری�ج�ھ�ا 
الجالس على حافة اللیل بمجون حس ھاجر من غور القلب، وأنت تھطل فوق اھدابي المحتفیة بصمتك في ھ�ات�ی�ك 

ب�ح�ش�رج�ة ث��م�ل�ة ت�ت�م�اھ��ى   غ�رف ال�ك�ل��م�ات ال�م�م�ت�ل��ئ�ة ال�م�ادة وادل�ق ع��ط�ري ف�ي  األروق�ة ن�ھ�ت�ك ص�ی��رورة
الزھور حینھا ألقي علیك أسراري الباذخة وینسف ھدیر شغفي ھدنة فتورك لت�ك�م�ل ب�داخ�ل�ي ش�ج�رة   بتالت  على

 البعد و ال أستطیع التنعم بظلھا.  آثرت

 ا اب
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعد أبو علوان
 سوریة

 

 

 تناثرت على شرفاتي

 و المطر یرقص على الزجاج

 أحفر أسمك في ضباب حزني

 حروفھ تشرق كالضوء

 ترقص كالسحر

 أتعلم اشتقت إلیك حد الوجع

  عطرك

 و صوتك

 صدى خطواتك

 جنون غضبك

 إشراقة ابتساماتك

 كل شيء ما زال مرتب في روحي

 أخاف من الفراق

 أنت مرساة لروحي

 و شاطئ األمان

 عندما تعود

 سأرقص كاألطفال

 و أشتري البالونات الملونة

 أنثرھا بجنون

 أعلق األزھار

 لكن عطر حضورك أجمل

  و أرق

 عندما تعود

 سأشرب معك القھوة

  كما تحبھا

  و أتابع معك فلما شاھدتھ

 عشرات المرات

 لن أسألك عن نھایتھ

 ما أجمل تلك التفاصیل الصغیرة

 في حیاتنا

 سحرھا رائع

 أشتاق إلیك حد الوجع

................................. 
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 احمد ولید تركماني/ سوریا
 

 
 في شروق الشمس وفي غروبھا

  تجّل جمال الكون في
 حسنھا الثري

 في مالمحھا  شرقیةَ الطباع ...
 كلوحةٍ 

 في مآذن األموي
 من ضفائرھا انسدلت  عناقیُد اللیل

  أتعبت روحي
 ولم تتعبِ 

 في طرفِة العین و في إشراقھا
 تتشكل األقمار في كوكبي

  في صمتھا البلیغ
 حبٍ   ھمسات

 وفي كالمھا المعسول
 تفاصیل غدي 

 في الشفھ الحمراء المزركشةِ 
 في ثغرھا

 في ضّمھ الشفاه
 في سحرھا الشذي 

 في وجھھا القمريّ 
 ألف قصیدة

 وفي موسیقى األنوثة
 كّل الُحلي

 عیناھا بحار ماجت بالشجن
 والَشعر شالٌل یلھث بالسعي
 سعیاً وراء حسنھا وظلھا

  وللحسن عنوانٌ 
 شیماَء الُعلي

 فیھا من الیاقوت
  كّل عجیبةٍ 

 ومن عقیق الورد
 وبرعمھا الشھي

  تُحسب األوجاع إن زارتھا
 حالوة

 واللیل یفنى في صبحھا البھي
 یا من لھا من كل جمیٍل حصھً 

  با�
 ماذا سأحصي؟
 وماذا سأقتفي؟

ْ 
 

 حسنا سلیمان
 / شمال لبنان كفرزینا 
 
 

 كْنُت أرسُل لََك فراشاٍت ووروداً. ورقّةَ الكلماتْ 
 المخنوقة في شوق اإلبتساماتْ   الّدموع  وتلكَ  

 
 والمسافاتْ   وأعرُف أنَّھ : ال لقاء. یفصلُنا البعدُ  

 أحببتَُك أنَت. كقََدِر الفراشاتْ   أنَّني:  ولم تُقَدِّرْ  
 

 أطیُر وال أصل الى قلبَِك بوھِم النّبضاتْ   ُرْحتُ  
 أُلقي رأسي. أستظلُّ الظُلماتْ   كْنتُ …لم تھتمَّ  

  
 البعُد عن الحبیِب ،والقلُب ھائٌم، ألٌم و خیباتْ  
 َرَحْلَت كما ترحُل الَعبَراتْ   وأنَت بین مدٍّ وجزٍر. 

  
 أرتدي في المناسباْت؟  ماذا  تُعْد تسألُني:  لم 
ُحھ للّشمِس ، للنّجماتْ    وعن َشعري كیف أَُسرِّ

  
 وبعد وقٍت طویٍل ُعْدَت. تصبُّحني بدون مباالةْ  
 ظَنَْنَت أنَّك تنساني. إنَّ بعَض النَِّساِء كاألمنیاتْ  

   
 الخریِف المھّمشاتْ   أوراقَ   أرسُل لك:  فَِصْرتُ  
 التَّساؤالتْ   لسُت امرأةَ … فْلیَُكن… أَرْدَت البِعادَ  

  
 المستجدیْة. والمنبوذاتْ   غیَّرُت تاریَخ المرأةِ  
 تدمر. ألیسار. وشھرزاد األمسیاتْ   زنوبیا  نَْحنُ   

  
 الّصعوباتْ   ذلَّْلنا… البَّرَّ   َعبَْرنا… َمَخْرنا البحرَ   
. أأراه في كّل القاماْت؟   لسَت حبیباً .رجٌل عاديٌّ

  
 بُِسْخِف الحكایات؟  كیف نؤمن… وألف ال…ال!  

 َمْن ال یرتقي الجباَل .ال یطاُل انسداَل الجماالتْ   
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 مسرحیة وطّن نّا ... 
 21الحلقة/

(( الوطن الجریح .. الذي تكالبت 
 علیھ الذئاب واللصوص))

 
م��ن ھ��ن��ا ... م��ن ھ��ذا ال��ت��اری��خ ت��ب��دأ 
مسرحیة ( وطّن نّا ) في ھذه المرحلة 
التاریخیة الصعبة والمخ�اض ال�م�ؤل�م 
حیث العراق ی�ع�ی�ش أس�واء م�رح�ل�ة 
س�ی��اس��ی��ة ی��م��ّر ب��ھ��ا خ��الل الس��ن��وات 
االخیرة, عص�اب�ة لص�وص اس�ت�ول�ت 
على ال�ح�ك�م وع�اث�ت ب�االرض فس�ادا 
وظ��ل��م��ا ون��ھ��ب��ت خ��ی��رات��ھ ال��ك��ث��ی��رة 
وسیطرة االحزاب السیاسی�ة ال�دی�ن�ی�ة 
ال��ق��ب��ی��ح��ة ع��ل��ى الس��ل��ط��ة م��ن ج��ھ��ة 
وسیطرة تنظیم داعش على محافظات 
عراقیة وتھدیده لالمن في كل وق�ت , 
من خالل ھذه المح�ن�ة وھ�ذا ال�ت�م�زق 
في النس�ی�ج ال�ع�راق�ي ال�ج�م�ی�ل وھ�ذا 
الضیاع والتشتت والتخبط واالن�ط�الق 
بس��رع��ة ن��ح��و ال��م��ج��ھ��ول ت��ب��دأ ھ��ذه 
المسرحیة ف�ھ�ي االول�ى ف�ي ال�ع�راق 
ال�ت��ي ت��ك�ل��م�ت ع�ن ال�واق��ع ال��ع�راق��ي 
بصوت عال ووجھت اص�اب�ع االت�ھ�ام 
الى تلك الرموز السیاسیة التي تتخب�ط 

 في وحل الخیبة والالمسؤولیة .
تبدأ المسرحیة ب�دخ�ول ال�راوي وھ�و 
شخص�ی�ة االنس�ان ال�ع�راق�ي ال�م�ح�ب 
ل�ل��وط�ن وال�خ��ی��ر والس��الم وال��م�ح��ب��ة 
یتحدث عما وص�ل ال�ی�ھ ال�ع�راق م�ن 
دمار وتشویھ للھویة وطمسھا بسب�ب 
كذبة مررھا االمریكان علینا اال وھ�ي 
(الدیمقراطیة ) ھذا ال�م�ص�ط�ل�ح ال�ذي 
ج��ع��ل ال��وض��ع م��رع��ب��ا وخ��ط��ی��را , 
الدیم�ق�راط�ی�ة ال�ت�ي ل�م ن�ع�رف�ھ�ا م�ن 
ازمان بعیدة وحسبھا ال�ب�ع�ض ب�ان�ھ�ا 
م��م��ارس��ة ال��ح��ری��ة ب��ال ق��ی��د وش��رط 

 واالعتداء والتھور ووووووو الخ .
یتساءل الراوي مالذي س�ی�ح�دث ب�ع�د 

 ذلك ... ؟؟!!
(دعونا نرى این ستكون اصواتنا ف�ي 
ع��م��ل��ی��ة االن��ت��خ��اب��ات ھ��ذه.... وم��ن 
سیفوز بھا ... وكی�ف س�ی�ك�ون ش�ك�ل 
الحكومة القادمة .... ھ�ذه اخ�ر ورق�ة 
ان��ت��خ��اب��ی��ة س��اض��ع��ھ��ا ف��ي ص��ن��دوق 
االنتخابات... وبعدھا سنرى مص�ی�رك 

 یا عراق ..)...
 ھكذا تبدأ ....

ھنا یدخل مواطنان ال�ى ال�م�س�رح ... 
وھ��م��ا ی��م��ث��الن ال��م��ج��ت��م��ع ال��ع��راق��ي, 
احدھما یمتدح الملكیة التي كان�ت ف�ي 
العراق وی�ب�ی�ن م�ح�اس�ن�ا واھ�م�ی�ت�ھ�ا 
لالنسان ال�ع�راق�ي واالن�ج�ازات ال�ت�ي 
تحققت فیھا , واالخر ینتقدھا ویطال�ب 
بالمزید من ال�ح�ری�ة وال�دی�م�ق�راط�ی�ة 
واالنفتاح وینتقد الملكیة ورجاالت�ھ�ا , 
كل یعتّز ویطالب ب�م�ا ی�ری�د ف�ی�ت�دخ�ل 
الراوي وینھي الخصام ویخرجان م�ن 
المسرح , فیدعو الراوي الى ال�ذھ�اب 
الى تلك الفترة لنراھا (لی�راھ�ا ال�ج�ی�ل 

الجدید ) ھ�ن�ا ق�رر ف�ری�ق ال�ع�م�ل ان 
نستخدم طریقة العرض المباشر ل�ك�ي 
نعّرف الجمھور ك�ی�ف ك�ان�ت م�الم�ح 
مرحلة الملكیة في الرعاق .. ھنا ت�ب�دأ 
لعبة اخرى وھي استخدام السینم�ا او 
العرض المباشر داخل المسرح ح�ی�ث 
تطفىء االن�ارة , اس�ت�خ�دم�ت ع�رض 
احدى االغاني العراقیة ال�ق�دی�م�ة وق�د 
ق�ام مس��اع�دي ال�زم�ی��ل ص��دام حس��ن 
بادخال بعض الص�ور ال�م�ھ�م�ة ل�ت�ل�ك 
الحقبة الزمنیة عل�ى م�ق�ط�ع االغ�ن�ی�ة 
وجعلنا الجمھور یع�ی�ش ھ�ذه ال�ف�ت�رة 
وی�ت�ف�اع�ل م�ع�ھ�ا ب�ط�ری�ق�ة م�ذھ�ل�ة , 
وحالما تنتھي االغن�ی�ة تض�اء االن�ارة 
ویدخل ال�راوي م�ن�ادی�ا ( أل�ك هللا ی�ا 

 عراق ... الك هللا یا عراق ) .
 ویخرج الراوي ....

م��رة اخ��رى ی��دخ��ل م��واط��ن��ان ال��ى 
المسرح یتخاصمان فیما بینھما ح�ول 
مرحلة الس�ت�ی�ن�ی�ات, م�رح�ل�ة س�ق�وط 
الملكیة واعالن الجمھوریة ال�ع�راق�ی�ة 
الول مرة في التاریخ, احدھم�ا ی�ن�ت�ق�د 
فترة سیطرة العسكر ومق�ت�ل ال�ع�ائ�ل�ة 
المالكة واالخ�ر ی�ع�دد م�ن�ج�زات ھ�ذه 
الثورة وما قدمت�ھ ل�النس�ان ال�ع�راق�ي 
المضطھد, وھنا ایضا یتدخ�ل ال�راوي 
وینھي اختالفھما ویدعوھما لل�خ�روج 
من المسرح وبعدم التظاھر والتكتالت 
الحزبیة وان یت�رك�وا الش�ع�ب ی�ع�ی�ش 
بس��الم وأم��ان ب��ع��ی��دا ع��ن الس��ی��اس��ة 
والسیاسیین, وحالما یخرجان تطف�ىء 
االنوار وتعرض اغنیة من ذلك الع�ھ�د 
(عھد الست�ی�ن�ی�ات) وت�راف�ق�ھ�ا ص�ور 
قدیمة تحكي حكایة االح�داث ال�م�ھ�م�ة 
التي حدث�ت آن�ذاك, ت�ن�ت�ھ�ي االغ�ن�ی�ة 
وتضاء االنوار ویدخل ال�راوي (وهللا 
 ماادري منو الصّح ومنو الخطأ..؟!) .

 ویخرج الراوي ....
مرة ثالث�ة ی�دخ�ل م�واط�ن�ان اح�دھ�م�ا 
یتفاخر بفترة السبعین�ی�ات وی�ع�ت�ب�رھ�ا 
م��ن افض��ل ال��ف��ت��رات ال��ت��ي م��ّر ب��ھ��ا 
العراق حیث االمان والحریة وال�خ�ی�ر 
والس��الم واالس��ت��ق��رار ب��ی��ن��م��ا االخ��ر 
ینتقدھا بسبب سیطرة ال�ع�س�ك�ر ع�ل�ى 
الحكم والب�دأ ب�ت�ص�ف�ی�ة ال�م�ع�ارض�ی�ن 
للحكومة والقضاء ع�ل�ی�ھ�م واالن�ف�راد 

 بالسلطة.
یدخل ال�راوي وی�ن�ھ�ي ھ�ذا ال�خ�ص�ام 
ویجبرھ�م�ا ع�ل�ى ت�رك ال�م�س�رح ل�ك 
فیخرجان ویدعونا الراوي الى العودة 

 لتلك المرحلة ...
 یجرج الراوي ...

تطفىء االنوار وتعرض اغنیة اخ�رى 
لتلك الم�رح�ل�ة ال�ت�اری�خ�ی�ة ت�ت�خ�ل�ل�ھ�ا 
صورا جمیلة تشھ�د ب�م�ا وص�ل ال�ی�ھ 
العراق من تطور وسالم وتآخ�ي ب�ی�ن 
ابنائھ, تنتھي وتضاء االن�وار وی�دخ�ل 
ال��راوي ع��ل��ی��ن��ا م��ن ج��دی��د : (وهللا 
ل��وب��اق��ی��ن ع��ل��ى ذی��ج ال��ف��ت��رة م��و 

 أحّسن ..؟؟!)

مرة رابعة ی�دخ�ل م�واط�ن�ان اح�دھ�م�ا 
یّدعي بان فترة الثمانینیات ھي افض�ل 
فترة مّر ب�ھ�ا ال�ع�راق ح�ی�ث ال�ح�ری�ة 
والخ�ی�ر ال�ك�ث�ی�ر واالم�ان ح�ی�ث ك�ان 
یش�رب ال��ك��ح�ول وی��ن��ام ت��ح��ت نص��ب 
 الحریة بامان وبشموخ وكبریاء ...!!

بینما االخر یقول بان معركة القادسیة 
جعلت االحزان تدخل كل بی�ت ع�راق�ي 
واص�ب�ح�ت ال��ح�ی�اة ع�ب��ارة ع�ن ل��ون 
زیتونّي (داللة على عس�ك�رة الش�ع�ب 

 حیث الجمیع اصبح عسكریا).
یدخل الراوي ویخرجھ�م�ا ع�ن�وة م�ن 
المسرح ویدعو الن نرى تلك ال�ف�ت�رة 
من تاری�خ ال�ع�راق, ت�ط�ف�ىء االن�وار 
وتعرض االنشودة المشھورة في ذل�ك 
العھد ( واحنا مشینھ ل�ل�ح�رب) ح�ی�ث 
ج��م��ی��ع الش��ع��ب ال��ع��راق��ي ذھ��ب ال��ى 
ج�ب��ھ�ات ال�ق��ت�ال ل�ال��ش�ت��رك ف��ي ت��ل��ك 
ال��م��ع��رك��ة ال��خ��اس��رة ون��ی��ل ش��رف 

 المساھمة فیھا ...!!!!
یدخل ال�راوي م�ت�أث�را : (ف�ع�ال ك�ل�ن�ا 
مشینا للحرب .... وال نعرف مصی�رن�ا 

 المجھول ...مشینا ولم نعد ْ ....) .
 یخرج الراوي حزینا ...

ویدخالن مواط�ن�ان اخ�ران ی�ت�ح�دث�ان 
عن فترة التسعینی�ات ف�ت�رة ال�ح�ص�ار 
ال��ج��ائ��ر ع��ل��ى ال��ع��راق وال��م��ع��ان��ات 
الجسیمة ال�ت�ي ع�ان�ى م�ن�ھ�ا الش�ع�ب 
العراقي , وكالعادة ھناك من یرى ف�ي 
ھذه الفترة فترة ام�ان وھ�دوء وخ�ی�ر 
وسالم وكذلك انتھت الحروب الكث�ی�رة 
التي ع�ان�ى م�ن�ھ�ا ال�ج�م�ی�ع ف�ی�ت�دخ�ل 
الراوي ویفك النزاع بین�ھ�م�ا وی�ط�ل�ب 
منھما ترك المسرح ویدعو الجم�ھ�ور 
الى العودة الى تلك ال�ف�ت�رة ال�زم�ن�ی�ة, 
ف��ت��ط��ف��ىء االن��وار وت��ع��رض اغ��ن��ی��ة 
(الماعنده منین ی�ج�ی�ب ی�ا خ�ل�ك هللا) 
داللة ع�ل�ى قس�وة ال�ح�ص�ار وال�ظ�ل�م 
ال��ذي وق��ع ع��ل��ى الش��ع��ب ال��ع��راق��ي, 
وتض��اء االن��وار وی��دخ��ل ال��راوي : 
(صدك ما بقى عندنا ك�ل ش�ي ... ك�ل 
شي ضاع وخرب بھ�ذا ال�ب�ل�د ... ال�ك 

 هللا یا عراق... الك هللا یا عراق ...).
 ویخرج من المسرح .

ویدخل مواطنان اخ�ران ی�ت�خ�اص�م�ان 
حول فترة ما بعد سقوط بغداد ودخول 
قوات االحتالل وحدوث حاالت الس�ل�ب 
وال��ن��ھ��ب وف��ق��دان االم��ن وظ��ھ��ور 
الطائفیة بصورتھا الب�ش�ع�ة, اح�دھ�م�ا 
یؤی�د دخ�ول ق�وات االح�ت�الل واالخ�ر 
یرفض ذلك بسبب كثرة القتل وف�ق�دان 
االم���ان واالم���ن ودخ���ول ال���ع���راق 
منظمات ارھاب�ی�ة خ�ط�ی�رة وح�ق�ی�رة, 
یدخل الراوي وی�ف�ّك ال�ن�زاع ب�ی�ن�ھ�م�ا 
ویطلب منھما الخروج م�ن ال�م�س�رح 

 فیخرجان .
(وهللا ما عرفن�ا ال�ل�ي ص�ار ش�ن�و ... 
تحریر ... احتالل ... غزو ... ال�ك هللا 

 یا عراق ... الك هللا یا عراق ...) ...
 ویخرج من المسرح ....

 
یومیات مخرج في مستش�ف�ى ال�رش�اد 

 لالمراض النفسیة
 مسرحیة وطّن نّا ...

  
 الحلقة األخیرة 

((انتصار الجماھیر...وسقوط 
 الحكومة الھزیلة))

م��ث��ل��م��ا ق��ل��ت س��اب��ق��ا ان ف��ك��رة ھ��ذه 
المسرحیة ك�ان�ت ع�ف�وی�ة ف�ي ب�دای�ة 
االمر لكنھا اصبحت نبوءة وحلما لك�ل 
ال��ع��راق��ی��ی��ن بس��ق��وط ھ��ذه ال��ح��ك��وم��ة 
الھزیلة وانتصار الجماھیر ال�غ�اض�ب�ة 
بسبب ممارساتھا الخاطئة وتسویف�ھ�ا 
وسرقة خیرات البلد وانتشار ال�ف�س�اد 
وال��رش��وة وال��م��ح��س��وب��ی��ة وص��ع��ود 
السّراق والبلطجیة وسیط�رت�ھ�ا ع�ل�ى 

مف�اص�ل ال�ح�ی�اة اض�اف�ة ال�ى نش�وب 
الحروب الداخل�ی�ة والص�راع�ات ب�ی�ن 
الطبقات والمذاھب االس�الم�ی�ة وب�ی�ن 
االحزاب الالاسالمیة ودخ�ل�و ال�ع�راق 

 في نفق مظلم طویل .
ح��اول��ت م��ن خ��الل��ھ��ا ان ات��وق��ع م��ا 
س��ی��ح��دث ف��ي االی��ام ال��ق��ادم��ة ل��ھ��ذه 
ال��ح��ك��وم��ة (ح��ك��وم��ة ال��ل��ص���وص 
والمجرمین والقتلة), ربما ھ�ي ك�ان�ت 
استقراء للواقع ال�ع�راق�ي وم�ن خ�الل 
ھذه المحن والویالت بان اكتبھا بھ�ذه 
الطریقة , وبھذا االلم العراقي ال�م�ؤل�م 
والحزین , امتّد بع�ی�دا ج�دا ھ�ذا االل�م 
والصراخ والتشتت ح�ت�ى وص�ل ال�ى 
المریض العقلي فاراد ان ینتفض وان 
ی��ق��ول ك��ل��م��ت��ھ بص��راح��ة وواض��ح��ة 
وعالیة امام الجمیع ( الجمھور ) بانھ 
جزء من ھذا النسیج العراقي الجم�ی�ل 
وھو ی�رف�ض ك�ل م�ا ج�اءت ب�ھ ھ�ذه 
الحكومة من خراب وموت وصل ال�ي 

 حّد الھروب وترك البلد .
خ�رج ال�راوي م�ن ال�م�س�رح وك�ذل��ك 
المواطنون خرجوا وكان الش�ع�ب ف�ي 
لحظة ما تخل�ى ع�ن ك�ل ش�يء ح�ت�ى 
ال��وط��ن بس��س ال��م��ع��ان��ات ال��ط��وی��ل��ة 
والویالت والحروب المستمرة لتصع�د 
على المسرح أس�وأ ح�ك�وم�ة ع�رف�ھ�ا 
الشعب العراقي , الم�ص�ی�ب�ة ال�ج�م�ی�ع 
اشترك في ھذه الجریمة حین ان�ت�خ�ب 
شخصیات عمیلة وھزیلة وم�ج�ھ�ول�ة 
الجذور في تاری�خ ال�ع�راق او ل�رب�م�ا 
ش���خ���ص���ی���ات فّض���ل���ت مص���ال���ح���ھ���ا 
الش��خ��ص��ی��ة ع��ل��ى مص��ل��ح��ة الش��ع��ب 
وس��رق��ت ك��ل ش��يء ح��ت��ى االم��ان 

 واالستقرار والھدوء .
على المسرح عرضت مع باقي ف�ری�ق 
العمل المشترك مع�ي ھ�ذه ال�ح�ك�وم�ة 
بنفس الوجوه وب�ن�ف�س االس�م�اء ك�ي 
نؤرخ للتاریخ ھذه الفترة المظلمة من 
ت��اری��خ ال��ع��راق , ك��م ك��ان��ت م��زری��ة 
وخ���ب���ی���ث���ة وت���دع���و ل���ال���ش���م���ئ���زاز 

 والتقيء ..!!!
ان��ت��ھ��ت االن��ت��خ��اب��ات وص��ع��د ع��ل��ى 
ال��م��س��رح م��ن الی��ل��ی��ق اس��م��ھ ب��اس��م 
ال����ع����راق ت����ن����اھ����ب����ت����ھ االح����زاب 
والمحاصصات البغیضة وان�ع�زل�ت او 
قل ھذه الحكومة عزل�ت ن�ف�س�ھ�ا ع�ن 
الشعب في المنطقة الخضراء وخ�ل�ف 
الكتل الكونكریتیة العالیة, ف�ح�ص�ل م�ا 

 حصل في الوطن ..!
ع��رض��ت ھ��ذه ال��م��س��رح��ی��ة م��ھ��زل��ة 
االنتخ�اب�ات وال�دی�م�وق�راط�ی�ة ك�ی�ف�ی�ة 
سرقت اموال الشع�ب ب�ح�ج�ج واھ�ی�ة 
وخطط شیطانیة مما جعل والول م�رة 
في تاریخ العراق ان ی�ك�ون م�ح�ت�اج�ا 
لالخری�ن ومس�اع�دات�ھ�م رغ�م ال�ن�ف�ط 
والخیرات الكثیرة التي أھملتھا ع�م�دا 
ھذه الحكوم�ات ال�ھ�زی�ل�ة , اص�ب�ح�ت 
والول م��رة خ��زی��ن��ة ال��ع��راق خ��اوی��ة 
بسبب االمتیازات الكثیرة التي وھبتھا 
ھ�ذه ال��ح�ك��وم�ة ل��ن�ف��س�ھ�ا ول�الح��زاب 

 االخرى والعضاء البرلمان..!!
مؤلم جدا ما حصل في العراق ش�ب�ك�ة 
لصوص تستولي على الحك�م وت�ع�ی�ث 

 فسادا وظلما..!!!

مما جعل الشعب ینتفض وب�اس�ت�م�رار 
ضدھا عن طریق المظاھرات الشعبی�ة 
والمطالبة باسقاطھا وتشكیل ح�ك�وم�ة 
تلیق باسم ال�ع�راق ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن 
تسی�س ب�ع�ض ال�م�ظ�اھ�رات ل�ج�ھ�ات 
اخرى اال ان الشعب قال كلمتھ ودخ�ل 
م��ق��ر ال��ح��ك��وم��ة وب��ع��ث ل��ھ��ا رس��ال��ة 
واض��ح��ة ب��ان الش��ع��ب اذا ث��ار ل��ن 

 یتوقف ...
تنتھي المسرحیة بس�ق�وط ال�ح�ك�وم�ة 
وصعود الشعب الى المسرح من جدید 
ورفع العلم ال�ع�راق�ي ف�وق ال�ك�راس�ي 
اضارة الى ان العراق اك�ب�ر م�ن ھ�ذه 
الكراسي واك�ب�ر م�ن ال�م�ح�اص�ص�ات 
الحزبیة واكبر من المؤامرة , ویعزف 
النشید ال�وط�ن�ي ویش�ت�رك ف�ي ادائ�ھ 
جم�ی�ع ال�م�رض�ى ال�م�م�ث�ل�ی�ن وك�ذل�ك 

 الجمھور .
بھذه المسرحیة (وط�ّن نّ�ا) اك�ون ق�د 
انھیت احدعشر س�ن�ة م�ت�واص�ل�ة ف�ي 
ھذا البرنامج ( العالج بالسایكودراما) 
م���ع ن���خ���ب���ة رائ���ع���ة م���ن االط���ب���اء 
االستشاریین في الطب النفسي ام�ث�ال 
الطبیب االختصاصي ع�ل�ي ال�ع�ام�ري 
والطبیب االختصاصي نعمة ال�ی�اس�ی�ن 
والطبیب االخت�ص�اص�ي ج�م�ی�ل ك�اظ�م 
التمیمي والطبیب االختصاصي غ�ازي 
عبود المشھداني والطبیب ال�م�م�ارس 
نفسیة عل�ي ف�رح�ان واس�م�اء اخ�رى 
من االطباء كانت ت�دع�م�ن�ا وت�ت�واص�ل 
معنا باستمرار وك�ذل�ك اش�ت�رك م�ع�ي 
في ھذه الس�ن�وات م�ج�م�وع�ة رائ�ع�ة 
وجمیلة من ال�ك�وادر ال�ت�اھ�ی�ل�ی�ة ف�ي 
المستشفى كاالخت ال�ف�اض�ل�ة ھ�ی�ف�اء 
سلمان العزاوي والباحثة ال�م�رح�وم�ة 
لیلى صبري وال�م�م�رض�ة ال�م�ج�ت�ھ�دة 
خدیجة محمد امین ومن الزمالء االخ 
المعالج التاھیلي ایاد جاسم الذي ك�ان 
لھ الدور االساسي والمھم ف�ي اغ�ل�ب 
ھذه االع�م�ال وك�ذل�ك االخ�وة ص�الح 
نعمة ومھند ریاض ومجموعة رائ�ع�ة 
ایض��ا م��ن ال��ك��وادر ال��ت��م��ریض��ی��ة 
(ممرضات وممرضین ) ك�ان ل�ھ دور 
ب��ارز وم��ھ��م ف��ي ھ��ذه ال��م��س��رة ع��ن 
طریق احض�ار ال�م�رض�ى ال�م�م�ث�ل�ی�ن 
واالھ��ت��م��ام بص��ح��ت��ھ��م وغ��ذاءھ��م 

 وعالجھم النفسي.
اخیرا اقدم شكري وتقدیري ل�ك�ل م�ن 
وقف معنا في ھذه المسیرة المض�ی�ئ�ة 
في تاریخ مستشفى الرشاد ال�ت�دری�ب�ي 
للطب الن�ف�س�ي ب�ال�م�ش�ورة واالس�ن�اد 

 والتشجیع.
وكذلك اقدم خالص شك�ري وت�ق�دی�ري 
واحترامي لالخت الفاضلة والمخرج�ة 
المبدعة خیریة المنصور في دع�م�ھ�ا 
واسناده لي خصوصا بان اك�ت�ب ھ�ذه 
التجربة والتعریف بھا للعالم , وت�ق�وم 
اسبوعیا بنشرھا على صفحات م�وق�ع 
الص��دى.ن��ت ف��ي ال��والی��ات ال��م��ت��ح��دة 

 .االمیركیة
 

 ........ترقبوا في العدد القادم 
 الفصل الثاني

 مسرحیات سایكودراما
 بدایاتي مع المسرح والسایكودراما

اض ا دا   ج ت 

 بغداد/ كریم عبدهللا    
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 النّاقدة والتّشكیلیّة التونسیّة د. خیرة مباركي

مثّلت القصیدة العربیّة إطارا فس�ی�ح�ا ل�ل�تّ�خ�ی�ی�ل     
كفعل مارد یستحكم في الّشع�ریّ�ة، ب�اع�ت�ب�اره اآلل�ة 
المحّركة لفعل الكتابة ، یتحرر ف�ی�ھ�ا م�ن م�رك�زیّ�ة 
العقل وسلطتھ لیمارس صاحبھا ل�ع�ب�ت�ھ ال�ف�نّ�یّ�ة .. 

من أحمال الّذات وان�ف�ع�االت�ھ�ا ع�واط�ف�ا   یستصرخ
الواقع وی�ف�ري    وأفكارا . وكأّن الّشاعر یتنازع مع

فیھ ویحاول أن یض�ّم�ھ وی�ح�ت�وی�ھ .. ل�ك�ّن رغ�ب�ة 
المبدع في إدراك المیتافی�زی�ق�یّ�ات وال�تّ�ق�ّوت م�ن�ھ�ا 
جعلھ یحلّق في التّخوم القصیّة والّشعریّات ال�ثّ�اوی�ة 
في الحدود والمضایق .. وكأنّھ یتملّص م�ن س�ل�ط�ة 
العقل لیخوض في الخ�ی�ال .. ف�ی�رب�ط ب�ی�ن ال�طّ�اق�ة 

باعتبار المعان�ي ك�م�ا ی�ذھ�ب إل�ى   الخالّقة والواقع
ذلك حازم القرطاجنّي "م�ج�ّرد ص�ور ح�اص�ل�ة ف�ي 
األذھان ألش�ی�اء م�وج�ودة ف�ي األع�ی�ان " .. وق�د 
ت��رّس��خ��ت ع��الق��ة الّش��ع��ریّ��ة ب��ال��خ��ی��ال ف��ي الّش��ع��ر 
المعاصر حتّى أنّھ بات مقیاسا لجودة النّّص وق�درة 
صاحبھ في التّحّكم في مغالی�ق�ھ وآل�یّ�ات�ھ ال�ف�نّ�یّ�ة .. 
فیغدو مقاربة جمالیّة تقّدس الفعل اإلبداعي . یط�ب�ع 
عبره النّزوع إلى ظاھ�رة ال�تّ�داع�ي ال�ح�ّر ل�ألف�ك�ار 
وخ���ل���ق ض���روب ال���تّ���آل���ف وال���وح���دة م���ا ب���ی���ن 
المتناقضات . ف�ی�ك�ون ب�ذل�ك دع�م�ا ل�روح ال�خ�ل�ق 

إل�ى   واإلبداع التي تتجاوز الم�ح�اك�اة وال�تّ�ق�ری�ریّ�ة
ترم�ی�ز م�ق�ام�ات ال�ك�الم وال�تّ�ح�ل�ی�ق ف�ي فض�اءات 
المجاز .. ولعّل الشاعر العراقي عبد الجبّار الفیّاض 
أحد الذین عشقوا التّفّرد وانطلقوا في عوالم اإلبداع 
والتّمیّز ینشئون أكوانھم الّشعریّة الخاّصة ویب�ن�ون 
صروحھم ف�ی�ھ�ا .. وھ�ذه ال�ق�ص�ی�دة "أم�ی�رة م�ن 
أوروك " إحدى أعمالھ الّشعریّة التي تعتب�ر رھ�ان�ا 
إب��داع��یّ��ا م��ن رھ��ان��ات��ھ ن��ح��و الّش��ع��ریّ��ة ال��ع��رب��یّ��ة 

..   تختزل رؤیتھ الفنّیّ�ة ل�ل�ق�ص�ی�دة ال�ح�دی�ث�ة  التي
مفارق .. قد   "أمیرة من أوروك" أو أنثى من عالم

تكون فیھا بعض طبائع البشر ولكنّھا قّدت من خیال 
وفّن .. من أوھام الئشة وأنصاب ج�ام�دة .. وع�ل�ى 
قارئھا أن یكون مریدا ، صوفیّا قد شرب من دھشة 
الخیال وارتوى بالمیتافیزیقا حتى ینھل من منابعھ�ا 
ویستوعب وجودھا .. م�ن ھ�ذه ال�رؤی�ة م�ن�ط�ل�ق�ن�ا 
للنّص .. ھذا النّسیج الذي یبطن أكثر مما یفصح .. 
یقول وكأنّھ یستعّد ل�ل�ق�ول .. ل�ن�ش�ھ�د م�ع�ھ ب�الغ�ة 
جدیدة وھي بالغة ال�غ�م�وض ال ب�الغ�ة ال�ب�ی�ان .. 
وأول ما یطالعنا في ھذا النّس�ی�ج ال�م�م�ت�د ال�ع�ن�وان 
الذي یعتبر بمثابة المبتدأ الذي ی�خ�ب�ر ع�ن�ھ ال�م�ت�ن 
الّشعرّي .. وقد ورد مرّكبا إسمیّا بالتّمی�ی�ز ال�م�م�یّ�ز 
"أمیرة " وھو ما یح�ی�ل ع�ل�ى الس�ل�ط�ة وال�ج�م�ال 
ورفعة النّسب مما یجعلنا أمام حبیب�ة م�ف�ت�رض�ة أو 
ھكذا یوھمنا صاحبنا .. وال�تّ�م�ی�ی�ز "م�ن أوروك" 
م��رك��ب ب��ال��ج��ر ی��وح��ي ب��االن��ت��م��اء ل��ل��م��ك��ان ف 

م��دی��ن��ة س��وم��ریّ��ة ق��دی��م��ة ح��ك��م��ھ��ا   "أوروك"
"جلجامش" لفترة طویلة .. وھذا ما یجع�ل ال�ن�ص 
ینفتح على األسطورة منذ بدایتھ .. لق�د ورد االس�م 
نكرة رغم ما أوھمنا بھ الّشاعر من محاولة تعریفھ 
بنسبتھ إلى المكان مّما یجعلنا أمام صورة غ�امض�ة 
لھذه األنثى .. ھنا قد تكون ھذه األمیرة ضحیّة م�ن 
ضحایا "جلجامش " وھوالبطل األسطوري ب�ث�ل�ث�ھ 
اإللھي وثلثیھ اإلنساني ھذا الذي عاش حیاة ال�ل�ھ�و 
والبطش والعبث فما ترك اب�ن�ة ألب�ی�ھ�ا وال ح�ب�ی�ب�ة 
لحبیبھا كما حّدثت أساطیر األّول�ی�ن ..أو ق�د ت�ك�ون 
صورة أخرى مغایرة تمام�ا ی�ن�ش�ئ�ھ�ا الش�اع�ر م�ن 
فكره ووجدانھ .. ص�ورة ی�ب�ت�دع�ھ�ا اب�ت�داع�ا ع�ب�ر 
خطابھ الّشعري .. لھذا فاإلشكال الذي یطرح نف�س�ھ 
ھنا ھو إلى أّي مدى وظ�ف الش�اع�ر األس�ط�ورة ؟ 

 وھل كان وفیّا لھا في ھذا النّص ؟
قد تكون األسطورة تلك المادة التّراثیّة الت�ي م�ثّ�ل�ت 
مرحلة من مراحل المعرفة اإلنس�ان�یّ�ة ف�ي دھش�ت�ھ 
األولى أمام الواقع وال�وج�ود وت�ف�اع�ل�ت م�ع�ط�ی�ات 
الحواّس والفكر والالّشع�ور ب�ال�طّ�ب�ی�ع�ة وم�ا وراء 
الطّبیعة لتجّسد ھذا التّفاعل فنّیّا .. ول�ك�ن م�ا ن�ق�ف 
عنده في خطاب الشاعر الفیّ�اض نّص�ا آخ�ر وم�اّدة 
أخ��رى وإی��م��ان��ا م��خ��ت��ل��ف��ا ب��ق��ن��اع��ة ال��ت��وظ��ی��ف 

األسطوري .. فال نجد ف�ي ال�خ�ط�اب م�ا ی�دّل ع�ل�ى 
التزام بالنّص األسطوري األص�ل .. وال م�ا ی�ح�ی�ل 
على استكمال لقّصة بعینھا وإنّ�م�ا ھ�و ش�يء آخ�ر 
ورؤیة مخالفة .. إنّھا مجّرد ش�ظ�ای�ا وش�ذرات م�ن 
عموم التراث القدیم یلتقي فیھ األسطوري ب�ال�ّدی�ن�ي 
والتّاریخي بالواقعي ل�ی�خ�ت�زل ھ�ذا ال�خ�ط�اب رؤی�ة 
مخصوصة غاب فیھا الت�ف�ك�ی�ر ال�ج�م�ع�ي وال�تّ�راث 
الجماعي فیحضر خیال الّشاعر الجامح لیبتعد بھ�ذه 
الّرؤیة عن قیود ال�ح�ق�ی�ق�ة ال�تّ�اری�خ�یّ�ة وال�ق�داس�ة 
الّدینیّة والعجیب األسطوري إلى رحاب�ة الـ�تّ�ش�ك�ی�ل 

. لیعلن العق�ل إف�ال�س�ھ أم�ام ج�م�وح  الفنّي الخیالي
الخیال فیستحیل ال�تّ�راث رم�وزا ومش�اھ�د ج�زئ�ی�ة 
یشیع ف�ي ث�ن�ای�ا ال�خ�ط�اب ت�ف�ق�دھ�ا ال�تّ�م�اس�ك ف�ي 
الظّاھر .. و تلك لعبة الّشاعر ح�ی�ن ت�ھ�ی�ئ ص�وره 
لعنصر الّدھشة وتستقطب القارئ الحصیف یحاوره 
ویفّك رموزه ویجعل م�ن ف�وض�ى الّص�ورة ن�ظ�ام�ا 
شعریّا متماسكا ومن تشتّ�ت�ھ�ا وح�دة وانص�ھ�ارا .. 
فتغدو األسطورة والتراث عوالم یشیّدھا من ذات�ھ ، 
تحمل العدید من الم�ف�اج�آت ف�ت�ت�وقّ�ف ع�ن ك�ون�ھ�ا 
مجّرد زخرف فنّّي لیستلھم روحھا ویجعل�ھ�ا ب�واب�ة 
یلج من خاللھا إلى عوالمھ الخاّصة .. وأّول مظاھر 
ھذا التّصّرف في التّراث ھذه ال�م�زاوج�ة ال�ط�ری�ف�ة 
بین النّصوص الغائبة .. رغم اجتماعھا ف�ي س�ی�اق 
بھویّة سردیّة باعتباره صوغا حكائیّا یختزل تجربة 
مخصوصة .. لكّن الفارق مع ھذا النّص أّن ال�ف�ع�ل 
الّسردي ی�ت�ج�اوز ال�ّزم�ن خ�الف�ا ل�م�ا ح�ّدده "ب�ول 
ریكور" في قولھ في كتابھ (من الن�ص إل�ى ال�ف�ع�ل 

ی��ح��دث ف��ي ال��زم��ن ،   ) " ك��ل م��ا ن��ح��ك��ی��ھ8ص 
یستغرق زمنا ویجري زمنیّا وما یحدث ف�ي ال�زم�ن 
یمكن أن یحكى " ولكن یبدو أن خطاب الّش�اع�ر ذا 
لغة وفكر أكبر من العبارة لذل�ك ف�ھ�و ی�ل�ت�ج�ئ إل�ى 
تنسیقات میثیولوجیة قد تست�وع�ب رؤی�ت�ھ ل�ل�واق�ع 
ورؤاه .. لذلك فالّشاعر عبد الجبّار الفیّاض یتجاوز 
مفھوم الّزمن إلى الالّزمن لیحلّق بنا ف�ي ع�وال�م ال 

 : كالعوالم .. عوالم ال یدخلھا غیره حین
 یبحر في سفینة مثقوبة شاطئ

 ال یصلھ إالّ الغرقى
دون أش�رع�ة، ألن أوس�اع�ھ�ا   فنجوبھا بأخ�ی�ل�ت�ن�ا

الّسرمد والالّنھایة حین األساط�ی�ر األول�ى وأزم�ن�ة 
المرسلین .. بھذا فھو یستند إلى الزم�ن�یّ�ة ال�وج�ود 
وال واقعیّة التّخییل وال مرجعیّتھ التّاریخیّة .. یحاول 
من خاللھا إبداع حبكة تح�اول أن ت�رص�د ت�ج�رب�ت�ھ 
الّشعریّة وفق رؤیة مخصوصة تقوم ع�ل�ى ث�ن�ائ�یّ�ة 
الحلم والّرؤیا لتكون وسیطا فنّیّا یطّل بھ على ع�ال�م 
الواقع فیعید توصیفھ وخلقھ من جدید .. ب�ھ�ذا الب�ّد 
لنا بدورنا أن نمارس لعبتنا على النّّص وف�ق نس�ق 
تناظرّي للعبة الّشاعر فیھ .. ولعلّنا نم�س�ك ب�ج�ان�ب 
من تالبیبھ المبعثرة بین جنباتھ وبناه وھو ع�ن�ص�ر 
الّصورة .. وأس�اس�ا ص�ورة األن�ث�ى ف�ی�ھ .. ف�م�ن�ذ 
اإلطاللة األولى یوھمنا بخطاب غزلّي ت�ح�ض�ر ف�ی�ھ 
األمیرة معشوقة مشتھاة تصیب عاش�ق�ھ�ا ب�ل�واع�ج 

 : الّصّب وتفنیھ شوقا
 كم مشتھاة حوریّة العري األّول
 یحّرم على نفسھ البوح الممنوع

( .....) 
 لیس بیني وبین جنون سوى غمزة طرف

 یا أھل من جّن بھ
جملة من المعاني ال�غ�زل�یّ�ة ی�خ�ت�زل�ھ�ا   ھنا تنبجس

الخطاب ومنھا صورة المعشوق التي أقی�م�ت ع�ل�ى 
معاني الجمال والّشھوة مقابل صورة العاشق ال�ت�ي 
استحضر فیھا م�ع�ن�ى ال�ج�ن�ون .. ف�ھ�ل ی�م�ك�ن أن 
یستعیر الّشاعر الخطاب األسطوري لیخدم الخط�اب 
الغزلي أم أّن الخطاب الغزلي مجّرد واج�ھ�ة ت�ج�ع�ل 
م�ن ال�ق��ص��ی�دة ص�ورة اس��ت�ع��اریّ��ة ك��ب�رى ل��ل�ح��ی��اة 
والوجود ؟ وما حقیقة ھذه األن�ث�ى وك�ی�ف ی�ت�ش�ّك�ل 
الفلسفي من األسطوري في النّص من خالل كل من 
العاشق والمعشوق إذا سمح لن�ا الّس�ی�اق ب�إع�ط�اء 

 صفة لكلیھما ؟

لقد حضرت صورة ال"أنا" المت�ك�ل�م ف�ي ال�خ�ط�اب 
لتقترن بصورة الّزمن الّدالّة على اإلطالقیّة لتتشّك�ل 

ف��ال ح��دود ل��زم��ن   ص��ورة ال"أن��ا"  م��ن خ��الل��ھ��ا
تاریخي میقاتّي بل ھو زم�ن ف�نّ�ّي ی�ع�ل�ن ف�ی�ھ ع�ن 
ع��ن��اص��ر تش��ّك��ل ال��وج��ود وم��ل��ح��م��ة ال��خ��ل��ق 

فیرتبط الّسیاق الّشعرّي ب�زم�ن ال�ب�دای�ات   األولى ..
الذي یتأّكد من خالل قرائن زمنیّ�ة "م�ن�ذ أن ن�ح�ت 
الّزمن نصف�ي .." ، "ك�ن�ت أزوره .. " ف�ت�رت�ب�ط 
الكینونة بالّزمن الماضي البعید والمطلق .. ول�ك�نّ�ھ 
یتواصل إلى الالّنھایة حین یقف المتكلّم " مشروعا 
لنحت آت " إنّھ متكلّم یمتّد عمره من زمن البدایات 
الألولى إلى الالّنھایة .. قد یكون اإلنس�ان ال�م�ط�ل�ق 
في ھذا الوجود بھذا التّعبیر .. وھو اإلنسان المری�د 
والفاعل ب�اع�ت�ب�اره ط�اق�ة ص�ّع�ادة ی�ت�ج�اوز ح�دود 
النّسبیّة إلى الفعل ال�خ�الّق ل�م�لء ال�ك�ی�ان ب�ال�ج�ھ�د 
و"الكسب الم�ن�ح�وت "ع�ل�ى ح�د ت�ع�ب�ی�ر أس�ت�اذن�ا 
محمود المسعدي .. فیكون بذلك بط�ال وج�ودیّ�ا ف�ي 
تمّرده وتوقھ .. ولكنّھ یظ�ھ�ر ف�ي س�ی�اق آخ�ر م�ن 

 : النّّص مقّدسا یحمل صفات اآللھة
 أمردوخ أنا

 یحمل غیوم الّشتاء مظلّة تحجب قرص الّشمس
 یغسل قدمیك رذاذھا البكر

ھنا قد یتحّدد لنا الّسیاق األسطوري مّرة أخرى م�ن 
"ن�م�رود"   خالل حضور شخصیّة "مردوخ" وھو

باللغة العربیّة .. كبیر آلھة قدماء البابلیین ، س�ّم�ي 
المولى األعظم ، مولى الّسماء واألرض .. أع�ِط�ي 
الملٌك األبدي بین كل آلھة الّسماء حسب ما جاء في 
األساطیر وتمیّز بالحكمة في مواجھة الّشر .. وف�ي 
ارتباط االسم باالستفھام اإلنك�اري ق�د ت�ت�ج�ذر ھ�ذه 
الصورة ضمن سیاق فل�س�ف�ّي ی�ن�ظ�ر إل�ى اإلنس�ان 
نظرة تألیھ فقد یك�ون ب�ط�ال ن�ی�ت�ش�ویّ�ا ف�ي إی�م�ان�ھ 

اإلنسان األرقى وقدرتھ على ب�ل�وغ م�رت�ب�ة   بعظمة
اإللھ ونظرتھ التحفیزیّة إلى الحیاة .. وھ�ي أس�اس�ا 
ص��ورة الّش��اع��ر أو ال"أن��ا األع��ل��ى " ف��ی��ھ ھ��ذه 
ال"أنا" التي تتحّمل ھموم الجماع�ة ووزر ال�واق�ع 

 : وھذا ما یؤّكده الّسیاق الّشعري
 القصب
 البردي

 یرقصان رقصة عناق لسومريّ 
 سلب شراعھ قرصان ریح یموسقانھ لحنا بمزامیر

 ما نفخ فیھا من قبل
وھو أیضا "دیموزّي" حبیب عینانا أو إی�ن�ان�ا ف�ي 

وھ�و ت�م�وز ع�ن�د ال�ب�اب�ل�ی�ی�ن   األساطیر الّسومریّة
حبیب عشتار إل�ھ�ة ال�ح�ب وال�ج�م�ال وال�خ�ص�ب ، 
حسب ما جاء في "الویكیبیدیا" .. ھو عشق یت�وج 
بالزواج لتتجّدد الحیاة بزواج إل�ھ�ة ال�خ�ص�ب ب�إل�ھ 

 : الرعي
 تتوّسده عشتار خمرة من غیر كأس

 أنجبا عشقا للكون
 كتب فوق الطین أّول قّصة حب

 بلون أنفاس الفجر
یبدو أن شاعرنا بھذا االستلھام لأل�س�ط�ورة ی�ح�ك�ي 

واإلنس��ان وك��أنّ��ھ یس��ای��ر ن��ظ��ریّ��ة   أص��ل ال��وج��ود
 .. "البالس " في نشأة الكون وتشّكل العوالم

أّما األنثى فقد ظھرت بدورھا ضمن سیاقات وصور 
مختلفة تجعلنا إزاء نفس الحیرة والتّفّكر.. ارتبط�ت 
في أغلبھا بالخطیئة وغریزة حب االثم ، م�ن خ�الل 
سجل لغوّي داّل على ذلك ( مشلول السراق خ�ط�ای�ا 
، خبث أف�ع�ى ، زوای�ا م�ظ�ل�م�ة ، ال�ظّ�الم ، ث�وب�ك 
المھزوم ، ألوان الّزلّة األولى ...) ورغم ھذا ال�ب�ع�د 
االنتشاري للمعجم إالّ أن االختالف واضح من حیث 
مرجعیّات الّصورة لنقف إزاء مرجع�ی�ة دی�ن�یّ�ة م�ن 

 خالل صورة القمیص وقّصة یوسف وامرأة العزیز
: 

 توخزھا تھویمات عالم
 كنت أزوره

 بقمیص ما قّد یوما من دبر
إضافة إلى المرجعیّة األسطوریّة في صورة األن�ث�ى 

.. ث�م   األفعى التي سرقت ال�خ�ل�ود م�ن ج�ل�ج�ام�ش
ح��وریّ��ة ال��ع��ري األول ال��ت��ي ت��ت��أل��ق أم��ام ش��ھ��وة 
الخلود .. ھكذا ظھرت األنث�ى ف�ي ال�ق�ص�ی�دة ت�غ�زل 

صورا بأل�وان ال�ّزلّ�ة األول�ى .. م�ح�راب�ا   "األحالم
لصالة الّشیطان .. مثقلة ب�ن�زق م�دنّ�س .. ب�رغ�ب�ة 
ثملة .. ھي أنثى قاتلة عن عمد في مقبرة الحسن .. 
إنّھا أنثى تبح�ث ع�ن ح�ّب رس�ول�ھ�ا ھ�دھ�د ن�اط�ق 
برغباتھا وھواجسھا .. لعلّھا صورة لبلقیس م�ل�ك�ة 
سبأ یناظرھا النبي سلیمان لیكون عاشقھا الم�ت�ك�ل�م 
في الخطاب قد امتلك سلطة اإلن�س وال�ج�ّن : إنّ�ھ�ا 
صورة عشق مترّھلة في زمن م�ت�رّھ�ل وش�خ�وص 
مترّھلة .. فمن تكون ھذه األنثى ؟ وھ�ل ی�م�ك�ن أن 
یتحّول الخطاب الغزلي إلى م�ث�ل ھ�ذا ال�ق�ب�ح ؟ ق�د 
تكّون ھذه المشاھد الجزئیّة صورة ومشھدا متكامال 
ھ��و أش��ب��ھ ب��ال��ح��ل��م .. ش��ذرات خ��اض��ع��ة ل��م��ن��ط��ق 

ال�تّ��داع�ي ال�ح��ر   اإلس�ت�ط�راد أو ل�ع�لّ�ھ ض��رب م�ن
لألفكار .. إنّھ تشتّت قد یعكس تشتّت ذھ�ن الّش�اع�ر 
وتبّرمھ من واقعھ . وھذه الخطیئة التي تلبّ�س ب�ھ�ا 
الخطاب لیست سوى مرآة عاكسة ل�ل�ّراھ�ن اآلس�ن 
باألوحال ، لذلك فاألنثى في النّص قد تك�ون ص�ورة 
للطّبیعة البشریّة العاریة من كل ثقافة ، المارقة من 
عیون ال�خ�ط�ی�ئ�ة إنّ�ھ�ا ال�ط�ب�ی�ع�ة األول�ى ل�إلنس�ان 
وتراجیدیا الخطأ المقصود بعبارة الناقد ال�م�س�رح�ي 
"ن��ی��ك��ول" ح��ی��ن ی��ق��ع اإلنس��ان ف��ي ح��م��أة األل��م 
والوضاعة لیلّون الوجود بألوان ال�وض�اع�ة واالث�م 
والّرعب . ولعل الش�اع�ر ب�ھ�ذا ال�ت�وظ�ی�ف ل�ل�نّ�ص 
الغائب حّمل خطابھ إسقاطات�ھ ال�تّ�اری�خ�یّ�ة وواق�ع�ھ 
الجتماعي المشّوه لیكون الخطاب بمثابة ال�تّ�ن�ف�ی�س 
عما تبطنھ أعماقھ من رفض وتبّرم . أفكار تلفظ�ھ�ا 
النّفس النّاطقة في لحظة مخاض .. لح�ظ�ة ی�ح�ت�ش�د 
فیھا الوجدان من ص�ری�ر ال�ّزم�ن ال�ق�اھ�ر وال�واق�ع 
المضّمخ بالنّح�ور .. إنّ�ھ ص�وت س�وم�رّي أع�ی�ت�ھ 
الفواجع وأرھقتھ الحروب بات یبحث ویتأّمل الواقع 
من زاویة جدیدة مختلفة ترى في الوجود اإلنسان�ي 
خطیئة . أو ربّ�م�ا ارت�ب�ط ب�ذل�ك وھ�ذا اإلق�رار ھ�و 
المعادل الموضوعي للّشعور بال�غ�رب�ة وھ�و م�ع�ن�ى 
یتأّكد في النّص من خالل ص�ورة س�ف�ی�ن�ة ال�ھ�روب 
من الّسلطان الجائر وھ�و ج�اج�ام�ش ف�ي ال�خ�ط�اب 
األسطوري الذي یرمز إلى الضمیر اإلنسان�ي ال�ذي 
تبلّد بالّشر وتطبّع بالخطیئة .. كما ظھر ف�ي ص�ورة 
 الّسیجارة التي ترمز إلى المعاناة والّشعور بالّضیاع

: 
 قبل أن یتالشى موتا
 أعود لزّق سیجارتي

 أحرقھا
 تحرقني

 ھكذا تاریخ البؤساء رمادا یكون
ھو تاریخ البؤساء ولكنّھم آثمون ألنّھم من رسم�وا 
رحلة تیھھم ، ھم جماعة من اآلثمی�ن وال�خ�اط�ئ�ی�ن 
والنّازفین والّسائرین إلى الوراء .. إنّھ مصیر فاجع 
یتأّسس على معاني الخیبة والفشل وھنا تتأّكد قیمة 
األسطورة في دعم معاني النّص بل إیقاعھ أیض�ا .. 
وھو إیقاع حزین متمّھل .. ندركھ من خ�الل ح�رك�ة 
الخطاب الخارجیّة التي یدعمھا ال�ح�ض�ور الّس�ردي 
الحكائي ، مّما یجعلنا أمام تجرب�ة ش�ع�ریّ�ة درام�یّ�ة 
یعبّر من خاللھا ال�ف�یّ�اض ع�ن ذات�ھ ف�ي ع�الق�ت�ھ�ا 
بالواقع والحیاة . ثم یرتفع بمعاناتھ وم�أس�ات�ھ إل�ى 
مستوى المعاناة ومأساة اإلنسان في الكون .. ھكذا 
ھي ت�ج�رب�ة الّش�اع�ر ف�ي قص�ی�دت�ھ أو ف�ي ش�ع�ره 
عاّمة .. رؤیة مخصوصة للفّن وال�وج�ود .. ح�اول 
التّعبیر عن رؤاه بمنظ�اره ال�خ�اّص .. ان�ط�ل�ق م�ن 
الواقعیة التّخییل لیعبّر عن واق�ع�یّ�ة ال�ت�اّری�خ ع�ب�ر 
حبكة أبدع فیھا لیجعلھا مرجع�یّ�ة ل�ل�ق�ول الّش�ع�ري 

ومشكالتھ ثم توصی�ف�ھ   قادرة على استیعاب الواقع
وإعادة خلقھ من ج�دی�د .. ول�ع�لّ�ن�ا ن�ت�ف�ق ف�ي ھ�ذا 
الّسیاق مع ما حّدده بول ری�ك�ور ف�ي ك�ت�اب�ھ "م�ن 
النّص إلى الفعل" في اعتبار "أصالة النّص ت�ك�م�ن 

 .. أساسا في شیئھ الالّمحدود
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 (1)د. جاسم حسین الخالدي        
تأتي روای�ة (ق�ن�زة ون�زة) ل�ل�روائ�ي  

شوقي كریم حسن في سیاق ع�ن�ای�ت�ھ 
الدائمة في كتابٍة سردیٍة، ت�م�ت�ُح م�م�ا 
ھو معیش، وشعبوي، من خ�الل ل�غ�ة 
تجمع بین اللھجة الشعبیة ال�ع�راق�ی�ة، 
ال��ت��ي ت��م��ت��ح م��ن م��ع��ی��ن ال��ت��راث 
السومري، واللغة العربیة الفص�ی�ح�ة. 
ویبدو أنَّ ذلَك ھو ج�زٌء م�ن مش�روٍع 
ثقافيٍّ لـ "شوقي كریم" من االن�ف�ت�اِح 
على خزیٍن ثقافيٍّ ومعرفيٍّ غ�ائ�ٍر ف�ي 
القدِم، ولذلَك ف�إنَّ�ھ ل�م ی�رع�ِو م�ن أْن 
یستعم�َل ق�ام�وًس�ا م�ن األل�ف�اِظ الَّ�تِ�ي 
ترجُع إلى معجِم اللغِة السومریَّة الَّتِ�ي 
كثیًرا ما یشیر لھا في مجمِل كت�اب�ات�ھ. 
ویمكن أن نتلمس بعًضا من ذلك، ف�ي 
مش��ھ��د ھ��رب الش��خ��ص��ی��ة ال��رئ��ی��س��ة 
واقتحامھا الشط، فق�د وج�د ف�ي ق�ول 
صدیقھ (نابلیون) ما یس�دُّ ظ�م�أه إل�ى 
تلك الثقافة ال�غ�ائ�رة ف�ي ال�ق�دم، ك�ان 
نابلیون یحتفظ بطقوس ی�ق�ول ع�ن�ھ�ا 
إنھا سومری�ة األص�ل، ت�وارث�ھ�ا ع�ن 

 .24معارف جده..." ص
ف��ي ھ��ذه  -ل��ع��ل م��م��ا ی��ری��د إب��رازه 

ھ�و ال�ج�ان�ب اإلی�ج�اب�ي م�ن  -الروایة
ال��ح��ی��اة، ف��ھ��و ح��ی��ن یس��ت��ذك��ر ت��ل��ك 
الط�ق�وس الس�وم�ری�ة ل�م ی�ن�س ت�ل�ك 
الشعائر التي كانت تقام في ال�ك�ن�ی�س�ة 
التي تجاور بیت�ھ، وھ�و ب�ذل�ك یش�ی�ر 
إلى حیاة التسامح التي كانت تعی�ش�ھ�ا 
الناس، فإل�ى ج�ان�ب ال�م�س�ج�د ك�ان�ت 
ھناك كنیسةً تُق�رع ف�ی�ھ�ا االج�راُس" 
ذكرني بت�رات�ی�ل ج�وق ال�ك�ن�ی�س�ة..." 

وقول أمھ في مكان آخر، وھي 24ص
تحاوره، "أن�ت م�ن ش�ج�رة م�ب�ارك�ة 
ع��م��ادھ��ا ال��م��اء وال��ط��ی��ن، ال ح��ی��اة 

 25لشجرتك دونھما". ص
ومن ھنا، فأنَّ أول ع�ت�ب�ة ت�واج�ھ�ك  

وانت تدخل ع�ال�م ھ�ذه ال�روای�ة، ھ�و 
عنوانھا (قنزة ونزة) وھو "مصطل�ح 
عراقي یعني أن تطبل وتھلھل لش�يٍء 
َما، ومن ثمَّ یبدو غی�ر ذات ج�دوى". 
أو ھي مرض االنفل�ون�زا، ك�م�ا ی�ذك�ر 

 .بعض المھتمین بالتراث
وتحكي الروایة قص�ة ذل�ك اإلنس�ان   

الذي لم یشأ الكاتب أن یم�ن�ح�ھ اس�ًم�ا 
ما، فقد بقي ب�ال تس�م�ی�ة ع�ل�ى ط�ول 
زمن ال�روای�ة ال�ذي ی�ب�دأ م�ن ح�ق�ب�ة 
الثمانینیات: حقبة ال�ح�رب وال�م�وت، 
ح��ت��ى س��اع��ة االح��ت��الل، وم��ع ھ��ذا 
االمتداد ال�زم�ن�ي؛ ف�إنَّ ال�روای�ةَ ھ�ي 
روایة لحظة، بالنسبة لحی�اة االنس�ان 
التي تشھد تح�والت ش�ت�ى: االنس�ان، 
وھو یواجھ الم�ج�ھ�ول وال�خ�وف ف�ي 
رحلة یغادر فیھا ك�لَّ ش�يٍء، ال�ب�ی�ت، 
واألم، والحبیبة، واألصدقاء، ب�ع�د أن 
وصل إلى سبیل مسدود" لم یبق ثم�ة 
شيء یزیح تالل الخوف ال�ت�ي ك�ب�رت 
مع جور األیَّ�ام وم�ح�ن�ت�ھ�ا... ت�الل ال 
یمك�ن ألح�ٍد أن ی�زح�زح ح�تَّ�ى ذرات 
منھا، الخوف وسائد لیل�ن�ا األب�دیَّ�ة". 

 5-4ص
لقد لفتني، غی�اب اس�م ال�ب�ط�ل، ف�ق�د  

كنت اترقب أن یع�رف�ن�ا الس�ارد ب�اس�م 
الشخصیة ال�ت�ي ت�ك�اد تس�ی�ط�ر ع�ل�ى 
الس���رد ك���ل���ھ ع���ل���ى غ���رار ذك���ره 

وری�ة) ـ�ـ�للشخصیات األخرى( االم/ ج
و(الحـبـیـبـــة والزوجــ�ـ�ة/ مـ�ی�ري)، 
و(الصدیق/ نابلیون) وإن ك�ان اس�م�ا 

رمزیًّا؛ لكنھ اصبح تسمیة ل�ھ، س�وى 
الشخصیة التي تتعرض إلى سیٍل م�ن 
التحوالت، واالمكنة، لكنھا ت�ب�ق�ى ب�ال 
اس���ٍم ظ���اھ���ر، ف���إذا ك���ان���ت اس���م 

یحیل على البیئة الجنوبیَّة   ( جوریة)
أو ح��ت�ى ال�ب��غ�دادی��ة، و(م��ی�ري) إل��ى 

ق�د   الطائفة المسیحی�ة، و(ن�اب�ل�ی�ون)
یحیل إلى السیطرة واالستع�م�ار، ف�إن 
غیاب ھویة البط�ل، ی�م�ك�ن أن ی�م�ث�ل 
اإلشك�ال�ی�ة األول�ى ال�ت�ي ت�واج�ھ ف�ي 
حیاتھ المتحولة، فمن نشأتھ في ب�ی�ت 
فقیر مروًرا بتشك�ل�ھ ال�ث�ق�اف�ي، ال�ذي 
ك��ث��ی��ًرا م��ا وج��دت��ھ أم��ھ ن��ذی��ر ش��ؤم 
بالنسبة لھ، إذ ك�ان�ت ت�ح�ی�ل ك�ل ذل�ك 
على ثقافتھ التي أخذتھ إل�ى ال�ت�س�ك�ع 
واحتساء الخمر، في حی�ن أن تش�ك�َل 
وعیھ وھربھ مما حولھ، جعلھ ی�ع�اق�ر 
ال�خ��م��ر، واال ی��ك�ون ج��زءا م��ن ذل��ك 
الواقع المظل�م. واألك�ث�ر م�ن ذل�ك أنَّ 
(م��ی��ري) ن��ف��س��ھ��ا ح��ی��ن ت��ح��اوره أو 
تخاط�ب�ھ تس�م�ی�ھ (ی�ا أن�ت)، " وأن�ا 
أرافقك في رحلة البحث عن مخ�ل�ص، 
وخالص، ال شيء من ھ�ذا ی�ح�دث ی�ا 

 7أنت". ص
ل��ق��د تش��ك��ل��ت ب��ن��ی��ة ال��روای��ة ع��ل��ى  

تداع�ی�ات وان�ث�ی�االت ك�ث�ی�رة، ول�ذل�ك 
یم�ك�ن تس�م�ی�ت�ھ�ا ب�روای�ة (ال�ت�داع�ي 
الحر)؛ ألنَّ الروایة تبدأ بلح�ظ�ة ت�داٍع 
وتنتھي بلحظة تداٍع، بمعنى أنَّ ب�ن�ی�ةَ 
الرویة بنیةُ تداٍع، ل�ك�ن ھ�ل ال�رك�ون 
إلى ھذه البنیة التي غ�دت ج�زًءا م�ن 
بنیة الروایة التقلیدیة أمر ص�ال�ح ف�ي 

 روایة الحدیثة؟
إنَّ ھ��ذه وس��ائ��ل ض��روری��ة، ف��ھ��و   

وس���ی���ل���ة الس���ادر ف���ي اس���ت���ب���ط���ان 
الش��خ��ص��ی��ات، ل��م��ع��رف��ة دواخ��ل��ھ��ا، 
والوقوف على ما تفكر بھ، عل�ى أن�ن�ا 
ننوه ھنا: أن ھذه الروایة ھ�ي روای�ة 
تداٍع، ولیس تیار وع�ي، ف�ث�م�ة ف�رق 
واضح بین المص�ط�ل�ح�ی�ن، ف�إذا ك�ان 
(التداعي الحر)، ھ�و ان الش�خ�ص�ی�ة 
تسترجع م�ج�م�وع�ةَ ص�وٍر م�ن دون 
تسلسل، أو ربط، فإنَّ (تیار ال�وع�ي)، 
یصور الشعور النفس�ي ل�ح�ظ�ة ت�ذك�ر 

 .االحداث
فإذا م�ا ت�ج�اوزن�ا ال�ت�س�م�ی�ة، وب�ن�ی�ة 
الروایة، یمكن أن یؤشر القارئ أن�ھ�ا 
ال تخوض ف�ي م�وض�وٍع ب�ع�ی�ن�ھ، ب�ل 
ت���ت���ش���اب���ك ف���ی���ھ���ا ال���م���وض���وع���ات 
واالن���ت���ق���االت، وی���ك���اد یس���ت���ح���ض���ر 

قراءتھ، وثقافتھ االجتماعیة،   السارد
وعالقاتھ، وان�ت�م�اءات�ھ، ول�غ�ت�ھ ب�م�ا 
تحمل من شعریة واض�ح�ة، ل�ی�ع�وض 
غیاب الموضوع الواحد، أو التسلس�ل 
المنطقي لألحداث، ولذلك جاءت بن�ی�ة 
التداعي التي تحدثنا عنھا، مت�س�اوق�ة 
مع غیاب الموضوع، وی�ب�دو أن ذل�ك 
ج�زًءا م�ن رغ�ب��ة ال�روای��ة ال��ح�دی��ث��ة 

تخطي التسلسل الزمني، ووح�دة   في
المكان، لتعل�ن ع�ن ت�ك�س�ی�ر ال�زم�ن، 
واالنفتاح على امكنة كثیرة، وم�ن ث�م 
نكون حیال أح�داث م�ت�ش�اب�ك�ة ت�م�ث�ل 
ال�ح�ی��اة ب��ك�ل م��ا ف��ی�ھ�ا م�ن ت�ح��والت 

 .وانتقاالت
المالحظ ھنا أن الروائي شوقي ك�ری�م 
ق��د ت��ج��اوز ن��ف��س��ھ ف��ي ب��ن��اء روای��ة 
م��ت��م��اس��ك��ة ب��ن��ی��ت ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة 
صراعات، ولیس صراعا واحًدا؛ ف�م�ا 

أن تنتھي من صراع حتى ت�دخ�ل ف�ي 
أتون صراع آخر، بل أن أن�ھ ح�رص 
على جع�ل ال�ح�وارات ذات�ھ�ا، ق�ائ�م�ة 
على فكرة الفعل ورد الفعل، وھ�و م�ا 
أع��ط��ى ال��روای��ة ش��ح��ن��ة درام��ی��ة 
واض�ح�ة، ول�ع�ل ذل��ك ن�ات�ًج�ا م�ن أنَّ 

 .الروائيَّ نفَسھ كاتُب دراما ومسرحیة
ولعل واحًدا من ھذه الصراع�ات، ھ�و 
االنشطار الواضح بین م�ا ی�ؤم�ن ب�ھ 
البطل، من أفك�ار وق�ی�م ج�دی�دة، وم�ا 
یُفرُض علیھ من قیٍم ت�وارث�ھ�ا اآلب�اء 
عن األجداد، ول�ذل�ك ف�ھ�و ی�ب�دو ك�م�ا 
یشیر ھو نف�س�ھ؛ "ف�ي ھ�ی�اج یش�ب�ھ 
ھیاج بعیر مكشوف، مح�اص�ر ب�زم�ن 
كان یضاجع فیھ أمانیھ وسط صحراء 

  5خوائھ". ص
یكاد من وراء ذلك یصبُّ جاَم غض�بِ�ھ 
على تلك المتوارثات، بل على األجداد 
أنفِسھم في لحظة تمرد واضحة ع�ل�ى 
كلِّ شيء" كثیًرا ما رسمنا ال�ط�رق�ات 
التي نقطعھا م�ًع�ا، ط�رق�ات م�وحش�ة 
تمتد إلى عمق األجداد، ال�ذی�ن ك�ان�وا 
ی���ح���م���ل���ون أح���م���ال ال���ب���داوة ف���وق 
ظھورھم، دون بحٍث جاٍد عن خ�الٍص 

 ."أو مخلصٍ 
فھذا الص�راع ال�داخ�ل�ي ب�ی�ن ال�ب�ط�ل 
وذاتھ، أو بینھ وبین أناس ال یعتقد أو 
یومن بما یؤمن�ون، أو أن ی�ت�رك ك�ل 

 .شيء، ویغادره في لحظة حاسمة
كما یبدو ذلك الص�راع واض�ًح�ا ع�ل�ى 
حوارات البطل ن�ف�س�ھ، ف�ھ�ي ع�ب�ارة 
عن تساؤالت ال تنتھي، والبح�ث ع�ن 
إجابات لھا " لیش؟، صدك عود لیش 
نموت... واشفنھ من عمرن�ھ... ل�ی�ش 

 5نموت كي یحیا الجنرال". ص
وتتفاق�م ح�دة الص�راع ع�ن�د ال�ب�ط�ل، 
حین ال یجد إجابة واض�ح�ة ع�ن ھ�ذه 

تتكرر األسئلة ب�ذات  5األسئلة، " ص
ال��م��ع��ن��ى، دون��م��ا ان��ت��ظ��اٍر ف��رص��ٍة 
لإلجابة"، ذلك أنَّھ ُمحم�ٌل بس�ی�ٍل م�ن 
القیِم المتوارثِة، " م�ع�ل�ق�ی�ن بس�ع�ف 
نخیل األجداد، ووصایاھم، والم�ب�اھ�اة 

 6بماٍض تلید یثیُر القيء". ص 
والص��راع اآلخ��ر، ھ��و ص��راع��ھ م��ع 
، فھي ت�دري ت�م�اًم�ا  المرأة التي أحبَّ
حجَم تلك المحنة، محن�ت�ھ ھ�و یس�م�ع 
اع��ت��راف��ھ��ا" أع��ت��رف أن��ك ت��ح��اول 
إس��ع��ادي، ت��م��ن��ح��ي رض��اك ألم��ن��ح��ك 
ودِّي؛ لكنك ما أن تحطَّ بزرزور أیَّامك 
عند ت�ل�ك ال�ذك�ری�ات الس�ق�ی�م�ة ح�تَّ�ى 
تتحول إلى غ�ری�ق ی�ب�ح�ُث ع�ن قش�ِة 

 7إنقاذ". ص
ویمتد الص�راُع ل�ی�ك�ون ص�راع�ھ�م�ا  

مًعا، ویمكن أن ن�ل�ح�ظ�ھ، ف�ي ح�واره 
م��ع (م��ی��ري)، إذ ی��رف��ع م��ن ش��أن 
المعرفة م�رة " رأس ال�ع�ارف، ھ�و 
خیر ألف مرة من رأٍس ال یجید سوى 
ل��ع��ن ال��م��ع��رف��ة" وأخ��رى، ی��ج��د أن 
ال��م��ع��رف��ة ھ��ي ال��ت��ي ت��م��ن��ح الس��الم، 
وتساعد على اإلمساك باللحظ�ة ال�ت�ي 
یرید"، ویبدو حینئذ م�ت�ف�ائ�ًال ل�ل�ح�ال 
التي یمكن أن یصلھ�ا؛ ل�ك�ن ال�ت�ف�اؤل 
المشبوب بالقلق؛ ألنَّ�ھ أم�ام م�ف�ت�رق 
طرق،" الطریق ی�وص�ل إل�ى م�ك�ان، 
وقد ال یكون المكان الذي نرید، ل�ك�ن�ھ 

 یوصل على أیًّة حال،
ویتصاعد الصراُع أك�ث�ر ف�أك�ث�ر وھ�و 
یصل إلى ط�ری�ق واح�دة م�ن�ھ، وھ�و 

الھرب من الجحی�م: ج�ح�ی�م ال�ح�رب، 
والموت المستمر" خالصنا أن نھرَب 
من ھذا الجحیم الذي خلقناه بأی�دی�ن�ا" 

. ونلم�ح وس�ط ذل�ك، ص�راًع�ا 11ص
ذات صلة، وھ�و ص�راع ب�ی�ن�ھ وب�ی�ن 
(أناه) الذي یجس�ده ق�ول�ھ" م�ن أی�َن 
یمكن أن أحصل ع�ل�ى أغ�ن�ی�ة تص�ف 
ھذیانات واحد یدعي الجنون، ویرس�م 

بین الج�ن�ون  12مالمح الحكمة". ص
 12والحكمة بوٌن شاسع". ص

وھذا الصراع یصب�ح واض�ًح�ا، ب�ی�ن�ھ 
وب��ی��ن م��ی��ري، إذ ن��ج��دھ��م��ا ی��م��ث��الن 
ص�وت��ی�ن ن��ھ�ض��ا ب��الس��رد، وك��أن�ھ��م��ا 
یشیران إلى ت�ل�ك األزم�ة ال�ت�ي ت�ل�فُّ 
العالقة بینھما، فلم یعد ھو ذل�ك ال�ذي 
عرفتھ وعبرت عنھ" تأخذ بكل�ي إل�ى 
ك��ل��ك..." أو ق��ول��ھ��ا " ل��ك��ن��ك ع��ذب 
العزف، ق�ائ�د ی�ع�رف ك�ی�ف ی�ت�ج�اوز 
صعاب البح�ر ول�ج�ج�ھ ال�م�ت�الط�م�ة" 

فقد ص�ار ال�ی�وم ش�ی�ئً�ا آخ�ر،  12ص
حین یصل األمر بھ�ا إل�ى أن ت�ق�ول" 
كان هللا في عون ت�ل�ك ال�ت�ي ت�الح�ق�ك 
عمَرَك، ك�ی�ف ی�م�ك�ن أن ت�ف�ھ�م ت�ل�ك 
االضطرابات التي تمأل رأس�ك ب�ھ�ا". 

 12ص،
وی��ت��رك��ُز ھ��ذا الص��راع ب��ی��ن��ھ وب��ی��ن 
میري، حین ی�ت�ھ�م�ھ�ا ب�أن�ھ�ا ج�ان�ب�ت 
الصواب حین اخ�ت�ارت ط�ری�قً�ا غ�ی�ر 
طریقھ، " أن�ِت م�ن ت�وھ�م ال�درَب... 
منحتُك فرصة االختیار، لك�ن�ِك رح�ت�ي 
إلى م�ك�ان غ�ی�ر ذاك ال�ذي ی�ج�ب ان 

، او قولھ: " ل�ك�ن�ك 14تبقي بھ" ص
ما كنت ت�ك�ت�رث�ی�ن ل�وج�ع�ي.. م�اك�ن�ت 
تفكرین بغیر اجتیاز تلك الحواجز م�ن 

  "أجل الوصول إلى غایات من فراغ
أو حین ترمی�ھ ب�االت�ھ�ام ذات�ھ، وھ�ي 
ت��ح��اوره: أن��َت م��ن روَض أن��وث��ت��ي، 
وحاول تش�وی�ھ ال�ح�ل�م ال�ذي عش�ن�اه 

، ول��ذل��ك ی��ب��ق��ى ذل��ك 14م��ًع��ا" ص
الصراع بینھا وبینھ من أجل ثنیھ عن 
ال��رح��ی��ل، ل��ك��ن��ھ ت��ع��ل��ق ب��أذی��ال ذل��ك 

ألنَّھ ال یرى ضوًءا في 15الرحیل؛ ص
نھایِة ال�ن�ف�ِق، ف�ك�ل ش�يء ت�غ�یَّ�ر؛ " 
البیت ت�ح�ول إل�ى م�ق�ب�رة م�ھ�ج�ورة، 
ھ��ج��رن��ا األوالد، وھ��ج��رت��ن��ا ل��ح��ظ��ات 
الفرح، وَصار التلفاز ج�ح�ی�ًم�ا یص�بُّ 
في آذاننا لی�ل ن�ھ�ار أخ�ب�ار ال�ف�واج�ع 

وأنَّ�ھ ال  29والشلل وال�ت�رق�ب..."ص
یرى في نھایة الحروب سالًما أب�دیًّ�ا، 
وھو بھذا یشیر إل�ى ح�ق�ب�ة ال�ح�روب 
التي ما أن تنتھي حرب حتى تلَد عل�ى 
أعقابھا حرٌب أخرى أكثر قسوة منھا. 
لكن ھ�ذا ال�ن�زی�ف ال�داخ�ل�ي، ت�وق�ف�ھ 
أحیانا كلمات (میري) وھي تنادیھ: " 
أحبك، وكل ما أطلبھ م�ن أن ت�ن�ج�َح، 
كن ناجًحا في حیاتك، ألن�ك ب�ن�ج�اح�ك 

 29ستنال رضا یسوع". ص
ل��ق��د ظ��ل��ت (م��ی��ري) ت��ھ��ی��م��ن ع��ل��ى 
تفكیره، فھو ال ی�ن�س�ى ل�ح�ظ�ة ط�ل�ب�ھ 
ت��ق��ب��ی��ل��ھ��ا، وھ��ي ف��ي حض��رة رج��ل 
الصلیب، وھ�ي تش�اط�ره ھ�ذا ال�ح�ب 
ال��ج��ارف، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ھ ال 
یخشى أن یحذرھا من أن تعتمد ع�ل�ى 
؛ ألن��ھ" ال ی��ؤس��س ألح��الم��ن��ا  ال��ح��بِّ

 40طرقًا نرغُب بسلوكھا". ص
وی��ب��دو أن الص��راع األش��د ف��ي ھ��ذه 
الروایة، ھ�و ص�راع�ھ م�ع ال�ح�روب 
التي ال تنتھي، لذلك كثیًرا ما تقول ل�ھ 

(میري) أن ال�ح�رب س�ت�ق�ف ق�ری�بً�ا، 
  وترجوه اال یجعل الطرقات تفرقھما،

ویبلغ الصراع مبلًغا كبیًرا ح�ی�ن ن�ج�د 
(میري) تخاطبھ بلغة تقترب من ل�غ�ة 
المتصوفین" م�ا ال�ذي ج�ع�ل�ك ت�ف�ك�ر 
بتركي أس�ی�رة ل�ی�ل وق�ح، ون�ھ�ارات 
خرساء؟ ما الذي جعلك تنق�ذ ن�ف�س�ك، 
وت��ت��رك��ن��ي ات��ح��م��ل وح��دي س��ی��اط 
االنتظار... لكني أیھا الرب المب�ج�ل ال 

أو ق�ول�ھ�ا  47أعرف لھ مكانً�ا". ص
على لسان الرب: لیس ثمة في األم�ر 
خطیئة، إذا م�ا ك�ان ال�ح�ب خ�ط�ی�ئ�ة، 
فیتوجب علینا جمیًعا أن نكون خ�ط�اة 
آثمین، اإلنسان دونما ح�ب ال ی�م�ك�ن 
ان یس��ت��ق��ر داخ��ل روح��ھ ال��ط��ی��ب��ة". 

 49ص
وی��ظ��ل ال��ب��ط��ل ن��ھ��بً��ا لص��راع��ھ م��ع 
(میري)، فھي ال تكف من إلقاء الل�وم 
علیھ، وھو یرفض ذلك، ویتملص من 

 :تحمل المسؤولیة
م��ا ك��ان ال��خ��ی��اُر خ��ی��اري أی��ت��ھ��ا "

 !!الحبیبة
بل كان خیاَرك... خیاُرك ال�ذي ج�ع�ل�ك 

 80مجرد ذكرى". ص
وھي تردد م�ث�ل ت�ل�ك ال�ح�وارات ف�ي 
مواضع كثیرة، " كان علیك أن تف�ك�َر 

 93بما یمكن أن نصَل إلیِھ" ص
ویظل موزًعا ب�ی�ن ص�وت األم ال�ذي 
یطالبھ بالعودة، وصوت م�ی�ري ال�ت�ي 

 تقول لھ: لیتك تعرف ما حدث؟
لكنھ ص�وت س�رع�ان م�ا ی�ع�ود وھ�و 
یحدث صاحبھ االف�ری�ق�ي" ھ�ل ك�ن�ت 
على خط�أ، ھ�ل ك�ان ع�ل�يَّ ان أب�ق�ى 
ھ��ن��اك وأم��وَت وس��ط أت��ون ح��رب ال 
اعرف ان كانت تؤدي إل�ى م�وت�ي أو 

وف�ي ذل�ك  83عوقي، أو ج�ن�ون�ي" 
استبطان ھائل لحجم االزمة الداخ�ل�ی�ة 

 .التي تشعل في روحھ ناًرا ال تخمد
إن الصراع االخر ھو بینھ وبین ذاتھ، 
لكنھ لم یستطع ان یكتمھ ف�ي ص�دره، 
فنجده یذھب باتجاه صدیقھ (نابلیون) 
لیسألھ: " لماذا ی�ھ�اج�ر االنس�ان؟"؛ 

لكنھ ال یسمع الجواب، ف�ھ�و ال 56ص
یعي أن ھذا المكان لم یعد یسعھ، وم�ا 
علیھ اال ان یفكر بطریقة للخروج من 
بابھ الضیق، كما أنھ ال ی�ع�رف ل�م�اذا 

 .رجع بعد كل ھذه السنین
إن ھذا الصراع الداخل�ي أش�د قس�وة  

من الصراعات األخ�رى، ف�ق�د ی�ھ�ون 
األمر مع (میري)، إذ ھو ی�دري ان�ھ�ا 
تحبھ، وال ضیر أن یسمع منھا كلمات 
من مثل:" كان علیك أن تنظر باتج�اه 
المكان ال�ذي أن�ا ف�ی�ھ... اھ�م�ال�ك ل�ي 
جعلني أشبھ نفایة مرمیة عند ضری�ح 

ل�ك�ن�ھ ال یس�ت�ط�ی�ع  58مق�دس". ص
مواجھة ذاتھ الت�ي ك�ث�ی�ًرا م�ا ی�ھ�رب 
منھا ب�ات�ج�اه ال�خ�م�ر، وت�ذك�ر ب�ع�ض 
األغاني، كیما یستطیع ال�ت�م�رد ع�ل�ى 
ذاتھ، ومن ثم یستطیع أن ی�ب�وح ب�م�ا 
یقض مض�اج�ع�ھ" ج�ی�ب ال�ن�ص اب�ن 
ال��ك��ل��ب... إذا م��ا اح��ج��ي ب��ال��دی��ن 
والس�ی��اس�ة وال��ن�س��وان... ل��ع��د ب��ی��ش 

 65احجي بروح اجدادك". ص
وتتوالى لعبة الص�راع ف�ي ال�روای�ة، 
ل  وت��ح��والت الش��خ��ص��ی��ة، ف��ق��د ت��ح��وَّ
صدیقُھ (ن�اب�ل�ی�ون) ب�ق�درة ق�ادر إل�ى 
الشیخ (أحمد السعد)، ك�م�ا ان�ھ ص�ار 
مستش�ارا ل�ھ ح�ی�ن ع�اد ب�اح�ث�ا ع�ن 
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مشدودا إلى (نابلیون) ال�ذي ی�ع�رف�ھ، 
فیما لم یستطع ان ی�ك�ون م�ع (اح�م�د 
السعد) الذي ھو لم یرعِو أن یقوم بما 
تعارف علیھ ناب�ل�ی�ون م�ن أف�ع�ال، " 
أخذت ن�اب�ل�ی�ون إل�ى ص�دري، ت�ارًك�ا 
اح��م��د الس��ع��د ی��ت��وس��ل وح��دت��ھ". 

 183ص
وی��ب��دو أن ف��ك��رة الص��راع��ات ال��ت��ي 

ف�ی�ھ�ا   –أتخمت الروایة جعلتنا نل�م�ح 
صراًعا درامیا، وھو یستعرض آثام�ھ 
ل���ح���ظ���ة ال���ح���س���اب، ف���ي ح���وارات 
اع��ت��راف��ی��ة، ل��ع��ل��ھ��ا ت��دخ��ل ف��ي أدب 
االع�ت��راف؛ إذ یس��ت��ع�م��ل واح�دة م��ن 
تقانات الدرام�ا، وھ�ي ت�ق�ان�ة ال�ق�ط�ع 
التي عبر عنھا بـ (الصمت)، وھو م�ا 
�َل ت�ح�وًال ج�دی�ًدا ف�ي ك�ت�اب�ة ھ�ذه  شكَّ

  :الروایة، من مثل
 صمت"

صمتك اآلن ال یجدیك نفًعا... اآلن أن�ا 
اشاھد والرقیب، ولقد اع�ت�رف�ت ب�ك�لِّ 

  "...شيء
ویبدو أنھ وجد في ھذا األس�ل�وب م�ا  

یمكن أن یخلصھ من ورطة الحوارات 
ال��ق��ص��ی��رة ال��ت��ي ت��ن��س��ج��م م��ع ال��ف��ن 
الروائي والقصصي، في حین نجد أن 
الحواَر في الدراما والمسرحیة یم�ك�ن 
أن یطول ویتسع؛ ألنَّ االح�داَث ك�لَّ�ھ�ا 
م�رت�ب��ط�ةٌ ب�ھ، ف�ھ��و ج��زٌء م��ن ب��ن�ی��ِة 
المسرحیِة أو الدرام�ا أن�ف�س�ھ�م�ا؛ ان 

 .الحوار ھو كل المسرحیة
ومثل ذلك الملمح الدرام�ي ی�م�ك�ن أن 
نجده في الورقیات ال�ث�الث ال�ق�ادم�ة، 
حین یتبادل االدوار مع حامل الس�ج�ل 
الذي یصل إلى نتیجة مؤداھا: " مث�ل 
ھ��ذا ال ی��ح��ق ل��ن��ا م��ح��اس��ب��ت��ھ" ص 

،كم�ا ت�ظ�ھ�ر ف�ي ال�روای�ة ب�ع�ُض 37
سمات اللغة العرفانیة، وال سی�م�ا ف�ي 
المقاطع ال�ت�ي ت�ظ�ھ�ر ف�ی�ھ�ا(م�ی�ري) 
المسیحیة، التي أش�رن�ا إل�ى ب�ع�ض�ھ�ا 

  :فیما تقدم، وتكاد تكون شعًرا
 إیاك وان تحني رأسك

ظل مثل نخلة ال تنك�س�ر واص�ن�ع م�ن 
یدیك جناحین لتحلق بھم�ا إل�ى ح�ی�ث 

 تشاء
 ال تغسل وجھك بغیر عسل االبتسام،

وامنح عینیك ضوء االشتھاءات الت�ي 
ی��م��ك��ن ان ت��ن��س��ج خ��ی��وط��ھ��ا ح��ول 
غموضك الباعث على الس�ؤال، ای�اك 
والص�م�ت ع�ن��د خ��رائ�ب اإلج�اب��ات". 

 70ص
إن ما یمكُن اإلشارة إل�ی�ِھ أنَّ ال�راوي 
وایةَ كثیًرا من األفك�ار ال�ت�ي  َن الرَّ ضمَّ
تقترب من مراف�ئ ال�ف�ل�س�ف�ة، وك�أنَّ�ھ 
یرید أن یستعرض ثقافت�ھ ال�ف�ل�س�ف�ی�ة 
والحیاتیة مما یج�ع�ل ال�روای�ة روای�ة 
تفیض باألفكار والثقافات الم�خ�ت�ل�ف�ة، 
لكنھا في النھایة یش�ع�ر ب�إزاء ب�م�ل�ٍل 
كبیر، والروایة ال ت�ت�ح�م�ل م�ث�ل ھ�ذه 
الحوارات الطویلة، والنف�س ال�ط�وی�ل 
ف�ي اس�ت��ع�راض ك��لِّ ث�ق��اف�ة ال��راوي، 
ویمكن أن تجد مثل تلك الحوارات في 
حواره مع میري، وغیر ذلك. ی�ن�ظ�ر: 

13 ،14 
كما یمكن أن نجد كثیًرا من التداعیات 
ما كانت ألن تأخذ مكانًا ف�ي ال�روای�ة، 
لوال شغف الراوي في ال�وق�وف ع�ن�د 
كلِّ صغیرٍة وكبیرٍة، یستذكرھا ل�ح�ظ�ة 

السرد، وھو ما أثقل متنھا بأش�ی�اء ال 
ال ت�ق��دم ش��ی�ئً��ا ذا ق�ی��م�ة إل�ى ع�م��وم 

 .أحداث الروایة وبنیتھا
وی��م��ك��ن أن نش��ی��ر ھ��ن��ا إل��ى س��رده 
ل��ح��ك��ای��ة ن��اب��ل��ی��ون وم��ج��ی��ئ��ھ ع��ل��ى 
الحصان، وقد أقحمھا في السرد قحًما 

 18غیر ذي جدوى. ینظر:
وی��أت��ي ك��لُّ ھ��ذا االس��ت��ط��راد، لش��يء 

كان قد أشار لھ بعد ص�ف�ح�ات   واحٍد،
عدة، ف�ح�واه أال ی�ب�رأ ال�ح�ص�ان م�ن 
تاریخ ال�دم ال�ذي ی�ح�اول أن ی�ل�ح�ق�ھ 
ب�ال��ت��اری��خ ال��ع��رب�ي" ذاك��رة ال��خ��ی��ول 
حذرة، وھي تشمُّ روائ�َح ال�م�وِت م�ن 

واظن أنَّ�ھ م�م�ك�نً�ا أن  22بعید". ص
یكتفي بسطوٍر قلیلة للوصول إلى تل�ك 

 .النتیجة التي یرید أن یصل إلیھا
كما أن كثیًرا ما یك�رر ب�ع�ض األف�ك�ار 
وأن كانت بألفاظ مختلفة، من مثل: " 
مالي أراك وحیدة وت�غ�ادر إل�ى ح�ی�ث 

 23تفرُّ بك األمواج". ص
، كما یمكن ان نشیر إلى ان ل�غ�ت�ھ ل�م 
تسلم من االنشائیة التي ھیمنت ع�ل�ى 
كثیر من مفاصلھا، فھو یسمح لنفس�ھ 
ان تنداح في مجموع من االنھ�ی�االت، 
لكنھا ت�ث�ق�ل م�ت�ن ال�روای�ة، وتص�ی�ب 

 .القارئ بالملل والغثیان
مثل أنك ممثل بارع، ... الت�م�ث�ل ھ�ب�ة 
ربانیة یراد من خاللھا تجسید معارف 
الخیر والشر، ح�اول أن ت�ت�ع�م�ق ف�ي 

وغ�ی�ر 70فھم ما تصبو إل�ی�ھ..." ص
 .ذلك

 
وبعد فأن الرویة تحك�ي قص�ة ض�ی�اع 
الھ�وی�ة ال�ت�ي ی�ع�ی�ش�ھ�ا ال�ب�ط�ل ق�ب�ل 
خروجھ مھزوًم�ا م�ن ات�ون ال�ح�رب، 
وبعد عودتھ، فبقي متشظي ال�ھ�وی�ة، 
فھو ك�ث�ی�ًرا م�ا یس�أل أَم�ھُ " ح�ج�ی�ة 

 94یرحم االبوج لویش جبتین�ي" ص
فلم یستط�ع أن یش�ك�ل اس�م�ا ل�ھ ف�ي 
الغربة، ولم یس�ت�ط�ع أن یض�ع ق�دم�ھ 
على الدرب" ما ك�ن�ا ن�ع�رف ال�درب، 

 ."ثمة الكثیر من الدروب الموحشة
ویظل ھذا الھ�اج�س ی�الح�ق�ھ ف�ي ك�لِّ 
صفحات حیاتھ، ففي ال�غ�رب�ة ل�م ی�ره 
نفسھ اال بمرآة میري " مجرد ك�وم�ة 
نفایات مرمیة في ظل شجرة ال تنتمي 

، وأنھ ح�ت�ى ح�ی�ن ع�اد 93إلیھ" ص
فلم یجد ما یشد من عضده ویقف إل�ى 
جانبھ، فابن میري ال یقلُّ لوما لھ م�ن 
امھ: ل�ی�س ث�م�ة داع لس�ك�وت�ي، ألن 
یعرف انھ أخطأ حین ترك أمي تص�ب 
عذابات روحھا عند مذبح الكنی�س�ة". 

 97ص
وكجزء من التشرذم الذي ھو ع�ل�ی�ھ، 
فھو ال ی�دري إن ع�اد ھ�ل ی�ج�د ك�ل 
شيء على مای�رام" أع�ود إل�ى ای�ن؟ 
ومن یضمن لي ان س�أج�د ك�ل ش�يء 

 99على ما تركتھ..." ص 
ولھذا فإن الخوف تملكھ، " خائف اال 

 99أجد شیئًا مما تركت". ص
والشعور بالذنب یالحقھ أی�ن�م�ا ح�طَّ" 
كان علیك أن ت�ت�رج�ل.. ل�ك�ن�ك ج�ب�ان 
ھ���ج���رت ك���ل م���ا ی���ك���ون روح���ك 

 105الطریة..." ص
واضح جًدا انھ لم یخِف س�ب�بً�ا م�ھ�ًم�ا 
جعلھ یتخلى عن ھویتھ األول�ى، ف�ق�د 
تخلى عن جوریة، وم�ی�ري، وأش�ی�اء 
أخ��رى، أم��ال ف��ي ان یص��ن��ع ھ��وی��ة 

جدیدة لھ، لكنھ فرط بك�ل ذل�ك، ف�ف�ق�د 
 .كلَّ شيٍء: الھویة والحیاة مًعا

ووسط ذلك الضیاع فھو ی�ج�د ن�ف�س�ھ 
في وسط ثنائ�ی�ة (ال�ھ�ن�ا/ وال�ھ�ن�اك)، 
حتى على صعید المرأة، " انثى الھن�ا 

 105ال تشبھ االنثى الھناك" ص
بین میري، وكاتری�ن، وع�ل�ى ال�رغ�م 
من اختالف نظرتھ إل�ی�ھ�م�ا، ن�ج�ده ال 
یرى اال في كاترین متعة السری�ر" ال 
تفقھ كاترین من أمري شیئًا واض�ًح�ا، 
كل ما ترغب بھ، احتفاًال شرقیَّا خارج 

 110مألوف األزمنة".
لذا فشلت في تكوینھ، وھ�و م�ا ع�ب�ر 
عنھ بأنھ" ساح م�ث�ل ط�اس�ة م�اء". 

كم�ا أن م�ی�ري، فش�ل�ت ھ�ي 111ص
األخرى في ت�ح�ق�ی�ق م�آرب ال�م�ك�وث 

 .بین یدیھ
 

فقد وجَد في غی�اِب (م�ی�ري) ھ�زی�م�ةً 
لھ، وضیاًعا، وھو ما جعل�ھ م�رُھ�ونً�ا 
السترجاعات كثیرة، تكاد تكون إعادة 
ع��رض ل��ك��لِّ ل��ح��ظ��ات ح��ی��ات��ھ، ع��ب��ر 
بوابات لم تستط�ع م�غ�ادرت�ھ�ا، ول�ع�ل 
(م��ی��ري) ك��ان��ت واح��دة م��ن ھ��ذه 
البوابات التي غادرھا حقیق�ة؛ ل�ك�ن�ھ�ا 
ا تزل تسیطر على تفكیره، وحی�ات�ھ  لمَّ
كلھا،" حلٌم واح�ٌد م�ع أن�ث�ى واح�دة، 
حین ضاع ھربت أعماق�ي إل�ى خض�ِم 
ھذا التیھ الذي ی�م�ن�ح�ن�ي س�ع�اٍت م�ن 

، ك�م�ا 124التَّذكر واالسترجاع". ص
أن ضیاعھا بال�ن�س�ب�ة ل�ھ ھ�و خ�رس 
تام، مثلما غیاب م�الم�ح ج�وری�ة، ق�د 
أص��اب��ھ ب��ال��ج��ن��ون، وش��ت��ى م��ا ب��ی��ن 
الخرس، وھو مرض، قد ی�ف�ق�دك أداة 
مھمة من أدوات التواصل، وال�ج�ن�ون 
الذي یُذھب بعقل االنسان، ویُفقده ك�لَّ 
ح��واس��ھ، ف��ھ��و یَ��ب��ص��ر وال ی��ب��ص��ر، 
ویَسمع وال یس�م�ع، ویَش�م وال یش�م، 
ویَتذوق ال یتذوق، وھكذا فھو ع�اط�ٌل 

 .ومعطٌَّل في الوقِت نفِسھ
 

لقد أص�ب�ح�ت (م�ی�ري) ھ�وی�ة، ف�ھ�ي 
ال�وح��ی�دة ال�ت��ي ب�ق��ی�ت ن��ح�اف��ظ ع��ل��ى 
وجودھا وحیاتھا، تمارس حیاتھا كما 
تشاء" وحدھا م�ی�ري ك�ان�ت عص�ی�ة 
على الحضور، وظ�ل�ت ت�رف�ض رغ�م 
ص��اص  ت��غ��یِّ��ر األم��ك��ن��ة، وغ��ی��اب ال��رَّ
وانطمار الشظایا، لم أَر م�ث�ل�ھ�ا أن�ث�ى 
تحتضن العناَد وال ترید رمیھ من أجِل 

". ص  129الفرار إليَّ
ویبدو أنھ في نھای�ات ذل�ك ق�د وص�ل 
إلى نتیجة مفادھا: انھ وجد في میري 
خالصا لھ، إذ لم یتوان في ان یعت�رف 
وھو بین یدي كات�ری�ن ال ی�م�ك�ن أليِّ 
امرأة أن تح�لَّ م�ح�لَّ (م�ی�ري) س�وى 

 (میري) نفسھا. ص
، وربما تشاء الصدف ان ت�ك�ون 147

میري منقذة لح�ی�ات�ھ ل�ح�ظ�ة وق�وع�ھ 
بین مجموعة مس�ل�ح�ی�ن، وھ�و ی�ھ�م 

 .بالرجوع إلى بیتھ األول
ومھا ح�اول ف�ي ت�أس�ی�س ح�ی�ات�ھ     

الجدیدة رجع (بخفي حنین)، فمازالت 
تلك المعادلة القدیمة تس�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ، 
أع��ن��ي م��ع��ادل��ة: (م��ی��ري/ ج��وری��ة، 
ومیري/ كاترین، وال�داخ�ل/ ال�خ�ارج، 
والحرب/ السلم، والش�رق /ال�غ�رب)، 
وغیرھا من الثنائ�ی�ات ال�ت�ي رس�خ�ت 
غیاب الھویة عنده، ومن ثم لم یت�واَن 

من القول" ال شيء یشدني إلى ف�راغ 
 125اسمھ الوطن". 

وتتفاقم إشكالیة الھ�وی�ة أك�ث�ر ل�دی�ھ، 
فھو حین یح�اول ال�ت�ف�ك�ی�ر ب�ال�ع�ودة، 
وتترائ لھ صورة ال�ب�ل�د وق�د دم�رت�ھ 
ال��ح��روب وھ��و مش��روع الھ��ت��زازات 
أخرى" فكرة العودة سی�دي ت�ؤرق�ن�ي 
كثیًرا.. ما الذي یمكن أن أج�ده ھ�ن�اك 
وك��ل ش��يء دم��رت��ھ ال��ح��روب، م��اذا 
یمكن أن أج�د، وك�ل م�ا أنص�ت إل�ی�ھ 

  152یبشر بدمارات قادمة" 
والضیاع الحقی�ق�ي ال�ذي وص�ل إل�ی�ھ 
البطل ھو حین ھمَّ بالرجوِع باحثًا عن 
فرص فقد وجد (میري) قد تغـ�ـ�ی�رت، 

ھیكل عظ�م�ي   و(جوریة) تحولت إلى
منخور، والوطن الذي غادره، ما عاد 
یعني لھ ش�ی�ئً�ا، ف�ق�د ام�ت�ألت ق�ح�ف�ة 
رأسھ بأوطان شتَّى. وصدیقھ نابلیون 
ت��ح��ول إل��ى الش��ی��خ أح��م��د الس��ع��د 

، مثلما ھو ت�غ�یَّ�ر، إذ ص�ار 158ینظر
یتحدث مثلھم عن است�غ�الل ال�ف�رص. 
إنَّ التحول الذي صارت إلیھ شخصی�ة 
(ناب�ل�ی�ون) یُ�ع�د م�ل�ح�ًم�ا درام�یًّ�ا ف�ي 
ال��روای��ة، وھ��و یش��ی��ر إل��ى أم��ری��ن 
مھمین: األول أنَّھ ك�ی�ف ل�إلنس�ان أن 
ی���ت���ح���وَل ب���م���ث���ل ت���ل���ك ال���ط���ری���ق���ة 
الدراماتیكیة، تبًعا لتحوالٍت س�ی�اس�ی�ٍة 
معینة، فھو تقيٌّ وورٌع حینً�ا، وآخ�ُر: 
إنَّھ ال ی�ت�وان�ى ف�ي ال�وق�وف ف�ي ف�خ 
الرذیلة، مع (ك�ات�ری�ن) واآلخ�ر: ھ�و 
ادانةُ َمن تستر بلباس الدین، ومن ث�م 
ھو إدانة للحقبة الس�ی�اس�ی�ة ال�ح�ال�ی�ة 
التي انتجت ھكذا شخصیات م�ت�ل�ون�ة، 
ومن جھة أخرى، یلمح بطرٍف خ�ف�يٍّ 
إلى ان ال�دور ال�خ�ط�ی�ر ال�ت�ي ی�م�ك�ن 
ت��ن��ھ��ض ب��ھ (ك��ات��ری��ن) ف��ي ال��ع��ھ��د 
السیاسي الجدید، فمع انھا ال تعدو أن 
تكون امرأة لی�ل. ول�ع�ل األخ�ط�ر م�ن 
ذلك كلِّھ، أنھ یصور لنا حالة الس�ق�وط 
الخطیر الذي وصل إلى البطل، فك�ی�ف 
یسرُد لنا، وھو الراوي المش�ارك، م�ا 
دار بین (أحم�د الس�ع�د) و(ك�ات�ری�ن)، 
ومن ثم لقائھما مًع�ا. ل�ك�ن ھ�ذا ی�دل�ُل 
عن ح�ال�ة الض�ی�اع وال�ت�ش�ظ�ي ال�ت�ي 
وصل إلیھ الس�ع�د(ن�اب�ل�ی�ون) س�اب�قً�ا، 
فمن یكون بال ھویة ی�م�ك�ن أن ی�ق�ب�َل 
بإِي دوٍر في ال�ح�ی�اة. وال�ط�ری�ف أن�ھ 
یعترُف ب�أن�ھ ی�ع�رف ع�الق�ة ك�ات�ری�ن 
ب��أح��م��د الس��ع��د: س��اف��ل ... رأی��ت��ك 
تخونني... رأیتك تح�رض�ھ�ا م�ن أج�ل 

 208الخالص مني" ص
 

وبعد فھو یرید أن یقوَل أنَّ ك�لَّ ش�يء 
في الدنیا ھو مع�رض ل�الھ�ت�زاز، ف�ال 
ش��يَء ب��اٍق ع��ل��ى ح��ال��ھ، ف��اإلنس��اُن 
واالمكنةُ، واالزمنةُ كلُّھا معرضةٌ إل�ى 
التغییر، ول�ی�س االم�ر ی�ت�ع�ل�ق ب�ف�رد 
بذاتھ، وھ�و م�ا ع�ب�ر ع�ن�ھ ب�ال�ق�ول: 
انكسرت كل اللوحات التي احتفظ ب�ھ�ا 
طوال تلك السنوات التي علمتن�ي، أن 
لیس ثمة جدوى، لیس ثمة من معن�ى 
ألفكار كنا نعتبرھا مقدسة". ك�م�ا ان�ھ 
یؤكد ما قالھ في م�وض�ع آخ�ر، ح�ی�ن 
ت��ح��دث ع��ن ال��ف��رق ب��ی��ن الش��رق��ي 
والغربي، فقد أشار إلى الغرب�ي ح�ی�ن 
یأتي بلًدا فإنھ ال یغتم الفرصة ویروح 
ی��ع��م��ل ب��م��ا ی��م��ك��ن��ھ ال��ع��م��ل، ول��ع��ل 
التجسس واحد من االعمال التي یقوم 

بھا، فھا ھ�ي ك�ات�ری�ن ت�ق�وم ب�إف�راغ 
البالد من تأریخھا، (الذي نعرفھ فیم�ا 

ب�ع�د أن  189بعد انھا یھ�ودی�ة) ص 
التفت حول (أحمد الس�ع�د/ ن�اب�ل�ی�ون) 
سابقًا. ویتبعھ سقوطٌ آخُر غیر متوقع 
ع��ن��دم��ا ی��ع��رف م��ك��ائ��د (ك��اث��ری��ن) 
وتعاملھا م�ع (اح�م�د الس�ع�د)، ح�ی�ن 
یصارحھا بما یعرف، وس�ك�وت�ھ ع�م�ا 
تعملھ: حقِق لي ما أرغب، ولك الح�ق 
ب�ن�ب�ش ھ�ذه ال�ب�الد ك�ل�ھ�ا، ون�ق�ل م�ا 
ترغبین دون أن یعترض علیك احٌد". 

 189ص
والطریف أنَّ الراوي كان ع�اًم�دا ألن 
یجعل (احمد السعد) م�ط�ی�ة ل�ك�ات�ری�ن 
لتحصل من خاللھ ع�ل�ى اآلث�ار ال�ت�ي 
یھزأ بتسمیتھا تاریًخا، وكأنھ یرید أن 
یدفع عن ن�ف�س�ھ اإلدان�ة، ف�ث�م�ة م�ن 
یشاركھ في الخیانة، فكالھما البطل و
(احمد السعد) الذي ج�رده م�ن ك�ل�م�ة 
الشیخ، یقومان بالفعل نفسھ، ول�ی�س 

 202ھو وحده. ص
لقد تفاقمت قضیة ضیاع الھویة لدیھ  

في مشھد وقوعھ بین یدي مسلحی�ن، 
وھم یسألون ع�ن ھ�وی�ت�ھ، وھ�و ب�ال 
اسم وھویة، ولم یبق امام�ھ ل�إلث�ب�ات 
ھوی�ت�ھ س�وى (ج�وری�ة)، و(م�ی�ري) 
التي أضحت شیئًا مھمًال مرك�ونً�ا ف�ي 
الذاكرة. ولذلك لم ی�ب�ق ام�ام�ھ اال ان 
ی��ع��ود م��ن ح��ی��ث اب��ت��دأ " تس��ب��ق��ن��ا 

 ."اللحظات، وتوھمنا االزمان
ثمة في الروایة ما یشیر بش�ك�ل ع�ام  

إلى وجود أزمة داخلیة یعیشھا البط�ل 
في منفاه، فھو یجُد فیِھ مكانًا آمنًا ق�د 
آواه م��ن ال��ح��روب واالس��ت��ب��داد، ف��ي 
حین لیس عنده ما ی�ق�دم�ھ ل�ھ س�وى 
مغامرات اللذة والحیاة. وشتان ب�ی�ن�ھ 
وبین اآلخر الذي ی�أت�ي ل�ی�ب�ح�ث ع�ن 
أشیاء أكثر نفًعا وأھمیة ل�ھ ول�ب�ل�ده" 
نحن نأتي لن�م�ارس ال�دع�ارة ... ھ�ذا 
ھو الفرق... أنتم لتكشف�وا ت�واری�خ�ن�ا 
اآلج��ری��ة، وس��ری��ة م��ل��وك��ن��ا. ودھ��اء 

  .131سیاستنا". ص
وی��م��ك��ن ان ن��ل��م��ح م��ث��ل ذل��ك، وھ��و 
یحاور كاترین، وی�ت�ح�دث م�ع�ھ�ا ع�ن 
سذاجة بعض الطقوس الت�ي ت�م�ارس 
ف��ي ھ��ن��اك ف��ي الش��رق، ك��اال غ��ان��ي 
الساذجة التي تردد في الح�ف�الت وم�ا 
إل��ى ذل��ك. وھ��و أم��ر ت��ن��ب��ھ��ت ل��ھ 
(كاترین)، حین قالت لھ: طلب�ت م�ن�ك 
أن تغ�ن�ي ف�أخ�ذت�ن�ي إل�ى ل�ب أح�زان 
الشرق الذي ھجرتھ بحثًا عن م�ع�ان�ي 

 154لوجودك". 
 

ولم یترك لنا الراوي المشارك ل�ح�ظ�ةً 
للت�ع�اط�ف م�ع�ھ، ح�ت�ى وھ�و یص�فِّ�ي 
حسابھ مع نابل�ی�ون أو اح�م�د الس�ع�د 
الذي اتفق مع كاترین ضده، وم�ن ث�م 
خیانتھ، فقد نجده یتھكُم ع�ل�ى ك�لِّ م�ا 
یحیُل على ھویٍة وطن�ی�ٍة أو م�ح�ل�ی�ٍة، 
ولعل سكائر سومر تحیُل على ال�روح 
العراق�ی�ة: " أص�اب�ن�ي ال�ح�ن�ی�ن إل�ى 
سیكارة سومر حارة تث�ی�ر الس�ع�ال". 
أو ح��ت��ى ل��ح��ظ��ة وق��وع��ھ ب��ی��ن ی��دي 

 .مسلحین یرتدون السواد
وأخیرا یمكن القول إن ھ�ذه ال�روای�ة 
تمثل نقلة نوعی�ة ف�ي م�ن�ج�ز ش�وق�ي 
كریم الروائي، إذ استطاع ان یت�ج�اوز 

  .نفسھ: لغةً، ورؤًى وبناءً 
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زادت كثافة، س�رع�ة ال�ت�ی�ارات ال�ب�اردة 
 .القادمة من المحیط

ك��أن فص��ل ال��رب��ی��ع أق��وى م��ن فص��ل 
 :الشتاء

 ! ..ثقیل وبارد أیضا
**** 

تنفّسُت طویال. ألّول مّرة أشعر بك�ّل ھ�ذا 
اإلمتالء. الشارع یكاد یخلو من ال�م�ارة، 
ربما دفع بھم البرد القارص إل�ى م�ك�ان 

 .أدفأ
تساءلُت، وأنا أتأّكد من ساعة معصمي. 

 !..السادسة مساًءا
بدت لي الشرفة أكثر علًوا من الم�ع�ت�اد، 
حین رمقُت حبیبین متعانقین ف�ي زاوی�ة 
من الشارع یبحثون عن سیارة أجرة. ال 
أدري ما الذي ذّك�رن�ي ب�أغ�ن�ی�ة ق�دی�م�ة 
لفیروز ال أتذكر إال مقطعھ�ا األول ال�ذي 

فّي كلما ساف�ر أس�م�ري ب�ع�ی�دا   یستیقط
 :ووحیدا

ی��ا ط��ی��ر ال��دن��ي... س��ل��م ل��ي ع��ل��ى (
 )..الحبایب

مدینة "بورتو" البرتغالیة ال تشب�ھ ف�ي 
شيء م�دی�ن�ة "م�ای�ورك�ا" االس�ب�ان�ی�ة. 
"بورتو" بقدر شغفي وحبي لھا م�دی�ن�ة 
یخیفني محیطھا وم�رف�ئ�ھ�ا وم�غ�ام�رات 
أسمري وحیدا ب�ق�ارب�ھ وس�ط ال�م�ح�ی�ط 

 .واألمواج العاتیة
مدینة "مای�ورك�ا"، آم�ن�ة نس�ب�ی�ا رغ�م 
ق��رب م��ط��ارھ��ا ال��دول��ي، ال��ذي ل��م ی��ع��د 
أسمري یحبّھ نھائیا من كثرة س�ف�ری�ات�ھ 

 ..الدائمة
اص��ب��ح دائ��م الش��ك��وى، وك��ل أم��ن��ی��ات��ھ 

 :اضحى یختصرھا
 المجنونة  غادة-
 سریر دافئ- 
 نبیذ فاحش -
 قارب في المحیط -

استمر ھطل المطر بغ�زارة ط�وال ث�الث 
ساعات على نحو أحسست�ھُ ك�أن�ھ ن�ذی�ر 
اقتراب ساعة القیامة. ولم ی�ك�ن یُس�م�ع 
منّي إالّ تمتمات دعاء وھمھمات تسبی�ح 
تسابق بقایا رائحة الح�ّم�ص ال�م�س�ل�وق 
من الطنجرة المركونة على نار خ�اف�ت�ة، 
والتي طبخھا أسمري منذ ی�وم�ی�ن ق�ب�ل 

 .سفره بالقارب وحیًدا، داخل المحیط
طوال نحو ساعتین، بینما كانت القش�رة 
الخارجیة ل�ح�بّ�ة ال�ح�ّم�ص ت�ل�ی�ن ع�ل�ى 
ال�ن��ار، ل��ت�ط��رى ِم��َن ال�داخ��ل. ھ��ذا ب��ع��د 

غ��ط��س��ھ��ا ف��ي ال��م��اء م��ن��ذ مس��اء   أن
لیوم الغذ ال�ذي أض�ح�ى وع�دا   األمس،

ثابتًا لوجبة حمص شھیّة لمغامراتھ ف�ي 
 .مجاھیل المحیط

أو باألحرى، بات الُحّمص بمنزلة ساعة 
توقیت للبحارة كّل ما اشتّد بھم ال�ج�وع. 
ومن صرامة اإللتزام فاإلنتظ�ام ب�م�وع�د 
وجبات الطعام والمحدودة بنوعیّتھا، أْن 
صارت رزم�ان�ة أی�ام األس�ب�وع ت�ت�ع�یّ�ن 
بحسب تالوین الرائ�ح�ة ال�م�ن�ب�ع�ث�ة م�ن 

 :قارب المطبخ
الخمیس ع�دس، األرب�ع�اء ف�اص�ول�ی�اء، 
الثالثاء، االثنین، االحد، السبت، الجمعة 
وجبات غری�ب�ة داخ�ل م�ع�ل�ب�ات ج�اھ�زة 
للتحضیر وت�ث�ی�ر ت�ك�ھ�ن�ات ك�ث�ی�رة ع�ن 

 ..مكوناتھا او جودتھا
ل��ك��ن��ھ ال��ب��ح��ر وال��ج��وع: ال��م��ت��ح��ك��م��ان 
الرئیسیان ف�ي اإلخ�ت�ی�ار، ول�ربّ�م�ا ك�ان 
محتاًجا إلى مثل تلك األحاجي م�ع األك�ل 
تحدیدا، لتقطی�ع ال�وق�ت داخ�ل ال�م�رك�ب 
ب��ی��ن االس��ت��م��ت��اع ب��ال��وح��دة والص��ب��ر 
والت�ح�م�ل وم�ح�اول�ة اس�ت�ع�م�ال قص�ب�ة 
الصید، علّھا تمنح بعض األكل الس�ری�ع 
للطبخ.. فمعظم األسم�اك یص�ع�ب ع�ل�ی�ھ 
ش�واءھ��ا أو ق�ل��یَ�ھ��ا.. ف��م�ط��ب�خ ال�ق��ارب 
صغیر وقوان�ی�ن اإلب�ح�ار ص�ارم�ة ع�ن�د 
األوربیین.. ال یسمح بإشعال النیران إال 
على الموقد من قنینة غاز مرّخص�ة، أو 
مصیرك: عقوبة قاسیة أو كارثة حری�ق 

 ..مباغثة
 

شوپان على الجھاز وأنغامھ الص�ادح�ة. 
عّجل باسترخائي. حرضني على ال�ت�م�دد 
فوق األریكة الجلدیة الح�م�راء. ن�غ�م�ات 
البیانو كأنھا طالعة م�ن ن�ب�ض األرض. 
األصابع المحروقة الت�ي ل�م ت�ع�د ق�ادرة 
ل اح�ت�راق�ھ�ا إل�ى م�ا  على العزف، ت�ح�وِّ

 .یشبھ زّخات مطر في البیانو
 :أولى الكلمات تأتي عفویة

  ..المطر -
یداي متشابكتان فوف بط�ن�ي، وش�ع�ري 

 .فوضوي على الوسادة
داخ��ل ش��ق��ت��ي، ات��خ��ذت، أن��ا وزوج��ي، 
غرفة كمكتبة، نقضي فیھا معظم أوقت�ن�ا 
المنزلیة: كتب، مجالت، تلفاز، لوح�ات، 
أباجورة ومكتب بك�رس�ّي ج�ل�دي ض�خ�م 
متح�رك وم�زھ�ری�ات ح�ب�ق م�وض�وع�ة 

 .بعنایة في الزوایا
فوق المك�ت�ب، ص�ورة م�ك�بّ�رة ل�زوج�ي 
(عفوا أسمري، ھكذا أحبب�ت أن أن�ادی�ھ 
منذ لقائنا ذات عام من تسعینیات الق�رن 
الماضي على جنب�ات ك�ورن�ی�ش م�دی�ن�ة 
طرطوس في س�وری�ا). ك�ان�ت ص�ورت�ھ 
بلحیة على ھ�ی�ئ�ة م�ف�ك�ر. أن�ظ�ر إل�ی�ھ�ا 

 .مطوال بنوع من اإلفتنان

ص���ورة أس���م���ري ت���ذّك���رن���ي بص���ورة 
"فروید" وأولى الحصص في الت�ح�ل�ی�ل 
النفسي بجامع�ة الس�رب�ون ال�ف�رنس�ی�ة: 
ال��ك��ت��اب��ة ال��ن��ف��س��ی��ة.. اآلت��ار ال��ن��ف��س��ی��ة 
للكات�ب.. ال�ال�ش�ع�ور.. اإلی�ح�اء.. ع�ق�دة 
أودی���ب.. زم���ن ال���ح���ك���ي وظ���روف 
ال��ن��ص��وص.. الص��ور ال��م��س��ت��ن��ب��ط��ة 

 ..والمستوحاة.. السرد.. المتن
 :أتساءل

لماذا یبدو ف�ي الص�ورة أس�م�ري م�ث�ل -
راھب دنیوي واضح ال ی�رت�دي مس�وًح�ا 
سوداء وال ی�رس�ل ع�ظ�ات�ھ ع�ن ال�ج�ن�ة 
والنار كما في قّداس اسب�وع�ي؟ ول�م�اذا 
احترقت أصابع شوپان لكي تمنحنا فرح 

  الرحیل إلى األعماق؟
أخالھُ، ب�ج�ان�ب�ي ج�الس�ا ع�ل�ى ك�رس�ی�ھ 
الدّراج، وصوتھ یدغدغني ویتسرب إلى 
كل مسامي. استشعر عطره الفاحش من 
صورت�ھ. ی�خ�ت�رق�ن�ي ھ�م�س�ھ وبص�وت�ھ 

 :الخفیض
 تحبّین المطر..؟ -

 !..یسألني
تنثال النغمات. شوپان ح�زی�ن ب�ق�در م�ا 

 :یبعث الفرح في األعماق
 ..نعم أحب المطر.. لكن -

  .أجیب
 لكن .. ماذا حبیبتي؟ -
أحب المط�ر وأن�ا ب�ی�ن ذراع�ی�َك.. وال  -

أحبھ وأنت بین أمواج المحیط العات�ی�ة.. 
 تُرى ھل أنت بخیر؟

صمت فاقع، یخترق ملكوت الش�ق�ة، إال 
 ..من ایقاعات شوپان المنفعلة كحالي

أنظر في وجھ أسمري ال�م�رك�ون داخ�ل 
 :اطار الصورة

محاید كالطبیع�ة وع�م�ی�ق ك�ال�م�ج�ھ�ول، 
 ..وواضح كاللذة

استرجع ذكریاتي ال�ق�ری�ب�ة، ح�ی�ن ك�ان 
یقودني بسیارتھ إلى الجامعة، في أول�ى 
س��ن��وات��ي ف��ي ال��دی��ار ال��ف��رنس��ی��ة، وأن��ا 
ال��ھ��ارب��ة م��ن الش��رق ال��م��ت��س��خ ب��ع��د 
اغتصاب وحشي، إلى الجامعة ف�ي ی�وم 
ماطر، وكان شرطھ الوحید ل�ل�زواج ب�ي 
أن أُكّمل تعلیمي وأن ال أتوقف عن طلب 
العلم إال وأنا على مشارف القبر أصارع 

 .الغیب
كلم�ا ج�اء ل�زی�ارت�ي م�رة ف�ي الش�ھ�ر، 
قاطعا مسافة ط�ائ�رة م�ن ال�م�غ�رب إل�ى 

ال�م�س�اف�ة  -م�ع�ي-فرنس�ا، ك�ان ی�ق�ط�ع 
الفاصلة بین مسكننا في الدائرة التاسعة 
والثالثون نحو حرم المؤسسة الجامعی�ة 

 .في ھدوء
 :أناولھ شریط كاسیت وتصدح األغنیة

La neige tombe.... 
Tu ne viendra pa ce soir... 

 ..الثلج یتساقط (
 لن تأتي ھذا المساء..).

أحبُّ بّحة "س�ال�ف�ات�ور أدام�و" ك�ث�ی�را. 
أحسُّ في صوتھ م�ل�ح ال�ب�ّح�ار وغ�روب 
الشمس فوق الغاب�ات. أض�رُب أس�م�ري 

 :على كتفھ. أشركھُ في فرح األغنیة
ھیا حبیبي.. غنّي معي.. ھیّ�ا.. ب�ل�ی�ز..  -

 ..(أرجوك)
أح�بُّ ض��ح�ك��ت�ھ ال�ب��س�ی��ط�ة وت�ع��ل�ی��ق�ات��ھ 

 :الرعناء
آه.. ی�ا م�ج�ن�ون�ة.. ھ�ل ی�م�ك�ن ل�ل�ق�رد  -

 ..العجوز أن یُغني!؟
ونض��ح��ُك م��ًع��ا، ح��ت��ى ع��ن��دم��ا ی��ق��ول 

 :""سالفاتور أدامو
Et mon coeur s'habille en 

noir.. 
 (..وقلبي یرتدي االسود )

أنزُل من السیّارة وال أفتح مظلّتي. أترُك 
المطر یراقص شعري، نادًرا ما أح�ب�ب�ُت 
حضور حصص األدب العربي وھو ب�ی�ن 
دف��ت��ي "ب��اری��س" األح��الم واألض��واء 
واللوحات الراق�ی�ة.. وع�ط�ور الس�ی�دات 

 ..المخملیات
تذّكرت ذات حصة عندما سمعُت األستاذ 
المحاضر المس�ت�ع�رب ی�رّدُد أب�ی�اتً�ا م�ن 
قص��ی��دة لش��اع��ر ع��راق��ي ظ��ل ع��ال��ق��ا 
بذاكرتي، اسمھ السیّاب، وب�دأت أت�ق�رب 
من اللغ�ة ال�ع�رب�ی�ة وآداب�ھ�ا ف�ي خ�ج�ل 
ودمي ینتمي إلى تلك البقاع في الش�رق 
المنھار بكثرة اللعن�ات واألدی�ان ووف�رة 
األموال وكثرة ال�ج�ھ�ل. ح�ت�ى أض�ح�ی�ت 
أتبرأ من جذاذة نسبي ح�ی�ن ن�زل�ت أول 
م��رة ض��ی��ف��ةً وع��روس��ة ع��ل��ى م��دی��ن��ة 
"ب��اری��س" م��ن أج��ل ش��ھ��ر ال��م��ت��ع��ة 
والجن�س م�ع ذاك ال�غ�ری�ب ال�ق�ادم م�ن 
بوابة البح�ر األب�ی�ض ال�م�ت�وس�ط، وك�ل 
مالمحھ تأسرني للمجھول وال�ق�ف�ز ع�ن 
األعراف والھروب ل�ل�ب�ح�ث ع�ن ج�ن�ات 
أخرى، تقیني "جنة" سوریا التي مشي 

 ..هللا على أرضھا

اندھشُت من قدرة شاعر عراقي، یسك�ن 
الجن�وب الص�ح�راوي ال�ق�ف�ر، أن یص�ل 
شعره إلى عمق المطر ال�ط�ب�ی�ع�ي وال�ى 
أرض األح��الم وی��ت��ح��رر م��ن "ش��ع��ر" 
مغلول ب�ك�ث�رة األح�ك�ام وال�ق�واع�د ك�م�ا 

 ..""الجنة
أج�ُد الش��لّ��ة م��ن رف�اق��ي ف��ي ان��ت��ظ��اري 
ب��ال��ردھ��ة ال��ط��وی��ل��ة ال��ت��ي ت��وج��د ف��ی��ھ��ا 
القماطر الحدیدیة المرصوص�ة ب�ال�ك�ت�ب 
والمراجع، وحیث دوالی�ب�ن�ا وأغ�راض�ن�ا 
الدراسیة في استقبالن�ا. یض�ح�ك�ون م�ن 
ھیئتي المبلّل�ة وع�ط�ر ال�ع�ش�ق ال�ب�ادي 

  .على وجھي وخصالتي
أسرُع إلى المرح�اض وأنّش�ُف ش�ع�ري. 
تبدأ الحصص في تمام الثام�ن�ة ص�ب�اًح�ا 

 .بالضبظ
 ...أعشقھ عبر النافذة. مطري أناااااااا

أتماھى بھ. أحّل زخاتھ. أتسرب ع�م�ی�قً�ا 
في األتربة والجذور، وأالم�ُس انس�ی�اب 

 .الحیاة
ف��ي اس��ت��راح��ة ال��ع��اش��رة، ن��ذھ��ب إل��ى 
الكافی�ت�ری�ا. ن�ھ�روُل ك�ي ال نُض�یّ�ع أیّ�ة 
ث��ان��ی��ة. نُ��خ��رج ع��ل��ب "ال��م��ال��ب��ور" و 
"الوینستون" من حق�ائ�ب�ن�ا الص�غ�ی�رة، 

 .ونُدّخُن بشراھة
أنا وخوان�ی�ت�ا وای�زاب�ی�ل وم�ارغ�وری�ت. 
یجلس الشباب أمامنا مزھّوین بفت�ّوت�ھ�م 
وأوشامھم الیانع�ة وس�ب�ق�ھ�م ال�ذك�وري 
التاریخي، وھم یضحكون من ط�ری�ق�ت�ن�ا 
األنثویة في التدخین، إأل أني كنت دائمة 
الشرود في عشقي وصورت�ھ ال�م�ت�دل�ی�ة 
من سل�س�ل�ة ط�وی�ل�ة ح�ول ع�ن�ق�ي ال�ى 
أخ��دود ن��ھ��دي، وك��أن��ي أق��ول ل��ھ وھ��و 

 :غائب عنّي
استمع یا أسمري لنبضات قلبي.. ف�ل�ن  -

 ..یأخذھا غیرَك.. ودائما
یرجع الصمت مّرة أخرى م�ث�ل ال�ب�دای�ة 
األولى. بیني وبین العالم بی�ان�و ش�وپ�ان 
وصورة أسمري ونق�رات ال�م�ط�ر ع�ل�ى 
زجاج النافذة. بقدر ما أغرق في أقص�ى 

ب�داخ�ل�ي، ب�ق�در م�ا أش�م رائ�ح�ة   نقطة
اإلحتراق ف�ي ی�دْي ع�ازف یص�ّر ع�ل�ى 
اإلحتفال والفرح. اسمُع صوت أسم�ري، 

 :كأنھ یأتي من ال مكان
أك��م��ل��ي ح��ب��ی��ب��ت��ي.. ل��م��اذا تُ��ح��ب��ی��ن��ن��ي  -

 وتستحضریني دائًما..!؟
 ...تغیب الصورة

الشرخ الذي بدأ ببیانو ش�وپ�ان وق�ادن�ي 
إلى المطر وشلّة جامعة السربون وأزقة 
"باریس" الع�ش�ق، ی�ت�وق�ف ك�ل ش�يء 
فجأة أمام�ي، ك�لّ�م�ا ج�ل�س�ُت أدّخ�ُن ف�ي 
الكاف�ی�ت�ری�ا، وأن�ا أداع�ب ص�ورت�ك ف�ي 

 .السلسلة
ال أجدَك، إالّ وأصابعي تتلّم�س ص�ورت�ك 

 .على نغمات دقات قلبي
ف��ي أع��م��اق��ي ص��خ��رة ص��ل��ب��ة اص��ط��دم 
الشرخ بھا، ولم یكمل خ�طً�ھ ال�ج�راح�ي. 

 :أسمعك في داخلي تقول
ال تطفئي سیجارتِك أیتھا ال�م�ج�ن�ون�ة..  -

  ..واصلي التدخین
أنظر ح�ول�ي. واس�ت�رج�ع ذك�ری�ات�ي ف�ي 
مدینة طرطوس السوریة، حیث غرف�ت�ي 
ذات الفوضى الجمی�ل�ة، اس�ت�ل�ق�ي ع�ل�ى 

 ...ظھري فوق السریر
ماما في الصالة الفسیحة تتابع ف�ی�ل�م�ھ�ا 

  :المصري المفضل
أبي فوق الشج�رة" ح�ی�ث ی�خ�ت�ط�ف�ھ�ا "

بطل الفیلم وتبدأ دائّما في احتساب ع�دد 
القبالت والبوس�ات ال�ت�س�ع وال�ت�س�ع�ون 
وكان على ع�ج�ّل وال�ت�ي أع�ط�اھ�ا ع�ب�د 
الحلیم حافظ لحب�ی�ب�ت�ھ وح�ت�ى اس�ت�ط�اع 

 ..الفوز بقلبھا وبكیانھا
بینما بابا في مكتبتھ یجلس تحت ل�وح�ة 
معلقة على الحائط وإطارھا ذھبي غلی�ظ 
ُكتَب علیھا: " ولست علیھم بمسی�ط�ر" 
ول��وح��ة أخ��رى أم��ام��ھ ُخ��طّ ع��ل��ی��ھ��ا: 
"وخلقناكم شعوبا وقبائال لت�ت�ع�ارف�وا"، 
كم�ا ك�ان ال ی�م�ّل ف�ي ق�راءة خ�ط�اب�ات 
"غ���ف���ل���ق" وع���ن���ت���ری���ات أس���اط���ی���ر 
"الفاتحین" األوائل في بلدان أخرى من 
أجل إكراھھم على اعتناق الدین الج�دی�د 

 ..تحت حوافر األحصنة وصلیل السیوف
كنُت أحسُّ ھدوًءا فسی�ًح�ا ع�ل�ى م�ق�اس 
بیتنا الصغی�ر وط�ی�ف أس�م�ري ف�ي ك�ل 

  ..أركانھ، رغم رفضھم الزواج بكَ 
لھذا كلّما اختلیت ب�َك، ك�م�ا ال�ك�اف�ی�ت�ری�ا 
أحسسّت أنَك سیجارتي وأنَك أوسع م�ن 

 !.عالم مسكننا "السعید" والمنفتح
خوان�ی�ت�ا ت�دّخ�ُن ف�ي حض�ن م�ات�ی�وس، 
وایزابیل وشارلي منخرطان في قب�ل�ة ال 
تنتھي. م�ارغ�وری�ت وج�ورج ی�ت�ب�ادالن 
ك��أس��ي ق��ھ��وت��ھ��م��ا ب��ك��ّل عش��ق. أن��ا 
وص��ورت��ك نش��از. أرس��ل دخ��ان��ي ف��ي 
وجھَك، لكنَك ترفع ابتسامة عی�ن�ی�َك ف�ي 

وج��ھ��ي. حض��ورَك مس��ت��ف��ّز ف��ي ھ��دوء 
صورتَك. ك�ّل ال�ك�اف�ی�ت�ی�ری�ا غ�ارق�ة ف�ي 
دقائق عشقیّة تُ�ح�س�ب ب�ال�ث�وان�ي، وأن�ا 

 .ذاھلة في عالم طیفكَ 
المط�ر وح�ده ك�ان ح�ل�ی�ًم�ا ب�ي. أس�م�ع 
صوتَك كما أس�م�ع أن�ف�اس�ي اآلن، وأن�ا 
أمام صورتك التي تضعني ف�ي ع�ال�م ال 
یلیق بي أن أك�ون ف�ی�ھ. ان�ت�ب�ھ�ت وأن�ا 
أرسل دوائر دخاني نحو صورتَك، أن�ن�ي 
أن��ا ال��ت��ي أض��ع��َك ف��ي ع��ال��م م��ت��ع��ال ال 

  .یستحق إال أن تشاركني فیھ
من أریكتي الطویلة بشقّتي ع�ل�ى ض�ف�ة 
الغربة والصدف�ة ال�ج�م�ی�ل�ة، "ب�ورت�و" 
البرتغالیة ال�غ�ج�ری�ة ال�ع�ائ�م�ة ف�ي رذاذ 
مط�ر أم�واج ال�م�ح�ی�ط األط�ل�س�ي. أط�ّل 
علیھ. أطل عل�ى ال�ذاك�رة. ی�ن�ف�ت�ح ث�ق�ب 
الماضي، وی�واص�ل خ�طُّ الش�رخ س�ی�َرهُ 
من كلمة "مطر" إلى كھوف�ي ال�غ�ائ�رة. 
بین رشفة قھوة وشفطة سیجارة، أق�ول 

 :لھ بفرنسیّة مستفّزة
Alors le vieux est pudique... 

 ھیا أیھا العجوز المتواضع..)(
یرفع عینیھ نحوي. ال یأتیني ان�ف�ع�ال أو 
رّد فعل. تمضي ھنیھة قبل أن یق�ول ل�ي 

 :بكّل ھدوء
C'est sympa de ta  part.. 

 ).. نعتِك لطیف(
رواقیّتھ قاتلة كحب مستح�ی�ل. ال یش�ب�ھ 

 .المتصّوفة، بل ھو رواقيّ 
الصوفّي یقط�ر ش�وقً�ا وعش�قً�ا وخ�م�رة 
إل��ھ��یّ��ة. ی��ق��ض��ي ع��م��ره م��ن��ج��دبً��ا ن��ح��و 
محبوب كوني غامض یحّل في ج�بّ�ب�ت�ھ، 
ویبدع شعًرا دراماتیكیّ�ا، ألن�ھ ب�ق�در م�ا 
یبحث عن المثال اإللھي المفقود، ب�ق�در 

 .ما یكون شعره جسدیًّا وشھوانیّا
أّما الرواقّي، فیضع العالم بین ق�وس�ی�ن، 
ویعلّق أحكامھ، ویستكین إلى حال�ة م�ن 
الرضا واإلنسجام مع الع�ال�م، ألنّ�ھ قَ�بِ�ل 
بالعالم كما ھو، بكّل م�ا ف�ی�ھ م�ن م�وت 
وحی�اة وم�آٍس وأم�راض، ال تس�ت�ط�ی�ع 

 ..الذات تغییرھا وال التعبیر عنھا
أسمري رواقیّا. نظرات�ھ ب�اردة ول�ك�نّ�ھ�ا 
عمیقة، وحركات جسمھ رصینة ولكنّ�ھ�ا 
مدمرة. كلماتھ قصیرة ومخت�ص�رة م�ث�ل 

 ..تلغراف نعي
أّما أنا، فصوفیّ�ة ش�ھ�وان�یّ�ة وف�ردان�یّ�ة. 
دوًما مأخوذة بما یقولھ لنا أستاذ الثقافة 
العربیّة عن المتصّوفة م�ن خ�الل ك�ت�ب 
ال���م���س���ت���ش���رق ال���ف���رنس���ي "ل���وي 
م��اس��ی��ن��ی��ون"، خص��وًص��ا ك��ت��اب��ھ ع��ن 
متصّوف تراج�ی�دي إس�م�ھ "ال�ح�الج". 

 :ودًما كان یدھشني بیتھ الشعري القدیم
 ..للناس حّج، ولي حّج إلى سكني

تُ��ھ��دى األض��اح��ي، وأُھ��دي م��ھ��ج��ت��ي 
 ..ودمي

فھُ كما أشتھي  :لكنّي كنُت أحرِّ
 ..للناس حّج، ولي حّج إلى أسمري

تُ��ھ��دى األض��اح��ي، وأُھ��دی��ھ ش��ھ��وت��ي 
 ..وفمي

ق��ّررُت أن أغ��زو أس��م��ري ال��م��غ��رب��ي 
 :بثالثیّتي المدّمرة

 ..جسدي.. شھوتي.. فمي
المطر حلیف�ي.. عش�ق�ي الس�ّري. ل�ك�نّ�ھ 
یصبح مطًرا إنسانیّا وأنثویّا ف�ي أغ�ن�ی�ة 

 "جاك بریل"، عندما یقول
Ne me quitte pas 
Je t'offrirai des perlres de 
pluie 

 ..ال تھُجرني(
 )..سأھدیَك جواھر المطر

أغیّر مكاني، وأجلس ف�ي حض�ن�ھ ع�ل�ى 
الكرسّي الّدارج. ألقي خصالتي الم�ب�ل�ل�ة 

وجھ�ھ، وأمس�ك ی�دی�ھ، ث�م أتّ�ك�ئ   على
 :على كتفھ وأنا أرّدُد أمامھ

 
 ..سأجعلَك تحّج إلى جسدي-

 ..سأھدیَك شھوتي
 ..سأمنحَك فمي

ال أترك لھ مجاال للكالم. أتسلل بأظاف�ري 
الرقیقة نحو صدره المزّغب، ویعبث ھو 
في نھدّي الصغیرتین كنقطتین، وأص�ع�د 

 .نحو شفتیھ
كان الفراش لذیذا ودافئا؛ وك�ان ق�د م�ّر 
على غیابھ أكثر من اسبوع واالمطار ال 
تكاد تنقطع، یومیا. ألول م�رة أنس�ى أن 
أتأّكد من غ�ل�ق األب�واب، ول�م أط�ل م�ن 
الشرفة أیضا ألتأّكد من أّن الُشقّة ك�ان�ت 
محروسة كما یجب من القمر والض�ب�اب 
وع��ب��ق ذك��ری��ات��ن��ا ف��ي ھ��ات��ھ ال��م��دی��ن��ة 

 ..الُصدفة
منتصف اللیل.. ثم تبعتھ ساعة أخ�رى.. 

 ..وساعة ثالثة
تذكرت أخر لیلة ج�م�ع�ت�ن�ا، داخ�ل وح�ل 
الحب حین لم أترك مس�اح�ة واح�دة ف�ي 

جسده لم أمسحھا بشفتي، وك�أنّ�ي ك�ن�ُت 
أداوي جراحات قدیمة. كلّما نظ�رُت إل�ى 
عینیھ، لمحُت نوًرا غریبًا وجم�ی�الً، ھ�و 
نفُسھ النور ال�ذي رأی�ت�ھُ ف�ي أول ل�ق�اء 
بینن�ا وج�ّرن�ي ن�ح�و ال�دھش�ة واق�ت�ح�ام 
المجھول لم أتحّكم ف�ی�ھ وأغض�ب�ُت أّم�ي 
وعائلتي وكل أعراف سوری�ا ال�دف�ی�ن�ة.. 
حین أطلقُت ال�ع�ن�ان ل�ج�ن�ون�ي ال�ع�م�ی�ق 

 ..وتورثي عن المألوف
تأملتھُ بعینین مفتوحتین ك�أن�ي أری�د أن 
أحفظ كل تفاصیلھ. كان�ت ب�ي ش�ھ�وة ال 
تُضاھي لكي أسرق من عمره أیّة لمس�ة 
وأیّة قبلة أو أیّ�ة ح�رك�ة ھ�ارب�ة، ح�ت�ى 

 .أصغرھا
عندما أغمض أسمري عینیھ ألول م�رة 
منذ أن نزل من قاربھ لینام ق�ل�ی�الً، ك�ان 
قد مسح كّل عالمات الب�راءة وال�ع�ذری�ة 

 .عن جسدي
كنُت أرى في عینیھ عط�ًش�ا ك�ب�ی�ًرا إل�ى 
الحیاة. أذھلْتھُ شفافیّتي وجمالي كشع�اع 

 ...مغسول بمیاه األمطار الصیفیة
��ا م��ث��ل غ��ی��م��ة  وك��ان ھ��و ع��اش��قً��ا ھّشً

 ..بیضاء
من فرط الِخفّة كنا بال جسد، وأص�ب�ح�ن�ا 
أخّف من روح ھاربة لكائ�ن�ی�ن ب�ال اس�م 
وال ھویة وال ظ�ل وال وط�ن وال ت�اری�خ 

 ..مغلول
 :في أولى ساعات الفجر، غمغمتُ 

 أینَك اآلن یا ُعمري ؟ -
أخ��ال ص��وت��ھ وج��واب��ھ ك��دائ��م��ا وب��وق��ع 

 :ھمسھ الفاني
في مكاٍن ما.. في دمِك.. ف�ي جس�دِك..  -

 ..في روحي.. وبین لمساتِك حبیبتي
أشعر بَك.. أنَت ھنا، حیث ال ق�ّوة ف�ي  -

الدنیا تطالَُك حبیبي.. خ�لّ�ی�ْك.. ال ت�ب�ت�ع�د 
عنّي كثیًرا. لو فقط تدري كم أنا مشتاق�ة 

 !إلیَك، وجوعانة منكَ 
ثم أغمضُت عیني كطفلة، انطفأت ش�ی�ئً�ا 
فشیئًا في دفء الفراش وع�ل�ى ض�ف�اف 

 :عطره، وأنا أغمغم
 ..ال تتركني حبیبي -
وااا... المجنونة.. كیف ب�دي أت�رك�ك..  -

 وأنا بین یدیِك؟
أغمضت عیني من ج�دی�د ع�ل�ى س�ع�ادة 
غامرة شبیھة ب�ل�ح�ظ�ة ال�ح�ی�اة األول�ى، 
وتركت الل�ی�ل�ة تس�ت�م�ر أك�ث�ر، وتس�رُق 
جزًءا من النھار الذي بدأ یع�ل�ن وج�وده 

 .من وراء الستائر الخفیفة
 ..رأیُت فجًرا أو حلًما، ال أعرف بدقّة

رأیت طیف أسم�ري وھ�و ی�ق�وم ع�اریًّ�ا 
من السریر، ویسحب الستائ�ر ال�خ�ش�ن�ة 
فوق الخفیفة لتعید الظلم�ة إل�ى ال�غ�رف�ة 

 .من جدید
بلمسٍة واحدٍة عادت ال�ل�ی�ل�ة ال�م�اض�ی�ة، 
بكل حذافیرھا.. لیلة یمسح فیھا بشفتی�ھ 

 ..كل مساحات جسدي وروحي
تكّومُت كالسراب في حضنھ في وضعیّ�ة 
الجنین، أبحث عن دفء مسروق، ربّم�ا 

 ..للمرة األخیرة
ترى ھل قدُر روح�ي دائ�م�ا أن ت�ت�ح�م�ل 

 تبعات السفر والغربة..!؟
 !!..تبا لي

یوقظ�ن�ي ج�رس ال�ب�اب م�ن ص�وفّ�ی�ت�ي 
الشھ�وان�یّ�ة. اھ�رول ف�زع�ا ع�ن ال�ب�اب 
ودقات ال�ج�رس ت�زداد ض�ج�ی�ج�ا. اف�ت�ح 
الباب والذعر یسیطر على كامل وجھي. 
اصطدم بوجھ جارتي الحیزبون الغجریة 
وال��دم��وع ت��ن��ھ��م��ر ش��الال ع��ل��ى خ��ّدھ��ا 

  :المتجعد
 خیر.. مابِك..؟ -

بلكنتي القشتالیة سألتھا وأنا أربط حزام 
فس��ت��ان��ي ال��ل��ی��ل��ي وك��ل ب��ی��اض جس��دي 

 یسابقني للخارج
المطر ك�ث�ی�ر.. وق�ط�ت�ي ال أع�رف أی�ن -

ھي..؟ ارج�وِك س�اع�دی�ن�ي ف�ي ال�ب�ح�ث 
 !عنھا

تشللُت في مكاني، وأنا ال�ت�ي ال ت�ع�رف 
من أی�ن س�ت�ب�دأ ال�ب�ح�ث ع�ن أس�م�رھ�ا 

 !وھاتھ العجوز كل حیاتھا حیوان
 ھل بحثي جیدا داخل منزلِك؟ -
نعم .. ھي في الخارج عالقة في مك�ان  -

ما.. قطتي متعودة على الحضور س�اع�ة 
  ..األكل

مسكت شعري ن�ات�ف�ة ب�ق�وة، ع�ل�ى ھ�ذا 
القوم الذي یختصر الحیاة في الوحدة أو 
العیش مع حیوان أل�ی�ف. وأن�ا ال�دائ�خ�ة 
بین ثقافتین مت�ن�اقض�ت�ی�ن وب�ی�ن ول�ھ�ي 
وعشقي بأسمري الذي ل�م ی�ت�رك ش�ی�ئ�ا 
ف��ي ال��ح��ی��اة وإال وأھ��داه ل��ي س��ع��ادةً 

 ..وتعویًضا عن شرقنا المتسخ
وما العمل اآلن سی�دت�ي، واألم�ط�ار ال  -

 تساعد أحدا للخروج للبحث عن قطتِك؟
قلُت كمحاولة أخیرة ألتخلص م�ن ھ�ات�ھ 

 الورطة الجاثمة عليّ 
تعالي معي لشقتي.. واط�ل�ب�ي ش�رط�ة  -

النجدة.. وناولیني سماعة الھات�ف ل�ك�ي 
 ..أحدثتھم

ابتسمت في خاطري بخبث ج�ام�ح. وأن�ا 
أتأسف عن ح�ی�وان�ات ب�ل�دي، ب�ل ح�ت�ى 

 :على أناسھ.. قلت في خاطري
م��ت��ى س��ی��ت��ن��ف��س ال��م��ش��ارق��ة ھ��واء  -

 الحریة؟
كانت مقولة جان بول سارتر إنجیل غیر 

 :مقّدس
اإلنسان محكوم علیھ بال�ح�ریّ�ة.. م�ھ�م�ا 

 ..طال الزمن
وك��ان��ت ح��ری��ت��ي إخ��ت��ی��ارا وإب��داع��ا 
وع�ق��الن�ی��ةً.. ح��ی�ن ھ�رب��ُت م��ن الش��رق 

 !..المتسخ
ولم ولن أندم علیھا.. رغم قساوة صقیع 

 .الغربة وتیارات الحنین الجارفة
إن��دھش��ُت وأن��ا أدخ��ل ش��ق��ة ال��ع��ج��وز. 
صورتھا باأللوان الزیتیّة عل�ى ال�ج�دار. 
لیست ص�ورة ب�ل ل�وح�ة ألن�ث�ى ت�ح�م�ل 
سیجارة وتنظر بجانبْي عینیھا، وتبتس�م 
بكّل اللغ�ات وب�ك�ل أل�ف�ة. ف�ی�م�ا ت�ت�ن�اث�ر 

 .خصالتھا المتشابكة في خلفیة اللوحة
مس��ح��ُت ب��ع��ی��ن��ي ال��ب��ھ��و والص��ال��ون��ی��ن 
والمطبخ المنفتح علیھا، وأنا أرّكُب رقم 
ھاتف شرطة النج�دة، ال أج�د ف�ی�ھ�م م�ا 

 :یدّل على عقیدتھا
ال الشمعدان المقّوس، وال نجمة داوود، 
وال أسفار العھد القدیم، وال تیھ ال�ی�ھ�ود 
ف��ي ص��ح��راء س��ی��ن��اء، وال الص��ل��ی��ب 
المعقوف، وال دموع مری�م، وال ص�ورة 
ك�ر  الطفل في الم�ھ�د، وال آی�ات م�ن ال�ذِّ
ال��م��س��روق، وال ش��ع��ارات اإلع��ج��از 
ال�ب�الغ�ي وال س�ج��ادة ص�الة وال ح�ج��ر 
تیمم... كل ما كان صور لوحات ل�ل�ح�ی�اة 

 !..وللطبیعة وللحیوان
شقة أنیقة في بس�اط�ت�ھ�ا وع�ت�ی�ق�ة م�ن 
خالل نوعیّ�ة ال�خ�ش�ب ال�م�س�ت�ع�م�ل ف�ي 
الكراسي وال�خ�زان�ة والص�وف�ة ودوالب 
المطبخ. خشب أرز أصیل، لكن ب�ل�م�س�ة 

 .برتغالیة تعود إلى القرن الخامس عشر
استودعتھا برقة وحنان. وما كدت أفت�ح 
باب شقتھا ح�ت�ى ج�ائ�ن�ي ص�وت "ج�و 

 :"داسان
 Et si tu n'existe pas...  

 )..(و إْن لم تكنْ 
یأتي عمیقًا وحنونً�ا وداف�قً�ا. وأن�ا أن�زل 
بتثاقل ملحوظ أدراج الس�ل�م ف�ي ات�ج�اه 
شقتي.. أحبُّ كثیًرا "جو داسان". لكنّ�ي 
وجدُت فیھ ما جعلني أمكر مع أس�م�ري، 

 :فتذكرُت حوارا سابقا بیننا
 !..طبًعا تحّب جو داسان ألنھ فرنسي -

یسبقني إلى مكري وألن أسمري واضح 
كالینابیع وھ�ادئ ك�الص�ی�ادی�ن، ف�ھ�و ال 

 :یخفي أفكاره
یھ�ودي..؟ ھ�ذا م�ا ت�ری�دی�ن ق�ول�ھ ی�ا  -

 غادة؟
 ..أتكلّف ابتسامة حرجة. وال أجد جوابًا

اخطو باتجاه باب الشقة ع�ل�ى ال�ردھ�ة، 
 :"ویأتي صوت "جو داسان

Dis-moi pourqoui 
j'existerais... 

 (قْل لماذا سأكون..؟)
وتضیع أسئ�ل�ة ال�ع�ق�ی�دة ع�ل�ى م�ح�ارق 
الجسد، فجأة حی�ن دل�ف�ت ب�اب ش�ق�ت�ي، 
ووجدت أسمري مح�م�الًّ ب�ب�اق�ة أورك�ی�د 
وغ�ادی��ن��ا وی��داه م��ب�س��وط��ت��ان كص��ل��ی��ب 
وابتس�ام�ت�ھ وع�ط�ره اآلس�ر یس�ب�ق�ون�ھ 
ن��ح��وي. ك��ان ف��ي ع��ی��ن��ی��ھ ص��خ��ب 

في زغب ذقنھ المھمل موسیق�ى   الكالم،
الحضور، وعلى شفتیھ ارھاصات لحظة 

 :عشق حرجة
 ..احبِك.. اشتقُت لِك حبیبتي-

خانتني الكلم�ات وش�ف�اھ�ي ت�م�س�ح ك�ل 
وجھھ ونھداي تدفع�ان ص�دره ل�ل�دخ�ول 

 ..أكثر وأكثر
أعتذر حبیب�ت�ي ع�ل�ى ال�ت�أخ�ی�ر وع�ل�ى -

 ..ھندامي المتسخ
كانت معھ زجاجة "سكوتش"، وضعھ�ا 
ع��ل���ال��ط��اول��ة ورف��ع��ن��ي م��ن خص��ري 
لألعلى. لم أن�ط�ق ب�ك�ل�م�ة واح�دة، ول�م 
أستحضر سوى م�ق�ط�ع أغ�ن�ی�ة ع�رب�ی�ة 

 :لمیادة الحناوي
 ..أنا كلي لك

وت��رك��ت ل��ھ ح��ری��ة ال��ت��ص��ّرف.. ب��دھ��اء 
محقّق محترف وفضول رجل دونجوان�ي 

 ..وعمق عاشق، اقتحمني بال مقدمات
في غرفة مكتبنا، الشبھ المظلمة إالّ م�ن 
ضوء أباجورة خافتة، ترك�ت�ھ ی�ت�ص�ّرف 
بكل حریّة. یفّك ردائي وأزرار ق�م�ی�ص�ي 
وحّمالتي، ویظھر جدعي العلوي ع�اریّ�ا 
تماًم�ا، ث�م ی�ف�ُك زر ب�ن�ط�ال�ي ویس�ح�ب 
السلسة إلى األسفل وبكلتي یدیھ، ی�دف�ع 
بنطال منامتي الالصق شیئا فشیئا ح�ت�ى 
قدمّي، ثم یمددني على األریكة الحم�راء 
الجلدیة، ویكمل سح�ب ال�ب�ن�ط�ال ب�رف�ق 
ویض�ع��ھ ف�وق ال��م��ك�ت��ب ق�رب ص��ورت��ھ 
المركونة كمھد. ینزع جواربي، ویت�م�دد 
ق��رب��ي. ع��اری��ة ت��م��اًم��ا إال م��ن ت��ب��ان��ي 
"الس��ی��ك��س��ي". ن��اول��ن��ي ك��أس م��ن 
"السكوتش" الفاخر بطعم الشوكوالط�ة 
وسیجارة شقراء، وقبل أن أط�ل�ب م�ن�ھ 
تغییر أغنیة "سالفاتو أدامو"، ی�أت�ی�ن�ي 

 :صوت إیدیث بیاف الجھوري والثوري
Non.. je ne regrette rien.. 

 )..(ال.. لن أندَم على شيء
 ..وكأنھا قرأت أفكاري

تأتیني رائحة جسده بمذاق عطر الرغبة 
والشھوة. أصعد فوقھ وأج�ّرده م�ن ك�ل 

 ..شيء.. وأبدأ الغرق
 ..المطر جمیل.. لكنّھ یؤدي الى الغرق
 ..وكنُت مفتونة بالمطر.. وبالغرق فیھ

 ر  ح
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أو حتى ع�ط�س�ة او أي ش�يء م�ن ھ�ذا      

القبیل, فلیست العطسة ھي الصدفة الوح�ی�دة 

التي تجعل الممثل ناجحا بل ك�ل م�ا یص�ادف�ھ 

اثناء اداءه ویعتبر حادثا تل�ق�ائ�ی�ا, ف�م�ث�ال ق�د 

یكون سقوط الدیكور او أي جھاز اض�اءة او 

حتى عثرة م�ن م�م�ث�ل اخ�ر ت�ط�رح�ھ ارض�ا 

بالصدفة, ھي الطریق إلى نجاح الممثل, م�ع 

انھا لم ترد في خطة االخراج بل یمكن الق�ول 

بناء على ذلك إن من الضروري إن ال ت�ك�ون 

وردت في خطة االخراج لتكون بھ�ذا ج�دی�رة 

بالتصنیف على انھ�ا ح�ادث�ا ت�ل�ق�ائ�ی�ا وب�ھ�ذا 

الشكل الذي ترد فیھ تكون بدون شك ال�داف�ع 

بالط�ب�ع الذي یدل الممثل على طریق النجاح, 

ان ھذه النصیحة او القانون االب�داع�ي ال�ذي 

سنھ ستانسالفسكي للممثل قد ورد في ك�ت�اب 

 إعداد الممثل لس�ت�انس�الفس�ك�ي ف�ي ال�ف�ص�ل

السادس عشر الذي ع�ن�وان�ھ ع�ن�د مش�ارف 

(إن  377العقل الباطن فیقول ف�ي الص�ف�ح�ة 

الممثل إذا استطاع إن یؤم�ن ح�ق�ا ب�ال�ح�ادث 

التلقائي أي الحادث الذي ل�م ی�رد ف�ي خ�ط�ة 

اإلخراج وان یستخ�دم�ھ ف�ي دوره ف�ان ھ�ذا 

سوف یساعده بال شك ألنھ سوف یھدیھ إلى 

 الطریق المؤدي إلى مشارف العقل الباطن.).
 

 

 

 

 

 

 

االغرب ھو إن ھذه الصدف�ة ت�ق�ود ال�م�م�ث�ل  

إلى مشارف صدفة اخرى, فالدلی�ل ع�ل�ى إن 

الع�ق�ل ال�ب�اط�ن م�رھ�ون ت�ف�ع�ی�ل�ھ ب�الص�دف�ة 

المس�م�اة ح�ادث�ا ت�ل�ق�ائ�ی�ا ال ی�رد ف�ي ك�ت�اب 

ستانسالفسكي الذي وبشكل ما یحدد ال�م�ك�ان 

الذي یندفع الیھ الم�م�ث�ل ن�ح�و ال�ن�ج�اح ب�ع�د 

الصدفة ف�ق�ط إل�ى مش�ارف ال�ع�ق�ل ال�ب�اط�ن, 

بالتالي إن الدخول إلى عقل الم�م�ث�ل ال�ب�اط�ن 

رھ�ن ب��ال�م��ج��ھ��ول, ح��ی��ث ی��م��ك��ن ال��ق��ول إن 

المج�ھ�ول ی�ؤدي إل�ى ال�م�ج�ھ�ول ف�ي ع�م�ل 

الم�م�ث�ل, م�ا دام ال�ع�ق�ل ال�ب�اط�ن ب�ح�د ذات�ھ 

مجھوال من ناحیة كونھ طریقا فعلی�ا ل�ن�ج�اح 

الممثل في اداء دوره ام ال, وبش�ك�ل ع�ام ال 

یمكن لستانسالفسكي إن یقف عند م�ع�ل�وم�ة 

م��ج��رب��ة ح��ت��ى م��ن ق��ب��ل��ھ واال ت��م ذك��رھ��ا 

كاستشھاد عملي, اال إن الصدف تلعب ال�دور 

في لعب الممثل الدور بنجاح ال اكث�ر, وب�ھ�ذا 

یكون فن التمثیل واقعا ت�ح�ت ظ�رف ص�دف�ة 

یتمسك بھا الممثل عسى ولعل إن ت�ق�وده ال 

إلى النجاح انما إلى اداء الدور ابتداءا, وھن�ا 

یؤكد مسعى ستانسالفسكي ھذا إن ال�ت�م�ث�ی�ل 

لیس التزام المم�ث�ل ب�ن�ص ال�م�ؤل�ف وخ�ط�ة 

ال��م��خ��رج ب��ل ھ��و اس��ھ��ل ب��ك��ث��ی��ر م��ن ھ��ذه 

التفاصیل التقنیة, إن ال�ت�م�ث�ی�ل ب�ح�د وص�ف�ھ 

لطرق تؤدي بالممثل الداء الدور بنج�اح ھ�و 

إن تكون رھنا بالمجھ�ول ول�ع�ل�ك ت�ج�د ف�ی�ھ 

عونا كبیرا, مع انھ لم یحدد م�اذا ح�ق�ق ھ�و 

بنفسھ او حتى احد ممثلیھ من اعضاء فرقتھ 

المسرحیة لما وصل اف�ت�راض�ا إل�ى مش�ارف 

العقل الباطن من خالل حادث ت�ل�ق�ائ�ي وك�أن 

یكون عطسة او عسر ھض�م او ح�ت�ى ن�وب�ة 

صرع او تمزق سروالھ امام الجمھ�ور, ھ�ذه 

كلھا مفات�ی�ح اب�واب ال�ع�ق�ل ال�ب�اط�ن, ع�ف�وا 

مشارف العقل الباطن, الذي یم�ك�ن إن ی�ق�ود 

      الممثل و اتقن استخدامھا إلى ال�ن�ج�اح.

إن الكارثة التي تمر على دراسة فن التمث�ی�ل 

ھي اعتبار ھذه القوانین االبداعیة المفترضة 

من قبل ستانسالفسكي وغیره من المسلمات 

التي یجب على من یتدارسھا ب�ح�ث�ی�ا ال�ق�ی�ام 

ب��االل��ت��زام ب��ھ��ا دون ال��ب��ح��ث ف��ي اول��وی��ات 

ومبادئ الحث ال�ع�ل�م�ي وال�ت�ي م�ن اك�ث�رھ�ا 

بدیھیة ھو عدم تقبل م�ع�ل�وم�ة دون ال�ب�ح�ث 

فیھا ولو منم نفس المصدر, واكاد اج�زم إن 

ال احد قد اورد ھذه المولة لس�ت�انس�الفس�ك�ي 

والتي بدورھا لیست مختبئة وال متخفیة ف�ي 

مصدر مجھول بل ھو الكت�اب ال�وح�ی�د ال�ذي 

یتفاخر بھ الباحثین كم�ص�در الل�ھ�ام ال�ك�ت�اب 

والمخرجین والممثلین والنقاد كلھم على ح�د 

سواء الب التمثیل وفنھ, وعلى ما ی�ب�دوا إن 

عدم مناقشة م�ث�ل ھ�ذه ال�م�ق�والت م�ن ذات 

المصدر االم واالب والجد ل�ف�ن ال�ت�م�ث�ی�ل ل�ھ 

اسباب اكادیمیة على رأس�ھ�ا ع�دم االط�اح�ة 

بما ورد من نتائج علمیة مفترضة بناء عل�ى 

ھذه المقدمات الال علمیة, مما ی�دل ع�ل�ى إن 

المجتمع االكادیمي انت�ق�ائ�ي م�ع إن ال�ب�ح�ث 

العلمي ال یمكن إن ی�ق�وم ع�ل�ى ال�م�س�ل�م�ات 

االن��ت��ق��ائ��ی��ة ح��ی��ث ال وراث��ة ف��ي ال��ب��ح��وث 

االكادیمیة, مع إن ھذا حاصل فعلی�ا وال�دل�ی�ل 

إن ستنسالفسكي حینما یرد كالقائ�د ال�ث�وري 

الفاتح لفن التمثیل ال تجد في م�ت�ن ال�ب�ح�وث 

االكادیمیة من ماستر ودك�ت�وراه أي م�ق�ول�ة 

تناقض ما یطرحھ حتى لو كان�ت م�ن لس�ان�ھ 

ھو بنفسھ, وھذا إن دل على شيء فلیس اقل 

من ضرورة الم�راج�ع�ة ل�ك�ل دراس�ة اوردت 

ستانسالفسكي بانتقائیة واظھرتھ غی�ر ق�اب�ل 

للنقاش بناء على دراسة من قب�ل�ھ�ا وق�ب�ل�ھ�ا 

وقبل التي قبلھا وكأنھا ورث اكادیم�ي ی�م�ت�د 

صالبتھ ال من اعادة المراجعة ب�ل م�ن ال�ك�م 

التراكمي, مع إن تكرار معلوم�ة ال ی�ج�ع�ل�ھ�ا 

 صحیحة إن لم تكن حقا.
 

 

 

 

 

 

 

   ا ا -2

الم یقل ستانسالفسكي في كتابھ فن ال�م�س�رح 

(بأنھ سعید باتخاذ مسرح موسكو الف�ن�ي م�ن 

طریقتھ منھجا للتمثیل على ایة حال وان ھ�ذا 

ھو ما یھمھ بالدرجة االول�ى), أي ان ی�ع�م�ل 

بشكل رسمي وتحت اشراف حكوم�ي رس�م�ي 

ومن تحتھ ممثلین بصفة م�وظ�ف�ی�ن ی�ت�ل�ق�ون 

اجورھم وھو, من الحكومة, بوص�ف�ھ�م ج�ھ�ة 

تابعة للحكومة, لقد ارتضى بذلك بل ان�ھ ك�ان 

ھدفھ على الدوام في ان یكون موظفا معت�م�دا 

لدى الحكومة, بل لم یلقي باال للفرق م�ا ب�ی�ن 

 الموظف والفنان.

 

في كتاب إعداد الممث�ل لس�ت�انس�الفس�ك�ي ف�ي 

الفصل األول من�ھ وت�ح�ت ع�ن�وان االم�ت�ح�ان 

یقول : (واس�ت�ی�ق�ظ�ت ف�ي  19األول الصفحة 

الصباح متأخرا ع�ن ع�ادت�ي وان�دف�ع�ت أب�دل 

ثیابي وأسرعت إلى المسرح وعن�دم�ا دخ�ل�ت 

حجرة التدریب حیث كان الجمیع في انتظاري 

وشعرت بإحراج شدید وقلت في غیر اكت�راث 

یبدوا إنني تأخرت قلیال), المشكلة ف�ي ق�راءة 

س��ت��انس��الفس��ك��ي ان��ھ��ا ت��ث��ی��ر ف��ي ال��ق��ارىء 

التساؤالت العدیدة ح�ول ك�ون�ھ ی�ق�ص�د ب�ھ�ذا 

السرد الروائي لحوادثھ الی�وم�ی�ة ان ی�ق�رب�ن�ا 

من عملیة یسمیھا اعداد الممثل ام انھ ی�ؤط�ر 

ذاتھ كفنان بھالة من القدسیة التي تلون سی�ر 

المشاھیر احیانا, أي ان الذي یتفحص فح�وى 

الواضح من السرد المذكور في ك�ت�اب اع�داد 

الممثل لیجد من الصعوبة في ت�ل�ق�ي تس�ل�س�ل 

واضح لفكرة تقود لتمرین یستطیع من خالل�ھ 

الممثل ان یكون معدا ف�ع�ال ك�م�ا ی�ط�ل�ب م�ن�ا 

الكتاب ان ن�ت�ق�ب�ل ع�ن�وان�ھ, اال ان ال�واض�ح 

الجلي من الت�ف�اص�ی�ل ال�ی�وم�ی�ة ال�م�م�ل�ة ھ�و 

ستانسالفسكي البطل ال�وح�ی�د ل�ھ�ذه ال�روای�ة 

ومن حولھ تلك الشخصیات ال�ھ�امش�ی�ة ال�ت�ي 

تصادفھ في رح�ل�ت�ھ م�ن ال�ظ�الم ال�ى ال�ن�ور, 

حیث ان والدة فكره تقودنا بكل ما ف�ی�ھ�ا م�ن 

تھویل الى عقد مقارنة مع والدة قصیدة شعر 

لشاعر یھیم في الصح�راء او ك�ات�ب ل�روای�ة 

یقضي تقلبات تألفھ لھا متخی�ال الش�خ�ص�ی�ات 

التي فیھا منھ ال�ك�ث�ی�ر, الن س�ت�انس�الفس�ك�ي 

ی��ق��ول ع��ل��ى لس��ان الش��خ��ص��ی��ات ال��م��ب��ھ��م��ة 

المذكورة في كتابھ اعداد الممثل ما یری�د ھ�و 

ان یقولھ وكأنھ یتحدث مع تلمیذ في م�درس�ة 

التمثیل جسد ھو شخصیتھ, ان ما ی�ح�دث ف�ي 

ھذا المقطع بالذات حیث وصل ستانسالفسكي 

الى المسرح مت�أخ�را ل�ھ�و خ�ی�ر م�ث�ال ع�ل�ى 

ضعف البنیة التي یستند علیھا ال�م�ث�ال ال�ذي 

یرید ستانسالفسكي ان یعطیھ للممثل وینتھي 

كما العادة بموعظة اخالقیة عن م�ا یس�م�ی�ھ�ا 

اخالق المسرح, ولعل القارىء لھذا ال�م�ق�ط�ع 

لیجد التناقض واضحا حی�ن�م�ا ی�ك�ون الخ�الق 

المسرح عالقة بالتأخیر عن حضور التم�ری�ن 

المسرحي اكثر مما یجب اخذه باالع�ت�ب�ار ف�ي 

تكوینھ عالقة واق�ع�ی�ة م�ع ال�ح�دث ال�روائ�ي 

المذك�ور, ك�ازدح�ام ال�م�رور ف�ي الش�ارع او 

حالة ال�ط�ق�س او غ�ی�رھ�ا, ول�ھ�ذا ن�ج�د م�ن 

الضروري عدم المرور كراما على كل ن�ق�ط�ة 

یسردھا ستانسالفسك�ي الن�ھ�ا ت�ق�ود ل�ك�ارث�ة 

یراد منھا اخ�ی�را ان ت�ك�ون ط�ری�ق�ة ف�ي ف�ن 

التمثیل, وف�ي الص�ف�ح�ة ذات�ھ�ا ك�ت�اب إع�داد 

الممثل لستانسالفسكي في الفصل األول م�ن�ھ 

 19وتحت عنوان االمت�ح�ان األول الص�ف�ح�ة 

یقول (عند ذلك ن�ظ�ر ال�ي رح�م�ان�وف ن�ظ�رة 

م�ا ن�وع ھ�ذا ال�ل�وم فیھا ما فیھا من الل�وم), 

بالضبط؟, فالعتب بین االص�دق�اء وارد وب�ی�ن 

االغراب یرتبط باتفاقیات ت�ع�ق�د ع�ل�ى اس�اس 

االلتزام بالتوقیت فیما ی�خ�ص ال�ح�ض�ور ف�ي 

الموعد الداء فعل وخ�دم�ة م�ا, وھ�ن�ا ی�ع�ت�ب�ر 

رح��م��ان��وف ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب��ال��ن��س��ب��ة 

لستانسالفسكي بالتالي ال یوجد ما یدعوا ال�ى 

اللوم اكثر مما ینبغي ان یستدعي ردود ف�ع�ل 

مالئمة للحدث كما ھي الحال عند أي ص�اح�ب 

عمل وعامل لدیھ, ھذا ان ك�ان ال�ح�ال ك�ذل�ك 

لكنا نفھم من ستانسالفسكي ان العالقة ف�ی�م�ا 

بینھ ورحمانوف فیھا من االبوة  اكثر ما فیھا 

من العمل, وھذا ان دل فقلی�ل م�ا ی�ؤش�ر ال�ى 

كون ھكذا اج�ت�م�اع ل�ھ�و ق�ائ�م ع�ل�ى اس�اس 

عاطفي ابعد مما یوحي بھ ستانسالفسكي م�ن 

ن�ظ�ام ی�ج�ب االل�ت�زام ب�ھ ل�ی�ؤدي ال�ى اع��داد 

الممثل كما الطالب في مواجھة امت�ح�ان�ھ م�ن 

خالل االلتزام بوقت الدرس, فھنا ھ�ھ�و ل�ی�س 

بطالب وال ھ�ذا ب�درس ب�ل اق�رب ال�ى ش�يء 

متناقض قد یكون تعبیره عنھ فیما یل�ي دل�ی�ل 

ذات التناقض, یقول رحمانوف ف�ي الص�ف�ح�ة 

19  : 

(ان الممثل لیس اقل من الجندي ف�ي وج�وب 

خضوعھ لنظام كانھ من حدید), حینم�ا ی�ك�ون 

الممثل جندیا خاضعا ل�ن�ظ�ام ب�ھ�ذه الص�رام�ة 

الحدیدیة التي یتبناھا ست�انس�الفس�ك�ي ب�غ�ض 

النظر عن لقصد ال�ذي ی�ب�دوا داع�ی�ا الل�ت�زام 

الممثل بمواعید عملھ, لكن حینما یتح�ق�ق م�ا 

یؤدي بالممثل لیتصف بما یمیز الج�ن�دي ع�ن 

الممثل او غیره, فسیكون لدینا انسان خاض�ع 

لنظام محدد, ول�ی�س م�ن الس�ھ�ل ات�ب�اع ھ�ذا 

النظام على خشب�ة ال�م�س�رح ح�ی�ن�م�ا ی�واج�ھ 

الم�م�ث�ل ج�م�ھ�ورا م�خ�ت�ل�ف�ا ف�ي ك�ل ع�رض 

مسرحي, ولو كان الق�ص�د ان ی�ت�ح�دد ال�ت�زام 

الممثل بالجندي وقت حض�ور ال�ت�م�ری�ن�ات ال 

غیر, أي االلتزام بالوقت فقط, فالجندي ل�ی�س 

ملتزما بالوقت النھ ملتزم, بل الن الوقت عن�د 

الجندي غیر الوقت عند الممثل, وھنا ی�ت�ض�ح 

عدم اتخاذ ستانسالفسكي لخ�ص�وص�ی�ة ع�م�ل 

الممثل دل�ی�ال ل�م�ا ی�دع�وا ال�ی�ھ ال�م�م�ث�ل م�ن 

دعوات یرى انھا تعده لفن ال�ت�م�ث�ی�ل, اذ ان�ھ 

بنفس الوقت یجعل من ھذه الخصوصیة مثال 

 19جدل, یقول ستانسالفسكي ف�ي الص�ف�ح�ة 

(اكتفى رحمانوف بالتوبی�خ الن�ھ�ا اول م�رة) 

فھنا یعود لیؤسس عالقة رب العمل والع�ام�ل 

بدیال عن عالقة الجندي والض�اب�ط او ع�الق�ة 

االصدقاء او حت�ى ال�م�درس وال�ط�ال�ب ال�ت�ي 

ینبغي ان یذھب الیھ�ا ال�ق�ارىء ب�ع�دم�ا ی�رى 

العدید من المؤشرات على انھا مدرسة تمثیل 

اكثر منھا فرقة مسرحیة, ولك�ن س�رع�ان م�ا 

یكتشف بانھا لیست م�درس�ة ول�ی�س�ت ف�رق�ة 

وانما وظیفة والممثل موظف یعمل لدى مدیر 

 مباشر لعملھ, في فن التمثیل.

 ................................نلتقیكم في العدد القادم

 اع ط ا ح -1

   ا ا -2
 

 
 د.سرمد السرمدي:  بقلم



                 
Issue No. 674 •  21 Nov 18 • Year 14  - iraqia 06 AL 

Wednesday
سعدي جبار مكلف اعداد :    

 سرمد إسحق اسطیفانا 
 سیدني
 

 

 مغریة و كلش مثیره

 بكلبي نصبتج أمیره

 كلبي من سلم علیج

 سلم اوضاعھ و مصیره

 لو تعرفین ابمحبتج

 وسع ھالدنیا الجبیره

 حبج انتي بحر واسع

 كلبي ابنصھ جزیره

 وهللا ضیعني غرامج

 منھو انشد و استشیره

 روحة رجعة مشیتھ دربج

 و اطلعت وحدي مسیره

 جیت اكلج عرش كلبي

 وحدج انتي بي جدیره

 األولى انتي في حیاتي

 و راح تبقین األخیره

 
لغة الشعر ھي الھاجس الذي یتقمص الشاع�ر 

 وال یمكن ان یتخلص منھ
فتغدو حیاتھ احیانا صور شعریة بكل م�ف�اص�ل 

 -حیاتھ الیومیة :
 غربیة من بعد عینج ییمھ

 محتار بزماني
 یاھو الیرحم ابحالي ییمھ

 لو دھري رماني
الطابور المدرسي المعتاد في كل یوم خ�م�ی�س 
لتحیة العلم ل�ی�ع�ی�ش ف�ي ع�ل�واً وزھ�ورا اب�داً 
،یرقص على انغام تصفی�ق وھ�الھ�ل ال�ج�ی�اع 
والحفاة بعدھا یتقدم كاظم احد ت�الم�ی�ذ الص�ف 

 الخامس االبتدائي في وسط الساحة لینشد
قصی�دة االم اح�ب ال�ن�اس ال�ي أم�ي وب�ع�دھ�ا 

 قصیدة االرملة المرضعة
لقیتھا لیتني ماكنت القاھ�ا ك�ان ھ�ذا ف�ي ع�ام 

وفي م�درس�ة ال�م�رب�د االب�ت�دائ�ی�ة ف�ي  1952
البص�رة وع�ن�ده ال�ق�اءه قص�ی�دة االم ت�اخ�ذن�ا 
الدموع بسیل مدرار وحزن عمیق نحن ط�ل�ب�ة 

 الصف االول ب لتصبح عزاء معتاداً اسبوعیاً 
لم ادري لماذا نبكي .. نصرخ بحزن وألم عل�ى 
امھاتنا وھن احیاء ھذه المھنة الى االن م�ع�ي 
، انھا لغة الدموع الصادقة ولیس دم�وع ھ�ذا 

 الزمن
الغادر، ترحل بي ایامي بذكریات ومواقف منذ 

و ان��ا اغ��ف��و الزل��ت ال��ى االن   ال��ط��ف��ول��ة
وحنانھا وطیب�ت�ھ�ا وك�ل�م�ا    الدافىء  بحضنھا
علیھ االی�ام قس�وة وازدادت االم�واج   اشتدت
الص�خ�ور ل�ق�د ك�ان�ت ای�ام�ن�ا   لص�راع عشقا 

م�ن�ذ م�ا   قاسیة و صراع ال ینتھي لقد ودعتك
یقارب اكثر من اربعین عام�اً و ل�ك�ن�ك الزل�ت 
وستبقین معي، معي في كل جناح طائر ی�ن�ش�د 
الحریة و یطیر معي في كل اریج ازھار العال�م 
معي في كل مكان یعزف لحن المحبة و الخ�ی�ر 

معي في كل شبوي حنیة االنس�ان�ی�ة وم�ع ك�ل 
 صوت للحق

معي في كل وتراً یعزف لحن الخی�ر وال�ط�ی�ب�ة 
وی�اس�م�ی�ن ال�ن�ھ�ار  معي في كل شبوي اللی�ل 

دعیني اقف امام عینی�ك دق�ائ�ق و أغ�وص   ،
بین ث�ن�ای�ا ص�درك واب�ك�ي واب�ك�ي   بكل آالمي

واحكي لك قصص اغرب من الخ�ی�ال و ك�ی�ف 
اصبحنا اخوة یربطنا حلیب ال�ن�ی�دو ال�غ�ش�اش 
ماذا اقول لك عن بری�ق ال�دوالر ال�ذي اع�م�ى 

ای�ت�ھ�ا    ،ات�ذك�ر ع�ب�ارت�ك البصیرة و العیون 
،ك��ل  ال��غ��ال��ی��ة ن��ام س��ع��دي ال��ب��ی��ك ب��ی��ھ 

ای��ت��ھ��ا ال��وال��دة ح��ك��م��ھ��ا ال��دوالر   االش��ی��اء
و حتى الكلمات و الدموع اص�ب�ح�ت   الرخیص

زائفة في عصر الس�ن�دوی�ج ، ف�ي ھ�ذه االی�ام 
الضائعة ألمي كبیر و عظیم و جرح�ي ع�م�ی�ق 
م���ن���ذ والدت���ي و ان���ت اع���رف ب���ی���ھ ل���ق���د 

مسرحیة حیاتي ھنا في دروب الغربة   اكتملت
اج�ی�دھ�ا   فبت تحت خیمة ال�ح�زن و ال�دم�وع

بشكل جید جدا لقد كانت حیاتك یا ن�ور ع�ی�ن�ي 
مثقلة بھم�وم ق�اس�ی�ة ع�رس ع�ل�ی�ھ�ا ال�ح�زن 

و   المقیم و اس�ت�ق�رت ف�ی�ھ�ا ك�واس�ر االس�ى
االالم بیادر الھم عن�وان دائ�م   الشجون ،كانت

 تحت
ال�ج�ی�اع ق�ل�ت�ي ال�ك�ث�ی�ر م�ن االب�ی�ات    خیم�ة

الشعریة لوصف حیاتنا ارددھا االن وانا ان�ظ�ر 
و ھو ی�دور ك�ال�ن�اع�ور و ك�ی�ف   معزلك  الى

تطاوعھ خصلة الصوف و تنحدر معھ ال�ى م�ا 
 -بنا االقدار :  یشاء نحن مثلھ یا والده تعبث

 یحگ الي الگطب عباتي
 وأطیر وٌي الصافاتي

 على ظلیمتي انھ وخواتي
 یحگ الي لنشال واندگ
 وبصرخھ الصما تفلگ

وحاجة االم العراقیة الحزینة الى البنات ت�ق�ول 
 -احدھن :

 ردنا ثالثھ من البنات
 وحده تغسلني وتبات
 وحده تبچي الكاعدات
 وحده تسویلي ثوابات

 -اما امنیة االخرى :
 تمنیت عندي اخوه عشرین
 من امي وابوي امصلصلین

 یطیبون گلبي من الونین
 تمنیت عندي اخوه عشرین

 واحد جبح واحد حنین
 تمنیت طارشھم یجیني

 اسایلھ واتنام عیني
 اسایلھ ویبطل ونیني

مازال صوتھا الحنین الذي یبكي حتى الص�خ�ر 
فقد صقلھ وھذبھ النواح واصبح ناعماً ح�ن�ی�ن�اً 

یدخل الى اعماق قلبي وذاكرتي باصرار   دافئ
ع���ج���ی���ب ف���أح���ل���ق س���اع���ات ف���ي س���ف���ر 

دون اي ت�ف�ك�ی�ر او  الحزینة القاتلة   مأساتنا
 -تاخیر :

 مارید االخو اللّي خوتھ حیلھ
 ورجتھ الّي دومھ جلیلھ

 ارید الیبوس ابني ویشیلھ
 ومن جیبتھ یترس شلیلھ

ابكي من اعماقي واحزن من اعم�اق�ي وت�زداد 
حماقاتي في دیار الغربة اطیر للسماء واش�ع�ر 
 أنھا التمتد وال تبتعد عني سوى امتار قصیرة

امتار عني لیس اكثر ،لم اجد ایة ل�ح�ظ�ة ف�رح 
او سعادة على وجوه امھاتنا ب�ل ك�ان�ت اھ�ات 
وحسرات ونشفات دائمة تعصف في ح�ی�ات�ھ�ن 
من الوالدة حتى ال�ق�ب�ر ان�ھ�ا اح�زان م�ق�ی�م�ة 

 مزمنة التعرف لغة الزمان وال المكان
 یا دارھم بھیھ الھیبھ

 دیار الغریبھ  ذلة ترى
 دار الغریبھ ما تلفیك

 برد السفر یولیدي یاذیك

 ارجع ألھلك ربي یھدیلك
 ھیھات غیر امك تباریك

وعندما تضییق بیھا ك�ل ال�ح�ی�ل ف�ت�ن�درب هللا 
ل��ل��ت��خ��ل��ص م��ن خ��ی��ط واض��ح م��ن ال��ی��أس 

 -والخضوع والخنوع :
 حبایبي خشن السرداب
 ادور علیھن مالھن باب

 حتھ الگمر من صوبھن غاب
 روحي علیلة ا ترید تطرش

 ویكلھا الگلب لیمن ندش 
 اندش على الیحیي ویفرش

یموت االمل وی�ط�ول ب�زوغ الش�م�س وم�ازال 
 البكاء والنحیب سیفونیة ابدیة

 المسعدات ألھن ادروب
 بس انھ لزمت الدرب مكلوب

وص��ف الش��ع��راء ح��ن��ان االم ات��ج��اه اب��ن��ائ��ھ��ا 
 بمنظار خاص

 -قال االول :
 ولن أه مدري شیجیھاگامي من ا

 یگوم الحنان ایفوح حتھ من دیھا
 -قال الثاني :

 امي من اگولن آه چن علتي بیھا
 تركض تظل اتلوج مدري شیجیھا 

 -قال الثالث :
 امي اگولن آه وي فزتي اتفز

 النفس لو ینعال صدگوني تگمز
اما انھ یاوالدتي قلت الكثیر القلیل ب�ح�ق�ك ول�م 

 -اكتفي :
 گبر امي زرتھ الیوم ولگیتھ مھدوم
 شمدریھا ھذا العید ماعندي اھدوم

 من یوم رحتي ابعید دمعي صبح سیل
 یمھ ابیابي العین ماغبتي فد یوم

 بعدچ ییمھ العید المالفاني
 الحزن دوم اویاي كل لحظة ایھوم

 وي النبض تسرین ماأوفي دینچ 

        ع اد  ي ورا زح اا 
 

 
 سیدني               سعدي جبار مكلف/    

 ةا

في مثل ھذه االیام من صیف الع�ام   
غادر بسیارة من الم�ف�ت�رض  1982

انھا تسیر ب�ط�ری�ق آم�ن ك�ي تص�ل 
ب�الش��اع��ر ال�ى ب��ر اآلم�ان .. غ��ادر 
بیروت الغربیة المح�اص�رة م�ت�ج�ھ�ا 
الى دمش�ق م�رورا بش�رق ب�ی�روت 
ال��ت��ي ك��ان ال��ج��زء االك��ب��ر م��ن��ھ��ا 
محتال .. وال�ت�ي الط�ری�ق ل�ل�خ�الص 
سواه ولضمان حیاتھ ك�ون�ھ ی�ع�ان�ي 
من امراض وكان جسمھ الن�ح�ی�ل .. 
الیحتمل اك�ث�ر م�م�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ م�ن 
م��ن��ف��ى وف��راق ع��ن ب��ل��ده وأھ��ل��ھ 
وزوجتھ وطف�ل�ھ ال�وح�ی�د (ط�ی�ف)، 
كان خروجھ من العراق م�ك�رھ�ا ب�ل 
ھ��ارب��ا م��ن ج��ح��ی��م آخ��ر، ك��ان��ت 
كوابیسھ تنخر ب�ذاك�رت�ھ ...ك�ل ی�وم 
ولیلة ال بل كل س�اع�ة ...ای�ام�ھ ف�ي 
بیروت في ذلك الوقت لم تكن ن�زھ�ة 
او سیاحة بل كان�ت س�اح�ة م�ع�رك�ة 

 ... الیعرف مصیره فیھا
 

كسائر ال�م�ب�دع�ی�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن م�ن 
امثالھ الذین اختاروا العبور من تل�ك 
الساح�ة ال�ف�وض�ى ع�ل�ھ�م ی�ق�ول�ون 
كلمتھم من خاللھا للعال�م إن ع�راق�ا 
انتھك فیھ االنسان ... واضطھد فی�ھ 
المبدع الشاعر والكاتب والصح�اف�ي 
وال��ف��ن��ان وك��ث��رت ف��ی��ھ الس��ج��ون 
وال����م����ع����ت����ق����الت وازداد ف����ی����ھ 
ال��م��ع��ت��ق��ل��ون ... واألك��ث��رم��ن ھ��ذا 
طاردونا الى ھنا الى ب�ی�روت ح�ی�ث 
االغتیاالت على قدم وساق.. ودعناه 
في وقت ھدأت فیھ اصوات الم�داف�ع 
وقصف الطیران في ھ�دن�ة س�اع�ات 
الغیر الخ�الء ال�ج�رح�ى والش�ھ�داء 
من ساحة المعركة ... وھ�ذا ات�ف�اق 
المتحاربین ولیس لشاعرنا ف�ی�ھ�ا ال 

 . ناقة وال جمل
اودعناه في سیارة ضمن قافل�ة م�ن 
السیارات الخاصة والعامة ... حامال 
دف��ت��ری��ن ال ث��ال��ث ل��ھ��م��ا ... ج��واز 

 .. سفر ..ودیوان شعر لم یكتمل بعد
ول��د الش��اع���ر ذی���اب َك���زار (أب���و 
س�رح�ان) ف�ي م�دی�ن�ة ال�ب�ص�رةع��ام 

وف��ي ش��ب��اب��ھ ال��ت��زم ال��خ��ط  1946
ال��وط��ن��ي ح��ی��ث ك��ان ف��ي م��ق��دم��ة 
المناضلین ب�ال�دف�اع وال�وق�وف ال�ى 
جانب المظلومین والمض�ط�دی�ن م�ن 

ابناء شعبھ من العمال وال�ف�الح�ی�ن 
وال��ن��اس ال��ك��ادح��ی��ن م��ع��ززا ذل��ك 
ان��ت��م��اءه وال��ت��زام��ھ ب��خ��ط ال��ح��زب 
الش��ی��وع��ي ال��ع��راق��ي، وإث��ر ذل��ك 
النضال بین الجماھیر ت�م اع�ت�ق�ال�ھ 
وھ��و الزال ش��اب��ا دون ال��ث��ام��ن��ة 
عش�رة م�ن ع�م��ره، دخ�ل الس�ج��ن 

وك�ان  1963(نَكرة السلمان) عام 
أصغر المعتقلین سنا كما ُذك�ر ذل�ك 
 في وثائق وسجالت األمم المتح�دة

. 
أتقن اللغة العربیة وق�واع�دھ�ا ف�ي 
الس��ج��ن ب��وج��ود م��ج��م��وع��ة م��ن 
المثقفین والسیاسیین المناضل�ی�ن.. 
وم��ن��ھ��م االدب��اء والش��ع��راء أیض��ا 

كالمحامي والشاعر الفرید سم�ع�ان، 
والشاعر الكبیر والم�ع�روف م�ظ�ف�ر 

 ... النواب، وھاشم الطعان وغیرھم
وب�ع�د اط�الق س��راح�ھ واص�ل (اب��و 
سرحان) نضالھ من خ�الل ك�ت�اب�ات�ھ 
المستمرة في النشریات وم�ن خ�الل 
ع��م��ل��ھ ف��ي الص��ح��ف وال��م��ج��الت 
ال��ع���راق��ی���ة وك���ذل��ك ف��ي اإلذاع���ة 
والت�ل�ف�زی�ون أیض�ا م�ع ن�خ�ب�ة م�ن 
الكتاب والشعراء والصحاف�ی�ی�ن ف�ي 
جریدة طریق الشعب التي تصدر في 
بغداد ف�ي اوائ�ل الس�ب�ع�ی�ن�ات.. ال�ى 
جانب مجموعة م�ن خ�ی�رة ال�ك�ت�اب 
والصحافیین في ذلك ال�وق�ت م�ن�ھ�م 
الكاتب والصحافي شمران الیاس�ري 
(أبو َكاطع ) ورشدي العامل والفرید 

 .. سمعان وسعدي یوسف وغیرھم
أص��در الش��اع��ر ذی��اب َك��زارال��ذي 
ُعرف بأب�ي س�رح�ان دی�وان�ھ األول 

وت�راب) ف�ي أوائ�ل  والوحید (ِح�ل�ٌم 
السبعینیات، ساھم في ال�م�ج�م�وع�ة 
الشعریة المھمة والغنیة بمضامینھا 
وم��ن ش��ارك ف��ی��ھ��ا دی��وان (أغ��اٍن 
للوطن والناس) والتي ص�درت ع�ام 

ب�م�ن�اس�ب�ة ال�ع�ی�د األرب�ع�ی��ن  1974
للشیوعي العراقي مع ش�ع�راء ت�ل�ك 
المرحلة عریان سی�د خ�ل�ف، ش�اك�ر 
السماوي، ف�ال�ح حس�ون ال�دراج�ي، 
ك��ام��ل ال��رك��اب��ي، ك��اظ��م غ��ی��الن، 
وریاض النعماني، رح�ی�م ال�غ�ال�ب�ي، 
ف�اض�ل الس�ع�ی�دي وك�ام�ل ال�رك�اب��ي 
وإس��م��اع��ی��ل م��ح��م��د إض��اف��ة ال��ى 
ال��راح��ل��ی��ن ف��ال��ح ال��ط��ائ��ي ، ك��اظ��م 

 .الرویعي، وغیرھم
یُ��ع��د الش��اع��ر م��ن رواد ش��ع��راء 
األغنیة العراقیة الحدیثة في مرحل�ة 
انتع�ش�ت ف�ی�ھ�ا االغ�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
وعرف�ت ب�رص�ان�ت�ھ�ا وج�م�ال�ی�ت�ھ�ا، 
والزال الع�راق�ی�ون ی�ت�ن�اول�ون ت�ل�ك 
المرحلة ویطلقون عل�ی�ھ�ا، (أغ�ان�ي 
الزمن الجمیل) كان عاشقا ل�ل�وط�ن، 
ت��واق��ا ل��ل��ح��ری��ة وال��ح��ب وال��ك��ل��م��ة 
الشعبی�ة وال�ج�م�ی�ل�ة ال�م�ن�ت�ق�اة م�ن 
الواقع، وھو الشاعر الذي ب�ق�ي ف�ي 
قلوب واذھان وضمائر ال�ن�اس ف�ق�د 
اتخذ لنفسھ طریقة جدیدة في ك�ت�اب�ة 
االغنیة، ویعتبر ظاھرة جدیدة حی�ث 
ابتكر أدواتھ الت�ع�ب�ی�ری�ة وم�ف�ردات�ھ 

ال��ت��ي اس��ت��ن��ب��ط��ھ��ا م��ن ال��م��وروث 
الشعبي، وكانت أغ�ان�ی�ھ ت�ع�ب�ر ع�ن 
المعاناة الی�وم�ی�ة ل�ل�ری�ف ال�ع�راق�ي 

 .بصورة كاملة لطبیعة ھذا الریف
ان االغ��ان��ي ال��ت��ي ك��ت��ب ك��ل��م��ات��ھ��ا 
الش���اع���ر(اب���و س���رح���ان) الزال���ت 
راسخة في اذھان ال�ن�اس ی�ت�ذك�رھ�ا 
ال��ع��راق��ی��ون ی��وم��ی��ا ل��م��ا ف��ی��ھ��ا م��ن 
مس��اس ب��أح��اس��ی��س��ھ��م س��واء ف��ي 
غربتھم او ف�ي وط�ن�ھ�م وم�ف�ردات�ھ 
الممیزة .. حیث النخلة، وطیبة أھلھ 
وبیوت الطین، والج�ن�وب واالھ�وار 
والمَكذالت، وَكصایب البنات، وزف�ة 
العروس، وحدیث االمھات وجلسات 
عتبات البی�وت، وش�اي أب�و ال�ھ�ی�ل 
والشناشیل ودجلة والفرات والنذور 
وتسییر الشموع في النھر (ش�م�وع 
ال��خ��ض��ر) ل��ی��ال، وال��ری��ل وال��دی��رة، 
وش��دات ال��ورد ،وح��م��رةال��خ��دود، 
والل�ی�ل وال�َك�م�ره ... ال�خ م�ن ت�ل�ك 
المفردات ال�ت�ي ت�الم�س أح�اس�ی�س 

 . الناس
م��ره م��رن��ي ال��ط��ی��ف نس��م��ة اع��ل��ى 

 الجنح
 وبلل عیوني بدمعتین الصبح

 سولف بھیده اعلى روحي الغافیة
 سوالف عرس

 ڇانت الگذلة ذھب
 ڇانت الدنیا كرستال وشمس

 مره مرني الطیف وبثوبي الجدید
 خضر بروحي گمر وھالل عید

 وآنھ وصیتھ ووعدني وگال
 نرجعلڇ سوه

 ڇانت الدنیا ذھب
 ڇانت الدنیا كرستال وضوه

*** 
 مره مرني الطیف مھرة مزلفة

 وذب رجفتھ الباردة گلیبي وغفھ
 ڇانت الگذلة ذھب

 ڇانت الدنیا كرستال وقزح
ك��م��ا اش��ت��ھ��رت ك��ل��م��ات أغ��ان��ی��ھ 
ب��ال��رم��زی��ة وال��وط��ن��ی��ة ال��ع��ال��ی��ة 
والسیاسیة الناقدة والتي عرفت ف�ي 
مرحلة السبعینات، الع�ص�ر ال�ذھ�ب�ي 
لالغنیة العراقیة، تلك ال�ف�ت�رة ال�ت�ي 
أثار فیھا غضب النظام البائد.. ال�ذي 
كان ومن أبشع قراراتھ بعدم ت�داول 
ونشر النص الشعب�ي وال�ع�ام�ي ف�ي 

الص��ح��ف وال��ك��ت��اب��ات واالص��دارات 
وم��ن��ع ت��ل��ك االغ��ان��ي م��ن االذاع��ة 
والتلفزیون وھي المؤسسة الوحیدة 
وال��م��ت��ن��ف��س ال��وح��ی��د ل��ل��ع��راق��ی��ی��ن 
لسماعھا لكن ھذه االغاني بقیت في 
أذھ��ان ال��ن��اس وض��م��ارھ��م وال��ذی��ن 
ت���داول���وھ���ا ب���ط���رق���ھ���م ال���خ���اص���ة 
وال��م��ب��ت��ك��رة وی��رددون��ھ��ا ف��ي ك��ل 

 .. المناسبات
ویقول الشاعر الكبیر ف�ال�ح حس�ون 
الدراجي في مقال ل�ھ ب�ع�ن�وان (أب�و 
س��رح��ان وال��خ��روج ال��م��ب��ك��ر م��ن 
النص) لقد سحق (أبوسرحان) ل�غ�ة 
وم��ف��اھ��ی��م ون��ظ��م ال��ن��ص ال��غ��ن��ائ��ي 
ال��م��ھ��ت��رئ��ھ، ق��ال ل��ي أب��و س��رح��ان 
مرة : (اسمع یا فالح، األغنی�ة م�ث�ل 
ال��ح��ك��وم��ات، ل��ھ��ا ج��ی��ش وأم��ن 
وسلطة، وفیھا أشخاص م�ن�ت�ف�ع�ون 
یدافعون عن منافعھم ح�ت�ى ال�رم�ق 
األخیر ولكي تخلق أغ�ن�ی�ة راق�ی�ة ، 
یجب ان تكون شجاعا باسال فتقتح�م 
م��واق��ع��ھ��م ال��ع��ت��ی��دة أوال ، ول��ك��ي 
تس��ت��ط��ی��ع ب��ع��دھ��ا ف��رض ش��روط��ك 
الفنیة ف�ت�ص�ن�ع ل�ك أغ�ن�ی�ة ح�دی�ث�ة 
متطورة، تتماشى وحركة ال�ت�اری�خ، 
وبخاصة وان األغن�ی�ة ال�ی�وم س�م�ة 
م��ن س��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��ح��ی��ة، 
تصور، كم سیكون األمر مفجعا، ل�و 
بقیت األغنیة على حالھا دون تغیی�ر 

بحیث نظل نغني ب�ع�د  -والى األبد  -
ألف سنة (ولفي الغدار .. ی�ط�ل�ب�ن�ي 
بثار .. ام�خ�ل�ی�ل�ي ش�وی�ة ن�ار اب�اب 
الدار .. راید بیھا یحرك گ�ل�ب�ي أوف 

 . أوف یاربي)
ویضیف الشاعر فالح حسون.. ل�ق�د 
حمل (ابو س�رح�ان) م�ع�ول ال�َھ�دم، 
فأطاح بھ�ی�ك�ل�ی�ة األغ�ن�ی�ة وال�ح�ی�اة 

 ..والجمال بناء فنیا ثرا
سیبقى الشاعر (ابو سرحان) ذی�اب 
َكزار ابا طیف معلما للحب والع�ش�ق 
والوفاء لوطنھ وشعبھ ..الذي تعلمنا 
من�ھ ال�روح ال�وط�ن�ی�ة ..وال�ت�ش�ب�ث 
بالحریة وروح الصمود في مقارعة 
األنظمة المستبدة وال�ف�اس�دة .. م�ن 
خالل إرثھ االبداعي وك�ل�م�ات�ھ ال�ت�ي 
اص���ب���ح���ت ِح���ك���م���ا ی���ت���داول���ھ���ا 
الناس ..وستظ�ل ص�رخ�ات�ھ م�دوی�ة 

 تفیض حنینا وعشقا لالنسان 

 ا ا أ ن 
ا اا ا را 

 

 بقلم / قاسم حسن

  
 
 

 ریاض الركابي
 
 

 بعد عطرچ أبطَّي إثیابنھ یفوح ..

 وبعد بوساتچ إتطّرز ادینھ

 وحشھ اللیل بغیابچ نگّضیھ

 او عگب حضنچ وال لیلھ دفینھ

 روج الحزن عالي ، وطاح الشراع

 إحسبي ایام غرگانھ السفینھ

 بحدیقتنھ او وردھا،

  او فوگ االغصان 

 لو تدرین .. چم دمعھ لگینھ

 إبغیابچ .. شمعھ صرنھ ابرحمة الریح

 الف مره اشتعل دمنھ او طفینھ

 الیصبّرنھ یگول العوض بالجاي

 ما یدري الثلم ، ماخلھ بینھ

  صح نضحك .. ولكن ضحك مجبور

 واللّماح ابد ما تخطي عینھ

  ما انطت ابد حصتنھ للغیر

 ویانھ الدنیا بالشوغات امینھ

 ونگللھا اكتفیتي باالخذتیھ ؟

 وبعدني اتگول .. وتأّشر علینھ

 لو بالمال وفیّناھا الدیون

 المطلوب ابعزیزه اشیفك دینھ؟

 بدم اگلوبنھ او گّوه اشتریناچ

 او ملكنھ الدنیا من یوم اشترینھ

 حمامة بیت روحچ كل مسا اتطوف

 لو تنباع .. ھم تبقى حنینھ

 مثل مجرى الندى بخدود الورود

 ما غثینھ احد من بچینھ

  وذا بطل یھل اھالل عالناس ..

 ذیچ اللحظھ گولي احنھ نسینھ.



 ء  : ادا 
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ا ا ا  
أن األمنیة ھي أول الخطوات في مسیرة النج�اح وت�ح�ق�ی�ق ال�ح�ل�م، وان ك�ان�ت    

الخطوات األولى ھي األصعب لكنھا في الوقت نفسھ ھي األھم م�ن أج�ل ال�وص�ول 

الى الھدف. أما الھدف فال یمكن لنا ان نصل الیھ دون ان نرسمھ وان نحدد شكل�ھ 

ومعالمھ مسبقا. لذلك فإن التمنیات بالعام الجدید یجب ان ال نتركھا للصدف وللحظ وللبرج والط�ال�ع وم�ا 

تقولھ لنا النجوم، بقدر ما ھو واجب علینا السعي من أجل ان نكون لیس فقط نحن بحال أفضل من السنة 

 الماضیة، بل ان نعمل من أجل أن یكون العالم أفضل.

فأنا ال استطیع ان امنع العنف ما لم أتوقف عن ممارستھ، وال استطیع ان أرج�و اإلحس�ان وأن�ا ش�خ�ص 

 مسيء، ولن أعلّم الناس األخالق وأنا فظ وغلیظ، ولن أدعو إلى العلم وأنا غارق في الجھالة!!

وتذكر ایضا ان قاعدة "ابدأ بنفسك أوال" من شأنھا ان تغیر وجھ الكرة األرضیة فی�م�ا ل�و ات�خ�ذھ�ا ك�ل  

واحد منا مبدأ ونھجا لسلوكھ وتعاملھ مع اآلخرین، وأن یكون شكل ت�ع�ام�ل�ك م�ع ال�غ�ی�ر ك�م�ا ت�ح�ب ان 

یتعاملوا معك، أما كلمة السر والمفتاح لقلوب الناس فھي "المحبة" ولیت البشر یعلمون ان المحبة ھي 

الزھرة الوحیدة التي تنبت وتنمو دون معاونة الفصول.. فھي ال تنتظر صیفا وال شتاء وال تحتاج ل�ت�ع�ب 

أو عناء وال یضعفھا نقص الھواء والماء، وال تم�ی�ز ب�ی�ن األش�ك�ال واألل�وان واألس�م�اء، أم�ا ح�دودھ�ا 

 فیتجاوز السماء.

لذلك أختم بالقول اجعل حیاتك أفضل بالعمل ال بالتمني فحسب، حیاتنا نحن نصنعھا وال نعیشھا كما ھ�ي، 

وال تجعل ایامك ینطبق علیھا قول الشاعر ابو العالء المعري "رب یوم بكیت منھ فلما صرت ف�ي غ�ی�ره 

بكیت علیھ". امأل ایامك باألمل وال تترك فیھا مكانا لأللم، تمنى ان یكون الم�س�ت�ق�ب�ل أك�ث�ر اش�راق�ا، وال 

 تتمنى العودة الى ایام زمان!!  ........... حیاتكم اصنعوھا انتم.

العالقة بین الذكریات والنوم ما زال النوم یحمل ال�م�زی�د 
من األسرار حول العالقة بین ال�ذك�ری�ات وال�ن�وم، ف�ف�ي 
خالل االستغراق في النوم تح�دث ت�ف�اع�الت ك�ث�ی�رة ف�ي 
الدماغ، لھا تأث�ی�رات م�خ�ت�ل�ف�ة ع�ل�ى ال�وع�ي واإلدراك 
والذاك�رة، وق�د ت�م�ك�ن ال�ع�ل�م�اء م�ن ال�رب�ط ب�ی�ن ھ�ذه 
التفاعالت، وحل الكثیر من األلغاز التي س�وف ن�ت�ع�رف 

 علیھا الحقا. 
لقد اكتشف العلماء العالقة بین الذك�ری�ات وال�ن�وم ،وأن 
فترة النوم خصوصا في بدایتھ�ا ت�ل�ع�ب دورا ھ�ام�ا ف�ي 
تثبیت الذكریات القریبة، وال�ت�ي ت�ك�ون ع�ادة م�ع�رض�ة 
للنسیان السریع، بینما یظل اإلنس�ان م�ت�ذك�را ذك�ری�ات�ھ 
القدیمة راسخة في ذاكرتھ ال تمحوھا الس�ن�ون، ول�ذل�ك 
عكف العلماء على بحث العالقة بی�ن ال�ذك�ری�ات وال�ن�وم 
من أجل ال�وص�ول ل�ع�الج ض�ع�ف ال�ذاك�رة، وال�ن�س�ی�ان 
المبكر، كما استطاع الباحثون االستفادة من ھذه العالقة 
في تثبیت المعلومات الدراسیة بالنسبة للط�ل�ب�ة، وأیض�ا 
تعزیز الذاكرة بالنسبة لألفراد، حی�ث ت�م إج�راء ال�ع�دی�د 
من األبحاث والدراسات حول تأثیر الذبذب�ات ال�دم�اغ�ی�ة 
على الذكریات، وعلى االحتفاظ بھا أثناء فت�رات ال�ن�وم، 
وسوف نتعرف على التفاصیل من خالل موضوع الی�وم. 
لقد ظل النوم لغزا یحیر الباحثین ع�م�ا ی�ح�دث ل�إلنس�ان 
أثناء النوم، وما یمر بھ في م�راح�ل ال�ن�وم ال�م�خ�ت�ل�ف�ة، 
وتأثیرات ذلك على ذاكرة وذكریات اإلنسان، ومن ثم بدأ 
البحث عن العالقة بین الذكریات والنوم، ول�ك�ي ت�ت�ض�ح 
األمور اكثر، من الضروري أن ن�ت�ع�رف ع�ل�ى م�راح�ل 

 النوم المختلفة وممیزاتھا. 
 مراحل النوم   

 مرحلة االستعداد للنوم 
 مرحلة النوم الخفیف 

 مرحلة االنتقال بین النوم الخفیف والنوم العمیق 
 مرحلة النوم العمیق 

 النوم والتعلم 
 الذكریات والنوم   
االستذكار أثناء النوم مراحل ال�ن�وم ی�ع�رف ال�ب�اح�ث�ون  

النوم بأنھ ظاھ�رة ط�ب�ی�ع�ی�ة ت�ح�دث ل�إلنس�ان م�ن أج�ل 
الوصول إلى حالة من استرخاء الجسم من أجل استعادة 
النشاط الالزم للدماغ، وبالتالي لباقي العملیات الح�ی�وی�ة 
لجسم اإلنس�ان.  م�رح�ل�ة االس�ت�ع�داد ل�ل�ن�وم أو أح�الم 
الیقظة، وفیھا تتوارد على الذھ�ن ب�ع�ض أح�داث ال�ی�وم 
السریعة، أوبعض ما یشغل الذھن من أفكار، وف�ي ھ�ذه 
الفترة تنطلق من ال�م�خ م�ج�م�وع�ة ذب�ذب�ات ت�ع�رف ب 
(موجات ثیتا)، ودور ھذه الموجات ھو إع�ط�اء األوام�ر 
إلى كافة أجھزة الجسم إلبطاء العملیات ال�ح�ی�وی�ة، م�م�ا 
یدخل الجسم في إحساس باسترخاء مفاجئ، وق�د ت�م�ت�د 

دق�ی�ق�ة، وت�خ�ت�ل�ف م�دت�ھ�ا م�ن  15ھذه المرحلة ح�ت�ى 
 شخص آلخر. 

 
مرحلة النوم الخفیف وھذه المرح�ل�ة تس�ت�غ�رق ح�وال�ي 

دقیقة یصدر المخ خاللھا إشارات متتابعة وسریع�ة،  20
والمعروفة ب (مغازل النوم)، وف�ی�ھ�ا ت�ن�خ�ف�ض درج�ة 
حرارة جس�م اإلنس�ان، م�ع ب�طء ف�ي س�رع�ة ض�رب�ات 

 القلب.
 
مرحلة االنتقال بین النوم الخفیف والنوم الع�م�ی�ق ف�ي  -

ھذه المرحلة ی�ط�ل�ق ال�م�خ ذب�ذب�ات ب�ط�ی�ئ�ة ت�ع�رف ب 
(موجات دلتا)، تأخ�ذ ال�ج�س�م إل�ى م�رح�ل�ة ب�ی�ن ال�ن�وم 

 الخفیف والنوم العمیق.

مرحلة النوم العمیق مع استمرار تداف�ع ذب�ذب�ات دل�ت�ا  -
یصدر المخ إشاراتھ لجمیع أجھزة الجسم ل�ل�ت�ب�اط�ؤ ف�ي 
عملھا بشكل ت�دری�ج�ي، وم�ع�ھ�ا ت�ھ�دأ ح�رك�ة ال�ج�س�م، 
ویتحول بالتدریج من النوم الخفیف إلى ال�ن�وم ال�ع�م�ی�ق 

ثانیة تقریبا. وفي مرحلة النوم العمیق، تح�دث  30خالل 
األحالم التي یتم استشعارھا أثناء النوم، وت�ت�م�ی�ز أیض�ا 
بالحركة السریعة للعینین، والتي حیرت وما زالت تحی�ر 
العلماء في تفسیرھا، وبعض التفسی�رات ت�رج�ع�ھ�ا إل�ى 
نشاط المخ أثناء األحالم حیث یتم عرض مجموع�ة م�ن 
الصور یخیل لإلنسان أنھا حقیق�ی�ة، وق�د ی�ق�ت�رن ب�ذل�ك 

 تحریك للیدین أو الرجلین أثناء الحلم. 
ومن أجل توضیح العالقة ب�ی�ن ال�ذك�ری�ات وال�ن�وم ف�ق�د 
أش��ار ال��ع��ل��م��اء إل��ى إم��ك��ان��ی��ة ح��دوث األح��الم خ��الل 
المرحلتین األولى والثانیة من م�راح�ل ال�ن�وم، غ�ی�ر أن 
ھذه األحالم یصعب تذكرھا بخالف أحالم مرح�ل�ة ال�ن�وم 
 العمیق التي تعتبر األحالم الحقیقیة والتي یمكن تذكرھا.

النوم والتعلم عند تلقي العلم، ی�ب�ق�ى أث�ره ف�ي ال�ذاك�رة  
فترة قصیرة، لذلك ی�ح�ت�اج الش�خ�ص إل�ى ت�ث�ب�ی�ت ت�ل�ك 
المعلومات، وإال فإنھا سوف تتالش�ى ب�ع�د ح�ی�ن، وم�ن 
أجل تثبیت تلك المعلومات، یرسل المخ إشارات لتث�ب�ی�ت 
تلك المعلومات بشكل دائم. ویرى الباحثون أن الشخ�ص 
لو تعلم معلومة ثم نام بعدھا، فإن درجة ثبات المعل�وم�ة 
في ھذه الحالة تك�ون أق�وى م�ن أن ی�ت�ع�ل�م�ھ�ا وی�ب�ق�ى 
مستیقظا، ویرجعون ذلك إلى حالة النش�اط ال�ت�ي ی�ك�ون 
علیھا المخ في مراحل النوم المخ�ت�ل�ف�ة، وت�ب�ق�ى درج�ة 
التذكر مرتبطة بحجم ھذا ال�ن�ش�اط دون ت�ق�دی�م ت�ف�س�ی�ر 

 واضح لذلك.
والمقدرة على الحفظ والتذكر لیست ثابتة عند الجمی�ع،  

بل أنھا تختلف حسب نشاط الخ�الی�ا ال�ع�ص�ب�ی�ة ل�ل�دم�اغ 
وھي مختلفة من حی�ث ال�ت�وق�ی�ت وال�ق�وة م�ن ش�خ�ص 

 آلخر.
الذكریات والنوم م�ن خ�الل األب�ح�اث ال�ت�ي ت�ت�م ع�ل�ى  

العالقة بین الذكریات والنوم، قام مجموعة من ال�ع�ل�م�اء 
البریطانیین بعمل دراسة ح�ول ع�الق�ة ال�ن�وم ب�ت�خ�زی�ن 
الذكریات لفترات ط�وی�ل�ة، ح�ی�ث ت�م إج�راء م�ج�م�وع�ة 
تجارب على مجموعة من المتطوع�ی�ن ال�غ�ی�ر ن�اط�ق�ی�ن 

متطوعا عدة ك�ل�م�ات  80باإلنجلیزیة، حیث قاموا بتعلیم 
إنجلیزیة، بحیث نام بعضھم عقب التعلم مباشرة، بی�ن�م�ا 
بقى اآلخرون مستیقظین، وقد أظھرت التجربة ال�ن�ت�ائ�ج 
التالیة: من ناموا في أعقاب عملیة الت�ع�ل�م ك�ان�وا أك�ث�ر 

 استیعابا للكلمات الجدیدة عن من بقوا مستیقظین.
انقسم الفریق األول إل�ى م�ج�م�وع�ت�ی�ن، ح�ی�ث أظ�ھ�ر  

البعض استیعابا وتخزینا ل�ل�ك�ل�م�ات ال�ج�دی�دة أك�ث�ر م�ن 
غیرھم، وقد أرجع الباحثون ذلك إلى أن ھذه الفئة كان�ت 
األكثر اھتماما بالكلمات الج�دی�دة. وم�ن ال�ت�ج�رب�ة ث�ب�ت 
ل��ل��ب��اح��ث��ی��ن أن ال��ن��وم ی��ل��ع��ب دورا ھ��ام��ا ف��ي ت��خ��ری��ن 
المعلومات. وأن نشاط الدماغ یكون أكبر وأكثر ت�رك�ی�زا 

 مع المعلومات ذات األھمیة الخاصة للشخص. 
وقد قام بھذه التجربة مجموعة من الباحثین ف�ي م�ع�م�ل 
النوم الخاص بجامعة سوانزي، حیث ی�ھ�ت�م م�ج�م�وع�ة 
الباحثین بتفسیر ما یحدث من أحالم أث�ن�اء ال�ن�وم. وق�د 
أدت ھذه التجارب إلى نتائج ھام�ة س�وف ت�ح�دث ث�ورة 
في عالم االحتفاظ بالذكریات، وعالج ضعف الذاكرة عن 
طریق التدخل وإحداث تنشیط لذبذبات الم�خ ال�م�س�ئ�ول�ة 
عن النوم، وذلك من أجل تنشیط اإلشارات التي تس�اع�د 
على تثبیت المعلومات لفترات طویلة، وبذلك یمكن عمل 

 جلسات عالجیة لتقویة الذاكرة.

تقوي الرضاعة الطبیعیة م�ن�اع�ة ال�ط�ف�ل؛ ألن 
حلیب األم یعد تولیفة مناعیة ھامة في ت�ك�وی�ن 
ص��ح��ت��ھ؛ ل��ت��ج��ع��ل��ھ أق��ل ع��رض��ة ل��ك��ث��ی��ر م��ن 
األمراض، والتي طالما تص�ی�ب�ھ�م ف�ي م�راح�ل 
مختلفة، حیث یتكون حلیب األم م�ن ع�دد م�ن 
البروتینات وال�دھ�ون والس�ك�ری�ات واألجس�ام 
المضادة وك�رات ال�دم ال�ب�ی�ض�اء، وال�ت�ي م�ن 
شأنھا تعزیز صحة الط�ف�ل ال�رض�ی�ع، وج�ع�ل�ھ 
متمتًعا بالصحة والبنیان الق�وي ف�ي ال�م�راح�ل 

 العمریة المختلفة.
إن حلیب األم ھو التغذیة الم�ث�ل�ى االق�ت�ص�ادی�ة 
للرضی�ع، ف�ھ�و ی�ح�ت�وي ع�ل�ى ك�ل ال�ع�ن�اص�ر 

الغذائیة التي یحتاجھا الطفل وبنس�ب م�ث�ال�ی�ة، 
حلیب األم بالنسب�ة ل�ل�ط�ف�ل ال�رض�ی�ع ت�ول�ی�ف�ة 

 مناعیة ھامة.
حلیب األم یتواف�ر ف�ي أي وق�ت، وھ�و م�ع�ق�م 
وطازج ذو درجة حرارة مناسبة، وتتوافر فی�ھ 
كل العناصر الغذائیة المطلوبة لل�ط�ف�ل، وال�ت�ي 

 من بینھا:
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 یسمح باستجابة أفضل للتطعیمات. -16

   ا  ات؟ 

ھ��ل تش��ع��ری��ن بـ�� ال��ج��وع ط��وال 
الوقت، وحتَّى بعد وقت قصی�ر م�ن 

 الفراغ من تناول وجبتك؟
السیطرة على ھذا الشعور ُممك�ن�ة، 
د ف��ي اآلت��ي األس��ب��اب  ال��ت��ي تُ��ع��دِّ
المسؤولة عن الجوع الم�زم�ن. م�ا 

 ھو الجوع؟
ح��ل��ول ل��ل��س��ی��ط��رة ع��ل��ى ال��ج��وع 

 المزمن
الجوع، ھو وسیلة الج�س�م ل�دف�ع�ن�ا 
إلى العثور ع�ل�ى ال�ط�ع�ام،وت�ن�اول�ھ 

 للبقاء على قید الحیاة.
إنَّھ غریزة إنسان�یَّ�ة ق�ویَّ�ة؛یُ�ل�زم�ن�ا 
ف بشكل م�ب�ال�غ  الجوع على التصرُّ
بھ كردِّ ف�ع�ل ال�ج�س�م ع�ل�ى ت�ن�اول 
طعام أقّل من المعتاد أو عدم تن�اول 
الطعام على اإلطالق، وحینئذ تتغیَّر 
ق���راءة ال���دم���اغ ل���م���س���ت���وی���ات 
الھرمونات وال�م�غ�ذی�ات ف�ي ال�دم، 
ا یدفعنا للمواج�ھ�ة إل�ى اإلف�راط  ممَّ
في تناول الطعام أو یقودنا إلى أك�ل 

 طعام "رديء".
وعند الش�ع�ور ب�ال�ج�وع، ف�ي إث�ر 
ت��ن��اول ال��وج��ب��ة ال��رئ��ی��س��ة، ف��م��ن 

ح أن یرجع ذلك إلى:  المرجَّ
 نوع الطعام

ح��ل��ول ل��ل��س��ی��ط��رة ع��ل��ى ال��ج��وع 
 المزمن

تؤثِّر أنواع األطعم�ة ع�ل�ى ال�دم�اغ 
بطرق م�خ�ت�ل�ف�ة؛ ت�خ�دع األط�ع�م�ة 
الدھنیَّة الدماغ مثًال، فتجعلھ یعت�ق�د 
بأنَّھ قد تناول سعرات حراریَّة أق�ل، 
ا یدف�ع إل�ى اإلف�راط ف�ي ت�ن�اول  ممَّ

 الطعام!                
بالمقابل، تُحفِّز األطعمة ال�غ�ن�یَّ�ة بـ 
األل��ی��اف ع��ل��ى إط��الق ھ��رم��ون��ات 
 األمعاء، التي تجعلنا نشعر بالشبع.

وبالتال�ي، إن ال�ن�ت�ی�ج�ة ال�ح�ت�م�یَّ�ة 
التباع نظام رجیم غذائي من�خ�ف�ض 

ف��ي م��ح��ت��واه م��ن األل��ی��اف، ھ��و 
 الشعور بالجوع المزمن.

األطعمة التي تحت�وي ع�ل�ى نس�ب�ة 
���ری���ات  م���ن���خ���ف���ض���ة م���ن الس���كَّ
���رات وال���خ���ض���راوات  (ال���م���ك���سَّ
وال��ب��ق��ول)، ب��دورھ��ا، ون��ظ��ًرا إل��ى 
�ر  �ر نس�ب�ة الس�كَّ تأثیرھا على مؤشِّ
في الدم تطلق الطاق�ة بش�ك�ل أب�ط�أ 
�ر، وھ�و  من الخبز األبی�ض والس�كَّ
ما یجعل األول�ى ت�ح�دُّ م�ن ال�ج�وع 
عبر زی�ادة مس�ت�وی�ات ھ�رم�ون�ات 
األم��ع��اء ال��ت��ي تُش��ع��رن��ا ب��الش��ب��ع 

 طویًال.
ق��د ی��رج��ع الس��ب��ب األب��رز،ال��ذي 
یجعلك في جوع دائم، إلى االمتن�اع 

 عن أكل الكافي من البروتینات.
وھذه األخیرة ذات خصائص تُ�ق�لِّ�ل 
الجوع، وتُساعد في اس�ت�ھ�الك ك�ّم 
أقل من السعرات ال�ح�راریَّ�ة خ�الل 
الیوم، كما تعمل على زی�ادة إن�ت�اج 
ز إش��ارة  ال��ھ��رم��ون��ات ال��ت��ي تُ��ع��زِّ

 الشبع.
وھناك العدید من األطعم�ة ال�غ�ن�یَّ�ة 
بالبروتین�ات، وتش�م�ل ال�م�ن�ت�ج�ات 
ال��ح��ی��وان��یَّ��ة (ال��ل��ح��وم ال��ح��م��راء 
وال��دواج��ن واألس��م��اك وال��ب��ی��ض 
واألل��ب��ان ومش��ت��ق��ات��ھ��ا)، وت��ل��ك 
�رات  النباتیَّة (الب�ق�ول�ی�ات وال�م�ك�سَّ

 والبذور والحبوب الكاملة).
تن�اول ال�ب�روت�ی�ن ف�ي ك�لِّ وج�ب�ة، 
ی��ح��ول دون الش��ع��ور ب��ال��ج��وع 

 المفرط.
 ساعات النوم

ح��ل��ول ل��ل��س��ی��ط��رة ع��ل��ى ال��ج��وع 
 المزمن

یُمثِّل النوم لساعات ك�اف�ی�ة ع�ام�ًال 
ا في الس�ی�ط�رة ع�ل�ى ال�ج�وع،  ھاّمً
ألنَّھ یُس�اع�د ف�ي ت�ن�ظ�ی�م ھ�رم�ون 

 الجریلین المنشِّط للشھیَّة.
وبالُمقابل، ترفع قلَّة النوم م�ع�دَّالت 
�ا ق�د یش�ع�ر  الھرمون المذكور، ممَّ

 بالجوع.
كما أنَّ عدم الحصول على ال�ك�اف�ي 
من النوم یضمن معدالت الل�ی�ب�ت�ی�ن 
طبیعیَّة، وھذا األخیر ھو الھ�رم�ون 

ز الشعور بالشبع.  الذي یُعزِّ
م بالجوع، من الُم�س�ت�ح�س�ن  وللتحكُّ
عموًما الحص�ول ع�ل�ى م�ا ال ی�ق�ّل 
عن ثماني ساعات م�ن ال�ن�وم م�ن 

 دون انقطاع، كلَّ لیلة.
 

 حلول سھلة

ح��ل��ول ل��ل��س��ی��ط��رة ع��ل��ى ال��ج��وع 
 المزمن

حال الشعور بالجوع ، ق�د یُ�ف�ی�د  •
شرب ك�وب أو اث�ن�ی�ن م�ن ال�م�اء 
لمعرفة ما إذا كنت عطشى فح�س�ب 

 أم جائعة.
یرتبط نوع الطعام الذي نت�ن�اول�ھ   •

ارتباطًا وثیقًا بش�دَّة ال�ج�وع، ول�ذا 
من الھام كما أسلفن�ا دم�ج ال�م�زی�د 
م�ن األل��ی��اف وال��ب��روت��ی�ن��ات، ك��م��ا 
اختیار األطعمة منخف�ض�ة ال�ت�أث�ی�ر 
على مؤشِّر نسبة السكَّر ف�ي ال�دم، 

 في النظام الغذائي.
 
یمكن دائًما تناول ھ�ذه األط�ع�م�ة  •

منخفضة السعرات الحراریة، ع�ن�د 
 الشعور بالجوع:

الخیار والخس وكوب من ال�ف�ش�ار 
ال��م��ع��د م��ن دون زب��دة أو زی��ت 
وخمس حبَّات صغی�رة م�ن ال�ج�زر 

ي...  وربع كوب من التوت البرِّ

   اع؟

  ..ا  ة 

لسنا نتكلّم ھنا عن ك�م�یّ�ة ال�وق�ت 
الذي تمضونھ مع أوالدكم بل ع�ن 

 5نوعیّة وجودكم وعمقھ. خ�ذوا 
دقائق في الیوم لكي تق�وم�وا ب�م�ا 
نسّمیھ تمرین القلب ع�ل�ى ال�ق�ل�ب 
مع كّل ول�د م�ن أوالدك�م. ض�ع�وا 
جانبًا كّل أعمال�ك�م واھ�ت�م�ام�ات�ك�م 
واذھبوا ب�ك�ّل بس�اط�ة واج�ل�س�وا 
بالقرب من ابنكم لكي تھتّموا ب�م�ا 
یفعل من دون أن تتدّخ�ل�وا. خ�ذوا 
نفًسا عمیقًا لكي ت�ت�واص�ل�وا م�ع�ھ 
عب�ر ع�واط�ف�ك�م وأدِرك�وا ال�ح�ب 
الذي تكنّونھ ل�ھ وك�م ھ�و ج�م�ی�ل 
وك�م أن�ت�م س�ع�داء ألن�ك�م أّم�ھ أو 
أبوه. بطریقة أو بأخرى س�ی�ش�ع�ر 

 ابنكم بھذه الھالة من الحنان.
  

*خ��طّ��ط��وا ل��ن��ش��اط��ات ع��ائ��ل��ی��ة 
وأظِھروا حماس�ك�م ل�ل�ع�ب م�ع�ھ�م 
وبیّنوا لھم كم تمتعكم ص�ح�ب�ت�ھ�م. 
اضحكوا لنَكاتِھم وأبدوا إعج�اب�ك�م 
بالرسومات التي یقّدمونھا إل�ی�ك�م 
وان���دھش���وا م���ن ع���روض���ات���ھ���م 
وقوموا معھم ب�ال�ن�ش�اط�ات ال�ت�ي 

 یحبّونھا.
  

*الثقة ھ�ي إح�دى أھ�م ع�الم�ات 
الحب التي یمكن أن یتلقّاھا الولد. 
كلّما قلتم لھم ج�م�ًال ت�ط�ب�ع ف�ی�ھ�م 
الثقة، كلّما زادت ثقتھم ب�ن�ف�س�ھ�م 
وازداد شعورھم بأنھم مق�ب�ول�ون. 
استخدموا جمًال مثل أنا متأّك�د أن 
األمور ستكون على م�ا ی�رام ف�ي 
ھذا ال�وض�ع..ل�دی�ك ك�ام�ل ث�ق�ت�ي. 
وتج�نّ�ب�وا ال�ج�م�ل ال�م�ری�ب�ة م�ث�ل 
انتبھ! ستكسره!،أتمنّى أن تحس�ن 

 …التصّرف 
*م��ھ��م��ا ك��ان ع��م��رھ��م، اھ��ت��ّم��وا 

ب��رأی��ھ��م وأذواق��ھ��م وأف��ك��ارھ��م. 
(برأیك ماذا عل�ّي أن أرت�دي ھ�ذا 
المساء؟ أف ! الشخصیّة التي في 
القّصة تصّرفت بشكل مضح�ك أال 
 تعتقد ذلك؟ ماذا كنت لتفعل أنت؟)

سألوھم عن إدراك�ھ�م ل�ألم�ور ا* 
في مواضیع مختلفة واسع�وا إل�ى 
تعلّ�م ال�م�زی�د ع�ن اھ�ت�م�ام�ات�ھ�م. 
خذوا بضع دقائق لك�ي تس�ت�م�ع�وا 
إل��ى األل��ب��وم ال��م��ف��ّض��ل الب��ن��ك��م 
ال���م���راھ���ق أو ل���ق���راءة روای���ة 
اإلع��ج��اب ل��ف��ت��ات��ك��م ف��ھ��ي ط��رق 

 أخرى لتقولوا لھم أنا أھتّم بك.
  

*تجنّبوا توبیخھم عالنیة. تكلّ�م�وا 
عنھم إیجابیًا أمام الكبار حتى ف�ي 
غیابھ�م وح�ت�ى ع�ن�دم�ا ت�ك�ون�ون 
غ��اض��ب��ی��ن. ال تس��ت��خ��دم��وا أب��ًدا 
طریقة للتكلّم مع أوالدكم ت�خ�ت�ل�ف 
عن الطریقة التي تتكلّ�م�ون ف�ی�ھ�ا 

م��ع أوالد اآلخ��ری��ن. ال ت��ك��ذب��وا 
علیھم وال ت�ق�ط�ع�وا ل�ھ�م وع�وًدا 
ك��اذب��ة وال تس��ت��خ��دم��وا م��ع��ھ��م 
االب��ت��زاز ل��ك��ي ت��ج��ب��روھ��م ع��ل��ى 
ال��ط��اع��ة. ت��ل��قّ��وا دروًس��ا ح��ول 
التواصل بین األھل واألوالد ع�ن�د 
ال��ح��اج��ة ل��ك��ي ت��ط��ّوروا س��ل��وًك��ا 
م��ح��ت��رًم��ا وف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ھ 

 افرضوا سلطتكم.
  

” أحبّ�ك“ * قولوا لھم بكّل بساطة 
 باستمرار!

ما من شيء سوى ھذه ال�ك�ل�م�ات 
ت��ذّك��ر أوالدك��م ب��أن��ھ��م م��ھ��ّم��ون 
بالنسب�ة إل�ی�ك�م. ك�ذل�ك ال�ح�رك�ات 

 الیومیة أیًضا:
  

 *نظرة كلّھا فخر وحب.
داعبوا ش�ع�رھ�م، ق�بّ�ل�وھ�م ع�ل�ى 

 جبینھم، المسوھم بحنان

حّض��روا ط��ب��ق��ھ��م ال��م��ف��ّض��ل أو  
 مفاجأة، اسعوا إلرضائھم

ضعوا لھم كلمة تشج�ی�ع ص�غ�ی�رة 
 في علبة غدائھم قبل االمتحان

* ض��ع��وا ق��واع��د واج��ع��ل��وھ��م 
ی��ح��ت��رم��ون��ھ��ا وض��ع��وا إرش��ادات 
وم�م�ن��وع�ات، ف�ع��ل�ى ال�رغ��م م��ن 
غضب األوالد، ھذه األمور تظھ�ر 

 لھم الحب أیًضا.
 
یعرف األوالد بشكل فطرّي أن�ھ�م  

لیس من المفترض أن یفع�ل�وا م�ا 
یحلو لھم وھم ب�ح�اج�ة إل�ى ق�ادة 
أقویاء ومتینین ی�م�ك�ن االع�ت�م�اد 

 علیھم.
عندما یتخلّى األھل عن سلطت�ھ�م  

أمام مقاومة األوالد یشعر األوالد 
بالتخلّي وبأنھم لیسوا مھّمین بم�ا 
فیھ الكفایة بال�ن�س�ب�ة إل�ى أھ�ل�ھ�م 

 لكي یبذلوا جھدھم لتربیتھم.

دو  رإظ   را 
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 س آ   ا   یحتضن مقر االتحاد اآلسی�وي
ل���ك���رة ال���ق���دم ب���ال���ع���اص���م���ة 
اآلس��ی��وی��ة ك��واالل��م��ب��ور ی��وم 
الثاني وال�ع�ش�ری�ن م�ن ش�ھ�ر 
تشرین الثاني الجاري م�راس�م 
سحب قرعة النسخة ال�م�ق�ب�ل�ة 
من دوري أب�ط�ال آس�ی�ا ال�ت�ي 
یشارك ف�ی�ھ�ا ف�ری�ق�ا ال�زوراء 
حامل لقب النس�خ�ة ال�م�اض�ی�ة 
م��ن دوري ال��ك��رة ال��م��م��ت��از 
ووصیفھ فریق القوة ال�ج�وی�ة 

 كممثلین للكرة العراقیة.
وق���ال عض����و إدارة ن����ادي 
ال���زوراء ال���ری���اض���ي ع���ب���د 
الرحمن رش�ی�د ف�ي ح�دی�ث�ھ لـ
(ال��م��دى) : إن إدارة ال��ن��ادي 
سّمت وفدھا لح�ض�ور م�راس�م 
س��ح��ب ق��رع��ة دوري أب��ط��ال 

 2020-2019آسیا ل�ل�م�وس�م 
الذي تك�ّون م�ن ع�ب�د ال�ك�ری�م 
عبد ال�رزاق ال�م�دی�ر اإلداري 
للفریق األول لكرة ال�ق�دم ال�ى 
ج��ان��ب ال��م��ت��ح��دث فض��الً ع��ن 
المشارك�ة ف�ي ورش�ة ال�ع�م�ل 
التي ست�ق�ام ل�م�دة ث�الث�ة أی�ام 
م��ت��ت��ال��ی��ة ف��ي م��ق��ر االت��ح��اد 
اآلسیوي باللع�ب�ة لش�رح آخ�ر 
التعلیمات والضوابط ال�خ�اص�ة 
بالبطولة لجمی�ع ف�رق غ�رب�ي 
وش��رق��ي ال��ق��ارة ال��ت��ي ت��م 
اع��ت��م��ادھ��ا م��ن ق��ب��ل ل��ج��ن��ة 
ال��م��س��اب��ق��ات ال��ق��اری��ة ب��ع��د 
حص����ول����ھ����ا ع����ل����ى إج����ازة 
الترخیص أثر تلبیتھا المعایی�ر 
اآلسیوی�ة ال�ى ج�ان�ب ت�ح�دی�د 
م��وع��د تس��ل���م ال��ك���ش��وف���ات 
النھائیة لھا الخاصة بت�س�ج�ی�ل 
ال���الع���ب���ی���ن ال���م���ح���ل���ی���ی���ن 

 والمحترفین.
وأوضح إنھ تم اختی�ار م�ل�ع�ب 
كربالء ال�دول�ي ف�ي م�ح�اف�ظ�ة 
كربالء لیكون الملعب ال�خ�اص 
بف�ری�ق ال�زوراء ل�ك�رة ال�ق�دم 
الذي سیخوض علیھ مباریات�ھ 
ض��م��ن دور ال��م��ج��م��وع��ات 
لمنطقة غربي آسیا ال�ت�ي م�ن 
المؤمل أن تنطلق مباریاتھ في 
بدایة شھر آذار المق�ب�ل ح�ی�ث 
ستجري بنظام الدوري المجزأ 
من مرحلتین (ذھ�اب�اً وإی�اب�اً ) 

یتأھل ال�ى دور الس�ت�ة عش�ر 
فری�ق�ی�ن م�ن ك�ل م�ج�م�وع�ة، 
مشیراً الى أن الفرق العراق�ی�ة 
ستشارك ألول مرة ف�ي دوري 
أب��ط��ال آس��ی��ا ب��ع��د م��واف��ق��ة 
ال��م��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ی��ذي ل��الت��ح��اد 
اآلسیوي لكرة القدم أن ی�ك�ون 
للعراق مقعد ونص�ف ال�م�ق�ع�د 
بناًء ع�ل�ى ت�وص�ی�ة م�ن ق�ب�ل 
لجنة المس�اب�ق�ات ال�ت�اب�ع�ة ل�ھ 
ح��ی��ث حص��ل ال��زوراء ع��ل��ى 
مقعد لكون�ھ ح�ائ�ز ع�ل�ى درع 
ال��دوري ال��م��م��ت��از ب��ال��م��وس��م 

فیما كان نصف  2017-2018
مقع�د ل�ف�ری�ق ال�ق�وة ال�ج�وی�ة 
ص���اح���ب ال���م���رك���ز ال���ث���ان���ي 
وس��ی��ل��ع��ب ف��ي ال��ت��ص��ف��ی��ات 
التأھیلیة ل�دور ال�م�ج�م�وع�ات 
الذي ستقام مباریاتھ في شھ�ر 

 شباط المقبل.
وأشار رش�ی�د ال�ى أن ف�ری�ق�ھ 
ع��ازم ع��ل��ى ت��ح��ق��ی��ق ن��ت��ائ��ج 
إی��ج��اب��ی��ة ف��ي ھ��ذه ال��ب��ط��ول��ة 
اآلسیویة التي ندافع فیھا ع�ن 
س�م��ع��ة ال�ك��رة ال��ع�راق��ی��ة ال��ى 
ج�ان��ب ف�ری��ق ال�ق��وة ال�ج��وی��ة 
بحكم الش�ع�ب�ی�ة ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة 
ال���ت���ي ی���ح���ظ���ى ب���ھ���ا ع���ل���ى 
الصعیدین الداخلي والخ�ارج�ي 
الى جانب وجود رغبة ك�ب�ی�رة 
لدى الع�ب�ی�ھ ال�ذی�ن یش�ك�ل�ون 
األع��م��دة ال��رئ��ی��س��ة بص��ف��وف 
المنتخبات الوطن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة 
في الظھ�ور ب�م�س�ت�وى رف�ی�ع 
ی��ك��ون ف��ی��ھ ال��زوراء خص��م��اً 
عنیداً الم�راس ل�ب�ق�ی�ة ال�ف�رق 
ال��م��ن��افس��ة ل��ھ ض��م��ن دور 
المجم�وع�ات ل�م�ن�ط�ق�ة غ�رب 
آسیا التي سیتم التعرف علیھ�ا 
ب���ع���د إج���راء ال���ق���رع���ة ف���ي 
العاصمة المالیزیة كوااللمب�ور 
فضالً عن رغبة وزارة ال�ن�ق�ل 
في دعمھ من جمیع ال�ج�وان�ب 
السیما م�ن ال�ن�اح�ی�ة ال�م�ادی�ة 
باعتب�ارھ�ا ال�راع�ي ال�رس�م�ي 

 لھ.
وكش���ف ع���ن رغ���ب���ة إدارة 
ال��ن��ادي ف��ي دع��م ص��ف��وف 

ال��ف��ری��ق األول ل��ك��رة ال��ق��دم 
ب��الع��ب��ی��ن ج��دد خ��الل ف��ت��رة 
االن���ت���ق���االت الش���ت���وی���ة م���ن 
الموسم الكروي الحالي حس�ب 
م��ا ی��ق��رره ال��م��درب أی��وب 
أودیش��و ب��ع��د ان ت��وض��ح��ت 
الصورة لھ بع�د س�ب�ع ج�والت 
م�ن م��رح��ل��ة ال��ذھ��اب ل��دوري 
ال��ك��رة ال��م��م��ت��از أح��ت��ل ف��ی��ھ��ا 
الزوراء المركز الرابع برصید 

ن�ق�اط ب�ف�ارق أرب�ع ن�ق�اط  14
عن القوة ال�ج�وی�ة ال�م�ت�ص�در 
وبفارق األھداف ع�ن ف�ری�ق�ي 
الشرطة ونف�ط م�ی�س�ان ح�ی�ث 
أرى أن التنافس ع�ل�ى خ�ط�ف 
اللقب سیكون على أشّده فی�م�ا 
ب��ی��ن��ھ��ا ل��ت��ح��ق��ی��ق ط��م��وح��ات 
جماھیرھا ال�ت�ي ب�ات�ت ت�ری�ده 
بالدرجة األولى في ظّل تواج�د 
مجموعة متمیزة من الالعبین 
الم�ح�ل�ی�ی�ن وال�م�ح�ت�رف�ی�ن ت�م 
ادراجھم ضمن كشوفاتھ�ا ف�ي 

 اتحاد كرة القدم.
 

وأك����د عض����و إدارة ن����ادي 
ال���زوراء ال���ری���اض���ي ع���ل���ى 
ض��رورة ت��ق��ل��ی��ص ف��ت��رة أی��ام 
التوقفات خالل جولتي الذھ�اب 
واإلیاب وجعلھا ضمن ( الفیفا 
دي ) المحددة من قبل االتح�اد 
ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي 
ی��خ��وض خ��الل��ھ��ا ال��م��ن��ت��خ��ب 
ال��وط��ن��ي م��ب��اری��ات��ھ ال��دول��ی��ة 
ال��ودی��ة وال��رس��م��ی��ة وك��ذل��ك 
ال��ب��ط��والت ال��ت��اب��ع��ة ل��الت��ح��اد 
اآلسیوي لكرة القدم م�ن أج�ل 
انھاء المن�افس�ات ف�ي ال�وق�ت 

ال��م���ح��دد م��ن ق���ب��ل ل��ج���ن���ة 
المسابقات المركزیة ك�م�ا ھ�و 
ال��ح��ال م��ع ب��ق��ی��ة ال��دوری��ات 
العالم�ی�ة وال�ق�اري وال�ع�رب�ی�ة 
وی��ع��ط��ي ال��ف��رق م��دة زم��ن��ی��ة 
كافیة لالست�ع�داد بش�ك�ل أم�ث�ل 
للم�وس�م ال�م�ق�ب�ل م�ن ن�اح�ی�ة 
ال�ت��ع��اق�د م��ع الع��ب��ی�ن أج��ان��ب 
ولیس كما حصل في الم�واس�م 
السابقة التي أنتھت ف�ي ف�ت�رة 
الصیف ال�الھ�ب�ة ال�ت�ي أث�ارت 
استیاء وس�خ�ط ل�دى الش�ارع 
ال��ری��اض��ي وخ��اص��ة ب��ع��د أن 
اع��ت��م��دت مش��ارك��ة ال��ف��رق 
العراقیة في دوري المحترفی�ن 

 القاري.
واخ��ت��ت��م رش��ی��د ح��دی��ث��ھ: أن 
الجمیع بات ینتظ�ر ع�ل�ى أح�ر 
من الجمر موعد أفتتاح مل�ع�ب 
النادي في الش�ال�ج�ی�ة ب�ح�ل�ت�ھ 
الجدیدة خالل الفترة ال�م�ق�ب�ل�ة 
م��ن أج��ل أن ی��ك��ون ع��ام��الً 
أضافیاً یعطي الالعب�ی�ن دع�م�اً 
معنویاً ك�ب�ی�راً ف�ي ال�م�ن�افس�ة 
بقوة ع�ل�ى األل�ق�اب ال�م�ح�ل�ی�ة 
واآلس��ی��وی��ة ل��ك��ون م��درج��ات��ھ 
ستمتلئ بالجماھیر الغفیرة في 
العاصمة بغداد وال�م�ح�اف�ظ�ات 
نظراً لكون الزوراء من الفرق 
العراقیة ویتمتع بش�ع�ب�ی�ة ف�ي 
المحفلی�ن ال�م�ح�ل�ي وال�ع�رب�ي 
ومن حقھ الطبی�ع�ي أن ی�ك�ون 
لھ ملعب خاص بھ یستفید منھ 
مادیاً بالدرجة األولى كم�ا ھ�و 
معمول ل�ن�ظ�رائ�ھ م�ن ال�ف�رق 
الخلیجیة والعربیة واآلسی�وی�ة 

 .واألفریقیة

 ور اا ا وراء وااق 16اس ا   

آ  رب ة أ    
رشح االتحاد االسیوي لكرة القدم باس�م ق�اس�م م�درب ف�ری�ق 
القوة الجویة لجائزة أفض�ل م�درب ف�ي ال�ق�ارة ال�ت�ي س�ی�ت�م 
الكشف عنھا خالل الحفل السنوي الذي س�ی�ق�ام ی�وم ال�ث�ام�ن 
والعشرین من شھر تشرین الثاني الحالي بالعاصمة العمان�ی�ة 

 مسقط .
وجاء اختیار المدرب باسم قاسم للمنافسة على جائ�زة أفض�ل 
مدرب آسیوي على إثر الدور الكب�ی�ر ال�ذي ل�ع�ب�ھ ف�ي ق�ی�ادة 
فریق القوة الجویة إلحراز لقب بطولة كأس االتحاد اآلسیوي 

بعد تغلبھ على ف�ری�ق أل�ت�ی�ن أس�ی�ر ال�ت�رك�م�انس�ت�ان�ي  2018
بھدفین دون رد سجلھما القائد حمادي أحمد وإبراھی�م ب�ای�ش 
في المباراة النھائیة التي جرت یوم الس�اب�ع وال�ع�ش�ری�ن م�ن 
شھر تشرین االول الماضي على ملعب جذع النخلة بالم�دی�ن�ة 
الریاضیة في محافظة البصرة حیث اعتبر ھذا الل�ق�ب ال�ث�ان�ي 
الذي یحرزه الفریق بعد اللقب األول الذي توج ب�ھ ع�ل�ى أث�ر 
ھزیمتھ ضیفھ فریق بنغالورو الھن�دي ب�ھ�دف م�ق�اب�ل الش�ي 
جاء عن طریق حمادي أحمد في المباراة النھائیة التي أقیمت 
على ملعب سحیم بن حمد بنادي قطر الریاضي في ال�ع�اص�م�ة 
القطریة الدوحة یوم الرابع م�ن ش�ھ�ر تش�ری�ن ال�ث�ان�ي ع�ام 

2016 . 
وساھم المدرب باسم قاسم في حصول فری�ق ال�ق�وة ال�ج�وی�ة 

قب�ل  2017-2016على لقب دوري الكرة الممتاز في الموسم 
تسلمھ رئاسة المالك التدریبي للمنتخب الوطن�ي ل�ك�رة ال�ق�دم 
لمدة عام واحد بدالً من زمیلھ المدرب راضي ش�ن�ی�ش�ل ال�ذي 
تمت إقالتھ من قبل اتحاد الك�رة ع�ل�ى إث�ر ال�خ�روج ال�م�ب�ك�ر 

للعراق من المنافسة على الت�أھ�ل ال�ى ب�ط�ول�ة ك�أس ال�ع�ال�م 
حیث نجح في قیادتھ الى تحقیق نتائج مت�م�ی�زة ط�ی�ل�ة  2018

مدة أشرافھ على قیادة أسود الرافدین لعبت دوراً م�ؤث�راً ف�ي 
عالمیاً الى ال�م�رك�ز  120تحسین تصنیف منتخبنا من المركز 

الى جانب دخولھ قائم�ة ال�ك�ب�ار ال�ع�ش�رة ع�ل�ى الص�ع�ی�د  82
القاري قبل أن یعود الى وكر الصقور بعد انتھاء عقده بنھایة 
شھر آب الماضي ویقوده الى المركز األول في ترتیب ال�ف�رق 
المشاركة في الموسم الكروي الحالي بأنتھاء الجولة السابعة 

 نقطة. 18من مرحلة الذھاب برصید 

 .2018اعلن الموقع الرسمي لالتحاد االوروبي لكرة القدم، قائمة أفضل الھدافین في الدوریات الخمس الكبرى في عام 
 30الالعب كریستیانو رونالدو یتصدر القائمة ب�ت�س�ج�ی�ل�ھ “ وبحسب الموقع الرسمي لالتحاد األوروبي لكرة القدم، فإن 

أھداف م�ع ب�ط�ل  8ھدفًا مع المرینجي و 22مباراة وذلك مع فریق لایر مدرید وفریق یوفنتوس حیث سجل  27ھدفًا في 
م�ب�اراة ف�ي ال�دوري  29ھ�دفً�ا ف�ي  28ویأتي العب برشلونة لیونیل میسي في المركز الثاني حیث سج�ل ”.  الكالتشیو

 مباراة. 31ھدفًا في  24اإلسباني، ویلیھ زمیلھ لویس سواریز بـ
أما الجناح المصري نجم لیفربول االنجلیزي، محمد صالح، فیتواجد في المركز الخامس في تلك القائم�ة ب�ع�د أن س�ج�ل 

 مباراة في الدوري اإلنجلیزي. 27ھدفًا في  21
مباراة، ویلیھ العب توت�ن�ھ�ام  17ھدفًا في  18العب باریس سان جیرمان نیمار جاء في المركز الثاني عشر حیث سجل 

 مباراة. 30ھدفًا في  18ھاري كین بـ
مباراة، ثم العب ب�اری�س  21ھدفًا في  17وجاء نجم مانشستر سیتي سیرجیو أجویرو في المركز الرابع عشر بتسجیلھ 

 مباراة. 22ھدفًا في  17سان جیرمان إدینسون كافاني بـ

  ت اورا ا  ر و2018روم 

ت���أھ���ل ف���ری���ق���ا ال���زوراء 
 16والطلبة، ال�ى ال�دور الـ�

من بط�ول�ة ك�أس ال�ع�راق، 
بعدما تخطیا الكوفة والك�ف�ل 

م��ن  32ف��ي ای��اب دور الـ��
وتخطى ال�ن�وارس  .البطولة

 0-8فریق الكوفة بن�ت�ی�ج�ة 
بمجموع المباراتین، ح�ی�ث 
تغلب ذھ�اب�اً بس�ت�ة اھ�داف 
دون رد، فیم�ا ت�غ�ل�ب ای�اب�اً 

أما االنیق،  .بھدفین نظیفین
فتخظى فریق الكفل بنتی�ج�ة 

-5، حیث تغلب ذھاباً 12-4
، ف��ی��م��ا ت��غ��ل��ب ب��االی��اب 2

 .2-7بنتیجة 

اع�ل��ن م��ھ��اج�م ال��م�ن��ت�خ��ب ال�وط��ن��ي 
ون��ادي ك��ول��م��ب��وس ك��رو، جس��ت��ن 
میرام، أنھ سی�غ�ی�ب ع�ن ال�م�ن�ت�خ�ب 
الوطني ف�ي ك�أس آس�ی�ا ب�االم�ارات 

 .مطلع العام المقبل
ونشر میرام عبر حس�اب�ھ ال�رس�م�ي 
على 'انست�غ�رام' أن�ھ 'ال�ج�راح�ة ل�م 
تكن خطیرة، ولكن ك�ي اع�ود اق�وى 
واكثر ص�ح�ة ف�ي ال�م�وس�م ال�م�ق�ب�ل 
ی��ت��وج��ب ان اخ��ذ اك��ب��ر قس��ط م��ن 

 .'الراحة
واوضح 'الى اھل ال�ع�راق وزم�الئ�ي 
في المنتخب الوطني وال�م�درب، ان�ا 
اسف لن اتمكن من اللعب ف�ي ك�أس 

، وس���أك���ون اك���ب���ر 2019آس���ی���ا 
 .'المشجعین لكم من البیت

یذكر أن مدرب المنتخب الوطني ستریشكو كاتانیتش، طالب من میرام، عدم االلتحاق بمعسكر اسود الرافدین في االم�ارات، 
 .كي یشارك بكامل لیاقتھ في المعسكر القادم بالدوحة

را وز ا  ارة   د 
 

عاما) الفائز األحد ب�ب�ط�ول�ة  21انتزع األلماني ألكسندر زفیریف (
الماسترز الختامیة لموسم كرة المضرب في لندن، المركز ال�راب�ع 
في الئحة تصنیف الالعب�ی�ن ال�م�ح�ت�رف�ی�ن الص�ادرة االث�ن�ی�ن م�ن 
األرجنتیني خوان مارتن دل بوترو الذي لم یش�ارك ف�ي ال�ب�ط�ول�ة 

 .بداعي اإلصابة
وقلص زفیریف الذي تغلب في البطولة على ك�ل م�ن الس�ویس�ري 
روجیھ فیدرر الثالث والص�رب�ي ن�وف�اك دی�وك�وف�ی�ت�ش األول ف�ي 

ن�ق�ط�ة م�ع  35نصف النھائي والنھائي على التوالي، الفارق الى 
 .فیدرر

وابتعد دیوكوفیتش في الصدارة عن اإلسباني رافای�ل ن�ادال ال�ذي 
نق�ط�ة،  1565لم یشارك بدوره في البطولة بداعي اإلصابة بفارق 

علما ان الصربي كان ضامنا إنھاء السنة في المركز األول، بعدم�ا 
بداع�ي ال�غ�ی�اب  22في المركز الـ  2018كان في القسم األول من 

بسبب إصابة، قبل أن یحقق نتائج كبیرة بعد عودتھ أبرزھ�ا ف�وزه 
 .ببطولتین في "الغراند سالم" في ویمبلدون وفالشینغ میدوز

   و وا   اإم
ع�ل�ى ض�ی�ف�ت�ھ�ا ك�روات�ی�ا،  1-2عوضت إنجلترا تأخرھا لتتأھل إلى قبل نھائي دوري األمم األوروبیة، بھدفین متأخرین قاداھا لفوز مثیر بنتیجة 

 األحد. وسجل جیسي لینغارد وھاري كین ھدفي االنتصار اإلنجلیزي على كرواتیا، التي ھبطت إلى الدرجة األدنى من البطولة.
، لكن البدیل لینغارد وك�ی�ن 57وكان منتخب 'األسود الثالثة' یواجھ خطر الھبوط بعدما ھز أندریھ كراماریتش مھاجم كرواتیا الشباك في الدقیقة 

 ، لینقلب ترتیب المجموعة رأسا على عقب.85و 77سجال في الدقیقتین 
 وھیمن فریق المدرب غاریث ساوثغیت على المباراة لفترات طویلة، لكنھ تأخر عندما استدار كراماریتش أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء ق�ب�ل

 أن یسدد في الشباك.
لكن ھدفي لینجارد وكین ضمنا إلنجلترا تصدر المجموعة التي كان بوسع فرقھا الثالثة، ومن بینھم إس�ب�ان�ی�ا ال�ت�ي ك�ان�ت ف�ي الص�دارة ل�ك�ن�ھ�ا 

 تراجعت للمركز الثاني، التأھل للدور قبل النھائي.
 عن كرواتیا التي ھبطت للدرجة الثانیة. 3نقاط بفارق نقطة واحدة عن إسبانیا، و 7واحتلت إنجلترا، صدارة المجموعة الرابعة بـ

دوري آ  ن وراء واا 
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