
1.png

2.jpg

3.jpg

4.pdf

5.pdf

6.pdf

7.pdf

8.pdf

9.pdf

10.pdf

11.pdf

12.pdf

13.pdf

14.pdf

15.pdf

16.pdf

17.pdf

18.pdf

19.pdf

20.pdf

21.pdf

22.pdf

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg









Wednesday 
Issue No. 660 •  15 Aug 18 • Year 13  AL- iraqia   

 / سیدنيمنار حسن 

و ا 

أحببتك كمعجزة نزلت من السماء لمرة واحدة التت�ك�رر، أم�ا أن�ت ف�ك�ان  

حبك لي كشيء یتكرر في اللحظة ألف م�رة وم�ازل�ت ح�ت�ى اآلن أص�لّ�ي 

 .لصدفة تحملك إليَّ أیھا المسافر دائماً عن دنیاي

كم أتمنى أن تحدثني عن الحب ماھو بالنسبة لك، ماذا یعن�ي ل�ك ال�غ�ی�اب 

والنسیان وربما االھتمام، ماذا یعني لك قلبي الذي ح�م�ل�ك ب�ك�ل ص�ف�ات�ك 

ومحاسنك وعیوبك، قلبي الذي مازال الیرضى بغ�ی�رك أن ی�ق�ت�رب م�ن�ي 

ویقاسمني تفاصیل حیاتي وإنھ لیوج�ع�ن�ي أن أخ�ب�رك ب�ذل�ك واع�ل�م أن�ھ 

 .تعددت األسباب في قلبي وغیابك واحد

الیوجعني غیابك بقدر مایوجعني أنني دائماً أكتب عنك وأفكر فیك وكأن�ك 

خلف باب قلبي تماماً وأنك دائماً الحاضر معي ف�ي ك�ل ت�ف�اص�ی�ل ی�وم�ي 

بالرغم أنك لست كذلك، ویوجعني أیضاً أن یأتي یوم أكف فیھ ع�ن ح�ب�ك 

والبحث عنك عن رجاء انتظارك وعن الكتابة عنك، ثم یوجعني أن ی�أت�ي 

 .یوماً أغلق كل المنافذ التي تعبر بي إلیك

اعلم یاوجعي أني كنت كلما انكسر شيء ف�ي ق�ل�ب�ي ب�ح�ث�ت ع�ن�ك وج�ل 

ماأخشاه أن یأتي یوم وینكسر حبك في داخلي ألني حتى اللحظة ال أرج�و 

 شیئاً سوى أنت.

في السنوات االخیرة من تاریخ المسرح في الب�الد 
العرب�ی�ة إدع�ى ع�دد م�ن ال�م�س�رح�ح�ی�ن ك�ون�ھ�م 
 تجریبیین او كونھم ینتمون الى المسرح التجریبي

. 
ووصل االمر الى توصیف ھذا المھ�رج�ان ال�زاھ�ر 
بانتمائتھ الى المسرح التجریبي , ف�م�ا ھ�و م�ب�ل�غ 
الصدقیة في ذلك االدعاء وما ھو مبل�غ ال�دق�ة ف�ي 
تسمیة (المسرحالتجریبي ) ؟ ھذا م�ا أود ط�رح�ھ 

 . في ھذه الورقة
أقول ال تجریب بدون تقلید, وأتسائل؟! ھ�ل ل�دی�ن�ا 
في بلداننا العربیة مسرح تقلیدي؟ ومتى بدأ؟ وھل 
استمر؟ ومتى أنت�ھ�ى ؟ أو س�ی�ن�ت�ھ�ي؟ وأق�ول ال 

ھ�ل أس�ت�ط�اع   تجری�ب ب�دون ت�ج�دی�د, وأتس�ائ�ل!
المسرحیین العرب في بلداننا العربی�ة أن ی�ج�ددوا 

 . في مسرحھم؟ وما ھي أوجھ التجدید ؟

یقول (جیمس روز أیفانز ) في ك�ت�اب�ھ (ال�م�س�رح 
التجریبي من ستانسالفسكي الى ب�ی�ت�ر ب�روك) أن 
تكون تجریبیا یعني ان تقوم بغزو المجھول, وھ�ذا 

 . "شئ ال یمكن التاكد منھ اال بعد حدوئھ
فما ھو المجھول الذي ادعى المدعین ب�ال�ت�ج�ری�ب 
انھم غزوة وحدث؟ ربما الفن ال�م�س�رح�ي ن�ف�س�ھ, 
كما ھو في الغرب كان مجھوال لدى الغرب ف�غ�زوه 
وحدث, ربما كانت ال�ظ�واھ�ر الش�ب�ی�ھ�ة ب�ال�ع�رض 
المسرحي مجھولة لدى المسرحیین ال�ع�رب, م�ث�ل 
ال��م��ق��ام��ة والس��م��اج��ة واح��ك��وات��ي وال��م��س��ام��ر, 
ف�اك��ت�ش��ف��وھ�ا واس�ت��خ��دم�وھ��ا ف��ي مس�رح��ھ�م ف��ي 
السنوات الوسطى من القرن العشرین, ولكنھم ھل 
استطاعوا أن یستبدلوا تقنیاتھم لتحل محل تقنی�ات 
المسرح الغربي؟ الج�واب, ك�م�ا أع�ت�ق�د, ك�ال, ف�ال 
الصدیقي وال المدني وال قاسم محم�د وال غ�ی�رھ�م 

 . فعل ذلك
المسرح التجریبي في توجھاتھ وفي تطبیقاتھ مثل 
(الطب التجریبي) الذي تأثر ب�ھ (أم�ی�ل زوال) ف�ي 
مسرحھ الطبیعي یح�ت�اج اوال ال�ى ف�رض�ی�ة وال�ى 
اجراءات لتحقیق مفردات ال�ف�رض�ی�ھ وص�وال ال�ى 
اھداف واضحة. ویحتاج ثانیا الى تكرار ال�ت�ج�رب�ة 

 .وعدم االكتفاء بمرة واحدة
ویدعي اصحاب المسرح التجری�ب�ي ان�ھ�م ی�ب�غ�ون 
التجربة ــ الوسیلة, ومع ھذا لم نعرف احدا م�ن�ھ�م 
فعل ذلك ف�ك�ل�ھ�م ق�دم�وا ع�روض�ا مس�رح�ی�ة ال�ى 

 . الجمھور
نعم كان (ستانسالفسكي) تجریبیا عن�دم�ا اف�ت�رض 
ان الدوافع النفسیة ھي ال�ت�ي ت�ح�رك الش�خ�ص�ی�ة 
الدرامیة وتطور حركتھا من ص�راع�ھ�ا, وك�ان ق�د 
اكتشف ال�ب�دی�ل ع�ن ال�م�درس�ة ال�ف�رنس�ی�ة ال�ت�ي 
اعتمدت التع�ب�ی�ر ال�خ�ارج�ي, وك�ان (م�ای�رخ�ول�د) 

تجریبیا عندما افترض( البایو میك�ان�ی�ك�ا) وس�ی�ل�ة 
 .انجح لتنفیذ مھمتھ التعبیریة

وكان (غوردن كریغ) تجریب�ی�ا ح�ی�ن اف�ت�رض أن 
الممثل أشبھ بالدم�ی�ة ال�م�ث�ال�ی�ة ض�م�ن ال�م�س�رح 
ال��م��رئ��ي ال��م��ع��ت��م��د ع��ل��ى الص��ورة وع��ن��اص��رھ��ا 

 . التشكیلیة
 

وكان (ماكس راینھارت) تجریبیا حین افترض ان 
لكل مسرحیة معالجة اخراجیة خ�اص�ة ب�ھ�ا ول�ك�ل 
مس��رح��ی��ة م��ك��ان خ��اص��ا ل��ع��رض��ھ��ا . وك��ان 
(كروتوفسكي) تجریبیا حین اف�ت�رض ان ال�م�م�ث�ل 
ھو العنصر االساسي في العرض المسرح�ي وھ�و 
وحده الذي یكمل جمیع عناصره. یعتم�د ال�م�س�رح 
التجریبي على الم�م�ث�ل ال�ج�م�ع�ي أي ان یش�ت�رك 
جمیع اعضاءه في ت�ال�ی�ف ال�ن�ص وف�ي ال�ع�م�ل�ی�ة 

 االخراجیة وفي العملیة التقنیة المكملة. 
وھذا ما تفعلھ كما اعتق�د, ج�م�ی�ع ف�رق ال�م�س�رح 
التجـریـبـي فـي العـالــم مـثـل ( المســرح الح�ـ�ـ�ر) 
و(المسرح البیئي) و (مسرح الشم�س) و(مس�رح 

 . )أودین
واسمحوا لي ان اعرض على حضرات�ك�م ن�م�وذج�ا 
للمسرح التجریبي في العراق خالل التسعینات م�ن 
القرن الماضي فقد قدمت (فرق�ة ال�م�س�رح ال�ف�ن�ي 
الح�دی�ث) ث�الث مس�رح�ی�ات قص�ی�رة ت�ع�ت�م�د ف�ي 
محتواھا على فرضیة مفادھا أن ظ�روف ال�ح�رب 
وآثارھا تؤثر في تغییر القیم في المجتم�ع ال�ى م�ا 
ھو متدني ومنحط , فقد تم ت�أل�ی�ف نص�وص ت�ل�ك 
المسرحیات من قبل مجموعة من ال�م�م�ث�ل�ی�ن م�ن 
اعضاء الفرقة وتم اخراجھ�ا م�ن ق�ب�ل�ھ�م وخض�ع 
التألیف واالخراج الى التجریب والى إیجاد البدائ�ل 

 .االفضل

 ون  و  ون    
 

 
 

 
 
 

 

 / بغدادبقلم البرفیسور : سامي عبد الحمید  

  ا 
 اى

 
 

 عذاب رستم/ سوریا
 
  ال زال الفؤاد 

  في الغیاب
  یرتل ھواك

 ترتیال
 یوقد قنادیل الحزن

 یسیر متفردا بالعشق
 و یتغنى باللقاء متألماً 

 بین طیات الحنین ینادیھ
 ابیضت المقل شوقاً 

  ھل لك أن تقدَّ 
 قمیص الصباح

 لتستر عورة لیلي
 و تزید فجري إشراقاً 

 
 كیف للصبر أن یلجم

 وكلما استفاق الوجع صرخ اشتیاقا
 وكلما مرت حروفك بالذاكرة

 كتبت بحروف أشد جنوناً 
 

 ... كما ھي
 أحالمي مظلمة

 دون جدوى
 یشعل اللیل أصابعھ شموعاً 

 دعني أقترب منك
 لترى نفسك في مرآتي

  كم أنت جمیلٌ 
 وكم بك أزداد جماالً 

  
 قطرات الندى أنتظرھا

  من ورود جنتك
  لتعطر روحي

 و تزھر... سویاً 
  أمحو مالمحك المرسومة

  على رماد الزمن
 لتسكن معصمي

 تحیي النبض حباً 
 وكلما تدق ساعة اللھفة
 تخرج لتطفئ نار غربتي

 وتتوحد األرواح دھراً 

   یكتظ... ثمال
 قاع

 الذاكرة ،،،
 

 نثیث
 لوجھھ
 الشطآن

 بكل... االتجاھات
 ینثر

 البقایا ،،،
 

 منذ األزل
 یبحث... عن نصفھ

 ولم یزل
 آخر األقمار ،،،

 
 رماد

  الشمس
 احتراقا...نصفة

 الجسد
 واآلخر فرشاة

  اللون ،،،
 

 أصابعي

 …قضبان

 سجان

 الظالم…. ذھب

 الظالم….. وبقي

 دمعات

 مع بقایاك…. تنث

 قطرة

 قطرة

 لتتجمع

 بأكف الخذالن ،،،

 ََْ
أ  

 
 

 االردن -ریمان ھاني/ عمان 
 

 ِحكایَاُت ما قَْبَل النَومْ 
 الِدْفُء في َصوتِھا یُرتُِل الَصالة

 وُدعاٌء یَْمسَُّح الَخوَف ِمن قَلّبِي لِیَنامْ 
  َعْن ِحَكایات َمِدینَتي الَشاِمَخةُ 

  وَغیّماٌت تُْشبِھُ الَحْلوى
  !وَشَجُر اللَّْوز القَِدیْم األْخَضرْ 

  َكَعْینَیَّھا اللَْوزیِتَیِن الَخْضَرواتْینِ 
َماءِ   َحتَّى بَدا َصْوُت الَمطَر الزاَئِر ِمَن السَّ

  كالقُبُالِت على ِشفًاِه الَوْرِد النَائِْم فِي البَْیتِ 
  وحَواِكیُر النَْعنَاع

 ً   والِریَحان یَتَنفسَّان ِعْشقَا
 لَِھْمِس الیاََسِمینِ 

  ِعنَدما یُعانُِق أیَادیِنا في َرَجاءٍ  
.. 

  رائَحةُ األرِض ِسٌر ال یَْعِرفَھُ 
  َمْن سكَن أبَراَج الُدْنیا

 وِضْحَكةُ البُرتُقال على األشَجارِ 
 َصُك َھِویةٌ لَصاِحب األْرضِ 

  َمْھُرَھا التِین والَزْیتُون بِأْیِدي الَعُروسِ 
 .. كأَساِوَر الَذَھِب في لَْیلَِة فَرحٍ َكبیِرة

.. 
 وتُْكِمُل أُِمي الِحَكایة

  بِزھٍر أبیٍض في ِسالِل ذاِكرة
 عْن َمدینٍة بیَن َجبلیّنْ 

   َشامخةٌ برَجالِھا
   َعلى نُور  نُور

 وأرض أْنبتَْت ُحباً وَحنِینْ 
  َجبلیْن َكاَن الَمدُّ بیَنُھما

 ناٌر " ثائرةٌ وفبةٌ للِجبینْ "
 َسَكبْت َحِمُمھا على عدوٍ 

 ُمغتصٍب لَعینْ 
 َسَرق الباَب والَداَر ,, والُمفتاحَ 

 ُمبِینْ   كانْت في َمَخاضٍ   ووْرَدة
 بیَن بَیاراِت التِیِن والَزیْتون

  بَراءة الفَْجِر تَْشَھدُ 
 ِحیَن َخبَأ إْسمھا

 ِحلوَّ المَعنَیینْ   بینَ 
 مْن َشْرقِھا تََجلَْت ُشُرفات الیَاَسمینْ 

   على الروح  فَنَثرَ   حتى غار َغربُھا
  َزَھر اللَّوِز وبوح الَحنایَا

 وقطراِت مْن َجَسِد الَشِھیدْ 

  
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 سالم الشجر/ العراق        

 
 

 

 عال معروف
 سوریا -حماة  

 
 

  ازیحي خمار عینیك -1
 

  أزیحي خمار عینیك
 ..كاللیل یصحو نھارا
 ..أشرقي بھما كشمس

 ... تذیب نیاط القلب
 ...تعبث في الرأس ھذیانا

 .. تذوقي كرز شفتیك
 ... فرضابك تریاقٌ 

 یحیل االحجارا
 ..ینیر كوناً غسقھ عنّاب

  تلفٌت بلحاظك
 ...یفتك بلمحھما
 .. كل من ھام

  زینك هللا بوجھ
 ...نعد فیھ النجوم

 ..عبثاً أن یكون إحصاءا
 .. تماھي بخصرك الفتّان

  كمٍد یطول
 ..وجذر یسحب الرماال
 ...أھتك بالشطآن ھتكاً 

  یاجنّةً أعنابھا
 ..عذُب القطاف

 

 .. حنین -2
 

 یا لعینیك من غدقٍ 
  أفاض في القلب الجوى
 تموج بخاطري قصیدة

 تناجي ولھي
  والصدى

  متى یحن عودك
  ..یطربني

 یدندن لحناً 
 ..یقرع السما

 قیثارتي تھشمت أوتارھا
 ...أصابعي ھجرھا المدى

  تتوق لثغرٍ 
 یجّمل فضاءھا

 كبلبل شدا
  شخصت أمام ناظري

 ...كطیف ھمى
  أخاطب النجوى
 ...ألحرف وجٍد سرى
 ألملم فتات كلماتٍ 

  لعّل الحرف یؤجج الحنین
  یوقظ الروح
 ... بماٍض خلى

 متى تطیب بلقاء؟
  أصاب النجد

  تصحر من الجفا.....
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الى اللواء العشرین بقیادة الزعیم الركن  1958صدرت االوامر في الثالث من تموز عام     
احمد حقي وھو من غیر المنتسبین الى حركة الضباط االحرار والموجود لوائھ في معس�ك�ر 
جلوالء في محافظة دیالى والذي یبعد عن بغداد بتسعین كیل�و م�ت�رأ ت�ق�ری�ب�ا، ب�ال�ذھ�اب ال�ى 

ت�ی�ار ال�ح�رك�ة ال�ق�وم�ی�ة   االردن لمساندة وحمایة نظام الملك حسین ال�م�ھ�زوز، ح�ی�ن�م�ا ب�دأ
العربیة الوطنی�ة ی�م�ت�د وی�ن�ش�ط ف�ي الس�اح�ة االردن�ی�ة، وب�دع�وى مس�ان�دت�ھ�ا ض�د ال�ت�ھ�دی�د 
االسرائیلي لھا، ولكن الحقیق�ة ال�ت�ي ع�رف�ت ف�ي ح�ی�ن�ھ�ا، ھ�ي ك�ان�ت ل�دع�م ح�ك�وم�ة ل�ب�ن�ان 
ورئیسھا كمیل شمعون عمیل االستعمار والمعادي للرئیس جم�ال ع�ب�د ال�ن�اص�ر وس�ی�اس�ت�ھ 

قد اشتكى م�ن س�وری�ا، وح�ل�ی�ف�ت�ھ�ا مص�ر، ال�ج�م�ھ�وری�ة   القومیة وكان وزیر خارجة لبنان
العربیة المتحدة باثارة االضطرابات في لبنان، وتشجیع الشعب اللبناني وحث�ھ ع�ل�ى اس�ق�اط 
النظام الرجعي العمیل واالصطفاف مع الوحدة العربیة بقیادة جمال عب�د ال�ن�اص�ر، وت�خ�ش�ى 
الحكومة اللبنانیة من حدوث حرب اھلیة مریبة قد تقع بی�ن ال�م�ؤی�دی�ن ل�ل�وح�دة ال�ع�رب�ی�ة و 

الشعب اللبناني ، فاختمرت الفكرة في ذھن الزعیم عبد الكریم قاسم من   المعارضین لھا من
ارسال اللواء العشرین الى االردن و مروره من وسط بغداد، واعتبرت ھذه الفرصة الذھبیة 
المناسبة التي ینتظرھا بفارغ الصبر، ولیس من السھولة ان تاتي فرص�ة م�ث�ل�ھ�ا مس�ت�ق�ب�ال 

مع العقی�د   لسقوط النظام الملكي العمیل الفاسد و اعالن الثورة، وراح یخطط لھا و یدرسھا
عبد السالم عارف باقصى دقة من الحذر وأعل�ى درج�ة م�ن ال�ك�ت�م�ان و الس�ری�ة ال�ف�ائ�ق�ة ، 
فحاوال أخفاء نوایاھم عن معظم اعضاء اللجن�ة ال�ع�ل�ی�ا ل�ل�ض�ب�اط االح�رار بش�ت�ى ال�ط�رق و 
التمویھ لكي ال تتسرب المعلومات الى الحكومة و كان طریق مسار اللواء العشرین سیك�ون 

االردن، ومن القرارات التي اعتمدتھا اللجنة العل�ی�ا  -مروره من وسط بغداد باتجاه الفلوجة 
للضباط االحرار ھي ان ال یفلت احد من الرؤوس الثالثة، عبد االلھ و الملك ونوري السعید، 
و المتیسر في ھذه االیام ان الزعماء الثالثة م�وج�ودون ف�ي ب�غ�داد، وی�ت�ھ�ی�أوا ل�ل�س�ف�ر ف�ي 

تموز الى تركیا لحضور اجتماع حلف بغداد، المقرر عقده في استن�ب�ول ذل�ك  14صباح یوم 
الیوم، و الى جوار اللواء العشرین في جلوالء اللواء التاسع عشر في معسكر الم�ن�ص�وری�ة 
الذي یقوده الزعیم عبد الكریم قاسم رئیس اللجنة العلیا لمنظمة الضباط االح�رار، وك�الھ�م�ا 
ینتسبان الى الفرقة الثالثة التي یقودھا أمیر ال�ل�واء ال�رك�ن غ�ازي ال�داغس�ت�ان�ي أح�د رج�ال 
الحكم الملكي البارزین و المقربین من الوصي عبد االل�ھ، وك�ان ال�ل�واء ال�ع�ش�رون ال�م�ق�رر 
ذھابھ الى االردن یتكون من ثالثة أفواج ، االول بقیادة العقید الركن عبد اللطیف ال�دراج�ي، 
والثالث بقیادة عبد السالم عارف، وھما من الضباط االحرار، اما الفوج الثاني فكان ب�ق�ی�ادة 
العقید یاسین محمد رؤوف وھو لم یكن من الض�ب�اط االح�رار، وك�ان�ت ال�خ�ط�ة ان تس�ت�ق�ب�ل 

معسكرات بغداد مق�رات   القطعات العسكریة الثائرة التي یقودھا الضباط االحرار و تتخذ من
لھا بداللة الضباط الموجودین خ�ارج ب�غ�داد ب�ق�ی�ادة ال�م�ق�دم وص�ف�ي ط�اھ�ر، ب�ان�ت�ظ�ارھ�م و 
ارشادھم الى حیث المواقع الستراتیجیة الھامة التي من الممكن احتاللھا و الیسطرة عل�ی�ھ�ا 

أق�ن�اع  -ثمانیة مھمات حاسمھ ان یؤمنوھا لن�ج�اح ال�ث�ورة، وھ�ي أوالً:  یوم الثورة،وعلیھم
قائد اللواء العشرین الزعیم الركن اح�م�د ح�ق�ي ان یس�ب�ق ال�ل�واء ال�م�ت�ح�رك وان�ت�ظ�اره ف�ي 
الفلوجة لالستراحة على نھر الفرات حتى یصبح عبد السالم عارف ھو اآلمر للواء ق�ب�ل ان 
یدخل بغداد باعتباره اقدم ضابط فیھ بعد أآلمر، وفعال وافق قائد اللواء ال�زع�ی�م اح�م�د ح�ق�ي 
باال ستراحة و االنتظار لبقیة اللواء في الف�ل�وج�ة، و ك�ان م�راق�ب�ا م�ن ق�ب�ل ب�ع�ض الض�ب�اط 

أقناع آمر الفوج الثاني العقید یاسین م�ح�م�د رؤوف ب�ت�ای�ی�د  -االحرار الذین یرافقونھ، ثانیاً:
الثورة، وأذا رفض االنضمام الیھم فسوف یع�ت�ق�ل، وھ�ذا م�ا ح�دث ب�ع�د ان رف�ض االق�ت�ن�اع 

المھمة الخطرة ان اللواء الث�ائ�ر ال�زاح�ف ع�ل�ى ب�غ�داد ب�ق�ی�ادة ع�ب�د الس�الم  -بالثورة، ثالثاً:
عارف لم یزود بالعتاد، و ھذه اجراءآت السلطة االحترازیة لمن یخترق بغداد من الق�ط�ع�ات 
العسكریة ال یزود بالسالح، وكانت مخازن السالح في جمیع قطعات الج�ی�ش ب�ع�ھ�دة ض�ب�اط 
خاصین و معروفین من قبل قادة الفرق، وقد تحققت ھذه العملیة الج�ری�ئ�ة ب�ف�ض�ل الض�اب�ط 
الشیوعي المالزم االول رشاد سعید آمر مخازن العتاد في منصوریة الج�ب�ل، ح�ی�ث ی�ع�س�ك�ر 
اللواء التاسع عشر الذي یقوده الزعیم عبد الكریم قاسم ، أذ قام ھذا المالزم الوطني الغیور 
الى توفیر صنادیق العتاد المط�ل�وب، بس�ری�ة ش�دی�دة ودق�ی�ق�ة خ�الف�اً ل�ألوام�ر ال�ع�س�ك�ری�ة ، 

م�ن   172ی�ق�ول اس�م�اع�ی�ل ع�ارف ف�ي ص   وأخفاھا في عربة كبیرة تحت المخیم الكب�ی�ر،
في مقابلة مع ال�ع�ق�ی�د ال�رك�ن ك�م�ال مص�ط�ف�ى م�ق�دم ال�ل�واء   تموز 14كتابھ ، اسرار ثورة 

 العشرین، ذكر ما یلي:
اقنعني عبد السالم عارف عندما كنت اضع خطة المسیر بأتجاه بغداد ان اض�ع ف�وج�ھ ف�ي  -

المؤخرة، فنفذت طلبھ وتبین لي بعدئذ انھ كان یبغي من وراء ذل�ك اس�ت�الم س�ی�ارة م�ح�م�ل�ة 
بالعتاد اعدھا لھ عبد الكریم قاسم في معسكر المنص�وری�ة، ف�اس�ت�ل�م�ھ�ا ع�ب�د الس�الم ع�ارف 
عندما مر فوجھ من معسكر المنصوریة، مغلفة بخی�م�ة الخ�ف�اء م�ح�ت�وی�ات�ھ�ا م�ن الس�الح ، 

اللواء م�ن ج�ل�والء حض�ر ق�ائ�د ال�ف�رق�ة   ویقول العقید الركن كمال مصطفى، قبل ان یتحرك
اللواء الركن غازي الداغستاني وبصحبتھ الزعیم الركن عبد الك�ری�م ق�اس�م ل�ت�ودی�ع ال�ل�واء 
الذاھب الى االردن مارا ببغداد، وقد حضر عبد الكریم قاسم كما ی�ب�دوا ل�ل�ت�م�وی�ھ وال�ظ�ھ�ور 
بحالة طبیعیة، مستھدفا اخفاء نوایاه في تنفیذ الث�ورة وت�ب�دی�د الش�ك�وك ال�م�ح�ت�م�ل�ة ع�ل�ی�ھ، 
وعندما وصلنا انا وآمر اللواء احمد حقي وجماعة االستطالع الى الفلوجة، فت�ح�ن�ا ال�رادی�و 
ففوجئنا بالبیانات الثوریة، الصادرة من اذاعة بغداد، فألتفت نحوي آمر اللواء قائالً (سواھا 

 عبد السالم عارف)
رابعاً: أعتقال قائد الفرقة الثالثة أمر اللواء غازي الداغستاني في مقره وھو من المق�رب�ی�ن 
لعبد االلھ، والمعتمد علیھ في حمایة النظ�ام ال�م�ل�ك�ي م�ن الس�ق�وط، وق�د ب�ادر ال�ى اع�ت�ق�ال�ھ 
الرئیس قاسم الجنابي من اللواء التاسع عشر الذي كان یق�وده ال�زع�ی�م ع�ب�د ال�ك�ری�م ق�اس�م 
تحسباً من ان یتحرك ضد الثورة، تقدم الضباط بتنف�ی�ذ ال�ث�ورة واالس�ت�ی�الء ع�ل�ى ب�غ�داد ف�ي 

وطبقا لل�خ�ط�ة ال�م�وض�وع�ة، دخ�ل ال�ل�واء  1958تموز عام  14  الساعة الرابعة من صباح
العشرون بغداد، وتوجھ كل منھم نحو االھداف والمھام التي انیطت بھ یتقدم�ھ�م االدالء م�ن 

      الضباط االحرار، وھي كل االتي :
مھمة العقید عبد اللطیف الدراجي، والمقدم علي شریف وال�رئ�ی�س االول ن�وري ال�ون�ة،  -1

واآلخران ھما عضوان في الحزب الشیوعي، ذھبا للسیط�رة ع�ل�ى وزارة ال�دف�اع وم�دی�ری�ة 
 الشرطة العامة ومتصرفیة بغداد، وفعال تمت السیطرة على جمیعھا.

مھمة الرئیس االول سعید مطر، وھو عضو في الحزب الشیوعي والرئیس االول جاس�م  -2
العزاوي، اعتقال رئیس اركان الجیش رفیق عارف الذي كان یسكن ف�ي م�ع�س�ك�ر ال�رش�ی�د، 

 وفعال حاصرا بیتھ واعتقاله بدون اطالق رصاصة واحدة.
مھمة المقدم وصفي طاھر وھو ضمن تنظیم الحزب الشیوعي، وم�ع�ھ ال�رئ�ی�س ب�ھ�ج�ت  -3

سعید اعتقال نوري السعید، باعتبار ان المقدم وصف�ي ط�اھ�ر ك�ان م�راف�ق�ھ وی�ع�رف ب�ی�ت�ھ، 
وعند وصولھم الدار اطلق الرئیس بھجت سعید النار عشوائیاً فنبھت نوري السعی�د واف�ل�ت 

 من االعتقال في حینھا.
استطاع الرئیس االول حسن خضر الدوري ورفاقھ، وھو من تنظ�ی�م ال�ح�زب الش�ی�وع�ي  -4

السیطرة على االذاعة وتطویقھا وحمایتھا، وتھیئة مستلزمات وص�ول ع�ب�د الس�الم ع�ارف 
 الیھا واذاعة البیان االول للثورة

توجھت مفارز من الجیش بداللة الض�ب�اط االح�رار ال�ى الس�ی�ط�رة ع�ل�ى ش�رط�ة ال�ن�ج�دة  -5
 مدینة بغداد  والبرید والھاتف والجسور وقواطع

تموز اجتمع الرئیس االول مصطفى عبد هللا وھ�و عض�و ف�ي ال�ح�زب  13في مساء یوم  -6
الشیوعي مع افراد سریتھ في معسكر الوشاش، وقال لھم غ�دا س�ی�ح�دث ش�ی�ئ ی�ع�ن�ي (أك�و 
شي) لنتوكل ونكسر المخزن ونأخذ اسلحة وعتاد قد نحتاجھ في یوم غد، اذا نج�ح�ن�ا ف�خ�ی�ر 
على خیر، وان فشلنا فقولوا لھ�م ان ال�رئ�س مص�ط�ف�ى ع�ب�د هللا ھ�و ال�ذي اج�ب�رن�ا وأخ�ذن�ا 

 عد عیناك) -بالقوة، وانا اتحمل كل النتائج المترتبة على ھذا العمل، فقالوا لھ (احنا عندك
 14قسم من الضباط توجھت الى المطار ألن العائلة المالكة ستغادر الى تركیا صبح یوم  -7

 تموز لحضور اجتماع حلف بغداد وترتیب زواج الملك من خطیبتھ التركیة االصل
 -مجموعة من الضباط اتجھت نحو قصر الرحاب حیث وجود الملك فیھ وخالھ عبداالل�ھ  -8

 البقیة في العدد القادم وما ھو مصیر العائلة المالكة؟؟

 ز اة  14رة  
  سقوط الملكیة و اعالنالجمھوریة     

 

 زكـي فرحـان / سیدني

 ذا  إن م از وا اوي؟
 

 

 اصبحي مبارك/ سیدني

ح�زی�ران/   6قرر مجلس النواب السابق في ج�ل�س�ت�ھ ال�م�ن�ع�ق�دة ب�ت�أری�خ   
والتي كانت آخر جلسة في الدورة التشریعی�ة ال�ث�ال�ث�ة، إع�ادة ال�ع�د  2018

والفرز یدویاً في المراكز والمحطات المطعون بھا، بحیث تقوم بھذه المھمة 
ھیئة قضاة تقوم مقام المفوضیة العلیا المستقلة السابقة وفعالً باشرت ھ�ذه 

وأست�م�رت ب�ھ إل�ى أوائ�ل  09/07/2018الھیئة عملھا في العد والفرز في 
شھر آب ثم أعلنت النتائج بعد مرور ثالثة أشھر من اإلنتخابات التي ج�رت 

عن طریق األجھزة اإللكترونی�ة. وق�د ظ�ھ�رت ال�ن�ت�ائ�ج  12/05/2018في 
محافظة مع العد والفرز اإللك�ت�رون�ي وك�ان�ت ن�ت�ائ�ج أب�رز  13متطابقة في 

التحالفات ھي نفسھا مع حصول تغیرات طفیفة في ال�م�ح�اف�ظ�ات ال�خ�م�س�ة 
األخرى ولم یحصل أي تغییر كبیر كما ك�ان م�ت�وق�ع م�ن ق�ب�ل ال�ك�ت�ل ال�ت�ي 
خسرت عدد من مقاعدھا، ولھذا سوف ترسل النتائج الجدیدة إلى المحك�م�ة 
اإلتحادیة لغرض المصادقة بعد إستالم الطعون والبت ف�ی�ھ�ا. وب�ع�د ت�ث�ب�ی�ت 
نتائج الكتل والتحالفات السیاسیة فالمھمات القادمة ھي تشكیل الكتلة األكبر 

مقعد. بعد المصادقة یقوم رئ�ی�س  329مقعد من أصل  165التي تحتاج إلى 
الجمھوریة الحالي بدعوة مجلس النواب الجدید لعقد الجلس�ة األول�ى ال�ت�ي 
یتم فیھا إنتخاب لرئیس مجلس الن�واب، وال�ن�ائ�ب األول وال�ث�ان�ي ل�رئ�ی�س 
المجلس، ثم یتم إنتخاب رئیس الجمھوریة الجدید وإنتخاب رئی�س م�ج�ل�س 
الوزراء الجدید والذي ترشح�ھ ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر، وب�ال�ت�ال�ي ی�دع�وه رئ�ی�س 
الجمھوریة إلى تشكیل الحكومة الجدیدة وعرضھا على مجلس النواب ھ�ذه 
ھي اآللیة. ولكن ھذه اآللیة ستستغرق فترة طوی�ل�ة ل�غ�رض اإلن�ت�ھ�اء م�ن 
التفاھمات والمحادثات إذا كانت اآللیة م�رھ�ون�ة ب�ال�م�ح�اص�ص�ة ال�ظ�ائ�ف�ی�ة 
والسیاسیة سوف یتم تقسیم المناصب حسب ذلك فمن الذي یش�ك�ل ال�ك�ت�ل�ة 

 األكبر؟ ھناك إتجاھین: 
األول یكون تشكیل الكتلة األكبر على ذات األسس السابقة الفاشلة وضمن  -

المحاصصة السیاسیة والطائفیة والغرض ھو الم�ح�اف�ظ�ة ع�ل�ى م�ك�اس�ب�ھ�ا 
ودورھا في العملیة السیاسیة المنحرفة حیث یت�م ت�وزی�ع ال�م�ن�اص�ب وف�ق 
معاییر یرمز لھا بالنقاط وكل منصب لھ نقاط م�ح�ددة، ك�م�ا ی�ت�م وف�ق ھ�ذا 
النھج المساومة وتلبیة مطالب كل كیان سیاسي داخ�ل ف�ي ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر 
وبالدرجة األولى على أساس المقاعد التي حصل علیھ�ا ال�ك�ی�ان الس�ی�اس�ي 
المعین وھذا اإلتجاه ھّمھ الوحید تغطیة األخطاء والف�ش�ل ال�ذي س�ب�ب�ھ ف�ي 
الفترات السابقة والتغطیة على الفاسدین والمحافظة على مناطق النفوذ كما 
إن ذلك الكیان السیاسي لیس لدیھ اإلستعداد لتقدیم برنامج جذري لمع�ال�ج�ة 

 األزمات المتحكمة في أوضاع العراق. 
ثانیاً : تشكیل كتلة كبیرة وفق برنامج یشمل معالجة األوض�اع ف�ي ك�اف�ة  -

المجاالت والعمل على اإلصالحات والتغییر وم�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد وإن ی�ك�ون 
عابراً للمحاصصة الطائفیة والسیاسیة وتلتزم بتنفیذ مطالب ال�م�ت�ظ�اھ�ری�ن 
والمحتجین والمعتصمین، إن تشكیل اإلت�ج�اھ�ی�ن ب�ح�اج�ة إل�ى م�ف�اوض�ات 
ومواقف مبدئیة خصوصاً في اإلتجاه الثاني الذي سیعتمد برنامجھ ویت�ع�ھ�د 
على تنفیذه وفق سقوف زمنیة محددة. س�ی�ك�ون ل�ك�ال اإلت�ج�اھ�ی�ن م�ط�ب�خ 
سیاسي خاص بھ ودائرة واسعة من المستشارین. ویعتقد بأن اإلتجاه األول 
سیضم تحالف فتح (ھادي العامري) وتح�ال�ف ال�ق�ان�ون (ن�وري ال�م�ال�ك�ي) 
وتحالفات سنیة وربما كردیة وآخ�ری�ن واإلت�ج�اه ال�ث�ان�ي س�ی�ض�م ت�ح�ال�ف 
سائرون برعایة السید مقتدى الصدر، وتحال�ف ال�ن�ص�ر (ح�ی�در ال�ع�ب�ادي) 
والحكمة (عمار الحكیم) والوطنیة العراق�ی�ة (أی�اد ع�الوي) ورب�م�ا ك�ردی�ة 
طبعاً ھذا تخمین غیر ثابت ربما تتغیر المواقف في الساع�ات األخ�ی�رة ق�ب�ل 
اإلعالن عن الكتلة الكبیرة ألننا نتعامل مع آولئك الذین ی�م�ث�ل�ون ال�ح�ك�وم�ة 
العمیقة وتوجھاتھا من وجھة نظر أخرى رب�م�ا ی�ن�ج�ح اإلت�ج�اه األول ف�ي 
تحقیق تشكیل الكتلة األكبر أذا نجح في جلب كیانات سی�اس�ی�ة إل�ى ج�ان�ب�ھ، 
وقد تختلط األوراق والكیانات دون مواقف مبدئیة عن ما حصل خالل ف�ت�رة 
خمسة عشر سنة الماضیة، وعلیھ یتوجھ اإلتجاه الثاني نحو تشكیل الكت�ل�ة 
األصغر المعارضة والتي تتكون من التحالفات والكی�ان�ات الس�ی�اس�ی�ة ال�ت�ي 
تبغي التغییر واإلص�الح وم�ك�اف�ح�ة ال�ف�س�اد ورب�م�ا ی�ن�ض�م أل�ی�ھ�ا ال�ن�واب 
المستقلین. ویجب أن تكون المعارضة حقیقیة والعمل على تشریع القوانی�ن 
التي تعالج األزمات المتراكم�ة ف�ي ال�م�ج�االت اإلق�ت�ص�ادی�ة واإلج�ت�م�اع�ی�ة 

 والخدمیة والمراقبة الفّعالة ویكون دورھا متمیز في مجلس النواب. 

تلوح في األفق إقتراحات حول تسم�ی�ة رئ�ی�س ال�وزراء وح�ك�وم�ت�ھ وح�ول 
رئیس مجلس النواب ورئیس الجمھوریة. المطلوب حكومة قویة أن ی�ك�ون 
لھا برنامج واضح یلبي مطالب الشعب وتضع حد فاصل بین ما س�ب�ق�ھ�ا م�ن 
حكومات وذات كفاءة ونزاھة وإخالص وتعمل عمل وطني ح�ق�ی�ق�ي ول�ی�س 
محاصصي وتفتح نوافذ المستقبل على التقدم والتجدید والحداثة والعمل فعالً 
من أجل بناء عراق جدید، أن تعمل بإخ�الص ب�ع�ی�داً ع�ن ال�ت�أث�ی�ر ال�ح�زب�ي 
والمنسوبیة والمحسوبیة والمحاصصة والقضاء على الف�س�اد وال�م�ف�س�دی�ن 
وأن تلتزم بالدستور وبالحریات الدیمقراطیة وأن یكون منھجھا دی�م�ق�راط�ي 
حقیقي بعیداً عن أي نوع من أنواع التعصب سواء ال�دی�ن�ي أو ال�ط�ائ�ف�ي أو 
القومي، كما یجب أن ی�ك�ون رئ�ی�س م�ج�ل�س ال�وزراء ق�ادراً ع�ل�ى إت�خ�اذ 
القرارات واإلجراءات بشجاعة وأن الیلومھ في الحق لومة الئم، وأن ی�ك�ون 
العمل جماعي والیتأثر بالتدخالت األجنبیة والعمل للع�راق ومص�ال�ح�ھ، ذات 
عالقات جیدة ضمن اإلحت�رام ال�م�ت�ب�ادل م�ع ال�دول ال�م�ج�اورة واإلق�ل�ی�م�ی�ة 
والعالمیة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة. المشكلة إن المناصب السیادیة 
قد حددت سلفاً بأنھ�ا م�خ�ص�ص�ة ك�م�ا ف�ي الس�اب�ق وع�ل�ی�ھ ت�ك�ون رئ�اس�ة 
الجمھوریة من حصة األحزاب الكوردیة وبالذات ت�ع�ت�ب�ره م�ن حص�ة ح�زب 
األتحاد الوطني الكوردستاني ورئاسة مجلس النواب من حصة الكتلة السنیة 
ورئاسة الوزراء من الكتلة األكبر الشیعیة وھذا أمر م�ؤس�ف وخ�ارج إط�ار 
الدستور الدائم، الذي لم یحدد تنسیب المناصب السیادیة أو أي منصب یكون 
لھذا المكون أوذاك، ولكن تحدید المناصب وبصورة ثابتة یعتبر ب�الض�د م�ن 
الدیمقراطیة وعدم اإللتزام بالدستور. لقد جرى ھ�ذا األم�ر بص�ورة خ�اط�ئ�ة 
وفق ما جاء في الدستور كلمة (توازن) فس�ّرت�ھ�ا ال�ك�ت�ل الس�ی�اس�ی�ة ب�أن�ھ�ا 
محاصصة، كان البد أن تعترض المحكمة اإلتحادیة على توزیع المحاص�ص�ة 
حسب المكونات (سنة، وشیعة، وكرد) وھن�اك ك�ی�ان�ات ت�رك�م�ان، وك�ل�دان، 
سریان وآشوریین وغیرھا. نالحظ بأن ھناك تسمیة كانت مجھولة ومحاولة 
إضفاء الشرعیة علیھا وھذه التسمیة أو المصطلح ھو (الحكومة ال�ع�م�ی�ق�ة) 
من ھي حكومتنا العمیقة؟ ھي الح�ك�وم�ة ال�ت�ي ت�ت�ك�ون م�ن رؤس�اء ال�ك�ت�ل 
السیاسیة الكبیرة یشترك فیھا رئیس الجمھوریة ورئیس ال�وزراء ورئ�ی�س 
مجلس النواب، تھتم باإلرتباطات اإلق�ل�ی�م�ی�ة أی�ران أو ت�رك�ی�ا والس�ع�ودی�ة 
وغیرھا وأمریكا فھي التي تحدد المسار وتفرض قراراتھ�ا ع�ل�ى ال�ح�ك�وم�ة 
الظاھرة والمنتخبة وھي التي تمتلك المطبخ السیاسي الذي ی�ق�رر ی�ق�ب�ل أو 
یرفض وھذه مشكلة، قد النشعر بالحكومة العمیقة ولكن نجدھا في األزم�ات 

 وفي المواقف الخطیرة ولھا دور فعال في تمشیة األمور السیاسیة.
التظاھرات واإلح�ت�ج�اج�ات واإلع�ت�ص�ام�ات: أم�ام م�ج�ل�س ال�ن�واب ال�ج�دی�د 
والحكومة الجدیدة ومؤسسات الدولة ظ�اھ�رة إس�ت�م�رار ال�ت�ظ�اھ�رات ال�ت�ي 
أرسلت رسالة واضحة إلى السلطة التنفیذیة والتشریعیة والقضائ�ی�ة ت�ح�م�ل 
مطالبھا وبسبب تعوق تحقیق اإلصالحات وعدم مكاف�ح�ة ال�ف�س�اد ورؤوس�ھ 
أدى إلى ھذا الحراك الجماھیري والشعبي الذي لم یأِت من فراغ وإنما نتیجة 
تراكم األزمات والمعاناة التي یعیشھا الشعب العراقي منذ خمسة عشر ع�ام�اً 
وإمتداد للتظاھرات السابقة الت�ي حص�ل�ت ف�ي الس�ن�وات ال�م�اض�ی�ة. وأك�ی�د 
الحلول السریعة والسطحیة والترقیعیة التي طرحت م�ن ق�ب�ل ال�ح�ك�وم�ة ل�م 
تفلح في إنھاء التظاھرات التي تطالب بالحل الجذري، أمام التشكیلة الجدی�دة 
على مختلف المستویات اإلستجابة الفوریة لتنفیذ مطالب الجماھیر والحراك 
الشعبي. فاألزمات المتحكمة بالمشھد السیاسي العراقي الیمكن معاجت�ھ�ا إال 
بأسلوب جدید ومنھج وطني حقیقي بعید عن كل معوقات ال�ت�ق�دم وال�ن�ج�اح. 
أما أذا نُظر إلى التظاھرات بأنھا معادیة أو وضعھا في إطار نظریة المؤامرة 
فھذا خطأ كبیر، كما یجب م�ح�اس�ب�ة ال�ق�وى األم�ن�ی�ة وب�ع�ض ال�م�ل�ی�ش�ی�ات 
بالتعرض للتظاھرات السلمیة بالقوة والعنف المفرط بإستخدام وسائل تدینھا 
كل المنظمات الدولیة التي تعني بحقوق اإلنسان، لقد أدى ضرب التظ�اھ�رات 
بالرصاص الحي إلى إستشھاد أكثر من أربعة عشر شھیداً، وإصابة المئات، 
وتعذیب العشرات بعد إعتقالھم وإطالق سراحھم ب�ك�ف�ال�ة وت�ق�دی�م ت�ع�ھ�دات 
سیئة الصیت موقعة من قبل المعتقلین بعدم مشاركتھم ف�ي ال�ت�ظ�اھ�رات. إن 
صوت الشارع العراقي مدوي وسیستمر الضغط من أج�ل ال�ت�غ�ی�ی�ر وت�ل�ب�ی�ة 
مطالبھ. وسوف ینتظر الشعب العراقي ال�ت�ش�ك�ی�الت ال�ج�دی�دة وم�دى ن�ج�اح 

 أداءھا.

 

غالبیة المتنفذین في الدولة الع�راق�ی�ة، ت�ف�ھ�م    
الدیمقراطیة على انھا االن�ت�خ�اب�ات ال�ب�رل�م�ان�ی�ة 
فقط، وال شيء غیرھا (بعكس الفھم السلیم لھذا 
المصطلح السیاسي) والتعاطي ال�ح�دی�ث زم�ن�ی�ا 
معھا في الممارسة العملیة، فغالبیة ھذه الغالبیة 
وإلى األمس القری�ب، ك�ان�ت ت�رى ف�ی�ھ�ا ف�ك�رة 
ومفھوما مستوردا من خ�ارج ال�ب�الد، وھ�ي ال 

 تصلح إال في الدول االوروبیة والمتقدمة.
إال ان ال��ت��ط��ور الس��ری��ع ل��ألح��داث والض��غ��وط 
االمری�ك�ی�ة واالوروب�ی�ة، اوص�ال ال�ج�م�ی�ع ال�ى 
ضرورة األخذ بھا، ولو ج�زئ�ی�اً او ن�ظ�ری�اً. ام�ا 
التنفیذ العملي فما زال لحد اآلن مق�ت�ص�راً ع�ل�ى 
آلیة واحدة، وإن كان�ت م�ھ�م�ة ج�داً م�ن آل�ی�ات 
الدیمقراطی�ة وھ�ي االن�ت�خ�اب�ات، ف�ي ح�ی�ن أن 
الدیمقراطیة أكبر بكثیر من االنتخابات، ال سیم�ا 
اذا كانت على الطریقة العراقیة، حی�ث یش�وب�ھ�ا 
التزویر وشراء الذمم، ورف�ع رای�ات ال�ھ�وی�ات 

 الفرعیة على حساب الھویة الوطنیة.
اول مستلزمات نجاح الدیمقراطی�ة ف�ي اي ب�ل�د 
من بلدان العالم، ھو توفیر بیئة سیاسیة صحی�ة 
في الشكل والمضمون، أي القن�اع�ة ب�أھ�م�ی�ت�ھ�ا 
وصح�ت�ھ�ا، واع�ت�م�ادھ�ا ف�ي الس�ل�وك وال�ع�م�ل 

الیومي، كشرط ال غنى عنھ لقیام دول�ة ت�ح�ت�رم 
 نفسھا ومواطنیھا.

ومن ھذا المنطلق تتفرع مستلزماتھ�ا االخ�رى، 
واھمھا دستور ی�ج�س�د ح�ق�وق ك�ل ال�ع�راق�ی�ی�ن 
بصرف النظر عن قومیاتھم وادیانھم وطوائفھم 
وعش��ائ��رھ��م، وق��ان��ون��ی��ن ع��ادل��ی��ن ل��الح��زاب 
واالنتخابات، وھیئة نزیھة كفوءة، ب�ع�ی�دة ع�ن 
المحاصصة إلدارة العملیة االن�ت�خ�اب�ی�ة. واالھ�م 
من كل ذلك احترام وص�ی�ان�ة ال�ح�ری�ات ال�ع�ام�ة 
والشخصیة وخصوصا حریة التعبیر عن ال�رأي 
والمع�ت�ق�د، وم�ا ت�ع�ن�ی�ھ م�ن ح�ق�وق ال�ت�ظ�اھ�ر 
واإلضراب والوصول الى المعلومة والش�ف�اف�ی�ة 

 وغیرھا.
لكن الذي یحصل في العراق بعید كل ال�ب�ع�د ع�ن 
ھ��ذا ال��واق��ع، رغ��م الُش��ح ف��ي ال��م��م��ارس��ة 
الدیمقراطیة، التي تمارس ف�ي ب�ع�ض األح�ی�ان 
ألسباب قد ال تكون الق�ن�اع�ة م�ن ب�ی�ن�ھ�ا وان�م�ا 
ألھداف سیاسیة او انتخابیة لم تعد تخف�ى ع�ل�ى 

 احد، وإن كان حظھ من الوعي قلیال.
ان ما حصل في االسابیع االخیرة، من تعام�ل ال 
دی��م��ق��راط��ي، ب��ل ق��م��ع��ي م��ع ال��م��ظ��اھ��رات 
الجماھیریة في المحافظات الوسطى والجنوبیة، 

وفي بغداد على خلفیة غیاب الخدمات الرئیسی�ة 
(الك�ھ�رب�اء وال�م�اء) وھ�ي اك�ث�ر م�ن م�ب�ررة، 
وطبیعیة وم�ت�وق�ع�ة ب�ذری�ع�ة وج�ود م�ن�دس�ی�ن 
ومخ�رب�ی�ن او م�ن ذوي االج�ن�دات ال�خ�ارج�ی�ة 
وحصول ب�ع�ض ال�ت�ج�اوزات ھ�ي ف�ي األس�اس 
نتیجة لعدم تنفیذ الوعود والعھود المعطاة ل�ھ�م، 
طیل�ة الس�ن�وات ال�م�اض�ی�ة، غ�ی�ر م�ب�رر ع�ل�ى 
االط��الق وال یس��ت��دع��ي اب��داً اس��ت��خ��دام ال��ق��وة 
المفرطة والرصاص الحي، او اع�ت�ق�ال ال�م�ئ�ات 
عشوائیاً، ك�م�ا ال یس�ت�دع�ي ال�ق�ی�ام ب�اج�راءات 
ت��رق��ی��ع��ی��ة الم��ت��ص��اص ن��ق��م��ة ال��ن��اس وغض��ب 

 الشارع العراقي.
ان المراد واض�ح وض�وح الش�م�س، ل�م�ن ف�ي 
رأسھ عقل سلیم، یستطیع ان یتفھم م�ا ی�ع�ان�ی�ھ 
شعب، ال نظیر لمعاناتھ في التاریخ الحدیث، من 
خالل فسح المجال امام المواطنین للتع�ب�ی�ر ع�ن 
آرائھم وطموحاتھم في مظاھرات واعتصام�ات، 
أو اي شكل آخر من اشكال الحراك الجم�اھ�ی�ري 
بص��ورة س��ل��ی��م��ة وم��ع��اق��ب��ة ال��م��س��ی��ئ��ی��ن 
والمتجاوزین. وقبل ھذا وذاك ال بد م�ن ت�غ�ی�ی�ر 
اسلوب الحكم الذي ث�ب�ت فش�ل�ھ وفس�اده ودف�ن 
المحاصصة الطائ�ف�ی�ة وال�ح�زب�ی�ة، وش�ل أی�دي 
الذین اوصلوا العراق ال�ى ھ�ذا ال�درك ال�م�ھ�ی�ن 
وم��ن��ع��ھ��م م��ن ال��ع��ودة ال��ى الس��ل��ط��ة م��ج��دداً، 
واالس�راع ف��ي تش��ك�ی��ل ح��ك��وم��ة وط��ن��ی��ة، م��ن 
ال�ك�ف�اءات ال�م�ھ�ن�ی�ة ال�ن�زی�ھ�ة وال�ق�ادرة ع�ل�ى 

 .الخروج من ھذا المستنقع اآلسن

ق اوا ا اطا 
 

 مرتضى عبد الحمید
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كنعان وصفي فنان عراقي من موالید 

 .في الموصل 1932

درس في معھد الموسیقى العالي ف�ي 

ع�ل�ى  1963القاھرة حیث تعرف عام 

زوجتھ المصریة الت�ي ت�وف�ی�ت س�ن�ة 

. لھ معھا ثالث أوالد ھم ك�ری�م 1992

 .وناغین وسالین

 1948بدأ مسیرتھ ال�ف�ن�ی�ة ف�ي ع�ام 

رساما لصور فنانی�ن. ث�م أوك�ل إل�ی�ھ 

 1951كازینو بطرس في بیروت عام 

م��ھ��م��ة رس��م دی��ك��ورات ال��م��س��رح 

الصیفي. كان یغني أثناء عملھ أغان�ي 

لمحمد عبد ال�وھ�اب م�م�ا ل�ف�ت ن�ظ�ر 

صاحبة ال�ك�ازی�ن�و (ن�ادی�ة ش�م�ع�ون) 

فأعجبت بصوتھ وطلبت م�ن�ھ ال�غ�ن�اء 

في الكازین�و ف�ح�ق�ق ك�ن�ع�ان وص�ف�ي 

النجاح من خالل ذلك. أسس بع�د ذل�ك 

 .فرقة مثل معھا قصة طرزان

ال��ت��ق��ى ف��ي ال��خ��م��س��ی��ن��ات ب��ال��ف��ن��ان 

المصري علي إسماعیل وقدم لھ لحن 

اغنیة(في س�ك�ون ال�ل�ی�ل). ن�ظ�م إث�ر 

ال��ع��دوان ال��ث��الث��ي ع��ل��ى مص��ر م��ع 

الفنانین كارم م�ح�م�ود وف�ای�دة ك�ام�ل 

عدة أغاني وطنیة ادت بھ إلى مصاف 

 .النجومیة

مث�ل ف�ي ن�ھ�ای�ة خ�م�س�ی�ن�ات ال�ق�رن 

ال��ع��ش��ری��ن دور ال��ب��ط��ول��ة ف��ي أول 

مسرحیة لھ في القاھرة ھي مسرحی�ة 

 .(األرملة الطروب)

أول ف��ی��ل��م ل��ھ م��ع  1960م��ث��ل ع��ام 

رش��دي أب��اظ��ة وم��ح��م��ود ال��م��ل��ی��ج��ي 

وبرلنتي عبد الحمید ب�ع�ن�وان ص�راع 

في الج�ب�ل م�ن إخ�راج حس�ام ال�دی�ن 

مصطفى. ثم شارك في فی�ل�م ال�ن�اص�ر 

صالح الدین مع أحمد مظھ�ر ون�ادی�ة 

ل�ط��ف�ي وص�الح ذو ال�ف��ق�ار وإخ��راج 

یوسف شاھین. ك�م�ا م�ث�ل ف�ي ف�ی�ل�م 

(عاشور قلب االسد) امام عبد الس�الم 

ال��ن��اب��ل��س��ي وف��ی��ل��م (ع��ن��ت��ر ی��غ��زو 

الصحراء) إخ�راج ن�ی�ازي مص�ط�ف�ى 

وفیلم (شیماء اخت ال�رس�ول) وف�ی�ل�م 

(اخ�ط�ر رج�ل ف��ي ال�ع��ال�م) م��ع ف��ؤاد 

المھندس وفیلم (مھمة في تل اب�ی�ب) 

امام نادی�ة ال�ج�ن�دي ك�م�ا ش�ارك ف�ي 

األدوار ال�ب�ط�ول�ی�ة ل�ف�ی�ل�م ال�ق�ادس�ی�ة 

العراقي وذلك في دور الھرمزان وق�د 

أخرجھ الم�خ�رج ال�راح�ل ص�الح أب�و 

 .سیف

قام بأداء شخصیة كتبغا في مس�ل�س�ل 

ال��ف��رس��ان ل��ل��م��خ��رج حس��ام ال��دی��ن 

 .مصطفى

غنى كنعان وصفي في اس�ت�ع�راض�ات 

غنائیة مع شریفة ف�اض�ل ف�ي (م�ھ�ر 

العروسة) واوبری�ت (وداد ال�غ�ازی�ة) 

مع ھدى س�ل�ط�ان واوب�ری�ت ح�م�دان 

 .وبھانھ وابریت الشاطر حسن

قدم في العراق أغاني وال�ح�ان الك�ث�ر 

 .اغنیة 300من 

ترأس قسم الغن�اء وال�م�وس�ی�ق�ى ف�ي 

االذاع�ة وال��ت�ل�ف��زی�ون ل�ع�دة س�ن��وات 

ولحن ل�ع�ش�رات االص�وات ال�ع�راق�ی�ة 

-أنوار عبد الوھاب-مثل (فاضل عواد

 .مائدة نزھت) -الراحل صباح السھل

 

مثل عدة افالم ع�راق�ی�ة م�ن�ھ�ا (ف�ت�ى 

الص�ح��راء) ب��دور وال��د ع��ن��ت��رة ك��م��ا 

شارك في بعض افالم السكری�ن ال�ت�ي 

الیش�رف�ھ ذك�رھ�ا ل�م�س�ت�واھ�ا ال�ف�ن��ي 

 .المتواضع

ب�ع�د  2000توفي في شھر آب/ سنة 

ف�ی�ل�م�اً  112أن أنجز ما ی�ق�ارب م�ن 

 اغنیة 300سینمائیا و

 ُا 
قا  

 
 

 
 
 
 

 
 

 مرام عطیة/ سوریا
 

 

 دلَّةُ القھوِة على مواقِد شغفي

 تسألني عن نكھِة البِن في فناجیِن عینیكَ 

 أباریقي تشكو العطشَ 

  صحوُن فاكھتي غادرھا البریقُ  

كریةُ    تُجافیني أنساغھا السُّ

  التحبُّ أن تمسھا یداي

َد كلماتَك وقزَح الذِّكریاتِ    أجمُع زمرُّ

  وأصلُب كلٍص ال یُطلُق سراحھُ في الفصحِ 

  على خشبِة الغیابِ 

 أرجو الدمَع أن یرحمني 

 فیھطَل من مدِن الربابِ 

  مع شتاِء حنیني 

 أشكوهُ � كیف یغرقني بمسامیِر الوجِع ؟

  أحفُر للنأي خندقاً عمیقاً 

 أرمي فیھ كبریائي والعنادَ 

   أنھمُر غیمةً جذلى أعجنھُ بمائي

  لیرقَّ كنسمٍة سكرى

ُع الشَّمَس ِعْنَد األصیلِ    تودِّ

ُع ظاللي على دروِب التَّصحرِ    أوزِّ

  فتندى رماُل البیِد بین ضلوعي الیابسةِ 

رفاِت   أزرُع الَّلھفةَ أتساقطُ على الشُّ

 وریقاِت یاسمین

 أمسُح الخطایا أمحو الذنوَب أبعدھا 

  یدیكِ   عن حنطةِ 

 أحرُق سندیاني أجتذُب صنوبري إلیھ

  لیزداَد اشتعاالً  

أندُم كیَف تركُت ثورة الغضِب تسفُح تفاَح 

 فؤادكَ 

 أصبُّ جام لومي على حفنِة أشواكٍ 

 تسللْت من صبَّاري 

  راودتني ذاَت ألٍم إلى سریرَك المخمليِّ  

  فنمَت على سریٍر من إبٍر و قتادٍ 

  أصفُع الفراَق بین سومر وعشتارَ 

 وكنعان وأفرودَت بحجٍر ورصاصتینِ 

 أرشو الخیاَل بقطعِة شوكوالتھ و تشبثَ 

 لیدلُّني على مدائِن نجومكَ 

ُل األثیَر سالَل قرنفَل إلى ذراعیكَ     أحمِّ

 أجوُب جزَر النارنِج والبرتقاِل في ابتسامتكَ 

 أرتشُف حدائَق الزعفراِن في عینیكَ 

ُق أساوري وعقوَد الماسِ    أنسِّ

 أبعثرھا على فراتَك العذبِ 

  أھفو بتوٍق إلى أقالیمَك الربیعیةِ 

قیُع  رني الصَّ  لكنِّي ال أدري كیَف یسوِّ

 !وناري تستعُر ؟

 أو كیَف الیذوُب ملُح المسافاِت 

 !برطِب نخیلي ؟

  أو كیَف التغرُق ورود ھمسكَ 

  وكركراُت ابتسامتكَ 

 !في لجِج خلجاني ؟
 

  وألني أَْعلَُم أنََّك من أحالمي القصیَّةِ 

  كلَّما دنوُت منھا أو قبضُت على سنابلھا

 ھربْت عن ذراعي وتالشْت كالخیالِ 

  لیكتمَل برزُخ الشَّوقِ 

 سأستعیُر من بالِد الغِد فصالً أزرقَ 

 . ألبحَر في زوارقِھ العتیدِة إلیكَ 

 د. سجال الركابي
 

 

 
 (لَك أعیُش مّرتین)  -1

 

 بیَن ذراعیَك تبتسمُ 

 تدوُخ الكروم  براعم شوٍق ُمندثِر ...

 ِمن ظلمة وحدتي أتھاوى

 طیبِكَ   نجمة عطش ... ترتشفُ 

 في زمٍن ُمستَھلَك

 ما راقَت سماواتي اّالٰ ... لرقّتكَ 

 وال

 رتَّلت ْمناغاتي لغیركَ 

 وأِعدكَ 

 !...لن أقبّلك قبلة الخیانة

 ولن ... أنُكَرَك قبل بزوغ الفجر

 ... بل أنَّني

 سأُقطُّع أناملي

 ببھائكَ   وأنَت ... تطلُّ 

 فال ینفد خنجر بروتوس

 ماِض الغیرِة الى قلبك

 جناَح الھوى  إفِرد

 نعبُر دروب الشتات   و ِطر بي ...

 ننَھِمُر ... مع نقاء البََرد

ً سكرى ِمَن األشواق  دّوامِة

 ً  سأُجفّف حزنُاً خفیّا

 تحت طیّات الالمباح

 ... ... بحرٍ   أغنّي لَك كما جنّیّة

 ِعْنَد بّوابة ِعشتار

 تھویمةَحنانٍ 

 ... ... ... أعیُش مّرتین  لكٓ 

 مّرة مَعكَ 

 وأخرى ... بلھفِة انتظاركَ 

 

 جليٍّ   یا ... أمواج ربیع

 یھزأ ... بجفاف األمانيّ 

 لھفة اإلنتظار  ِمن انشطار

 

 یتوّھُج األقحوان .. في فردوسنا المأمول

 

 ... ... ... فانتِظرني

 انتظرني ... مّرتین

 

 

 ترتیل فراشة -2
 

 ...ال ترِمني بَكفَن

 ینزُف الحرُف شھیداً 

 ... الفراشاتُ 

 تُرتُِّل اللوَن في معابِد الضوء

 بلھاواٍت في الظالمِ 

 الیجیُد السالمون لغةَ األسماِك المنقرضةِ 

 سأقنُع المومیاَء بالتنّحي

 عن فضاءات الُحلمِ 

 لنقتسم األلوانَ 

 لھا

 ُغبار ضفدٍع شتائيٍّ ...ولي

 .اكتواُء جناِح جنبدِة البوحِ 

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

 سمك السلمون یھاجر عكس التیار *

مرس 

  اء

 
 

 

 
 

 / العراقحسن نصراوي

تناول الشاعر األمریكي المعاصر في قصائده مجموعة م�ن الش�خ�ص�ی�ات األدب�ی�ة    
وفي مقدمتھا كافكا وآنا أخماتوفا وإس�ح�اق س�ی�ن�ج�ر، وأیض�ا م�ن ال�ع�رب م�ح�م�ود 

 درویش وریاض صالح الحسین وآخرین.
وفي كل مرة كان یدخل لعالم تلك الشخصیات من زاویة اجتماعیة أو معرفی�ة. ل�ك�ن�ھ 
في القصیدة أدناه یرسم للشاعر الري لیفیس لوحة بالغة الشفافیة وم�ك�ل�ل�ة ب�م�ح�ب�ة 
تصل لدرجة العشق. ومن غرائب المصادفات أنھا تسمي لیفیس بلقب "مالئ ال�دن�ی�ا 
وشاغل الناس" وكأنھ نسخة أمریكیة من الشاعر العربي اإلشكالي والم�ع�روف أب�و 
الطیب المتنبي. ومن یقرأ ھذه القصیدة ال بد إال أن یتذكر بیت الشعر الشھیر للمتنبي 

 والذي قال فیھ:
 .أنام ملء عیوني عن شواردھا / ویسھر الخلق جراھا ویختصم

 :نص قصیدة تیرمان

  وة: 
 ري  ن  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 صالح الرزوقد. إعداد: 

The way we keep reading 
This dead poet, one deliberate word 
 
At a time, until we arrive at the last period 
In the last work.  But we know there’s more, 
 
We nudge the lovers and friends for letters, 
We ransack the drafts, turn over the boxes 
 
For every scribble and scrawl, each stained 
Slip of school verse he saved, we strip 
 
The floors of his study for crumbled 
And tossed-off scraps, partially scorched, 
 
Mostly illegible, cross-outs and inserts, 
Alternative phrases filling the margins-  
after all, weren’t twenty lines of Gilgamesh 
Recently discovered, revising our interpreta-
tions, 
 
Casting the characters in a new light? 

Dangerous, we learn early in life, 
Falling all over ourselves for another, 
Though that lesson leaves us, and so 
loss 
 
Is what we agree on, fools that we are. 
It must be that we love our hearts 
breaking, 
 
And the way, like a puzzle, we attempt 
to piece them 
Back together, cracked and flawed as 
we know 
 
They will be, to make certain the blood 
keeps 
Pumping for the affections we can’t 
live without. 
 
 
 
Clarion 2017 

Philip Terman 

 

On Reading Larry Levis’ The Darkening Trapeze: Last Poems 
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یمطرني بألف تالوة تقایضن�ي ب�الص�ح�و، ل�م أزل أت�ع�ث�ر 

بأقدامي كلما سبقتني خطوة، أبتكر لھا الدروب ف�ت�ض�ی�ع، 

 .ماأضیعني فیك آیھا الوقت اآلثم جدا كلعنة قدیمة

آیھا الھلوك یاقلبا تعلق بضفاف األشیاء ال�راح�ل�ة ودم�ع�ا 

  .ینتشي بالبكاء كلما حركت الریح أرجوحة الرحیل

كم أصرخ في الالجدوى، أنتعل خف الساحر الذي أحرقوه 

الزنادقة، وبؤسي المطاط جدا كنعل قدی�م م�ھ�ت�رئ ی�ت�خ�ذ 

 .مقاس الیوم

یرمي بي الى أتون األنتظار المقیت، أتربص بالغیب وھ�و 

یتربصني، أضیع صالتي وافقد بوصلة الحلم ، الحلم ل�ي، 

حنانیك یادنیاي آیتھا المتالعبة بي كبیدق وحید، أحملیني 

الى م�ث�واي ك�ي ت�ك�ف أج�ن�ح�ة ال�ف�راش�ات ع�ن ال�خ�ف�ق 

المجذوم، أوقفي ھذه األنفاس المتالحقة كأمواج الیتم ف�ي 

نش��ی��دي ال��ع��ظ��ی��م، أك��ت��ف��ي ب��ھ��ذا ال��ط��رش م��ن��ك وأن ل��م 

تسمعیني، أكتفي ب�ال�خ�وار ف�ال ش�ع�ر ی�ھ�ز ذی�ل ب�ق�رت�ي 

الصفراء، ذبحوھا في بھیم اللیل األخیر، ھ�اھ�ي م�ع�ج�زة 

أخرى تشذ عن قاعدة الفھم وتنتحي جانبا م�ن ال�ن�ض�وج 

األبكم، لن ازیح الصخور في طریق مجدي، وضعھا الرب 

 ...ألرتطم

فیارب أنا أرتطم، أتھشم م�ث�ل ع�وی�ل ذاوي، ات�رن�ح م�ن 

ألمي الممض كملدوغ یحضن أفعى، آل�ھ�ي الأح�د غ�ی�رك 

ینتشلني من فخ الحیاة، یمسد على غبائي البكر ب�ت�رھ�ات 

الشعر، آیھا المعظم بالخلود، الافقھ ھذا الوج�ع ال�م�ت�دف�ق 

في ذاكرتي، ممتنة جدا لبسمة رسمتھا یوما ع�ل�ى ف�م�ي، 

ممتنة لبراق أطاح بي من سمواتك السبع، ممتنة لعرج�ي 

یجزل علي نعمة المشي الى نھایة الكذبات الكبیرة، ممتنة 

لكل من افلت خیوط أرواحھم بعیدا عن یدي، ممتنة ح�ت�ى 

للشیطان خلف كوالیس الفضیلة یف�رك ك�ح�ل الش�ب�ق ف�ي 

عیني المتورمة كخریط�ة ال�م�دی�ن�ة ال�م�ف�ق�ودة. أل�ھ�م�ن�ي 

الصحو ألجلو ھذا الغ�م ال�م�ت�س�ط�ح ك�أن�ف�الق ن�ووي ف�ي 

خاصرتي، أوقف ضجة البحر والس�ف�ائ�ن ال�م�ن�خ�ورة ف�ي 

رأسي وھدیل الحمام الذي یزنخ یومي ال�ع�ادي، أخ�ب�رن�ي 

عن نصف الحمار الذي یت�ل�ب�س�ن�ي ونص�ف اآلل�ھ�ة ال�ذي 

یتجاذبني الى حالجك المحروق، فكم أن�ا مض�ی�ع�ة ی�ارب. 

الوك عش�ب�ة ال�خ�ل�ود ق�ب�ل أن ت�زدردن�ي ك�ذب�ة ھ�ذی�ان�ي 

 .ویلوكني الحلم زبدا

شكري األخیر ل�م�ام�ن�ح�ت�ن�ي أخ�ی�را م�ن الس�ق�وف ال�ت�ي 

تمطرني بألف سجیل والحوائط المتأرجحة كسفینة ن�وح، 

وقرى النمال التي تسكنني ناخرة مسامي، وھذا المس�م�ى 

رجال، أبتكر لھ قامة طویلة وكتف قوي، أسند علیھ كفن�ي 

وأسد بھ ثغرة االوزون كي تتخذ س�م�وم الس�م�اء وج�ھ�ة 

أخرى غیر رأسینا المحشوتان بق�ط�ن ال�ح�روف األب�ی�ض 

جدا كغیمة الصیف الماطرة، شكرا ل�م�ا أن�ت�ق�ی�ت ل�ي م�ن 

أقدار مقشرة كاللوز. شھیة كمائدة من الس�م�اء ال أش�ق�ى 

بتحضیرھا، شكرا ل�ل�وج�ع ال�ذي ی�ت�ق�اس�م�ن�ي ل�ی�ل ن�ھ�ار 

كبندول ساعة سویسریة فاخرة، ال أك�ف�ر ی�ارب...م�ازل�ت 

أحتفظ بذاكرتي الح�دی�دی�ة ال�م�ب�ھ�رة، أذك�ر ح�ت�ى روائ�ح 

األشیاء التي تقبرھا قبل أن تنمو، رائحة أمي وعطر أب�ي 

وبیتنا وشارعنا وشواربھم وأجھزتھم ال�ت�ن�اس�ل�ی�ة، وك�ل 

خطایاي الملیاریة وكل شھقة تحت ال�م�ط�ر وذی�ل ق�ط�ت�ي 

 .ورائحة فم الرجل األخیر

یبقى الشعر المت�س�م ب�الص�دق ص�وت    

دالالِت   الوجدان وبوحھ, تُثمر سی�اق�ات�ھ

منفلتةً من قبضة الصمت عن�د الش�ع�راء 

رغما عنھم,  فیك�ون ق�ول الش�ع�ر أم�راً 

مقصوداً في ھذه الحال, وتأتي ع�ن�اص�ر 

البناء الفني لتكمَل النسج المقص�ود م�ن 

المتكلم على وفق بن�اء ل�غ�وي م�ق�ص�ود 

أیضا، فاللغة نتاج الصواغات التركی�ب�ی�ة 

المقصودة التي ی�راع�ي ال�م�ت�ك�ل�م ف�ی�ھ�ا 

تواصلیةً مع اآلخر, وھنا تتعدد مس�ارب 

ال��ت��ع��ب��ی��ر وط��رائ��ق ال��ت��واص��ل ت��ح��ق��ی��ق��ا 

للوظی�ف�ة اإلف�ھ�ام�ی�ة ع�م�ا ی�ع�ت�م�ل ف�ي 

ف�ت�أت�ي ع�اط�ف�ة الش�اع�ر ف�ي   ال�ن�ف�س،

التكوین الشعري معب�رة ع�ن م�ق�اص�ده، 

وتَِشي البنیة الداللیة لنص�وص الش�اع�ر 

عن حاِل وج�دان�ی�ة ت�ت�م�ث�ل ب�ال�ت�راك�ی�ب 

السیاقیة وما تح�م�ل�ھ ف�ي أط�وائ�ھ�ا م�ن 

دالالت موحیِة، وفي الوقت نفسھ ت�ع�بّ�ُر 

تلك الس�ی�اق�ات ع�م�ا ی�ع�ت�م�ل ف�ي ذھ�ن 

من أف�ك�ار، ف�ك�ل ن�ص ش�ع�ري  المنشئ

یمثل صورة نفسیة تختبئ وراء ك�ل�م�ات 

ع�وام�ل مس�اع�دة   الشاعر، فض�ال ع�ن

تُسھم في صیرورة ال�ع�م�ل�ی�ة اإلب�داع�ی�ة 

ال�ل�ح�ظ�ة االن�ف�ع�ال�ی�ة ف�ي   وتكون ولیدة

حینھا، ف�ت�وج�ھ الس�ی�اق الش�ع�ري, وال 

نغفل ھنا البیئة االجتماعیة وما ت�ح�م�ل�ھ 

من مضامین واتجاھات تتحكم ف�ي رؤى 

الشاعر ف�ی�ؤدي وظ�ائ�ف نص�ھ، وع�ن�د 

تتبعي لشع�ر الش�اع�رة خ�ی�رة م�ب�ارك�ي 

َسةً بنقی�ع ال�وج�دان،  وجدت كلماتھا ُمَغمَّ

وان ھذا النوع من الش�ع�ر ال�م�ؤث�ر ف�ي 

المتلقي ال یأتي إّال بس�ب�ب ب�اع�ث ی�ث�ی�ر 

الوجدان,إذ یأتي الباع�ث دوم�ا رد ف�ع�ل 

لألث�ر ال�خ�ارج�ي ودل�ی�ال ع�ل�ى قص�دی�ة 

المتحدث, وبھ یست�ش�ف ال�ن�اق�د ال�ف�ط�ن 

الم�وازن�ة ب�ی�ن ال�واق�ع ال�م�ع�ی�ش وھ�و 

الخارجي وبین الفضاء النفسي ل�ل�ك�ات�ب 

وھو محل اإلن�ف�ع�ال ال�وج�دان�ي ، ف�ل�ك�ل 

نص نواة تعبیریة تكون س�ب�ب�ا ل�ت�ت�دف�ق 

الفیض ال�وج�دان�ي الش�ع�ري الص�ادق ، 

أي  -وھنا یحاول الناقد الوصول إل�ی�ھ�ا 

لی�ت�أم�ل ق�وة -نواة القول بسبب الباعث 

(طاقتھا التعبیریة المشعة داخل الس�ی�اق 

التعبیري, ألن والدتھا توم�يء إل�ى أول 

شرارة نف�س�ی�ة ت�ن�م�و ب�ذرت�ھ�ا ف�ي ظ�ل 

تفاعل نفسیة المبدع مع عالمھ المعیش, 

وتظھر الع�الق�ة واض�ح�ة ب�ی�ن�ھ�ا وب�ی�ن 

البواعث الخارجیة), وب�ع�د اس�ت�ن�ط�اق�ي 

ل��ن��ص��وص الش��اع��رة خ��ی��رة م��ب��ارك��ي 

وتتبعي لل�م�س�ت�وی�ات ال�ت�رك�ی�ب�ی�ة ال�ت�ي 

اتخذتھا,وتأملي للت�ك�وی�ن�ات اإلس�ل�وب�ی�ة 

المقصودة التي اعتمدتھا, وجدتھا تكت�ب 

رد فعل على وخز ب�اع�ث خ�ارج�ي ل�ھ�ا, 

فھي لم تكتب ع�ن ف�راغ ،وھ�ن�ا ت�ت�ول�د 

ع��ن��دھ��ا رغ��ب��ة ف��ي ال��رد ش��ع��راً، ألن 

(ال��رغ��ب��ة ف��ي ال��ب��ح��ث وال��م��ع��رف��ة 

بالسعادة في اكتشاف الوق�ائ�ع   والشعور

وإعطاء األف�ك�ار ال�ج�دی�دة ھ�ي ال�ع�ام�ل 

 . األساس لعملیة اإلبداع

وسأحاول تحلیل ب�ع�ض م�ن نص�وص�ھ�ا 

ألمن�ح ال�م�ت�ل�ق�ي ت�ع�ری�ف�ا بش�اع�ری�ت�ھ�ا 

وام��ت��الك��ھ��ا أدوات اإلب��داع   ال��ع��ذب��ة

الشعري, لقد حفل شعرھا بأشیاء كث�ی�رة 

ال مجال لذكرھا جمیعا, ولك�ن�ن�ي س�أق�ف 

عن�د ب�ع�ض م�ن�ھ�ا ف�ي أث�ن�اء ت�ح�ل�ی�ل�ي 

ل�ن��ص��وص��ھ��ا الش��ع��ری��ة م�ث��ل : وح��دات 

الصراع والحیویة والتلوی�ن الش�ع�وري, 

ومظاھر العالمة في التعب�ی�ر وع�الق�ت�ھ�ا 

في استعمال الكلم�ة   بالصوت والقصدیة

بالمع�ن�ى, وال�ع�دول أو   وعالقة األخیرة

اإلنزیاح,وتوظیف الرمز، وبناء الصورة 

والس�ی�م�ا   الفنیة واالھ�ت�م�ام ب�ال�وص�ف

الذي ل�ھ ع�الق�ة ب�ال�واق�ع ال�م�ع�ی�ش أو 

المخاطَب, فضال ع�ن الس�رد وال�ت�ك�وی�ن 

الس��ی��اق��ي ال��م��ن��ت��خ��ب ل��ت��م��ث��ی��ل ال��ح��ال 

المرصودة شعری�ا, وم�ح�اورة ال�وج�دان 

تواصلیا، إذ وجدت عنوانات ال�ن�ص�وص 

عن�د الش�اع�رة ت�ن�ب�يء ع�ن ذل�ك, ف�ك�ل 

عنوان أع�ده ع�الم�ة ت�ن�ض�وي ت�ح�ت�ھ�ا 

األفكار بوحدة موضوعی�ة م�ت�راص�ة, إذ 

بأشكال م�خ�ت�ل�ف�ة م�رة   حضرت العالمة

بالكلمة وایحاءاتھا داخل السیاق, وت�ارة 

بجملة قصیرة, وأخرى بوس�اط�ة ال�رم�ز 

ال��ت��اری��خ��ي وھ��ك��ذا، ل��ت��ك��وی��ن ال��م��ع��ن��ى 

المختبيء تحت السیاق, ومثال على ذلك 

ورود م��ف��ردات: (ال��ع��زی��ز, ف��رادی��س, 

معاریج,  ق�ی�ث�ارة,   ,محراب, جبار, مالك

الغوایة, ح�ب, ال�م�س�اء, ث�ق�ی�ل, ال�خ�وخ 

أنوثة, األنبیاء,الذھول, ال�ع�ی�د, األن�ج�م, ,

أبابیل, نون, سماء, أطیافك, لیلي, الغیم, 

فالكلمة   ,المجون, الضوء) وغیرھا كثیر

في عنوان النص لھا داللتھا حین تنتظ�م 

ال�ن�ص ألن�ھ�ا   في السیاق, وبھا یتم فھم

ت��دخ��ل ف��ي ع��م��ل��ی��ة اس��ت��ق��راء ب��ن��ی��ت��ِھ 

التكوینیة, واألخیرة تم�ت�ل�ك ق�ی�م�اً ف�ن�ی�ة 

كثیرة مثل قیم المعنى وقیم ال�م�وس�ی�ق�ى 

النتاج داللٍة النص, إذ   التي تتآلف معھا

إن ل��ل��ب��ن��ی��ة ع��الق��ة ب��ال��ت��وج��ھ ال��دالل��ي 

المقصود، فھي م�دع�اة إلظ�ھ�ار دالالت 

معنویة وصفات صوتی�ة ف�ي آن واح�د, 

یقصدھا الكاتب وعیاً أو ال وع�ی�اً, وم�ن 

ثم یوظفھ�ا ف�ي إظ�ھ�ار ال�دالل�ة ال�ع�ام�ة 

للنص، فكان الباعث مولِّدا للبعد الفك�ري 

وھذا مؤسسا ل�ل�ت�ك�وی�ن الش�ع�ري ع�ن�د 

الشاعرة خیرة مبارك�ي, ل�ذل�ك ح�رَص�ْت 

على عملیة التواصل مع المتلقي ، فضال 

عن بث ما یعتم�ل ف�ي ن�ف�س�ھ�ا م�ن ھ�مِّ 

شعري، وقد ت�أم�ل�ت ن�ت�اج�ھ�ا الش�ع�ري 

فوجدت حروفھا منقعةً بنجیع ال�وج�دان، 

وكلماتھا تنزُّ ألما، إذ أنبأتني س�ی�اق�ات�ھ�ا 

التعبی�ری�ة ب�ع�د ال�ت�أم�ل أن ف�ي أع�م�اق 

الشاعرة بركان أحاسیس ث�ائ�ر, ی�ق�ت�ح�م 

ص�م�ت��ھ�ا ویس�ھ��م ف�ي ھ�ی��ج�ان آالم�ھ��ا, 

ف��اتس��م��ت قص��ائ��دھ��ا ب��ھ��ی��م��ن��ة الص��ور 

الحسی�ة بس�ب�ب ف�وران اإلن�ف�ع�ال ح�ت�ى 

یصل طاقاتھ ال�ق�ص�وى، ول�ھ�ذا الس�ب�ب 

ال��وص��ف ال��م��الزم ل��ذل��ك   أیض��ا ھ��ی��م��ن

اإلنفعال الوج�دان�ي,  فض�ال ع�ن الس�رد 

أب�ان�ت ع�ن   الذي یمدُّ الوصف ب�أح�داث

موقف الشاعرة من واقعھا الذي ش�ك�ت�ھ 

للكل�م�ات، ف�أوص�ل�ت األخ�ی�رة غ�ای�ات�ھ�ا 

الوجدانیة المختنقة, ف�ت�م ال�ب�وح بص�ور 

موحیة معبرة, ف�ك�ل�م�ا رب�ت�ت الش�اع�رة 

على ظھر الحروف انبجست مش�اع�رھ�ا 

صادحة ملونة، فارتوت كلمات�ھ�ا ب�ُرواء 

أحاسیسھا الصادقة المعبرة عن أطوائھا 

وخبایا الوجع المسكوت عنھ, إذ أنبأتن�ي 

قصائدھا أنھا تتطاول على ما ی�ع�ت�ری�ھ�ا 

من ألم ألنھا ال تحب األنحناء أمام ری�اح 

الش��ك��وى، ف��أع��ج��ب��ن��ي ش��م��وخ ال��ن��ف��س 

 .عندھا

وإذا بدأنا من اإلھداء أجد المواءمة بی�ن 

الكلمة والتكوین السیاق�ي ل�ی�ف�ض�ی�ا إل�ى 

معنى داللي عمیق فھي تقول: (إل�ی�ك .. 

وح����دك../ وط����ن.. ص����روح����ھ م����ن 

جراحاتي / شیدتھ من بركان ی�ف�ور ف�ي 

أع�م�اق�ي/ یش�رق ب�ل�ھ�ی�ب�ھ ف�ي ض�م�ی��ر 

النار.../  ویسطع في أكواني ال�خ�رس�اء/ 

لتداعب أصابع فصولي وتغویھا / أھ�ف�و 

 ).بحرفي المعتق بأنوثة الخوخ

إن قدر المعنى یتعلق بقدر اللف�ظ, ف�ل�ك�ل 

واحد أھمیة في جمال النص وتص�وی�ره, 

وھذا األمر یبوح بھ الشاعر بوساطة م�ا 

النص م�ن إش�ارات واض�ح�ٍة   تستوطن

تنبئ عن اھتمام المتكلم بالملفوظ, إذ إن 

كل شيء یخرجھ المتكلم على لسان�ھ ل�ھ 

صلة ب�م�ا ی�ع�ت�م�ل ف�ي ن�ف�س�ھ, ویش�ك�ل 

اھتماما نفسیا لدیھ, فكل ما ی�خ�ت�ل�ج ف�ي 

صدره یتبدى من لس�ان�ھ ل�ی�ظ�ھ�ر ش�ك�ل 

إحس���اس���ھ وتص���ورات���ھ, وق���د راع���ت 

الشاعرة ال�م�وازن�ة ب�ی�ن اخ�ت�ی�ارال�ل�ف�ظ  

والمعنى المطلوب, وقد وج�دت ھ�ی�م�ن�ة 

الصورة ال�ح�س�ی�ة ف�ي ع�ب�ارات�ھ�ا,وھ�ذا 

یعني أن اإلنفعال أخذ منھا مأخذاً, فكل�م�ا 

اح��ت��دم اإلن��ف��ع��ال م��ال��ت الش��اع��رة إل��ى 

الص���ورة ال���ح���س���ی���ة ف���ت���ارة ج���اءت 

بصریة,إذ عّولت علیھ�ا ك�ث�ی�را,   الصور

ف���ھ���ي ت���ق���ول: (إل���ی���ك.. وح���دك../ 

وطن..صروح�ھ م�ن ج�راح�ات�ي) وت�ارة 

حسیة بصریة حركیة ك�م�ا ف�ي ق�ول�ھ�ا: 

(شیدتھ من بركان یفور ف�ي أع�م�اق�ي / 

یش��رق ب��ل��ھ��ی��ب��ھ ف��ي ض��م��ی��ر ال��ن��ار.../ 

ویسطع في أكواني الخ�رس�اء/ ل�ت�داع�ب 

أصابع فصولي وتغویھا), وم�رة ت�ج�م�ع 

الصورة الذھنیة إلى الحسیة في ص�ورة 

مركبة لیكتمل المعنى, إذ ت�ق�ول: (أھ�ف�و 

بحرفي المعتق بأنوثة الخ�وخ), ف�ع�ك�س 

ھذا التعبی�ر ح�اال ن�ف�س�ی�ة م�ت�ع�ب�ة ل�دى 

الشاعرة لم ترد البوح بھا دل�ت ع�ل�ی�ھ�ا 

ع��ب��ارة (أك��وان��ي ال��خ��رس��اء), وتص��رُّ 

الشاعرة على ت�ك�وی�ن مش�اھ�د ص�وری�ة 

مرئیة كي تأنس لھا نف�س�ھ�ا ف�ي أغ�ل�ب 

رفض�ھ�ا   دیوانھا, فتدلّي تلك الصورعلى

لواقعھا المعیش,إذ تقول: (ت�ب�ن�ي ب�ی�ت�ي 

ال����وردي/وت����ن����ی����رف����ي ع����رص����ات����ھ 

إذ یطالعنا م�دُّ ال�ح�رف   شمووووووع)،

(الواو) للكلمة (ش�م�وع), وھ�ذه ال�ح�ال 

تتكررفي مواضع مختلفة م�ن ال�دی�وان, 

إنھ عالمة على وخ�ز ال�ت�وّج�ع ع�ن�دھ�ا, 

فالشاعرة تمد ال�ك�ل�م�ة ف�ي ح�رف ال�م�د 

إظ��ھ��اراً لص��ی��ح��ة األع��م��اق ض��د واق��ع 

رفضتھ, إذ تقول: (ما لِظ�نّ�ي ی�ف�يء ف�ي 

ال��ب��راري؟؟؟ ی��غ��ري األحش��اء ب��ال��ل��ع��ن��ة 

المستحیلة/ بالحب المت�ض�رع ب�الص�ب�ر/ 

الش�ط�آن   بالتوسل/ ی�ااااا أی�وب/ أن�ج�م

تبعثرني أشالء/ وأحالمي ت�غ�اااااادرن�ي, 

بال جواز في رحلة الوجع), ف�إرھ�اص�ات 

الشاعرة تبوح بھا ال�ك�ل�م�ات ال�ت�ي ھ�ي 

عالمات تقدمھا إلینا ب�رس�ائ�ل ووس�ائ�ل 

مھمة, فبوساطة م�د ال�ك�ل�م�ة نس�ت�ش�ف 

عمق اآلھة في أطواء الش�اع�رة, فض�ال 

ال�ذي   عن موقفھا الرافض لذلك ال�واق�ع

تعاني منھ, أي تتنامى في شعرھا وح�دة 

كلما رفضت الشاع�رة ال�واق�ع,   الصراع

ویظھر ذلك جلیّاً في سیاقاتھا التعبیری�ة, 

وان�ت   إذ تقول: (فلن تستعذب غیاب�ي /

ال�ذي ب��ارك ف�وض��اي واص��ط�ف�اھ��ا/ ف��ي 

حدائقھ المبع�ث�رة ب�ع�ش�ق ال�ن�س�ااااااء)، 

فالمتلقي یقف عند ھذه الكتابة ال�رم�زی�ة 

ویس��ت��ط��ی��ع م��ن خ��الل��ھ��ا ف��ك ش��ف��رات 

العبارة, فالش�اع�رة تض�م االن�ف�ع�ال إل�ى 

حسیة تعبیرھا وھنا توخز كلماتھا ذھ�ن 

المتلقي إلیضاح األلم الذي تع�ان�ي م�ن�ھ, 

ألن (قدرة ال�ف�ن�ان ع�ل�ى اإلب�داع ت�ك�ون 

بفعل قوتھ ال�ح�س�ی�ة وف�ی�ال ھ�ذه ال�ح�ال 

تكون البص�ی�رة أو ال�ح�دس ض�رب�ا م�ن 

االستدالل العقلي ل�ھ)، ف�ال�وق�وف ع�ل�ى 

تلك اإلشارات وتحلیل معانیھا, وم�ع�رف�ھ 

مغزاھا یمكننا م�ن ال�وص�ول إل�ى غ�ای�ة 

الشاعرة, ألننا (نقرأ القص�ی�دة م�ن أج�ل 

أن نكشف كی�ف ت�ب�دو ال�ح�ی�اة لش�خ�ص 

آخ��ر), ول��ذل��ك ب��ات��ت ھ��ذه اإلی��م��اءات 

نص��وص (ع��ی��ون ت��ع��زف ال��وج��د)   ف��ي

ع��الم��ات ت��ؤك��د ح��رك��ة ال��ت��ف��اع��ل ب��ی��ن 

الشاعرة وما تقولھ فكان كالمھا وث�ی�ق�ة 

نفسیة, ألن تلك الظاھر األسلوبیة ت�ع�ی�ن 

على تحلی�ل ال�ن�ص ف�ھ�ي ط�ری�ق ی�دل�ي 

ر، الباحثین عن المخت�ب�يء وراء الس�ط�

 أسالیبھم اللغویة.   ولھذا فإن للشعراء

 ....................نلتقیكم في العدد القادم
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متالزمتان في المعنى والمقصد (فاك�ھ�ة ال�ب�ی�ت م�رة) و(ع�ق�دة ال�خ�واج�ة أو     

األجنبي) واللتان تعبران عن شعور بالنقص تجاه اآلخر الغری�ب، واألج�ن�ب�ي ف�ي 

األولى لیس بالضرورة من بالد الواق واق، بل ھو ما یتعدى البیت أو العشی�ر أو 

القریة، وینطبق على سلوكیات الكثیر في رغبت�ھ�م ب�ال�ت�ع�ام�ل أو االس�ت�ن�ج�اد أو 

التعاون أو التحكیم أو التصال�ح، وخ�اص�ة ف�ي اإلش�ك�ال�ی�ات ب�ی�ن األش�خ�اص أو 

العشائر، وكذا الحال حینما یتم التعامل مع متخصصین في م�ج�ال م�ا م�ع وج�ود 

ذات الكفاءات في البیت، التي اعتبرتھا ھذه الثقافة أو السلوكی�ات م�ٌرة، ف�ذھ�ب�ت 

إلى فاكھة من خارج البیت، وینطبق الثاني على عقدة مس�ت�ع�ص�ی�ة ل�دى ش�ع�وب 

منطقتنا عموما وھي تلك العقدة التي تسمى: عقدة الخواجة، والخواجة ھ�ن�ا ھ�و 

الخبیر األجنبي الذي یبھ�ر ھ�ذه ال�م�ج�ت�م�ع�ات، ع�ل�م�ا إن م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن خ�ب�راء 

وإمكانیات ربما ال تضاھي األجنبي بل ت�ت�ف�وق ع�ل�ی�ھ، ول�ع�ل ج�ام�ع�ات وم�راك�ز 

البحوث في أوربا وأمریكا وكندا تشھد ع�ل�ى م�ئ�ات ال�ع�ل�م�اء ال�ك�ب�ار واألس�ات�ذة 

اإلجالء والمتخصصین في معظم المجاالت، الذین تحولوا إلى أعمدة ترتفع علیھا 

حضارة الغرب، بینما تعمى اإلبصار عنھم حینم�ا ی�ح�ت�اج ال�ب�ل�د إل�ى خ�ب�رات�ھ�م، 

فیذھب ُعمي البصیرة من المسؤولین إل�ى خ�ب�رات ع�ادی�ة ج�دا ق�ی�اس�ا ب�أول�ئ�ك 

 األفذاذ!

حقا ھي واحدة من م�رك�ب�ات ال�ن�ق�ص ل�ی�س ع�ل�ى مس�ت�وى األف�راد ب�ل ح�ت�ى   

المجتمعات والنخب، وقد تسببت بتعطیل وھج�رة عش�رات اآلالف م�ن ال�خ�ب�رات 

نتیجة التھمیش واإلقصاء، سواء ما كان منھا خارج البالد أو في داخل�ھ، بس�ب�ب 

الفساد المستشري في معظم مؤسسات الدولة، والصفقات السوداء التي تعقد م�ع 

تلك الشركات أو األشخاص المصنفین بالخواجة، مضافا إلی�ھ�ا ال�ق�ب�ول ال�م�ح�ل�ي 

لتلك الشركات األجنبیة أو الخبراء المستقدمین وخاصة مدربي أندی�ة ك�رة ال�ق�دم 

للقیام بمھمات ینفذھا الخبیر المحلي أفضل بكثیر لو توفرت ل�ھ ذات اإلم�ك�ان�ی�ات 

واألجور، لكنھا الثقافة السائدة لدى قطاعات واسعة من األھ�ال�ي وال�م�ؤس�س�ات، 

حتى أصبح ھذا األجنبي أو الغریب خبیرا في النفط أو اإلنشاءات أو ال�زراع�ة أو 

الطب وبقیة الحقول التي تغص بالدنا بخبرائھا وعلمائھا، لكن حالھم حال فاك�ھ�ة 

البیت التي كنا صغارا ال نتلذذ بھا فنذھب إلى ال�ب�س�ات�ی�ن ل�ك�ي نس�ت�ح�وذ ع�ل�ی�ھ�ا 

 ونأكلھا بنھم!

والغریب إن الخواجة تطور من خبیر إلى أن أصبح عراب ألخطر مفاصل الحی�اة  

السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، ولم یقتصر ع�ل�ى ح�ق�ل م�ع�ی�ن ب�ل ان�ت�ش�ر 

كالوباء، فما بالك حینما یلتف الجمع حول عالم دین مستورد، وكأنھ قدم للتو م�ن 

اجتماع للصحابة واألولیاء، فیسألونھ عن الحالل والحرام، بین�م�ا ق�د ب�ح ص�وت 

إمام الجامع وخطیبھ في مایكروفونات المساجد وال من س�م�ی�ع أو م�ری�د، وذات 

الحالة انسحبت على معظم مفاصل ال�ح�ی�اة ف�ي الص�ن�اع�ة وال�زراع�ة وال�ت�ج�ارة 

والجامعات والمستشفیات، ناھیك عن اإلعالم الذي فاض بھ تنور ال�دی�م�ق�راط�ی�ة 

وقلب شعار (فاكھة ال�ب�ی�ت م�رة) رأس�ا ع�ل�ى ع�ق�ب، ف�أص�ب�ح ی�ع�ج ب�ال�خ�ب�راء 

العصامیین الذین تدرجوا من جایجي وحارس وفراش وع�ن�ص�ر ح�م�ای�ة إل�ى أن 

أصبحوا مصورین ومخرجین ومقدمي برامج، بعصامی�ة ع�ف�ت م�درائ�ھ�م ال�ذی�ن 

یوصفون بان ال مثیل لھم في الدنیا واآلخرة من استیراد خبراء من الخواجات أو 

استدعائھم لتقدیم المشورة والخبرة الفائقة واالعتماد عل�ى ف�اك�ھ�ة ال�ب�ی�ت رغ�م 

 مرارتھا!

ولكي ال یزعل الخبراء واألجناب كما تقال في الدارج المحلي ل�وص�ف ال�غ�ری�ب،  

فان األمثال تضرب وال تقاس، والدلیل إن قن�وات�ن�ا اإلع�الم�ی�ة ال�م�ب�ارك�ة أث�ب�ت�ت 

ال�خ�واج�ة، وأب�ق�ت  العكس، فأصرت إصرارا على حالوة فاكھة البیت وأسق�ط�ت 

 على رعایتھ األبویة!

انتھى العّدْ الیدوي للتدقیق في نتائج الفرز اإللكتروني وتبین عن وجود تباینات ط�ف�ی�ف�ة ج�داً ل�م ت�غ�ی�ر م�ن ن�ت�ائ�ج ال�ف�رز      

اإللكتروني. وھذه الحقیقة ال تغیر من واقع ما أجمع علیھ المراقبون في العراق من أن االنتخابات في العراق شابھا الكثی�ر م�ن 

عملیات تزییف إرادة الجماھیر من خالل شراء أصوات الناخبین، والسیما الفقراء منھم والمعوزین والبسطاء وال�م�خ�دوع�ی�ن،  

أو مشاركة جمھرة من شیوخ الدین في التأثیر على مسیرة التعبئة لالنتخابات لصالح ھذا الحزب اإلسالمي أو لھذه ال�م�ل�ی�ش�ی�ا 

الطائفیة الشیعیة المسلحة أو تلك، والسیما في المناطق التي تعرضت للدمار، إضافة إلى ق�ان�ون االن�ت�خ�اب�ات الس�يء الص�ی�ت 

والتدخل اإلقلیمي في ھذه االنتخابات لصالح قوى بعینھا عبر األموال والدعایة التلفزیونیة األفراد. وبالت�ال�ي ف�ال�ع�ّدْ ال�ی�دوي ال 

یغیر من تلك الحقیقة، ولكن یؤكد إمكانیة استخدام الفرز اإللكتروني في استخراج نتائج االنتخابات حین تكون االنتخابات نظیفة 

 وعادلة. 

تفتح نتائج العّدْ الیدوي لنتائج االنتخابات الباب على مصراعیھ لتشكیل التحالف األكبر الذي یمكن تكلیف أحد مرشحیھ لتشك�ی�ل 

الحكومة العراقیة الجدیدة. ومنذ بدء اإلعالن عن نتائج الفرز اإللكتروني بدأت ال�ح�وارات ح�ول تش�ك�ی�ل ال�ك�ت�ل�ة األك�ب�ر، وب�دأ 

الصراع الحقیقي والتدخل الخارجي، والسیما اإلقلیمي في التأثیر على مجرى تشكیل الكتلة األكبر. وإذا كانت قائمة سائرون قد 

أكدت في برنامجھا االنتخابي وفي حدیث مقتدى الصدر، أو أعضاء في قیادة سائرون، إلى أنھم یرفضون تشكیل حكومة ع�ل�ى 

أساس المحاصصة الطائفیة ویسعون إلى تشكیل حكومة عابرة للطوائف وعلى ضوء برنامج مدني یحمل معھ موم الناس، فأن 

قائمتي فتح ودولة القانون أكدتا بما ال یقبل الشك أنھما یسعیان إلى تشكیل الكتلة األكبر اعتماداً ع�ل�ى ذات األس�س ال�ط�ائ�ف�ی�ة 

ومحاصصاتھا في تشكیل الحكومة الجدیدة وأن مرشحھما واحداً م�ن اث�ن�ی�ن: إم�ا ال�م�ال�ك�ي وإم�ا ھ�ادي ال�ع�ام�ري، وك�الھ�م�ا 

مسؤوالن بشكل مباشر أو غیر مباشر عن الحشد الشعبي والمیلیشیات الطائفیة المسلحة وما جرى في العراق خالل الس�ن�وات 

المنصرمة من مآسي وكوارث ودماء ودموع وفساد ال حصر لھا. في حین بقي مركز رئیس الوزراء لقائمة س�ائ�رون ی�ت�راوح 

 بین اسمین أو ثالثة أكثرھم حظاً في الحصول علیھ ولدورة ثانیة، كما یبدو، ھو حیدر العبادي.

كان ھناك أكثر من احتمال لتشكیل القائمة الكبرى، والسیما في ضوء الحوارات والتقلبات في الرؤیة أو الرغب�ة أو االح�ت�م�ال، 

 ولكن التحالف الذي بدا أكثر حظاً في تشكیل الكتلة األكبر في االنتخابات ھو الذي یستند إل القوائم االنتخابیة التالیة:

م�ق�ع�داً ن�ی�اب�ی�اً، إذ م�ج�م�وع ال�ق�وة  19مقعداً نیابیاً، والح�ك�م�ة  21مقعداً نیابیاً، الوطنیة  42مقعداً نیابیاً، النصر  54سائرون 

صوتاً. یبقى ھنا أصوات األحزاب والقوى الكردیة في كردس�ت�ان ال�ع�راق. ف�إذا  329صوتاً من مجموع  136التصویتیة لھ ھي 

أضیف لمجموع مقاعدة التحالف المشار إلیھ في أعاله عدد أصوات الح�زب�ی�ن ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردس�ت�ان�ي واالت�ح�اد ال�وط�ن�ي 

صوتاً في المجلس الجدید، وبالتالي  171صوتاً، ستكون القوة التصویتیة لھذا التحالف المحتمل  35الكردستاني، ومجموعھما 

صوتاً. وھذا االحتمال ھ�و  165یشكل الكتلة القادرة على الحصول على أكثر من نصف أصوات أعضاء مجلس النواب وعددھا 

األكثر حظاً حتى اآلن. من الممكن أن یحصل ھذا التحالف على أصوات أخرى من قوائم فازت بعدد قلیل م�ن األص�وات وض�م�ن 

القوى المدنیة والدیمقراطیة، عندھا سیمتلك ھذا التحالف قوة تصویتیة مریحة في التص�وی�ت ع�ل�ى ق�رارات م�ج�ل�س ال�ن�واب. 

بیضة القبان لھذا التحالف مرتبطة بأصوات القوائم الكردیة والسیما ق�ائ�م�ت�ي ال�دی�م�ق�راط�ي ال�ك�ردس�ت�ان�ي واالت�ح�اد ال�وط�ن�ي 

  الكردستاني. 

أما التحالف اآلخر الذي تضغط إیران بقوة على تشكیلھ فھو من مكون من قوائم الفتح ودولة القانون والنصر والحكمة، وربم�ا 

یسعون إلى جر سائرون لھ لتفلیشھ، لیبقى في الغالب تحالفاً شیعیاً طائفیاً بامتیاز، وف�ي ح�ال�ة رف�ض س�ائ�رون یس�ع�ون إل�ى 

تشكیل تحالف من القوى األربع األخرى، إضافة إلى محاولة كسب االتحاد الوطني الكردستاني أو قائمتي ال�ك�رد ورب�م�ا ق�وائ�م 

كردیة أخرى صغیرة. ھذا التحالف ال تصل قوتھ التصویتیة إلى قوة تحالف سائرون مع النصر وال�وط�ن�ی�ة وال�ح�ك�م�ة وال�ك�رد، 

 وبالتالي من الواقعي القول باحتمال قیام حكومة تمثل قوى التحالف األول، وتكون في الغالب برئاسة حیدر العبادي. 

ولكن ھذا التحالف یفترض فیھ أن یضع برنامجھ االنتخابي زائداً الموقف من القضیة الكردیة ومن مطال�ب ال�ك�رد ال�م�ش�روع�ة 

والعادلة والواقعیة ضمن برنامجھ لیستطیع السیر في تشكیل الحكومة وفي الحصول على تأیید أوس�ع م�م�ا ھ�و ع�ل�ی�ھ رئ�ی�س 

 الحكومة الحالیة من تراجع شدید في تأیید الناس لھ ولألحزاب اإلسالمیة السیاسیة. 

ھناك افتراض أن یقوم رئیس الوزراء الحالي، وبعد تشكیل التحالف وتشكیل الوزارة الجدیدة، بتحویل ح�زب�ھ أو ق�ائ�م�ت�ھ إل�ى 

حزب مدني، وكذا تیار الحكمة، فھل ھما في مستوى األحداث والتغیرات المطلوبة في الساحة السیاسیة الع�راق�ی�ة؟ ل�م ی�ب�رھ�ن 

الطرفان على مثل ھذا التوجھ الفعلي خالل الفترة المنصرمة رغم حدیثھما عن المدنیة. كما إن المسألة م�رت�ب�ط�ة ب�م�دى ق�درة 

مقتدى الصدر وتیاره التحول من مجموعة سیاسیة شیعیة، إلى مجموعة سیاسیة مدنیة تتناغم مع التصریحات ال�ك�ث�ی�رة ال�ت�ي 

أطلقت قبل واثناء االنتخابات العامة، والتخلص من حالة التقلبات في التصریحات والتي تقع بین مدینتي "نعم" و "ال"، ع�ل�ى 

 حدِّ قول الشاعر الروسي افتوشنكو!

الصراعات الداخلیة المتأثرة بالصراعات والضغوط الخارجیة، اإلقلیمیة منھا والدولیة، على القوى السیاسیة العراقیة س�ت�ك�ون 

شدیدة الوطأة على الجمیع خالل ھذه الفترة. وال بد من حركة جماھیریة واسعة تواصل ضغطھا باالتجاھات الت�ي ت�ب�ل�ورت ف�ي 

الحراك المدني وفي مظاھرات الجنوب والوسط خالل شھري تموز وآب، والتي ال تزال لم تتوقف حتى اآلن وبصی�غ م�خ�ت�ل�ف�ة، 

لكي یمكنھا فرض برنامجھا في اإلصالح والتغییر على مجلس النواب وعلى تشكیل الحكومة الجدیدة، إذ بغیر ذلك س�ی�ت�واص�ل 

 الوضع الطائفي البائس والفساد واإلرھاب المدمر لوحدة العراق وشعبھ ومستقبل بناتھ وأبناءه. 

 م اّْ اوي 
 و ا اا اة!

 

 

 أ. د. كاظم حبیب / المانیا
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 فَْلـتشھدوا أیّھا اآلتون
 

 ھاھي أشجاري مفزوعةٌ؛ فكیف التنذعُر سمائي ؟

 ھا ھي حمائمي صریعاٌت في مستنقعات النابالم والیورانیوم

 وھاھي قصائدي تنزف دماً في سماء غابات الخرسانة 

 (إغفروا عویلھا) وتشحُب؛ فبَم یلوُذ جرحي ؟

 أنقاض روحي ولْم تبق سوى الریح تتبختُر بین 

 ثّم تتزحلُق شتاءاً على جلیِد أطاللي

 كثباُن النسیانِ  ھكذا إذْن تُھاُل علّي 

 فأّي تاریٍخ سیزیحھا عن رفاتي ؟

 إرباً إربا فلتشھدوا أیّھا اآلتون كیف تمزُق األبواُق أحشاَء رفاتي 

حیث یئّز بعوُض السیاسِة ،یسیُل قیُح تاریخي ویف�ی�ُض زن�ُخ ج�غ�راف�ی�اي 

بكّل انبعاجات�ھ�ا،ب�ی�ن�م�ا ی�ظ�ّل (عس�ُل الش�ی�ط�ان) ی�ج�ت�ذب ذب�اَب م�اوراء 

 تطنطُن، تكبُر   البحار...أما تشھدون المانشیتاِت 

 متألّقةً بدماء الضحایا وحمیّا الرزایا والبالیا ؟!

 اربیل 1993

 

 مرثیّة لكاشِف ألغام

 یا راقداً 

 في لغمستان

 سبحاَن باریَك الجلیل

 أیھا القرباُن البريء !

 ما أرحمك

 ما أنجَس عّشاِق األلغام !

 ھانيَء الوجدان نَْم قریَر العیِن نْم 

 نْم یا شـــھیداً من أجل اإلنسان !

 نْم یا أخلَد من أّي دكتاتور رجیم

 عاٌر على كّل ذي روح عمیاء

 یسّب باسمك النبیل :

 " كلب ابن الكـ..." -

 ولیس : 

 " یا عفلق ابن عفلق " - 

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

 أربیل 1993

 

 دیمقراطیّة !!!

 .......مّزقوا قلبي ، ثّم أمروني : ھْم عشقاً 

 وقروا أذنَي ، ثّم أمروني : شنّْف سمعك بموسیقى األفالك .

 جدعوا أنفي ، ثّم أمروني : شم عبیر الورود .

 قطعوا لساني ، ثّم أمروني : غنِّ .

 بتروا ذراعيَّ ، ثّم أمروني : عانْق حبیبتك .

 كسروا ساقيَّ ، ثّم أمروني : سابِق الریَح .

 سملوا عینيَّ ، ثّم أمروني : تمتّْع بجمال وطنك .

 أجھزوا على روحي ، 

 ثّم أمروني : 

 واظْب على فرائض عبادة هللا 

 و مْن ثّم أدانوني :

 لك الویل یا ناكَر الجمیل

 لماذا التتمتّْع بكّل ھذه الدیمقراطیّة ؟!

2001 

 

Gulala !جْلـبالء ؟ = 
 

 إلى مبدعي جلوالء : 

 شاكر نوري، جمال نوري، 

 عدنان حسین، سعد محمد رحیم،

 تحسین َكرمیاني وصالح زنَكنھ ... 

 

 ھا أنا ذا أعود 

 إلى (َكاللھ) فردوسي المفقوِد بعد عقود

 تحدوني روحي الیمامة

 وإذا بي أسوخ في أھواِل الرماِد وسیاسة القمامة

 وتغّص حنجرتي بصرخٍة خرساء

 (وا َجْلبَالء !)

 فحتى أنت یا (أرَكوس) أراك ال تتعّرف علّي ، أْم انّك تتجاھلني ؟!

 أین عیناك الوفیّتاِن لتنعشا بالبشاشة دمي الذي تحّجر مثل زمني 

 حیثما الخرائط مواخیر الطغاة ؟

 وأنت یا سیروان أَولَْم تالحقني

 عبر أغواري الظمأى في فجاج المنافي ؟

* 

 أّواِه یا كلبي و یا نھري 

 الأدري أبكي على أطالل أحالمي

 أْم أحلم على أطاللي 

 حیث تحلُّق روحي بأجنحِة القلقِ  

 فوق برِج بابل الكردّي 

 وأشھد وریقةً ترتجُف ولھى

 على غصن مستقبلي كھذه القصیدة 

 أ ھي أنا ؟ أْم أنا ھي ؛

 مادام أملي/ ألمي المؤبّد 

 یتقاذفني حتى آخر رمق ؟

 

 جلوالء 2003ربیع 

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

* جلبالء : تحویر لـ (جلوالء) من إبتكار األدیب المبدع تحسین َكرمیاني ، و ج�ل�والء : ت�ع�ری�ب إس�م 

(َكاللھ) الكردي العریق ، ومعناه (اللیلك األحمر) الذي كان یعّم تالل المنطقة في الربیع، و س�ی�روان = 

 نھر دیالى. 

 

 ھلّم یا كفافیس
 رھَن براثن الصلباِن المعقوفةِ 

 یعلـــــو صــــمتي برَج إیفل 

 على ساحِل شعري

 وتترامى اآلفاُق مرایا حبلى

 فاصعْد یا إمبراطورنا 

 وانتظر البرابرةَ على مھل

 عساھم......

 ولعلّك تظلُّ حتى األبدِ 

 راحالً ماوراء مرایاي الظمأى

 إلى إیثاكا روحي/ البركان...  

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

 القاھرة 2005آب 

 

 ذاَت حلٍم مَع الّدیدان

 ذاَت حلٍم رأیتني میتاً  

 أوقفتني دودة تسألني :

 أالتعرفني ؟ -

 كالّ ، من أنت ؟× 

 كلیوباترا -

 واآلن أالتعرف الدودة التي تالحقني ؟

 أنطونیو طبعاً × 

 كالّ ، إسكندر المقدوني -

 فكیف ستعرف كتلة الدیدان التي یدحرُجھا أبو جعل ؟!

 إْن لم أعرفھا ؛ فأنا نغل ابن أنغال× 

 فھي یا ملیكتي طلیعةُ أرومتي

 عبقریّةٌ في خیانتي واغتیالي

 عابدةٌ للموتى واألجانَب والالجئین السیاحیین !

 أجل ، ولكْن كیف عرفت ؟! -

* 

 وإذا بي أستفیُق في كھِف غربتي 

 في مافیاستاْن !

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

 القاھرة 2006آب 

 

 

 جالل زنَكابادي/  أربیل    
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 استرالیا -عماد ھرمز * مالبورن 

وصل عدد سكان استرالیا إلى خ�م�س وعش�رون م�ل�ی�ون نس�م�ة ف�ي   

بتوق�ی�ت س�دن�ي، م�ن ی�وم ال�ث�الث�اء  حوالي الساعة الحادیة عشر لیال ً 

، بحسب دائرة اإلحص�اءات 2018المصادف السابع من آب / أغسطس 

األسترالیة. ویتضمن ھذا العدد المھاجرین القادمین إل�ى اس�ت�رال�ی�ا أم�ا 

للدراسة أو العمل أو لإلقامة الدائمة. وب�ح�س�ب اإلحص�اءات ف�أن ع�دد 

المھاجرین إلى استرالیا في السنوات األخیرة كان في أعلى مست�وی�ات�ھ. 

وتتصدر الصین والھند قائمة الدول التي یأتي منھا الم�ھ�اج�ری�ن س�واء 

 من الطالب أو المصالح التجاریة أو غیرھا.

قد یتصور الكثیر بأن وجود خمس وعشرون ملیون نسم�ة ت�ع�ی�ش ف�ي 

قارة كبیرة مثل استرالیا یعتبر قلیل مقارنة بمساحت�ھ�ا وك�ذل�ك م�ق�ارن�ة 

بدول حجم مساحتھا أقل بكثیر من استرالیا لكن عدد سكانھ�ا مض�اع�ف 

أو مضاعف بثالث أو أربع مرات. لكن ما ال یعلمھ الكثیر ب�أن ال�ھ�ج�رة 

وقابلیة أي دولة الستیعاب الزیادة السكانیة تعتمد على عوام�ل ك�ث�ی�رة، 

مثل صالحیة األرض ل�ل�س�ك�ن وال�زراع�ة وت�وف�ر ال�م�وارد ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 

األساسیة والضروریة مثل الماء والغاز وكذل�ك ال�م�وارد األخ�رى م�ث�ل 

  ً البترول والمعادن التي بإمكان الدولة استغاللھا محلیا ً وكذلك ت�ج�اری�ا

لتمویل اقتصادھا لدعم مشاریع الدولة. كذلك من العوامل ال�م�ھ�م�ة ھ�ي 

وتیرة الزیادة السكانیة التي تحصل في البلد س�واء ك�ان�ت م�ن مص�ادر 

 داخلیة مثل الوالدات أو مصادر خارجیة مثل الھجرة.

زیادة سكان أي بلد لھ إیجابیاتھ الكثیرة على اقتصاد ذل�ك ال�ب�ل�د، ح�ی�ث 

أنھ ینشط التجارة واالستھالك وھذا یساعد على نمو االقتصاد. والكث�ی�ر 

من السیاسیین یعزون خروج استرالیا من أزمات مالیة كب�ی�رة ت�ع�ّرض 

لھا الكثیر من دول العالم في العقدین الماضیین، إلى الھجرة المتواصلة 

والمتزایدة إلى ھذا البلد والتي أب�ق�ت ع�ل�ى ف�ع�ال�ی�ة ونش�اط االق�ت�ص�اد 

األسترالي. فالكثیر من دول العالم مرت بركود اقتصادي ن�ت�ی�ج�ة ال�ب�طء 

الكبیر في نمو اقتصادھا بسبب شح�ة ال�م�وارد أو ض�ع�ف ف�ي اإلن�ت�اج 

المحلي، لكن استرالیا استطاعت الصمود في وجھ الزالزل االق�ت�ص�ادی�ة 

بسبب سیاسیة الھجرة التي كانت تحقن الالجئین وما یجلبوه من ف�وائ�د 

 إلى ھذا البلد في دم االقتصاد األسترالي.

الھجرة إلى استرالیا تعني تنشیط قطاع البناء واإلنشاءات، ح�ی�ث ال ب�د 

من احتواء القادمین الجدد إلى البلد وإیوائھم في مساكن. علیھ الھج�رة 

ً  ف�ي  تؤدي إلى توسیع رقعة المن�اط�ق الس�ك�ن�ی�ة ف�ي اس�ت�رال�ی�ا اف�ق�ی�ا

ضواحیھ�ا وع�م�ودی�ا ف�ي م�دن�ھ�ا ال�رئ�ی�س�ی�ة. وی�ع�ت�ب�ر ق�ط�اع ال�ب�ن�اء 

واإلنشاءات والعمران من الركائز األساسیة لالقتصاد األسترال�ي. ف�ھ�و 

الذي یحفز كل ما لھ عالقة بمواد ال�ب�ن�اء وی�ن�ش�ط ال�ت�ج�ارة م�ن ح�ی�ث 

الحاجة إلى شراء أدوات منزلی�ة وھ�ذا ی�ع�ن�ي ان�خ�ف�اض ف�ي ال�ب�ط�ال�ة 

 وإنعاش الصناعة المحلیة.

فالنمو في عدد الس�ك�ان  أیضاً  تفید الھجرة في تحفیز قطاع االستھالك،

معناه ھناك حاجة مستمرة لتوفیر سلع إضافیة للمواطنین من القادمی�ن 

الجدد، سواء كانت منتجات زراعیة مثل الخضار والفاكھة وغیرھا م�ن 

المنتجات الغذائیة وكذلك تؤدي الھجرة أو ال�زی�ادة ف�ي الس�ك�ان بش�ك�ل 

عام إلى تنشیط االستھالك الصناعي حی�ث ی�زداد ال�ط�ل�ب ع�ل�ى الس�ل�ع 

الشخصیة والمنزل�ی�ة م�ث�ل ال�م�الب�س وال�م�ع�دات واألدوات ال�م�ن�زل�ی�ة 

 وغیرھا.

من النقاط المھمة التي كانت موضع اھتمام مكتب اإلحصاء م�ن ن�اح�ی�ة 

الزیادة السكانیة وأھمیتھا للبلد، ھو تحسین في مع�دل ع�م�ر ال�م�واط�ن 

األسترالي. ففي السابق كانت استرالیا شبھ عجوز بسبب ارتفاع م�ع�دل 

كبار السن فیھا. ولكن بسبب الھجرة وخصوصا ھجرة الكثی�ر م�ن ف�ئ�ة 

األعمال الفتیة والعاملة فأن ھ�ذا ال�م�ع�دل ت�غ�ی�ر ل�ی�ص�ب�ح م�ع�دل ع�م�ر 

المواطن األسترالي ضمن الفئة الشابة وھذا معناه تحفی�ز ال�ع�م�ال�ة ف�ي 

   البلد ووجود فائض في الید العاملة في كل المجاالت.

إذا كان للھجرة فوائدھا الكبیرة بحسب ما ذكرناه أعاله، ف�ل�م�اذا یش�ك�و 

وع�ددھ�ا  الكثیر من التضخم السكاني والبعض منھم طع�ن ف�ي ال�ھ�ج�رة

ونادى إلى إیقافھا أو التقلیل منھا؟ اإلج�اب�ة ع�ل�ى ھ�ذا الس�ؤال ل�ی�س�ت 

بالمعقدة. قبل اإلجابة على ھذا السؤال یجب أن ن�درك ب�أن ھ�ن�اك ف�رق 

بین زیادة السكان عن طریق تكاثر السكان المحلي وبین زیادة الس�ك�ان 

عن طریق الھجرة. فاألول یكون تدریجي وممكن احت�وائ�ھ وال�ت�خ�ط�ی�ط 

لھ، ألن حكومة أي بلد بإمكانھا معرفة معدل النمو السكان�ي ف�ي ب�ل�دھ�ا 

وبالتالي التخطیط لھ. بالرغم أنھ في ب�ع�ض ال�ح�االت وف�ي ال�دول ذات 

التعداد السكاني المتضخم مثل الص�ی�ن وال�ھ�ن�د، ف�أن ال�ن�م�و الس�ك�ان�ي 

المحلي أصبح مشكل�ة ك�ب�ی�رة. ف�ب�س�ب�ب الض�غ�ط ع�ل�ى م�وارد ال�دول�ة 

ومرافقھا الناجم من التضخم السكاني المح�ل�ي، م�ن ال�والدات، ات�ب�ع�ت 

الكثیر من الدول، على سبیل المثال ال الحصر الصین والھند، إج�راءات 

من شأنھا الحد من النس�ل واإلن�ج�اب وت�ح�دی�د ع�دد األط�ف�ال ل�ل�ع�ائ�ل�ة 

الواحدة بھدف تقلیل وتیرة الزیادة السكانیة إلى مستویات تكون الدول�ة 

 قادرة فیھا على السیطرة علیھا.

أما الزیادة الثانیة الناجمة من الھ�ج�رة إل�ى ال�ب�ل�د ف�ھ�ذا ی�ك�ون ص�ع�ب 

التعامل معھ. مع أن الھجرة قد تكون في الع�ادة م�ح�س�وب�ة ل�ھ�ا بش�ك�ل 

جزئي من حیث تحدید السقف المسموح بھ للھجرة إلى البلد، خصوص�ا 

ك�م�ا ھ�و   من الالجئین، بتحدید عدد التأشیرات التي تم�ن�ح�ھ�ا ال�دول�ة،

الحال في استرالیا لكن الھجرة اإلنسان�ی�ة وال�ل�ج�وء ی�ك�ون ف�ي ب�ع�ض 

الحاالت مفاجئ وطارئ، وشاھدن�ا ف�ي الس�ن�وات األخ�ی�رة ك�ی�ف ن�زح 

المالیین من المواطنین من العراق وسوریا من بلدانھم نتیجة ال�ح�روب 

الداخلیة أو الدولیة إلى دول أخرى مسبب�ة مش�اك�ل ل�ل�دول ال�م�ض�ی�ف�ة. 

أیضاً في حاالت أخرى مثل الھجرة من أج�ل ال�دراس�ة أو ال�ع�م�ل ال�ت�ي 

تكون في العادة آنیة أو قصیرة أو متسارعة في وتیرتھا. كل ھذا یض�ع 

  ضغطا

على الدولة من ناحیة إدارة ھذا النمو السكاني وكذلك یضع ضغطا على 

موارد الدولة ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة. ع�ل�ی�ھ ت�ح�ت�اج ال�ح�ك�وم�ات إل�ى ال�ن�ظ�ر ف�ي 

استراتیجی�ات م�ن ش�أن�ھ�ا م�واك�ب�ة ال�زی�ادة الس�ك�ان�ی�ة ال�م�ف�اج�ئ�ة أو 

 المتسارعة.

معنى ما اشرنا إلیھ ھو أنھ یجب أن یكون ت�وازن ف�ي األم�ور. ب�م�ع�ن�ى 

 اخر

أن التجدد أو زیادة في السكان مفید لكنھ یجب أن یك�ون ف�ي ظ�ل إط�ار 

زمني معین ویحصل تدریجیا ً. ما شھدتھ استرالیا وكذلك أوربا وب�ع�ض 

دول العالم في السنوات األخیرة من زیادة متسارعة الخ�ط�ى وم�ف�اج�ئ�ة 

في عدد السكان نتیجة موجات الھجرة إلى بلدانھا مثل المانیا وإیطالی�ا، 

ولّد مشاكل عدیدة لتلك البلدان خصوصاً وإن الزیادة حصلت عن طریق 

ھجرة مكثفة إلى تلك البالد، علیھ كان النمو السكاني غ�ی�ر م�خ�ط�ط ل�ھ 

 وغیر محسوب.

قلنا بأن الھجرة مفیدة لت�ن�ش�ی�ط االق�ت�ص�اد، م�ن�ھ�ا اإلع�م�ار وال�ت�ج�ارة 

واالستھالك وغیرھا لكن احتواء عدد كبیر من المھاجرین ت�دف�ق�وا ف�ي 

مدة قصیرة وضع ضغطاً  كبیرا على المؤسس�ات ال�خ�دم�ی�ة وق�ط�اع�ات 

الدولة والتخطیط السكاني واإلعمار. الزیادة السكانیة غیر المخطط ل�ھ�ا 

تعني أن المستشفیات ستعاني من شحة األطباء أو المرضى س�ی�ع�ان�ون 

من مدة االنتظار في مراكز الطوارئ أو حصول موعد مع أخصائي ف�ي 

مستشفى معین. معناه أن الطرق ستصبح مزدحمة بال�ع�رب�ات وب�ط�ی�ئ�ة 

وبالتالي خلق مشكلة في السیر. معناه أن ع�دد ال�ط�الب ف�ي ال�م�دارس 

سیفوق طاقة تحملھا وبالتالي سنشھد صفوف دراسیة مكتظة بال�ط�الب 

مما یضع ضغط على المدرسة وھذا یؤدي إلى تدھور الجودة التعلیم�ی�ة 

  أو تدھور جودة التعلیم بشكل عام.

زیادة في السكان یجب أن یكون بشكل منظم ومنتظم لیسمح ل�ل�ح�ك�وم�ة 

اخذ احتیاطاتھا من حیث اإلعمار والخدمات. التخطیط العم�ران�ي م�ع�ن�اه 

أن الدولة بحاجة إلى بناء المزید من ال�م�دارس، وف�ت�ح ط�رق ج�دی�دة، 

وفتح مستشفیات جدیدة وانشاء جسور وأنفاق. مع�ن�اه أیض�اً إن ع�ل�ى 

الدولة توسیع خطوط المواصالت ومدھا وت�وف�ی�ر ق�ط�ارات أو ب�اص�ات 

أكثر ، معناه أن على الدولة ب�ن�اء م�ح�ط�ات ط�اق�ة ووق�ود إض�اف�ی�ة أو 

توسیع ما لدیھا من أجل توفیر موارد مائیة ك�اف�ی�ة وط�اق�ة ك�ھ�رب�ائ�ی�ة 

وغازیة. معناه أن على الدولة القیام باستصالح أراضي جدیدة ص�ال�ح�ة 

للزراعة، معناه إن على الدولة التخ�ط�ی�ط ل�ت�غ�ط�ی�ة ال�خ�دم�ات والس�ل�ع 

والتفكیر في استیراد مواد إضافیة في حالة لم یتمكن اإلن�ت�اج ال�م�ح�ل�ي 

 تغطیتھا.

ومن المشاكل الرئیسیة التي تسببھا الھجرة إلى الب�ل�د ال�م�ض�ی�اف ھ�ي 

رخص الید العاملة. فبسبب رغبة المھاجر في ال�ع�م�ل ل�دع�م م�ع�ی�ش�ت�ھ 

مالیاً، یقبلون بأي أجور حتى وإن كانت قلیلة. ھذا الرخص في الع�م�ال�ة 

سبب مشاكل كثیرة ألبناء البلد نفسھ. حیث فقد ال�ك�ث�ی�ر م�ن م�واط�ن�ی�ن 

البلد وظائفھم أو أعمالھم بسبب استبدالھم بالید العاملة الرخ�ی�ص�ة م�ن 

المھاجرین. وكذلك قام الكثیر من الشركات ب�اس�ت�غ�الل ذل�ك لص�ال�ح�ھ�م 

 وتوظیف المھاجرین على حساب السكان األصلیین.

كذلك ال یمكن فتح أبواب أي بلد على مصراعیھ الست�ق�ب�ال الج�ئ�ی�ن إذا 

ً  أن تس�ت�ق�ب�ل  كان ذلك البلد یعاني من مشاكل اقتصادیة. ولیس أخالقیا

دول الجئین ال یمكنھا أن ترعاھم أو یعانون في بلدھا. علیھ یجب ع�ل�ى 

الدولة أن تكون متھیئة الستالم الالجئین وبغیره سیت�ع�رض ال�الج�ئ�ی�ن 

إلى معاناة في البلد المضیف وھذا یؤدي إلى مسائالت قانونی�ة م�ح�ل�ی�ة 

ودولیة. عندما تعرض الشعب المسیحي في الموصل ومن�اط�ق س�وری�ة 

لالعتداءات قامت الحكومة األسترال�ی�ة ب�ق�ب�ول اآلالف م�ن ال�الج�ئ�ی�ن. 

واتذكر كیف قامت الحكومة بمخاطبة كل المؤسس�ات االج�ت�م�اع�ی�ة ف�ي 

استرالیا بغیة مساعدتھا في تھیئة الوضع في استرالیا الس�ت�ق�ب�ال ع�دد 

 كبیر من الالجئین في وقت قصیر.

سیاسیاً  ت�ع�رض�ت ح�ك�وم�ات دول ك�ث�ی�رة إل�ى ان�ت�ق�ادات م�ن أح�زاب 

المعارضة أو شعبھا نتیجة عدم األخ�ذ ب�ن�ظ�ر االع�ت�ب�ار الض�غ�ط ع�ل�ى 

م�وارد ال�دول��ة. فش��ھ�دن��ا ف��ي اس��ت�رال��ی�ا ض�غ��ط م��ت�واص��ل م��ن ب��ع��ض 

ً  ع�ل�ى  المؤسسات طالبین الحد من الھجرة التي أصبحت ت�ؤث�ر س�ل�ب�ی�ا

توفر السكن ورفع أجور السكن وتضخم في أسعار العقارات الس�ك�ن�ی�ة، 

وكذلك الضغط على المواصالت والمس�ت�ش�ف�ی�ات وال�م�دارس وال�ط�رق. 

شاھدنا كیف تعرضت حكومة المانیا إلى انت�ق�ادات ح�ادة وخس�رت م�ن 

الحكومة شعبیتھا نتیجة سیاستھ�ا وق�راراھ�ا ف�ي ف�ت�ح أب�واب ال�م�ان�ی�ا 

لالجئین القادمین من سوریا الذي بل�غ ع�ددھ�م م�ئ�ات األالف أو ح�ت�ى 

مالیین. كذلك شھدنا صعود األحزاب الیمینیة المت�ط�رف�ة ال�م�ن�ادی�ة إل�ى 

  غلق أبواب الھجرة.

یا ترى این ستنتھي المجادالت والمناوشات بین المن�اص�ری�ن ل�ل�ھ�ج�رة 

والمعارضین لھا في استرالیا. ھل موقف الحكوم�ة ال�م�ت�ش�دد ل�ل�ھ�ج�رة 

سیفقدھا شعبیتھا بین المواطنین وبالتالي تفقد قبضتھا عل�ى ال�ح�ك�م أم 

أنھا ستأخذ اآلمور بعقالنیة وتحاول حلھا بطرق أخرى من خالل توفی�ر 

مبالغ ووضع میزانیة من شأنھا المساعدة في تطویر البنیة التحتیة ف�ي 

استرالیا وتخصیص مبالغ أخرى لتغطیة تكالیف توفیر خدم�ات ص�ح�ی�ة 

 واجتماعیة وتعلیمیة وسكنیة إضافیة في البلد.
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في دراسة لي نشرتھا في كتابي"الف لیلة ول�ی�ل�ة وس�ح�ر 

"، 2000-دمشق  –اتحاد الكتاب العرب  -السردیة العربیة

درست فیھا احدى الحكایات االلف لیلیة الت�ي ت�ق�دم ع�ق�دة 

نفسیة/اجتماعیة كما ھي عقدة اودیب،وعقدة الی�ك�ت�را،ف�ي 

ال��ح��ض��ارة االغ��ری��ق��ی��ة وال��ت��ي اص��ب��ح��ت ع��ال��م��ی��ة،وھ��ي 

ع��ق��دة"ج��ودر"ف��ي ح��ك��ای��ة"ج��ودر الص��ی��اد اب��ن ع��م��ر 

وأخویھ"ھذه العقدة ھي عقدة قتل األم،والتي تقف م�ق�اب�ال 

لعقدة اودیب االغریقیة التي تأسس لقتل االب،ومت�ش�اب�ھ�ة 

لعقدة "الیكت�ر"وش�ق�ی�ق�ت�ھ�ا"اورس�ت"ل�ق�ت�ل األم،وق�د ت�م 

اكتشاف ھذه العقدة اثناء قراءتي للیالي الجل الدراسة ف�ي 

 تسعینیات القرن الماضي. 

وتطبیقاً لھذه العقدة،درست في كت�اب�ي ذاك روای�ة ن�ج�ی�ب 

محفوظ"السراب"استنادا على ھ�ذه ال�ع�ق�دة ذات ال�ج�ذور 

العربیة،وتوص�ل�ت ال�دراس�ة ال�ى ان ھ�ن�اك ت�ط�اب�ق�اً ب�ی�ن 

ش��خ��ص��ی��ة ب��ط��ل"الس��راب"ك��ام��ل رؤب��ھ الظ،وب��ی��ن ب��ط��ل 

الحكایة"جودر"،من حیث ال�ت�ح�رر م�ن س�ل�ط�ة االم ب�ع�د 

قتلھا"مجازا"،والعیش كشخصیة سویة ف�ي ال�ح�ی�اة ب�ع�د 

 التخلص من تلك السیطرة.

ف��ي ھ��ذه ال��دراس��ة س��ن��ق��دم ت��ح��ل��ی��ال ل��ح��ك��ای��ة"م��ا ھ��ي 

الحقی�ق�ة؟"ال�ت�ي وردت ف�ي ك�ت�اب"ح�دی�ث م�ع ال�ك�واك�ب 

"للكاتب توفیق الحكیم م�ع ع�ق�دة"ج�ودر"ل�ن�ع�رف 49ص

مدى تطابق البطلین وھم یتخلصون من سیطرة االم،نفسیاً 

واجتماعیاً،ولكي نقرأ االسباب التي دعت البطل ل�ق�ت�ل االم 

حقیقة ال قتل شبحھا،اذ یتنوع القتل ف�ي ال�روای�ات حس�ب 

 توجھ وذائقة الكاتب.

ان قتل األم في حكایة اللیال�ي"ع�ق�دة ج�ودر"ی�أت�ي بش�ك�ل 

مجازي،ولیس على الحقیقة، كما ب�ی�ن�ا ذل�ك ف�ي دراس�ت�ن�ا 

لھا،اذ انھ في حكایة اللیالي یقتل"جودر"ش�ب�ح ام�ھ ال�ذي 

ی��الق��ی��ھ ت��ح��ت م��اء ال��ن��ھ��ر خ��ل��ف ال��ب��اب الس��اب��ع،وع��ن��د 

مقتلھا"ضربھا بالسیف"ینفتح امامھ مكان الكنز الذي من 

 خاللھ یصبح ثریا،ویتزوج من ابنة الملك.

في أسطورة"جودر"یقول التاجر المغربي لج�ودر:((اع�ل�م 

أنني متى عزمت ألقیت البخور نشف الماء من النھر وبان 

لك باب من الذھب قدر باب المدینة بحلقت�ی�ن م�ن ال�م�ع�دن 

فانزل إلى الباب واطرقھ فإنك تسمع قائالً یقول: من یطرق 

باب الكنوز وھو لم یعرف أن یحل الرموز؟ فقل أن�ا ج�ودر 

الصیاد ابن عمر فیفتح لك الباب ویخرج لك ش�خ�ص ب�ی�ده 

سیف ویقول لك: إن كنت ذلك الرجل فمد عنقك حتى ارمي 

رأسك،فمد لھ عنقك وال تخف فإنھ متى رفع ی�ده ب�الس�ی�ف 

وضربك وقع بین یدیك وبعد مدة ت�راه ش�خ�ص�اً م�ن غ�ی�ر 

روح وأن��ت ال ت��ت��أل��م م��ن الض��رب��ة وال ی��ج��ري ع��ل��ی��ك 

شيء.وأما إذا خالفتھ فإنھ یقتلك. ثم إنك إذا أبطل�ت رص�ده 

باالمتثال.فادخل حتى ترى ب�اب�اً آخ�ر ف�اط�رق�ھ ی�خ�رج ل�ك 

فارس راكب فرس وعلى ك�ت�ف�ھ رم�ح ف�ی�ق�ول: أي ش�يء 

أوصلك إلى ھذا المكان الذي ال یدخلھ أحد م�ن األن�س وال 

من الجان؟ ویھز علیك الرمح،فافتح لھ ص�درك ف�ی�ض�رب�ك 

ویقع في الحال فتراه جسم�اً م�ن غ�ی�ر روح وإن خ�ال�ف�ت 

قتلك،ثم ادخل الباب الثالث یخرج لك آدمي وفي ی�ده ق�وس 

ونشاب ویرمیك بالقوس فافتح لھ صدرك لی�ض�رب�ك وی�ق�ع 

قدامك جسماً من غیر روح وإن خ�ال�ف�ت ق�ت�ل�ك ث�م ادخ�ل 

الباب الرابع واطرقھ یفتح ل�ك، وی�خ�رج ل�ك س�ب�ع ع�ظ�ی�م 

الخلقة ویھجم علیك ویفتح فمھ ویریك أنھ یقصد أكلك ف�ال 

تخف وال تھرب منھ،فإن وصل إل�ی�ك ف�أع�ط�ھ ی�دك ف�م�ت�ى 

عض یدك فإنھ یقع في الحال وال یصیبك ش�يء ث�م اط�رق 

الباب الخامس یخرج لك عبد أسود ویقول لك من أن�ت ق�ل 

لھ أنا جودر فیقول لك إن كنت ذل�ك ال�رج�ل ف�اف�ت�ح ال�ب�اب 

السادس،فتقدم إلى الباب وقل لھ:ی�ا ع�ی�س�ى ق�ل ل�م�وس�ى 

یفتح الباب،فادخل ت�ج�د ث�ع�ب�ان�ی�ن أح�دھ�م�ا ع�ل�ى الش�م�ال 

واآلخر على الیمین،وكل واحد یفتح فاه ویھ�ج�م�ان ع�ل�ی�ك 

في الحال،فمد إلیھما یدیك فیعض كل واحد من�ھ�م�ا ف�ي ی�د 

وإن خالفت قتالك ثم ادخل الباب السابع واطرقھ تخرج ل�ك 

أمك وتقول لك مرحباً یا ابني أقدم حتى أسلم علیك فقل لھا 

خلیك بعیدة،اخلعي ثیابك.فتقول یا ابني أنا أمك ولي ع�ل�ی�ك 

حق الرضاعة والتربیة،كیف تعریني؟فقل لھا إن لم تخلع�ي 

ثیابك قتلتك.وانظر جھة یمین�ك ت�ج�د س�ی�ف�اً م�ع�ل�ق�اً،ف�خ�ذه 

واسحبھ علیھا وقل لھا اخلعي فتصیر تخادعك وت�ت�واض�ع 

إل��ی��ك ف��ال تش��ف��ق ع��ل��ی��ھ��ا ح��ت��ى ت��خ��ل��ع ل��ك م��ا ع��ل��ی��ھ��ا 

وتسقط،وحینئذ تكون قد حللت الرمز وأبطلت األرصاد،وقد 

أمنت على نفس�ك،ف�أدخ�ل ت�ج�د ال�ذه)).(ال�ف ل�ی�ل�ة ول�ی�ل�ة 

 حكایة"جودر الصیاد ابن عمر وأخویھ").-975ص

وملخص حكایة"ما ھي الحقیقة؟"ھو:ام مزواج�ة ت�ع�ی�ش 

مع ولدیھا،احدھما طبیب یعیش بعیدا عنھ�ا،واالخ�ر وك�ی�ل 

نیابة یعیش معھا،بعد م�وت ال�زوج ت�ت�زوج م�ن ش�خ�ص 

ثاني،وبعد فترة تطلقھ ھي.وكان عند االبن وك�ی�ل ال�ن�ی�اب�ة 

موظف شاب یأتي بالملفات لھ في بیتھ،تتعرف ع�ل�ی�ھ االم 

وتغریھ،ثم تقنعھ بالزواج م�ن�ھ�ا،وی�ت�زوج�ان.ی�ت�رك اب�ن�ھ�ا 

البیت ویسكن في الفندق(تبادل ادوار). ب�ع�د ف�ت�رة ی�خ�ب�ره 

زوج امھ الشاب انھا قد ماتت، ویأتي ھو واخوه ال�ط�ب�ی�ب 

الى بیتھم، ف�ی�ع�رف ال�ط�ب�ی�ب ان ام�ھ�م م�ات�ت م�خ�ن�وق�ة،

(مقتولة) فیحاول االبن الطبیب ان یخب�ر الش�رط�ة، اال ان 

االبن وكیل النیابة ال یوافقھ، الن في ذلك فض�ی�ح�ة ل�ھ�م�ا. 

بعد فترة تصل رسالة من الزوج الى االب�ن وك�ی�ل ال�ن�ی�اب�ة 

تخبره انھ ھو الذي قتلھا، یقول ف�ي ھ�ذه ال�رس�ال�ة: ((ان�ا 

منذ كنت مرؤوسا لك كنت اشعر بض�آل�ت�ي وت�ف�اھ�ة ق�دري 

الى جانبك...ھذا الش�ع�ور ب�ال�م�ھ�ان�ة والض�ع�ف ھ�و ال�ذي 

جعلني استجیب الى نظرات والدتك (...) وتوثق�ت ال�ع�الق�ة 

بیننا(...) وتصورت في تلك اللحظة ارتفاع قدري في ن�ظ�ر 

نفسي ونظرك ونظر زمالئي یوم اص�ب�ح زوج�ا ل�وال�دت�ك. 

كان ھذا طبیعیا. فما اظنك كنت تطیق ان ترى بعینیك كی�ف 

استطعت السیطرة بقوة شبابي وف�ت�وت�ي ع�ل�ى ام�ك ال�ت�ي 

علیك احترامھا وتقدیسھا.. وكنت اع�رف ان ال�ی�وم ال�ذي 

تتراخى فیھ قوتي البدنی�ة ھ�و ال�ی�وم ال�ذي ت�ت�راخ�ى ف�ی�ھ 

قبضتي على امك.وكانت ھي تعرف ذلك(...) ال�ى ان ج�اء 

الیوم الذي خشیتھ.فقد افرط�ت ف�ي اس�ت�ن�زاف ق�وت�ي ول�م 

استطع ان اشبع رغبتھا،فإنھال�ت ع�ل�ي ت�ق�ری�ع�ا،وص�ارت 

تقول لي كل لیلة:"یا خ�ی�ب�ت�ك ی�ا خ�ی�ب�ت�ك" ف�م�ا ت�م�ال�ك�ت 

وص��ح��ت ب��ھ��ا"اخ��رس��ي اخ��رس��ي"وع��اد ل��ي الش��ع��ور 

ب��ال��م��ھ��ان��ة،وك��اد م��ق��ام��ي ف��ي ال��ب��ی��ت ی��ھ��ب��ط ال��ى م��ق��ام 

الخدم،وتعاطیت بعض الوصفات،ثم حاولت معھ�ا م�ح�اول�ة 

اخ��ی��رة ب��اءت ایض��ا ب��ال��ف��ش��ل.وض��ح��ك��ت ھ��ي ض��ح��ك��ت��ھ��ا 

المستھزئة..وان�ف�ج�رت ب�الس�ب�اب ال�ف�اح�ش وال�ط�ع�ن ف�ي 

رجولتي. فطار صوابي ووضعت كفي على ف�م�ھ�ا الس�ك�ت 

صوتھا الذي یرن في اذني بأفضع ما یذل ال�رج�ل،وعض�ت 

ھي بأسنانھا اصبعي،فأطبقت بك�ل ق�وت�ي ع�ل�ى ذل�ك ال�ف�م 

الذي ال یرید السكوت،الى ان سكتت فعال،ووقفت م�ع�ھ ك�ل 

حركة في جسمھا(...) تزوجت ثانیة وانجبت بنتا وولدی�ن،

(...)تخرجت البنت طبیبة ت�ع�م�ل ف�ي اح�د ال�م�س�ت�ش�ف�ی�ات 

وتزوجت طبیبا،اما الولدان فاحدھما الیوم مھ�ن�دس ی�ع�م�ل 

في احدى الشركات واالخر،یا للمصادفة،وكیل ن�ی�اب�ة!(...) 

 91 – 85انھا سعادة ما كنت الستحقھا)). ص

ھذا ملخص قصیر للحكایة التي یرویھا الحكیم، ومن خالل 

دراستھا على ضوء ع�ق�دة "ج�ودر"س�ی�ت�ض�ح ل�ن�ا ك�ی�ف 

تنھض ھذه العقدة في تصور الدوافع ال�ت�ي ادت ال�ى ق�ت�ل 

 االم،والتخلص من سیطرتھا،والفوز بالحیاة والسعادة.

 

 الدراسة والتحلیل:

الحكایة ھذه تنھض على شخوص ثالثة، ھم: االم. االب�ن. 

 الزوج الشاب.

االم ھي محور الحكایة وشخصیتھا الرئیسی�ة،ت�ت�زوج م�ن 

رجلین بسبب رغ�ب�ت�ھ�ا ال�ق�وی�ة ف�ي ال�ج�ن�س، وھ�ذا ام�ر 

مھم.اما الرجل الثالث،الموظ�ف الش�اب ال�ذي ی�ع�م�ل ع�ن�د 

ولدھا وكیل النیابھ،فھي توقعھ في حبائل�ھ�ا،ل�م�ا رأت ف�ی�ھ 

من قوة شبابیة ستغنیھا عما تبحث عن�ھ.وب�ال�م�ق�اب�ل ن�ج�د 

ھذاالش�اب وج�د ف�ي ھ�ذه ال�زی�ج�ة ال�راح�ة االق�ت�ص�ادی�ة، 

واالجتماعیة،والمكانة العلیا التي س�ت�خ�رج�ھ م�ن م�ك�ان�ت�ھ 

الدنیا التي كان یعیشھا.فھا ھو یقول ف�ي رس�ال�ت�ھ الب�ن�ھ�ا 

وكیل النیابة: ((كنت اح�س ف�ي ن�ف�س�ي ال�رض�ا وال�راح�ة 

والتلذذ ان استطعت غزو قلب ھذه السیدة العظ�ی�م�ة وال�دة 

رئیسي.(...)وتصورت في تلك اللحظة ارت�ف�اع ق�دري ف�ي 

نظر نفسي ونظرك ونظر زم�الئ�ي وم�ع�ارف�ي ی�وم اص�ب�ح 

زوجا لوالدتك.وتم ل�ي ذل�ك،ودخ�ل�ت ب�ی�ت�ك زوج�ا وس�ی�دا 

  87مطاعا)).ص

ولكي تب�ع�د ال�ح�ك�ای�ة ع�ن ن�ف�س�ھ�ا ام�ر ی�ع�ت�ب�ره االس�الم 

محرماً،وھو الزن�ا ب�ال�م�ح�ارم، ج�ع�ل ال�راوي الش�اب م�ن 

 خارج العائلة،فتبادل االبن مع الشاب االدوار.

أخذ ھذا المرؤوس (المجرم كما وقع رس�ال�ت�ھ) دور االب�ن 

ف��ي ع��الق��ت��ھ م��ع االم/ال��زوج��ة،ل��ف��ارق ال��ع��م��ر ب��ی��ن��ھ��ا 

وبینھ،وكذلك العیش في كنفھا، الن ابن�ھ�ا ال�ح�ق�ی�ق�ي ت�رك 

الدار الى الفندق،فظل الشاب/الزوج والمرأة فقط،كما كانت 

 سابقا تعیش ھي وابنھا وكیل النیابة.

اال ان االمور ل�م ت�ج�ري ك�م�ا ك�ان ی�ح�ب،اذ خ�ب�ت ق�وت�ھ 

الجنسیة فیما ھي ترید المزید، فتصل ال�ح�ال ب�ھ�ا ال�ى ان 

 تعیّره، یخنقھا، فتموت.

اذن اصبح الزوج في الحكایة كاالبن، واالم/ الزوجة ال�ت�ي 

تصیح بھ(یا خیبتك یا خیبتك)، ولكي یتخلص من ھذا العار 

الذي لحقھ بانحالل قواه الجنسیة،علیھ ق�ت�ل�ھ�ا،ل�ك�ي ی�ع�ود 

منتصرا الى الحیاة،ویعیش بسعادة.وھكذا یت�خ�ل�ص م�ن�ھ�ا 

بقتلھا.وتعود لھ السعادة، فیتزوج، وینج�ب ول�دی�ن وب�ن�ت 

یعملون في وظائف مرموقة،ان�ھ ال�ت�خ�ل�ص م�ن س�ل�ب�ی�ات 

 الحیاة،واكتساب ایجابیاتھا.

روایة (السراب) تعود الى مصدرھا االساس وھ�و ال�واق�ع 

الدیني والعرفي العربي في ان تبعد االبن من زنا المح�ارم، 

فتجعلھ یتزوج من فتاة تشبھ امھ في الخلقة واالخالق، فال 

یستطع ممارسة الجنس معھا،وبالمقابل ی�م�ارس ال�ج�ن�س 

مع مومس مسنة وقبیحة بالعكس من امھ،اال انھا تطابقھا 

في السن،فینجح في ذل�ك،ع�ل�ى ال�ع�ك�س م�ن فش�ل�ھ ل�ی�ل�ة 

ال��دخ��ل��ة م��ع زوج��ت��ھ ال��ت��ي تش��ب��ھ ام��ھ،أي ت��ن��ق��س��م االم 

عند"كامل"الى قسمین احدھما الق�س�م ال�ن�ض�ر وال�ج�م�ی�ل 

وت��م��ث��ل��ھ"رب��اب"زوج��ت��ھ،وال��ث��ان��ي ت��م��ث��ل��ة ال��م��وم��س 

 المسنة"عنایات".

عندما تموت الزوجة جراء عملیةغیر موف�ق�ة،ی�ق�ول الم�ھ 

كالماً جارحاً وقاسیاً،فتطلب منھ أن یرحمھا من ھذا ال�ق�ول 

القاسي،فیما كان ھو ی�ؤك�د م�ع ن�ف�س�ھ ق�ائ�الً:(ول�ك�ن�ي ل�م 

،وقبل أن یتركھا یخبرھا بقراره األخ�ی�ر:353أرحمھا)ص

(اشمتي ماشاءت لك الشماتة، ولكن إیاك أن تتصوري أننا 

سنعیش معاً.انتھى الماضي بخیره وشره ول�ن أع�ود إل�ی�ھ 

 ،یھجرھا لتموت.354ماحییت).ص

اما في الحكایة التي قدم�ھ�ا ال�ح�ك�ی�م،ف�إن االب�ن ھ�و ال�ذي 

یجسد شخصیتین ف�ی�ھ�ا،ھ�ي ش�خ�ص�ی�ة االب�ن،وش�خ�ص�ی�ة 

ال��زوج،ت��م��اھ��ي ال��زوج الش��اب ب��االب��ن ل��ال��س��ب��اب ال��ت��ي 

ذكرناھا،كما اخذت االم في السراب شخ�ص�ی�ت�ی�ن،اح�داھ�م�ا 

شخصیة الزوجة الجمیلة، واالخرى شخصیة "ع�ن�ای�ات" 

المومس، وكل ھذا التجس�ی�د ھ�و ب�ال�ت�م�اھ�ي ب�ی�ن ال�زوج 

واالبن في حكایة الحكیم،وبین االم والزوجة والمومس في 

 روایة محفوظ.

ان ترحیل االبن،وكیل ال�ن�ی�اب�ة،ال�ى ان ی�ك�ون ھ�و ال�زوج 

الش�اب،م�رده ھ��وھ�ذا ال��ف�ی�ت��و االس�الم�ي ع�ل�ى ال�ع�الق��ات 

الجنسیة غیر الشرعیة،وھذا مزروع ف�ي الوع�ي ال�ك�ات�ب 

"الحكیم" نفسھ،كما ف�ي ال وع�ي ج�م�ی�ع ك�ت�اب ال�روای�ة 

 العرب المسلمین.

ان ھذا ال�ت�م�اھ�ي (اوال�ت�رح�ی�ل ب�ی�ن الش�خ�ص�ی�ات) ل�ی�س 

المقصود منھ ھروب الدارس في ھ�ذه الس�ط�ور م�ن ع�دم 

توافق الشخصیة الرئیسیة مع"جودر"،بقدر ما ھ�و ن�وع 

م���ن ال���م���خ���ات���ل���ة ال���ت���ي ی���م���ل���ی���ھ���ا ع���ل���ی���ن���ا ال���واق���ع 

االسالمي،االجتماعي والعرفي،ھذا التماھ�ي ال�ذي ی�وص�ل 

عقدة"جودر"الى ان تكون في الروایة والحكایة خ�اض�ع�ة 

للتطبیق،وھذا االجراء خاص بمنھ�ج ال�دراس�ة،ول�ی�س ل�ھ 

 عالقة بنص الروایة او الحكایة.

ان ما ترید ان تصل لھ الدراسة ھو ان الحكای�ات ال�ع�رب�ی�ة 

كما في"الف لیلة ولیلة" ،التى اغلبھا اساطیر،قد ان�ت�ج�ت 

شیئاً مثل ما انتجتھ االساطیراالغریقیة من ع�ق�د ال�ى االن 

تستخدم في مجاالت اجتماعیة ونفسیة وادبیة،وھذا االم�ر 

لیس بسبب عقدة الخواجة ال�ت�ي ی�ت�ھ�م ب�ھ�ا ال�ب�ع�ض م�ن 

ال�دارس�ی�ن ح�ی�ن ال��ح�دی�ث ع�ن ام�ر ع�رب�ي م��وج�ود ف��ي 

الحضارات اخرى،وانما ھو موجود فعال في حضارتنا التي 

 انتجت االساطیر والحكایات. 

ان عقدة"جودر"تقابل�ھ�ا ع�ن�د االغ�ری�ق ع�ق�دة ق�ت�ل االم 

المسماة عقدة الیكترا اواورست،اما في ال�ث�ق�اف�ة ال�ع�رب�ی�ة 

فإن ھذه العقدة ستكون في متناول الدارسی�ن وال�م�ع�ن�ی�ی�ن 

فاطالبھم ان یستخدموھا في مجال ع�ل�م ال�ن�ف�س،و م�ج�ال 

 االدب خاصة، لیكون ھناك تالقح بین الحضارات.

 ... ا در" و" ة 
ا  "؟ا  "   

 

 

 

 داود سلمان الشویلي

AL- iraqia 
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 ..لَْوال حبیبي

  ..اللي قَطَف ورد العمر

 ..ماكان في نیسان

  ..بیفرفط زھر

 ..وال كان في بـِ الَكون

 ..ضحكة مَزوَزقَة 

د  .. بتلِّم َغیم ْمَشرَّ

 وینزل قَِطر 

 ..وتِشیل َشوك

ل بنَابَین   ..ْمَكحَّ

 ..تـَ الصیف

 ..یتغاوى 

 بعناقید التمر 

 

 ..ُوَال كانت الرھبان

 ..َشكِّت َمسبَحة

 ..ُوال تَمتَِمت آیات

َور  عا  قَدَّ الصُّ

 ..وال كان ِسّر اللیل

  ..بیقلبي غفي

 ..وال كانت النجمات

د قمر  تتَرصَّ

 

 ..لَْوال حبیبي

 شو نفع (النھار) ؟ 

 ..العایم على

ار  صدر الشمس َدوَّ

 ..بـْـ ریق الشفق  یتخمَّر

  ..تحت العتم

 ..یتَعلَّق  والبحر

 !على الزنار

  

 ..لَْوال حبیبي

 ما رجع أیلول

 ..وال ْحِملت َمغَزل

 أو َعقَْصت النول 

 ..وال لـْبِْست ھالكنزةِ 

 اللي بتَرشِرش ِضیَا

 ..وال كان رغم الضیم

 ..في قصة فرح 

 ..وال كانت الدنیا 

 فجر َمبلول

ة  ..وال كان َمرَّ

 ھالقھر َمغلول

 

 ..لوال حبیبي

  بالمیدان؟  مین

 ..مین اللي شرقط نور

  عطراف الحكي؟

 ..وَخالَّ النھر

  !یسَرح ولو عطشان

 

ا  ..آَدم ُوَحوَّ

ن دربھن ؟   مین لـَوَّ

 ..لوال حبیبي

 !ضیعوا البیبان

 

 ..شكراً حبیبي

 

 إنك بَوسط الحرب

 .. وصلتني للرب

 !اشكیلو الزمان

 

 ..ِعلَّْمتني إنُّو الوطن

 ھو الدِّني

 ..األھل  ولَْوما

  ! ما كانت األوطان

                             **  **   

(ز) :  ا 

 فردوس النجار / دمشق

 رحیُق الحبّ 
 

  أرقُّ من العطورعلى حیاتي

 شذاك إذا تنّزه في رئاتي

*** 

  َمناسُم ُمبتغاي إلیك تسعى

 ترافقھا َمواكُب أمنیاتي

*** 

 لقلبك تنتھي أجراس لحني

  ألُورق في ریاٍض رائعاتِ 

*** 

  وما أزكى جواباً من طیوبٍ 

 .أتاني كْي یثبَّت ُمعطیاتي

*** 

  نسیت صدى ھواجَس من زمانٍ 

 كئیٍب فارقْتھ َذَرا ِصالتي

*** 

 یلملمني ھواك متى قنوطي

  ویمحو آھتي من ُمفرداتي

*** 

  أنا ألحان عزِف ھوى طروبٍ 

 تماھى في عذوبة أغنیاتي

*** 

 وأْنت رنیم عیداٍن تنامتْ 

  على أوتارھا أغصان ذاتي

*** 

 وإِنّا ُمذ.تعاھدنا وفاءً 

 تزاھر ما توارى عن فراتي

*** 

  تالشى في الفضا تبریح یأسي

  لیسطع نور بشٍر في ِسماتي

*** 

 أمارس في قداسة طھر بْوحٍ 

 طقوَس االشتیاق و سْل َصالتي

*** 

  مرافقة مزاھیري أباھي

 شموساً في األعالي سامقاتِ 

*** 

 وحین نما غرامك في فؤادي

 غدا حبري ھطوال من دواتي

*** 

 تنادمني لُحون الشعر طوعاً 

 كأْن في بحرھا ُغمسْت نواتي

*** 

  إليَّ تجيء مشتعأل حنینا

 لحیُث نقیم عرس الباقیات

*** 

 سنْنھل من رحیق الحّب شھًدا

 ونحیا في فصوٍل مشرقاتِ 

*** 

 

 فما أبھاك من َصبٍّ أمینٍ 

 أیا فخري ویا أوفى ُحماتي

*** 

 و ما أحلى الحیاة إذا عشقنا

 و فاض الحب من كل الجھات

*** 

 بھ تحیا القلوب بال أنینٍ 

 .و تخلد في نعیم المكرمات

 لوعةُ شوق
 

 ھل زال عن لیلي الكئیب سھاُده

 أم لم تعد عیني یقیناً تُْبصرُ 

*** 

 تجتاح ذكرى األمس تُْلھُب خاطري

 لما كؤوس الحب كانت تُسكرُ 

*** 

  ما زلُت في زمن الوصال مقیمةً 

 و الحب طفُل كل نبض یَكبرُ 

*** 

  ما بال شوقي ما خبَْت نیرانُھ

 ولقد حسبُت البْیَن سْیفًا یَْبترُ 

*** 

  إن قلُت قد خمد الھیاُم ُمَولیًا

 ألقاه مشتعًال قویًا یَجُسرُ 

*** 

 رقراقة تلك اللیالي بْیننا

  نوًرا رسمناھا فصارت تُْقمرُ 

*** 

  فیھا زھْت أفراحنا وترنمتْ 

 أطیاُر قلبینا لُحوناً تُسحرُ 

*** 

 أنغام أعیاد تََغنینا بھا

 والبدر مبتسٌم لنا مستبشرُ 

*** 

 عطشى زھور الحب في أكمامھا

 بعَض الندى ترجو عساھا تُزھرُ 

*** 

 موعودة بالحزن دون تَعطف

 من عاذل بعیون لُؤم یْنظر

*** 

 یا بْشَر ُدنیاَي الشقیة رأفةً 

 بالقلب لْوعاٌت تموج وتزفرُ 

*** 

 لو كنت أعرف كیف عطرك أقتفي

 لتسابقْت أنفاُس روحي تنشرُ 

*** 

 شوقي و حرقة مھجتي وتبعثري

 و ھفا إلى لقیاك قلٌب ُمْقفرُ 

*** 

 من عمق لْھفاتي أُخط رسائلي

  فلربما تلقى حنینا یُْبحرُ 

*** 

 یا ھاجري ھل في الرجوع نقیصةٌ 

 عْد ما علیك فما جرى ال یُْذَكرُ 

*** 

 ما غاب عن قلبي أریُج عناقنا

 و شذاك نحو جنان روحي یَْعبرُ 

*** 

 یاُمْؤرقي للحب رْوضاٌت لنا

 ترجو رواًء من عبیرك یُْمطرُ 

*** 

 ھال أتیَت لنبتة أْطفأتَھا

 وزرعَت فیھا لوعةَ تتجذرُ 

 

*** 

 لتخطنا األحالُم في أشعارھا

 وبُحبنا وعناقنا تتفسرُ 

  

*** 

  نغدو سنابَل بالمحبة ترتقي

 ووروَد عشق بالوفا تتعطُر.
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 المبحث الثاني: تعالق المضمون 

قبل أن نتطرق إلى تعالق مسرح�ی�ة (ح�دث ذات ح�ب)   

مع مسرحیة (عطیل) م�ن ح�ی�ث ال�م�ض�م�ون، الب�د م�ن 

عرض ملخص مسرحیة (حدث ذات حب) بوصفھا نص�اً 

 الحقاً.

تركز المسرحیة على فكرة ال�غ�ی�رة ال�ق�ات�ل�ة ف�ي قص�ة  

زوجی�ن ی�ظ�ھ�ران ن�ائ�م�ی�ن ع�ل�ى الس�ری�ر س�اع�ة ب�دء 

المسرحیة، حیث تبدأ المسرحیة في غرف�ة ال�ن�وم ل�ی�الً، 

والغرفة فیھا سریر، وقد تمدد ع�ل�ی�ھ رج�ل إل�ى ج�ان�ب�ھ 

دمیة على شكل امرأة، وبعد مدة قصیرة یظھر رجل م�ن 

جانب المسرح، ثم یقف الى جانب السریر، عندھا ی�ق�وم 

الرجل من على الس�ری�ر، وك�أن�ھ اس�ت�ی�ق�ظ م�ن ن�وم�ھ، 

ویتفاجأ بوجود رج�ل غ�ری�ب ف�ي غ�رف�ة ن�وم�ھ، وب�ع�د 

محاوالت عدیدة لالست�ف�س�ار ع�ن س�ب�ب وج�ود ال�رج�ل 

الغریب، یحدث بین�ھ�م�ا ح�وار، ع�ن�دھ�ا ی�ح�اول ال�رج�ل 

زرع الشك ف�ي ن�ف�س�ھ ت�ج�اه زوج�ت�ھ  -الغریب  -الثاني 

النائمة فیوھمھ بأنھا تخون�ھ اث�ن�اء غ�ی�اب�ھ م�ع ال�رج�ل 

اآلخر، ویحدث أن یراھا واق�ف�ة م�ع رج�ل غ�ری�ب ع�ن�د 

الباب مرة، وتصعد معھ سیارتھ في الس�وق ف�ي ال�م�رة 

الثانیة على الرغم من أن الزوج ط�ل�ب إل�ی�ھ�ا أال ت�ف�ع�ل 

ذلك، وبعد عودتھا الى الب�ی�ت ی�ح�ص�ل ش�ج�ار ب�ی�ن�ھ�م�ا 

ویتھم الرجل زوج�ت�ھ ب�ال�خ�ی�ان�ة، وھ�ي ت�ت�ھ�م�ھ أیض�اً 

بالشيء نفسھ، وحی�ن یش�ت�د ال�ح�وار ب�ی�ن�ھ�م�ا یض�رب 

الرجل نفسھ بمسدسھ، وعن�دم�ا ت�ت�ن�ب�ھ ال�م�رأة لص�وت 

االطالق وتنظر فتجد الزوج مرمیاً على األرض، عن�دھ�ا 

تأخذ المسدس وتنتحر فتقع م�ی�ت�ة ال�ى ج�ان�ب ال�رج�ل، 

وبموسیقى واظالم على ھذا المشھد تنتقل االضاءة ال�ى 

جھة السریر واذا بالرجل والمرأة ما زاال ممددی�ن ع�ل�ى 

 السریر فتسدل الستارة.

یسعى النص ال�م�ت�ع�ل�ق ف�ي ك�ث�ی�ر م�ن االح�ی�ان ال�ى    

االفصاح عن العالقة التي یقیمھا مع نص آخر (المتًعلّ�ق 

بھ) وذلك بغض ال�ن�ظ�ر ع�م�ا اذا ك�ان ذل�ك ب�ق�ص�د م�ن 

الكاتب أو ال، وھذه العالقة تكون ق�ائ�م�ة ع�ل�ى م�ح�اك�اة 

النص السابق من خالل اعتماده بنیة نصیة ذات س�ل�ط�ة 

مركزیة مع المحافظة ع�ل�ى ص�ی�غ�ت�ھ األول�ى م�ن دون 

وی�ح�دث ھ�ذا  ) 16( التقلیل من قیمتھ أو محو بنیتھ نھائیاً 

إّما عن طریق االقتباس أو ال�ت�ض�م�ی�ن أو االس�ت�ش�ھ�اد 

 وغیر ذلك.

والتناص المضم�ون�ي وق�ع ب�ی�ن ال�ن�ص�ی�ن ال�الح�ق      

والسابق في الفكرة الرئیسة، أال وھي ال�غ�ی�رة ال�ق�ات�ل�ة، 

وقد اعتمد الكاتب عل�ى آل�ی�ة االم�ت�ص�اص وت�ق�وم ھ�ذه 

اآللیة على ((أن یتعامل الن�ص ال�الح�ق م�ع ال�ن�ص�وص 

االخرى بوع�ي ح�رك�ي م�ت�ج�دد م�ع االق�رار ب�االح�ت�رام 

والتبجیل لتلك النص�وص واالع�ت�م�اد ع�ل�ی�ھ�ا ف�ي رس�م 

 (17) ((الھیكلیة العامة للنص مع اختالف في التف�اص�ی�ل

وھذه اآللی�ة ت�ك�ش�ف مس�ت�وى االس�ت�غ�راق ف�ي ال�ن�ص 

واألخذ منھ مع تحویره نحو مقصدی�ة ال�ك�ات�ب/ ال�ن�ص، 

فضالً عن أنھا تبحث في استثارة النصوص وح�ی�وی�ت�ھ�ا 

 .(18) على مستوى التألیف والقراءة المتجددة

وتتجلى فكرة الشك والغیرة ف�ي مس�رح�ی�ة (ح�دث ذات 

 حب) في حوارات عدیدة منھا: 

الدمیة: ماذا دھاك یا حبی�ب�ي؟ أن�ت م�ن�ف�ع�ل ع�ل�ى غ�ی�ر 

 عادتك 

 الرجل األول: ال شأن لك بانفعالي واسمعیني فقط 

 الرجل األول: أكنت تحبینني حقا! 

 الدمیة: ما ھذا السؤال یا حبیبي أمن أجل ھذا أیقظتني؟

 الرجل األول: نعم 

 الدمیة   : إذن أنا أحببتك وما زلت على حبي لك.

 الرجل األول: الذي یحب ال یكذب قولي لي ما عالقتك  

 بالرجل                  

 الدمیة: أي رجل؟! 

الرجل األول: (بغضب شدید) الرجل الذي خ�رج�ت م�ع�ھ 

 ذات 

 ذات ... ذات (ال یستطیع النطق بعبارة ذات حب             

  )19( فیغیرھا) ذات مرة          

فالنص المذكور فیھ اشارة الى الفكرة ال�رئ�ی�س�ة وم�ث�ل  

 ھذا نجده في الحوار الدائر بین عطیل ودزدمونة:

 عطیل: اسمعي. من أنت؟

 دزدمونة: زوجتك یا موالي زوجتك الصادقة األمینة.

 - 

 - 

 عطیل: ان السماء لتعرف حقاً أنك خائنة كالجحیم.

 (20) دزدمونة: لمن، موالي؟ مع من؟ كیف أنا خائنة

إذن فنص األنباري نصاً الحقاً یتعالق مع نص شكس�ب�ی�ر 

نصاً سابقاً في السیاق الرئیس المرك�زي، ذل�ك الس�ی�اق 

القائم على الفلسفة الشكیة وقد اشتقھا األنباري وص�اغ 

على منوالھا نصاً جدیداً مع المحافظة على ھذه ال�ف�ك�رة 

من خالل السیاق نفسھ من أج�ل تس�ل�ی�ط الض�وء ع�ل�ى 

((طبیعة النفس البشریة التي كان شكسبیر یض�ع�ھ�ا ف�ي 

اختبار اخالقي حقیقي ك�ح�ی�ل�ة رئ�ی�س�ی�ة ی�دور ح�ول�ھ�ا 

فضالً عن ذلك فإن مسرحیة عطیل تضم�ن�ت  ) 21( العمل))

فكرة الغربة ((غربة العرق، أي اللون، إن قص�ة ال�ح�ب 

العاصفة بین مغربي اسود وحسناء اوربیة بیضاء تشیر 

إن المھم في المسرحیة ھو (اختالف ) عط�ی�ل  -المخیلة 

عن (دزدمونة) من جھة، وعن المجت�م�ع ال�ذي ی�ع�ی�ش 

بین ظھرانیھ ویطمح لنیل اعترافھ بحدارتھ ومساواتھ)) 
وقد اشار االنباري الى ھذه المسألة في المسرح�ی�ة   ) 22( 

 من دون التعمق فیھا.

لكن األنباري ال یقف عند ھ�ذا ال�ح�د ب�ل ی�ح�وّر ال�ن�ص  

ویقدم لنا دالالت إضافیة جدیدة منھا ثیم�ة ال�خ�وف م�ن 

الموت على قارعة الطریق، وھذه الثیم�ة مس�ت�م�دة م�ن 

الواقع العراقي المعیش منذ سنوات عدیدة، وقد جسدھ�ا 

 في احدى الحوارات على لسان الرجل الثاني

وفي داخلي ب�ق�ی�ت وف�ی�اً ل�ل�ھ�م وال�غ�م  -الرجل الثاني:  

والمواجع والخوف من الموت على قارعة الط�ری�ق، ل�م 

أفكر بخیانة ذاتي، أو استب�ع�اد م�ك�ان�ت�ھ�ا ول�ك�ن ال�واق�ع 

 )23(---فرض نفسھ على یوماً بعد آخر 

ومن الدالالت التي تفصح عنھا المسرحیة ضمنیاً أیض�اً  

ھي نوع العالقة بین الرجل وال�م�رأة م�ن ح�ی�ث س�ل�ط�ة 

ال�ت�ي  -الدمیة  -الرجل (الذكر) فتسمیة األنباري للمرأة 

ھي زوجة الرجل وظھورھا على الخشبة دمیة في شك�ل 

امرأة تسمیة ذات داللة، والھدف من�ھ�ا تس�ل�ی�ط الض�وء 

على مكانة المرأة وأنھا كانت بمثابة دمیة ع�ن�د ال�ع�رب 

من وجھة نظر الغرب في عصر ش�ك�س�ب�ی�ر، ف�ھ�ي االن 

لیست كذلك، وعلیھا أن تنتصر ل�ذات�ھ�ا ول�م�ك�ان�ت�ھ�ا إذا 

 وجدت من ینظر إلیھا بھذا المعیار.

فضالً عن ذلك ایضاً ركز األنباري على ع�اط�ف�ة ال�ح�ب  

موضوعاً رئیسیاً للمسرحیة، وذلك من خالل قتل ال�زوج 

نفسھ ومن ثم قتل الزوجة لنفسھا على الرغم من ات�ھ�ام 

 الزوج لھا. 

ومن الجدیر بالذكر أن مسرحیة أخرى قد ت�ع�ال�ق�ت م�ع  

نص شكسبیر (عطیل) أال وھي مس�رح�ی�ة (دی�زدم�ون�ة) 

للكاتب الع�راق�ي (ی�وس�ف الص�ائ�غ) م�ن ح�ی�ث ال�ف�ك�رة 

الرئیسة فیھا، وإن اخ�ت�ل�ف�ت ف�ي ج�زئ�ی�ات م�ع ال�ن�ص 

 (*)السابق. 

ویجد القارئ المتتبع لمسرحیات شكسبیر نفسھ ت�داخ�الً  

بین نصوصھ أیضا، وقد أشار الناقد برادلي ال�ى مس�أل�ة 

التشابھ في األسلوب واألفكار في دراستھ ال�ن�ق�دی�ة ع�ن 

والت�ي ج�اءت ب�ع�د م�ق�دم�ة (ج�ب�را إب�راھ�ی�م  ) 24( عطیل

 جبرا ) في كتاب المسرحیة.

 

 المبحث الثالث: تعالق الشكل 

قد یحدث التعالق الشكلي في النصوص األدبیة أحی�ان�اً    

على مستوى االلفاظ وال�ت�راك�ی�ب والص�ور ال�ف�ن�ی�ة، أو 

یحدث على مستوى الخطاب أحی�ان�اً أخ�رى ع�ن ط�ری�ق 

االعتماد على الدوال من أجل الكشف ع�ن ال�ت�ن�اص ف�ي 

الشكل، والتناص الشكلي ھو ذلك التن�اص ال�ذي ی�ظ�ھ�ر 

((من خالل البنى السطحیة للنص أو التكوین ال�ظ�اھ�ري 

))---من خالل العناصر والعالقــــات الرابطة فیما بینھا 
أي من خالل ((أسلوب التصویر، وطریق�ة ت�ن�س�ی�ق  ) 25( 

 . )26( الصور والمشاھد، البعض إزاء اآلخر ))

ویظھر التعالق الشكل بی�ن مس�رح�ی�ت�ي (حـ�ـ�ـ�دث ذات  

حـــب) و(عطیل) من خالل أن كال النصین ینتم�ی�ان إل�ى 

األدب المسرحي، وب�ن�اؤھ�م�ا ق�ائ�م ع�ل�ى وج�ود ح�ب�ك�ة 

وصراع، فاألنباري أقام نص�ھ ب�م�وازاة وم�ح�اك�اة ن�ص 

شكسبیر من حیث الشكل/ البناء، وھو بھذا حق�ق ن�وع�اً 

من التعالق ال�ت�ام، ح�ت�ى أن�ھ اس�ت�ع�م�ل ب�ع�ض االل�ف�اظ 

واألدوات نفسھا التي استعان بھا شكسبیر في مسرحی�ة 

(عطیل) من أجل الوصول الى الذروة وال�خ�ات�م�ة، م�ث�ل 

المندیل، وإن كان األنباري قد اختل�ف م�ع�ھ ف�ي ك�ی�ف�ی�ة 

االستعمال، فضالً عن ذلك استعمل األنباري الفاظاً مث�ل: 

(قوم، اختالف، نحن، أنتم) من أجل الداللة ع�ل�ى م�ع�ن�ى 

الغربة واالختالف، وقد قصد بذلك تجاوز غربة ال�م�ك�ان 

الى غ�رب�ة ال�ن�ف�س، واالخ�ت�الف ال�ح�اص�ل ل�ی�س ع�ل�ى 

مس��ت��وى ال��ل��ون ف��ح��س��ب ب��ل ع��ل��ى مس��ت��وى ال��ت��اری��خ 

والحضارة والنظرة إلى بعض األم�ور م�ن ق�ب�ل ال�رج�ل 

الشرقي على ن�ح�و خ�اص، فض�الً ع�ن االخ�ت�الف ب�ی�ن 

المجتمع الغربي والشرقي على نحو عــــــــام، ك�م�ا ف�ي 

   -الحوار اآلتي:

 الرجل الثاني: أعني أننا مختلفان.

 الرجل األول: وما ذلك االختالف؟

 - 

 - 

 الرجل الثاني: اختالف الثقافات.

 الرجل األول: كیف 

 الرجل الثاني: أال ترى معي إنھا ال تالئمك كثیراً.

ال��رج��ل األول: أرج��وك (ت��وق��ف قص��ی��ر) ال ت��ت��دخ��ل 

 بخصوصیتي.

الرجل الثاني: الحدیث عنھا لیس ب�ال�م�س�أل�ة ال�خ�اص�ة. 

 أنكم 

تتمسكون بالدمى ح�ت�ى ب�ع�د الض�ج�ر م�ن�ھ�ا        

الرجل األول: أوالً إنھا لیست دمیة، وثانیاً من أنتم وم�ن 

 نحن؟

 أنك تتحدث كما لو أنّنا من قومین مختلفین                 

 ) 27(الرجل الثاني: ألسنا مختلفین فعالً؟ 

وعلى الرغم من وضوح تعالق النصین تعالق�اً ت�ام�اً إالّ  

أّن األنباري لجأ الى ال�ح�ذف واالخ�ت�زال أث�ن�اء ان�ت�اج�ھ 

لنصھ، وذلك بحذف مشاھد واحداث ع�دی�دة م�ن ال�ن�ص 

السابق، فجاء بناء مسرحیتھ قائماً على بناء مس�رح�ی�ة 

الفصل الواحد ألن مسرحیة الفصل الواحد وإن ك�ان�ت ال 

تختلف اختالفاً جوھریاً م�ع ال�م�س�رح�ی�ة ذات ال�ف�ص�ول 

المتعددة في المقومات، إالّ أنھا تختلف ع�ن�ھ�ا ف�ي أن�ھ�ا 

تتناول موضوعاً واحداً یسھل معالجت�ھ، وت�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

شخصیات قلیلة، وزمان ومكان محددین، فضالً عن أنھا 

تركز على حالة نفسیة واحدة لعدم توفر وقت كب�ی�ر ف�ي 

 ) 28(رى. ـھذا النوع لالنتقال من حالة إلى أخ

وقد تضمن النص الالحق محاكاة المشاھد ال�م�ھ�م�ة م�ن 

النص السابق، مرتبة من حیث التسلسل في االنتقال من 

بدایة االزمة الى الذروة ثم النھای�ة (ال�خ�ات�م�ة) الس�ی�م�ا 

مشاھد رؤیة الزوج ل�زوج�ت�ھ وھ�ي ت�ت�ح�دث م�ع رج�ل 

غریب ووجود الشخصیة الم�خ�ادع�ة الش�ری�رة (ال�رج�ل 

الثاني) الذي یق�اب�ل ش�خ�ص�ی�ة (إی�اغ�و) ف�ي مس�رح�ی�ة 

(عطیل) وما تؤدي إل�ی�ھ ھ�ذه االم�ور م�ن تص�اع�د ف�ي 

 الحدث وتأزمھ. 

وعلى الرغم من اح�ت�واء ال�ن�ص ال�الح�ق ع�ل�ى أغ�ل�ب 

مكونات النص السابق من فك�رة وأح�داث وش�خ�ص�ی�ات 

وفض��اء زم��ك��ان��ي فض��الً ع��ن ال��ع��ب��ارات وال��ح��وارات 

المتشابھ�ة ف�ي دالالت�ھ�ا وأث�رھ�ا ف�ي ت�أج�ی�ج الص�راع 

تضمن  -النص الالحق  –النفسي وتطور الحبكة، االّ أنھ 

نوعاً من السلطة والخصوصیة في أنھ ن�ص ج�دی�د ال�ى 

جانب أنھ یعكس واقع المؤلف ومجتمعھ في المدة ال�ت�ي 

كتب فیھا نصھ، فـ� ((ال�ن�ص ال�الح�ق ب�اح�ت�وائ�ھ ع�ل�ى 

مكونات النص السابق فإن ذلك إّما أن یعزز م�ن س�ل�ط�ة 

النص السابق، ف�ی�ك�ون ال�ن�ص ال�الح�ق خ�اض�ع�اً ل�ت�ل�ك 

السلط�ة، وی�ب�ق�ى فض�ل االب�داع خ�اص�اً ب�ھ�ا، وإم�ا أن 

یتصارع معھا فیح�ط�م�ھ�ا ویُ�ن�ش�ئ س�ل�ط�ة ی�ن�ف�رد ب�ھ�ا 

فتضمحل عندھا سلطة النص السابق، ولكن ال تصل الى 

 ) 29( درجة االنصھار والذوبان))

من أجـل ذلك أیضاً استعان األنب�اري ب�ت�ق�ن�ی�ة (ال�ح�ل�م)  

اطاراً عرض الم�ض�م�ون ال�رئ�ی�س ل�ل�م�س�رح�ی�ة، وأداةً 

لتسلیط الضوء على مكامن الشخصیة الرئیسة لیعكسھ�ا 

لنا عن طریق الحلم، ألن الح�ل�م غ�ال�ب�اً م�ا ی�ع�ی�ن ع�ل�ى 

تفریغ المكبوت ف�ي ال�ن�ف�س، و((وی�رد ع�ن وع�ي ت�ام 

 .) 30( بأبعاده النفسیة والفلسفیة واالجتماعیة))

وعلى ال�رغ�م م�ن ال�ت�ع�ال�ق ال�ت�ام ب�ی�ن ال�نّ�ص�ی�ن ف�ي  

المضمون والشكل، االّ أن النص الالحق اختلف عنھ ف�ي 

نقطتین، األولى: أن (ال�رج�ل األول / ال�زوج) ھ�و م�ن 

یقتل نفسھ أوالً على عكس النص الس�اب�ق ح�ی�ث ی�ق�ت�ل 

(عطیل) (دزدمونة) وبعد أن یكتشف أنھا ك�ان�ت ب�ری�ئ�ة 

 من فعل الخیانة یقوم بقتل نفسھ كما ھو مبین: 

عطیل: (جثمان دزدیمونھ) قبل أن أقت�ل�ك، ق�ب�ل�ت�ك. وم�ا 

 من سبیل آخر.

قتلت نفسي، ألموت على قب�ل�ت�ـ�ك (ی�ق�ع ع�ل�ى ال�ف�راش 

     ) 31(ویموت) 

والثانیة: إن حادثة القتل في الن�ص ال�الح�ق وإن ك�ان�ت 

تقع في غرفة النوم لیالً كما حدثت في ال�ن�ص الس�اب�ق، 

لكنھا اختلفت في ان الحادثة في النص الالحق تقع داخل 

إطار الحلم، وھنا أراد الكاتب أن ی�ع�ب�ر ع�ن أن ال�ن�ف�س 

االنسانیة قد تسعى الى تحقیق رغباتھا والت�ن�ف�ی�س ع�ن 

انفعاالتھا بفعل معین عن طریق الح�ل�م ال س�ی�م�ا اذا ل�م 

تتمكن من التعبیر عنھا في الواق�ع، فض�الً ع�ن أن اداة 

القتل في النص الالحق كان المسدس، بینما ف�ي ال�ن�ص 

السابق كان السیف بھذا یشیر ال�ى ال�زم�ن ف�ي ال�واق�ع 

 الحالي.

إذن ف��م��س��رح��ی��ة (ح��دث ذات ح��ب) ق��د ت��ف��اع��ل��ت م��ع  

مسرحیة (عطیل) وتعالقت معھ م�ن دون أن ت�ف�ق�د أی�اً 

 منھما سلطتھا أو تنصھر في اآلخر بصورة نھائیة.

 

 الخــاتمة 

 تمخضت الدراسة عن نتائج وتوصیات، وھي كاالتي: 

إن التعالق النصي مصطلح مرادف ل�ل�ت�ن�اص ی�دل ع�ل�ى 

دخ�ول ن��ص ف�ي ع�الق�ة م�ع ن��ص أو نص��وص أخ��رى 

 بكیفیات وآلیات مختلفة وبأشكال وأنواع عدیدة.

یتضمن التعال�ق ال�ن�ص�ي وج�ود (ن�ص الح�ق) و(ن�ص 

سابق) فكان نص األنباري نصاً الحقاً في حین كان نص 

 شكسبیر نصاً سابقاً.

جاء التعالق تعالقاً تاماً بین المسرحی�ت�ی�ن، وق�د اع�ت�م�د 

الكاتب في ذلك على آلیة االمتصاص بشك�ل رئ�ی�س ال�ى 

 جانب آلیة الحذف واالختزال.

كان التعالق بین النصیین من حیث المرجعیة من ال�ن�وع 

 األدبي.

بروز التعالق النصي بین النصین في العن�وان واإلھ�داء 

 والمضمون والشكل.

أضاف األنباري إلى نصھ بعض الدالالت التي ترمز الى  

واق�ع��ھ ف�ي ال��ع�راق، م��ث�ل ف��ك�رة ال��خ�وف م��ن ال��م��وت 

المتربص باإلنسان في كل زمان ومكان من بل�ده. فض�الً 

 عن عاطفة الحب األسمى.

 قسم اللغة العربیة -*العراق / جامعة كركوك، كلیة اآلداب 

  ا ا  ت ح امري 

ذأ ( ث ذات)  

 

 

 2أ.م. د. سلوى جرجیس سلمان*                                                                    الجزء/ 
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دباِت 
ّ
�بمئاِت�ا��روِح،�والن

ٌ
اكرة

َ
 ذ

وٍء�آٍت�ِمْن��عيْد�
َ
عاُع�ض

ُ
ھ�ش

ُ
ٍع�يخ��ق

َ
 �غرُس������ُمس�نق

قيقة ة�الرَّ وَء�بأظافري�ا�َ�لي�يَّ ُق�الضَّ
َّ
 أ�سل

ضاء�...
َ

�أنفاَسُھ�ع���ُعنِق�الف
ُ
المُس�قوَس�قزٍح�يلفظ

ُ
ة�ت

َّ
ش

َ
�قام���نحَو�ق  أمدُّ

رتِجفِة�
ُ
ِد�مَع�األشرعِة�امل شرُّ

ّ
�َموِعُد�ال�

َ
 حان

 ���قاِع�ليلٍة�غائمٍة 

 مع�ح�ايا�جّد�ي�

ٍب�
ْ
ِة����َجوِف�رصيٍف�رط طو�َّ

َ
 امل

�للرَّحيل.
ُ
ة عدَّ

ُ
ُع�عليِھ�ا�َ�قائُب�امل  تتجمَّ

ر�ِف 
َ

ِة�ا��
َّ
 ما�ِمْن��عاسٍة��عادُل��عاس���أماَم�جث

روِب 
ُ
�الغ

َ
�َوجنتاُه�َساعة

ْ
َست ُھ،�وتي�َّ

ُ
مسيات

ُ
�أ

ْ
بع�َ�ت

َ
 وقد�ت

�ي،  خذي���إليِك�ياجدَّ

�برائحِة�
َ
ة كسوَّ

َ
�أحتمُل�الليا�َ��امل

ُ
 ما�عْدت

فّ�ِ�...�
ّ
 العفونِة�والت

اكرة.
ّ

وايا�الذ َ
كسورة����ز

َ
رايا�امل

َ
 وصقيِع�امل

***�  
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 مدينة...

�صباٍح�بالُب�اء�والَعو�ل..
َ

 بادرت���شرفُ��ا�ذات

�ا�ع���وج��
َ
لقي�رذاذ

ُ
�ت

ً
 �انت�غيمة

 لم�أشرب�ق�و�ي����ذلَك�الّصباح

ن�سيجار�ي...!! ِ
ّ

 لم�أدخ

 لم�أمتِط�شرا�َ��صوَب�شرفِ��ا

 باغت���جنوٌن�بر�رّي 

َم�ع���وج��  َعر�َش�إ���رأ���،�وخيَّ

�ق�و�ي�أمامي�لم��شرِب 
ُ

 مازال�فنجان

�إ���علبة�الّ��ائر�دونما�رغبٍة   يدي�تمتدُّ

 وعيناَي�مزروعتان�ع���شرف��ا.

�...�ب��م�انتظاري،�و��م�جنو�ي،�وش�و�ي
ٌ
 مدينة

بقى�مْن�عق��
َ
ضرُب�ما�ت

َ
�أنوثِ��ا�ت

ُ
 ورائحة

 احتجَب�القمر...!!

�من�غ���وجِ��ا
َ

 غ�ٌش�أرى�الكون

يَل،�...����سرواِلِھ�األسود
ّ
دخُل�الل

َ
 أ

عر�ُد����ُدُجاه�
ُ
 أ

�الذي�ع�َ��ذاكر�ي�من�دو��ا
َ

لعُن�الَوقت
َ
 وأ

عوُر،�بال�لوٍن�أو�أمل
ّ

 بارٌد��ذا�الش

 سيم������اٌر�من�دون�وجِ�ِك 

ھ�صوَب�ياَسم�ن�الّضوء
َ
�بندقيت �يمدُّ

ُ
 الوقت

 وَ�صرُع�أز�اَره�البيضاءَ 

ؤ�ا�أقداُم�العابر�ن�إ���الوراء
َ
ط

َ
 ت

 خطواٌت�تروح،�وت��ُء...

علُن�إفال��َ��أمام�موجٍة�أعادت���إ���األمام
ُ
 وأ

 أخرُج�من�مداخن�بيوِ��ا�العتيقِة 

��غسل���من�سواٍد�علق��ي�منذ�بدء�ا��ليقة
ً
�غيمة

ً
 منتظرا

ُد 
َ
ول

ُ
 أال�يمكن���أن�أفقد�ذاكر�ي�فأ

�من�آثامي�وذنو�ي،�ولعنات�أقداري�؟!!
ً
 عار�ا

*** 
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ى
َ

ف
ْ
ن
َ
 امل

فى�جرٌح�...
ْ
ن
َ
 امل

 �ِ توّ�ِ
ُ
 َيلُ�و�بأن�ِنِھ�امل

مت �مثَل�رائحِة�حرماٍن����رئِة�الصَّ
ُ

 َي�ساق

 
َ
 َي�سابُق�كما�املوُج،�ي�ُ��ا��قوَل�العالية

عاِس 
ُّ
ى����ُسّرِة�الن

َّ
 َيتخف

 
َ

����سنواِتِھ�ا��مس�ن
ً
ھ،�صاعدا

َ
 وُ�علُن�تو�ت

جاعيد.
َّ
،����وجٍھ�عابٍر�للت

ً
ندِلعِة�ر�حا

ُ
 امل

اٍت�ع��
َ

راش
َ
حوُم�ف

َ
نحَدِر�ت

ُ
سيِم����عمِق�امل

َّ
�ال�

ُ
 رطو�ة

تصا�ي،�
ُ
ِة�الوقِت�امل

َّ
 جث

ماء... تثائِب����زرقِة�السَّ
ُ
 امل

وةٍ 
ْ

ش
َ
س�ُر�ع���ِضفاِف��

َ
�اتيل��

َّ
�من�ال�

ٌ
 جوقة

�
ً
��عشا �نفٍق�ف��ا�يمدُّ وفان،��لُّ

ّ
 َمملوَءٍة�بالط

��غفو�ع���صدٍر�عاصٍف�با��نون.
ً
�يأسا

ُ
 نحَو�جمرٍة�تحرق

***�  
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رود�...
ُ

 ش

ْيھ،�واعتنَق�الب�اءْ 
َ
�ع���شفت

ُ
وق

ّ
 تيّ�َس�الش

�للّرحيِل�والغياْب 
ً
با

َ
ھ�َمرك

َ
�ل�فت

ً
 ال�سا

أ�با�ُ�طام عبَّ
ُ
رٍك�من�االنتظار�امل

َ
 �وى����ش

جة�بالّضياع. توَّ
ُ
 ودوى�انفجاُره����رأِسھ�مثَل�َصْرخٍة�ي�يمٍة�ع���عتباِت�الُعروِش�امل

 بقايا�ذكر�اٍت��عر�ُد،�

�،
ُ
 ��بط

 �علو،�...

أ�ا��ن�ن.
َ
نكِسِر�ع���مرف

ُ
نقوعة�باملوج�امل

َ
 تطحُن��سيَج�نبوَءتِھ،�و��تُك�ا��دوَد�امل

.
ْ
مطُر�غاباٍت�مَن�الكآبة

ُ
�املدينِة�ت

ُ
 َ��ابة

س�سِلمِة�ل���يم
ُ
����زحمِة�األكفاِن�امل

َ
وت

َ
 تائٌھ����أحالِمِھ،�َ�ست��ُل�امل

����و�ِمِھ�..
ً
،�وفضاًء�غارقا

ً
ا

َّ
�ظن

ُ
 ي��ف

 يق�قُھ،�

�وسادِة�الغسق
َ

����اِتھ�تحت
ً
 ساكبا

�حن�ٍن�
َ
ُم�بليٍل�أبيَض؛�يزرُعُھ�بح��ة

ُ
 يحل

ار�ِة����ضوضاِء�الفراغ. �مَن�األمنياِت�الضَّ
ً
ه�جسرا  و�مدُّ

�نجمٍة�آتيٍة�من�ثقٍب�أسوَد�
ّ

 �و�ذا�يرقُص�ع���كف

ھ...
َ
 َي�تلُع�صوت

ُل�شروَدُه�با��وع�إ���ا��الِص  ِ
ّ
 و�ظل

 ي��ُء�من�صدِر�لعنٍة�سرمدّيٍة.

بوءة����متا�ِة�مساٍء�مخنوٍق�باألدغاِل�
ّ
�التماُع�الن

َ
 مات

 
ً
�جرحا

َ
 �عَد�خمس�ن

...
ْ
 من�عمِر�املسافِة����نبِضِھ،�ورؤاُه�الكثيفة

عِشِھ 
َ
ِعٍش�����

َ
�اِب��عايُن�ميالَد�جسٍد�ُمر�

ُّ
�ال�

ُ
 رائحة

�بالوجع.�
ً
بة �ُمطيَّ

ً
�شر�أنفاسا

َ
 وت

*** 
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ر�ف
َ

�ا��
ُ
يمة

َ
 غ

�بياَض�أحالمي
ُ
يمة

َ
َرُب�الغ

ْ
ش

َ
� 

�البحِر�...
َ
 زرقة

�وسادِتِھ.
َ

ا�تحت
َ
ن

َ
�اث

ُ
ا�ل

َّ
�َدفن

ً
 وظالما

�من�صدِر�الفجرِ 
ً
�ت��يدة

ُ
أ  تتفيَّ

 �غ�سُل�بضوئِھ،�

عاِسنا
ُ
�ع����

َ
ة  وتفرُض�رغباِ��ا�الّساديَّ

�قميَص�الوقِت 
ُ

ز طّرِ
ُ
تقرَُّح...�ت

َ
 أ�داُبنا�ت

بوَءاٍت�..�
ُ
��اِكِم�ن

ُ
 ���حنايا�الّزمِن�امل

�...
ً
 وخطايا. وأسرارا

�ع���االرتواِء�من�ُحزِنِھ 
ً
�َعصّيا

ُ
 �ان�ا��ر�ف

و���إ���االق��اِب�من�شفتيِك 
َ

 مثلما�ش

�ِحرما�ي..
ُ

 أمضغ

؛�محكوٌم�عل��ا
ً
 وأخر�ُش�ع���جدران�الّصمِت�رغبة

 باإلج�اض.

***�     13��/9�/2010 
 

 

 

 

ور 
ُّ
ة�الن  ُجبَّ

�َصالةٍ 
َ

�ذات
ً
�نجمة

ُ
 ارتدْيت

مان�... وَر����عتمة�الزَّ
ُ
نث

َ
ماَد�امل  ألخاصَم��ذا�الرَّ

يٍف 
َ
ُب����خاطري�وجٌھ،�َيتدحرُج�مثَل�ط

َّ
 َيتوث

 
ً
�اَر�َع��ة  أو�مثَل�ي�بوٍع،�أو�قلٍق�يكتُب�ال�َّ

الم.
َّ
ِة�الظ َّ�

ُ
�ناثُر�����

َ
 ت

�لغٍة�َينطُق  ُ��شوٌق�للغناء�ال�يف�ُ��بأّيِ  يتو�َّ

رِر...
َّ

�مع�الش
ً
را

ُ
 أتواصُل�تخاط
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كان النظام آنذاك یراھن على معركتھ ضد قوات التحالف الدولي بانھا معركة الحسم االخیرة 

وانھ سیحتفل فیاالنتصار الكبیر على االراضي الكویتیة ( بعد غزوھا واحتاللھا ) وكان االعالم 

بارعا في تصویر مالمح االنتصار والقوة والھیبة والصمود , كان یعتمد على العدد الكبیر من 

المجندین ویتوكأ على المباديء والقیم والشعارات الفارغة , كان العراق على حافة الھاویة 

ویحتاج الى قشة تقصم ظھر البعیر الن التذمر والغلیان والرفض بات یلوح في االفق والمعركة 

( معركة الحواسم ) ال محالة قادمة فكان الشعب یرتدي الزّي العسكري وقوات الجیش تنتشر 

في كل مكان , وفي سابقة غیر معھودة تّم اطالق سراح السجناء وفتح السجون وتبیّضھا اغلب 

ھؤالء السجناء كانوا یحترفون الجریمة والقتل والسطو وكان حكمھم المؤبد لكن لماذا تّم اطالق 

سراحھم في ھذا الوقت بالضبط ... ؟! تسارعت االحداث وانكسر الجیش العراقي ایما انكسار 

استسلم الكثیر لقوات التحالف الدولي وبدون قتال وترك ارض المعركة الكثیر ایضا ووصلوا 

الى بغداد مشیا على االقدام ھروبا من جحیم الحرب وانتشر الذعر بین المواطنین ودخلت ھذه 

القوات العراق على انھا جاءت محررة ال محتلة لتنكشف اللعبة فیما بعد . وحدث ھرج ومرج 

في البالد وامام انظار ھذه القوات النھا ابتدأت اوال في حّل الجیش العراقي وكذلك قوات االمن 

الداخلي فاصبح البلد تحت رحمة اللصوص والمجرمین . ھناك في شرق مدینة بغداد تقع 

مستشفى الرشاد لالمراض النفسیة ھادئة مطمئنة بمرضاھا وكوادرھا الطبیبة والتمریضیة 

والخدمیة النھا كانت بعیدة عن االحداث وبان المرضى فیھا لیس لھم دخل في ھذه المعركة 

وكانت تحیط بھذه المستشفى مدن شعبیة تحكمھا االعراف والقیّم االجتماعیة والعشائریة اكثر 

من القانون . لم یتوقع ان تمتّد الیھا خفافیش اللیل المنھمرة في الشوارع تنھب وتقتل وتحرق 

كل شيء وامام انظار قوات التحالف وربما بتحریض منھا , كانت القوات االمیركیة تحرس 

المستشفى في بدایة االمر والوضع مستقر وھاديء جدا لكن فجأة سمحوا للصوص بالدخول 

الى المستشفى وسرقة كل شيء وامام كامیراتھم وھي تصور الحدث ویتضاحكون من المشاھد 

المؤلمة . عندما دخلت المستشفى انھمرت الدموع من عیني فلقد سرق كل شيء ... كل 

شيء ... كل شيء ... كل شيء ...... والمثیر والمؤلم ان یقوم البعض من منتسبي المستشفى 

بسرقة اثاث واجھزة كھربائیة وطبیة وادویة قبل ان یعّم السلب والنھب فیھا وامام انظار 

المرضى الراقدین والجمیع یقول ( ھذه حصتي من النفط ....انا لم احصل على اي شيء من 

النظام السابق ویجب ان اخذ حقي االن وبیدي ) .... تّم سرقة خزانة المستشفى ومخازن 

المعیشة وخازن االثاث ومخازن االدویة ... سرق كل شيء حتى االبواب والشبابیك 

والبالط ...!!! كانت ایام عصیبة ومؤلمة على الجمیع وخاصة المرضى في المستشفى فقررت 

مع مجموعة من زمالئي في العمل ان نعمل مسرحیة وفي ھذا الوقت بالضبط وتصویر ما حدث 

ھنا ونؤرخ لھذه المحنة والكارثة . كنت اعیش حالة من الغضب وااللم والیاس والتذمر مما 

حدث ھنا, فاغلب اصدقائي من المرضى قد ھربوا والبعض االخر فُقَد اثناء عملیة السطو 

واالعتداء على المستشفى وكوادرھا , فكتبت مسرحیة ( الشیزوفرینا ) واخترت المرضى 

والمریضات للمباشرة بالتدریب علیھا , كانت تتكون من فصلین االول صور حالة المرضى قبل 

دخول قوات التحالف وسقوط مدینة بغداد والثاني یصور حالة الفوضى والدمار ودخول 

اللصوص الى المستشفى . الشیزوفرینا كانت تصور الواقع العراقي بالضبط وان ماحدث في 

المستشفى قد حدث في اغلب المدن العراقیة انھا الشیزوفرینا ...! مقتل المریضة ( ھــ .... ) 

وكنت اعرفھا عن قرب واستأنس بحكایاتھا وطیبتھا وھدوئھا 

واستقرارھا مقتلھا ألھب الحماس عندي وكانت ھي محور العمل 

المسرحي . تّم اختیار مجموعة من المرضى الموجودین في المستشفى وتّم عرض النّص 

المسرحي على بعض االطباء االختصاصیین في الطب النفسي ةتّم منح االدوار لكل مریض 

وحسب قابلیاتھ واستعداد النفسي والجسمي والمعنوي . كانت بطلة المسرحیة ( المریضة .... ) 

قد أدخلھا االھل الى المستشفى بسبب مرضھا ( الشذوذ الجنسي ) جمیلة جدا ومستقرة وھادئة 

ومحتحّسنة حالتھا العقلیة وذكیة جدا لھذا منحتھا ھذا الدور لمقدرتھا على االستمرار على اداء 

الدور خالل الفصلین وقالبیتھا على الحفظ واالستماع الى توجیھاتي وباكانھا تطویر الشخصیة . 

وكان دور الطبیب من حصة ( المریض .... ) ودور زوج بطلة المسرحیة من حصة 

( المریض .... ) وكان شاعرا وقد رفض في بدایة االمر العمل معي في المسرحیة ولكن بعد 

جھد جھید قمت باقناعھ ووافق على العمل معنا . وكانت ادوار اللصوص من حصة بعض 

المرضى وكانت ادوار الباحثة والمریضات من حصة بعض المریضات . كانت مسرحیة 

( الشیزوفرینا ) صعبة جدا وفیھا شخصیات مركبة تحتاج الى جھد كبیر وحوارات طویلة تحتاج 

) مریض  15الى حفظ واداء حركات كثیرة ومختلفة وصعبة على المرضى وكان عددھم ( 

ومریضة وھذا یدعو الى ان أمثّل ھذه االدوار امام المرضى واتابعھم فیما بعد واعطاء 

المالحظات لكل واحد مھنم . دور بطلة المسرحیة كان من أصعب االدوار بحیث استمر تدریبھا 

لوحدھا اكثر من ثالثة اسابیع بعد ان اقوم كل یوم باداء الدور امامھم ومن ثّم تعید ھي اداء 

الدور امامي وامام باقي المرضى واتبع تصحیح االداء والحوار ومستوى الصوت والنغمة فیھ , 

كثیرا ما قررت ان تترك المسرحیة وھي تبكي لكونھا لم تتمكن ان تؤدي مثلما كنت ارید ( فعال 

كنت دكتاتوریا ) في ھذه المسرحیة وكنت صارما في توجیھاتي لكنھم كانوا یتقبلونھا بمرح 

وسعادة , اصراري على ان تكون ھذه المریضة ھي بطلة المسرحیة جعلني أكثّف العمل معھا 

وشیئا فشیئا اصبحت تجید القلیل من الشخصیة واصبحت عندھا ثقة في نفسھا . باقي االدوار 

كانت سھلة علّي وعلى ابطالھا لكونھا كنت قلیلة والحوارات فیھا قصیرة لكن .....! . في اثناء 

التدریبات اكتشفت سّرا فضیعا ھّدد بالغاء المسرحیة نھائیا وتعرضي لنكسة قاسیة , فلقد أسّر 

لي بعض المرضى الممثلین بوجود عالقة غرامیة بین احدھم ومریضة اخرى مشتركة معنا في 

المسرحیة فبعد ان تاكد االمر قررت بصمت انھاء التریبات وعودة المرضى الى ردھاتھم الى 

اجل غیر مسّمى . وبعد المشاورة مع بعض االطباء االختصاصیین في المستشفى قررت ان 

استبعد بعض المرضى من المسرحیة واالستعانة بغیرھم والعمل من جدید وتدریب المرضى 

الجدد على ادوارھم ومنحھم الثقة واالستمرار بنشاط اكثر كي نقّدم ھذا العمل لئال ان یتكرر 

نفس االمر مع بعضھم . لم یكن ھناك مكان معین للتدریبات كما في مسرحیة ( الغریب ) وكنا 

نتواجد ونتدرب في اي مكان یكون فارغا , لكن االمر الذي أقلقني كثیرا ھو بطلة المسرحیة , 

فلقد أحسست بتعلّقھا بي ومحاولة االقتراب مني ودخول مجالي الشخصي فكنت أتحاشى 

االقتراب اكثر او فسح المجال لھا للحدیث على انفراد معي كنت اقول للجمیع ولھا خاصة بانكم 

مرضى مبدعین وعلیكم ان تتحلوا بالشجاعة وتتخطوا عتبة المرض والعودة الى المجتمع , 

وكنت اقول لھم بان ھناك مساحة بینھم وبیني ال اسمح بالدخول الیھا او مجرد حتى التفكیر . 

 مما جعلھا ( بطلة المسرحیة ...) تقرر عدم االستمرار في العمل والرجوع الى الردھة .

اض ا دا   ج ت 
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 شعر: زھیر بھنام بردى                       

 بخدیدا -العراق، نینوى  

 إلیك 

 ) البھي المقوس السمك

 1* نشید الجسد •

 

 كنت أسیر

 وارتفع أسفل الجسد

 واتكئ كأعمى

 كما یلیق بي

 إلى شھوة اللیل

 ومن كل صوب بي

 یانعا كنت اخرج من حكمة البحر

 وذاكرتي تفیض باألناشید

 شيء من ارتعاش كاھن

 ینحني تمجیدا لجسدي

 والمساء بثوب اآللھات

 یخون شرفات ا لضؤ

 كان ذلك حینما استیقظت روحي

 تستریح في منحدر من شفتیك

 نبات اخضر یضحك  نقش

 یشعر بغبطة حریر

 ھكذا كنت امسح الجسد بزیتك المقدس

 ونقش نبات اخضر

 وغبطة حریر

 واقبل إلى كوكب صاعد من عینیك

 الستھل ھبوطي كلھ دفعة واحدة

 وتلجأ یدي

 إلى وابل من الكالم

 على قوس

 كان یرسل رسائلھ مثل الكھان

 مقترفا لذة الوردة الوردیة

 تاجا لمیاه متدفقة

 على منخفاضاتك البیضاء

 وكنت أنا الخزاف

 أنحت لذة الحب

 وكل مرة كنت ارتقي إلى عذوبة

 ألھویتك الموج

 واذھب بطائري إلى شرقك

 وارى أول اللیل یتدلى من سماءك

 وببراءة وذات كل مرة

 اتالق كأھلة وأقمار

 وأنا بیدي عشبة الروح

 احلم بمھارة بحرك

 المنساب كقربان دم مطلي ببرق فمي

 لم یعد أیتھا الروعة في قوسك البھي

 سوى أن أحاصر قصیدتي بثیاب الكاھنات

 كأني منذ أن ولدت

 یغمرني اسمك الرباني

 أیتھا الطفلة المائیة تأتي إلى نشیدي المتوج

 بعزفك المقوس على فرادیسي

 المنزلق حافي القدمین إلى كرنفال

 المقدس بروح ابتھاالت روحك العاشقة  لیلي

  

 اسمك المقوس الرھیب                        

 من كل اسم

 أینبغي أن اصرخ؟

 اخلق طیشي

 أنا البريء

 أعیش مثل آلھة

 األرض كلھا معبدي

 أنا االلق المقوس للنھار

 المانح الصلصال لذة الرقص

 جسدي مغسول بذھب الحلم

 ونقرات أصابعي

 على جسدك الرھیب الحب

 ینزع إلى دفقات اآللھة المتشدقة

 بأناشید الغبطة والنشوة

 أیتھا الشاملة الجمال

 الرشیقة مثل البحر

 الھائمة بكل شي ء یشبھني

 ویتجھ نحوي أنا اإلشارات

 یرسمھا الغیم على األرض

 أرضك ترسمني إیقاعا

 تنھض من قرابینھا  لطقوس ذاكرة

 أحالم العشب وخضرتھ األھلة بالمرجان

 الطقوس تخرج من راحتینا

 وتھلل بالحكایات األكثر شغفا بسریرنا

 وننسكب بنعومة معا یمزجنا بعرینا

 لنا المجد ونحن یغمرنا ورد السماء

 ومن كل صوب

 یسكب البحر في ثقوبنا المقدسة ضؤا ونباتا سحریا

 ودفقات من إیقاعاتھ الجوھریة الوجود في العدم

 وجھنا أیضا كوكب یتقد إلى اسعد موجة في البحر

 تحتفي بتعمید الكالم وقل الحب أؤمن

 ولتات الجوقات مجدا إلیھ

 

 اسمع شیئا غیر مفھوم       

 مثل حجر اخضر

 ھذا المساء بقلنسواتھ

 یغلقني على أشیائي القلقة

 الوھم ماء اسود

 یجري فوق مرساة نفسي

 اجلس على منحدر

 قرب سیاج ُصف بعنایة

 بال طرق تحیطھ

 لخروج الموتى من مخابي األرض

 یضحكون على مھل

 یسیرون إلى موجة امرأة

 تتسع لرغباتھم المؤجلة

 اسمع شیئا غیر مفھوم

 من فم رخام قدیم

 نجوم مثیرة محمولة

 برجفة آلھة یعجنون حمى نار

 تزیت مصابیح الخزف القدیم

 البحر ھناك یحاول إنقاذ الورود

 وأنا مثل مجنون انظر إلى ساعة میتة

 تدق مع مزامیر آلھة

 یعبرون إلى جسد

 والماء الحي  فیھ بعد من العذوبة

 على قوس ریش ابیض

 یتثاءب فوق نجمة البحر ومحاره الیقظ

 بالتأكید لم افتقد البساتین بال عطر

 وال الظلمة

 تھرب باتجاه الروح

 صورتك الكتابة والنار 

 

 كأنھا قراءة جدیدة للوقت

 صورتك الطافحة بشموخ موج

 وأناشید إغواء ال تفھم حشرجاتھا

 بحد معقول للنبیالت مثلك

 وكأنني في حمولة عنبك األسود المثقل بالشرفات

 ابتھل إلیك

 ومن بریق كالمك في ذراه الخالدة

 أحرض معبدي أن یمجدك

 حیث البرق العنید مرتب بفوضى البحر

 ینشغل بتطریز ثوبك الفضة

 حیث آلليء الشاطئ

 تولد من شفتیك الخرساء

 في صحن نھارك الصاعد إلى التراب

 ضوء مر یھل في خلجان قرمیدك الفسیح البراءة

 المومیاء ستصغي إلیك

 ھتاف األبواب یحتفل بخروجك إلى منارات

 تسھر كثیرا فتحات عاج سماوي بین یدیك السعیدتین

 بالحجر الالزوردي یحرس زغبا بیضاء

 تطرز قامة جسدك االھیب المربرب

 تتبختر عیناك ویمخر الیھا

 یسبح ویسبح بعالمات األرض ولمحة الطالسم

 جدل أجوف في مكان آخر

 یجھل إنصات نبتة الجدران إلى ضجیج الظل

 وأنت ملیئة بنیزك أسطوري لست خائفة

 من ریش احمر یرسم بتثاؤب تراجیدي

 ثیابك تلبط في قاع حبل غسیل

 جذلى أطلقھا نفسي

 النص  ترتقي أشباه الجزر في الرداء الھرموني

 إلى اللیل  الذي یطلق الطیور المحظورة

 ویبعث النحاس الرھیب المقوس فوق شفتیك

 وجوقة آلھة عراة یبحثون عن اإلشارات

 أیتھا األنثى الخرافیة یقصدك البحر

 لینسل إلى منحدر سھلك الخصب

 باألیائل والثمار الطازجة واألمیرات العازفات

 نغمة عذراء من حدیث أناملك  على

 تحضي بخمره الرب أتون الزمردات

 تتدلى في مرح من جسدك األخضر

 المتسرب من قطن أقداح األرض

 واحیي ھذه القباب العریضة الممزوجة

 بالزعفران من قشرة شفتیك

 وبوضوح احضى متملقا بدھشتھا

 حیث الضوضاء تحتفل حول موائد النسیان

 وأنا خارج عقلي انتشر لتقرا الرمال ذاكرتي

 وافرغ زینة الماء على النھار

 وأعید إلى األشجار الطائشة أشارتي

 لتذوق ملح الصلصال وقصب البحر

 المطر یصفق سعیدا في الھواء الطلق

 المارق بمرونة تضاریس الظالل الكبیرة

 إلى المدھش من بھاءك المتقدم صوب ارتعاشات المساء

 إلى آنیة خزفك البیضاء

 والكرسي الذي یجلس في حضنك

 یغسل لیلك باآللھة

م ا 

 ا ا  
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صدرت عن المدیریة العامة للثقافة والفنون الس�ری�ان�ی�ة 

) الم�ج�م�وع�ة الش�ع�ری�ة الس�ادس�ة 44في أربیل وبرقم (

للشاعر العراقي بھنام عطاهللا والموسوم ب (مر ال�ظ�الم 

من ھنا) .كتب مقدمة المجموعة الناقد ال�دك�ت�ور ف�ی�ص�ل 

القصیري جاءت بعنوان (س�ل�ط�ة ال�ن�ص ف�ي م�واج�ھ�ة 

 :سلطة الظالم)، جاء فیھا

(عالم الشاعر بھنام عطا هللا ھو عال�م ال�رؤى الس�اب�ح�ة 

في فسیح من الن�ور ال�م�ت�أل�ق، ع�ال�م ال�خ�ی�ال ال�م�ح�لّ�ق 

والعاطفة المتأججة، عالم یف�ی�ض ب�ھ�اء ون�ورا وج�م�اال 

وسحرا حالال . وألنھ جغرافي أك�ادی�م�ي ف�ق�د ج�ع�ل م�ن 

الجغرافیا أعني المكان األول (بخدیدا) وط�ن�ا ل�ع�ص�اف�ی�ر 

الشعر ورمزا مكانیا ب�إم�ت�ی�از ، وألن�ھ م�ح�ب ل�ح�ض�ارة 

العراق القدیم فقد كرس شعره ل�ل�ت�غ�ن�ي ب�ھ�ا وال�ت�ب�اھ�ي 

بأمجادھا العظیمة والبكاء ع�ل�ى م�ا أص�اب�ھ�ا م�ن دم�ار 

وض��ی��اع ، وألن��ھ ع��اش��ق ل��ل��ن��ور وال��ح��ی��اة ف��ق��د ھ��ج��ى 

الظالمیین وغنى للحیاة، ساخرا من الغزاة وم�ن�ددا ب�ھ�م 

ومبشرا بالخالص واإلنتصار، بھنام عطا هللا شاعر ض�د 

الظالم، فھو شاعر النور والحیاة والجمال، وبكل بساط�ة 

ووضوح وبال تكلف وتصنع أو غموض غیر مجد، یكتب 

القصیدة ال بوصفھا محض نسیج ل�غ�وي م�ع�ق�د ی�ت�ع�ال�ى 

على القاريء بسبب بنیتھ المغلقة، المغ�ل�ف�ة ب�ال�ط�ال�س�م 

والرموز المبھمة والصور الملت�ب�س�ة، وإن�م�ا ب�وص�ف�ھ�ا 

نصا إبداعیا منفتحا على القاريء، متفاعال م�ع�ھ، إذ أن 

النص عنده ھو محج القراءة ومیدان التحلی�ل وم�ن�ط�ق�ة 

 .التأویل)

كما كتب الدكتور روبن بیث شموئیل مدیر ع�ام ال�ث�ق�اف�ة 

والفنون السریانیة في اربیل كلمة الن�اش�ر ج�اء ف�ی�ھ�ا :

(مؤلف إصدارنا الشعري ھذا الذي یحمل عنوانا م�وح�ی�ا 

ومكتنزا ومستفزا في الوق�ت ن�ف�س�ھ، "م�ر ال�ظ�الم م�ن 

ھنا" ھو للشاعر الزمیل الدكتور بھنام عطاهللا الذي ول�د 

في قریة (بخدیدا) وترعرع فیھا وتلقى تعلیمھ ال�رس�م�ي 

في مدارس القریة، التي ما زالت تسكن بشموخ في قلب 

العاصمة البانیبالیة، نینوى، والظالم والدمار ال فرق بین 

الوجھین األسودین یصوره الشاعر عندما م�ر ال�ت�خ�ل�ف 

زاحفا على حضارة نینوى وسھلھا، في محاولة ل�ط�م�س 

ھویة أرضھا التأریخیة ومحو جمجمة صاحبھا وذاكرت�ھ 

وزعزعة ایمانھا الراسخ في تربة بیث نھری�ن الس�اك�ن�ة 

تحت شمس الخلیقة منذ زمان الكتابة وال�ت�دوی�ن، وم�ن�ذ 

أن خلق اإلنسان الكلكامشي أول ن�ص م�ل�ح�م�ي ع�رف�ت�ھ 

 . البشریة

تصنف قصائد ھذا الدیوان ضمن أدب النزوح والتھجیر، 

كما یدل ع�ل�ى ذل�ك ال�ع�ن�وان ال�ت�وج�ی�ھ�ي ال�ذي ص�اغ�ھ 

المؤلف بقصدیة مؤسسة، وھو جنس أدب�ي ج�دی�د ی�ل�ج 

ثقافتنا السریانیة العریقة، وال بد أن یتناول�ھ ال�م�ع�ن�ی�ون 

بشؤون األدب واللغ�ة، أي ال�م�ص�ط�ل�ح ال�م�ق�ت�رح (أدب 

النزوح) بحثا وتمحیصا ونقاشا یفضي الى دقتھ العلم�ی�ة 

ودالالتھ التعبیریة، من أجل إغنائھ واإلتف�اق ع�ل�ی�ھ م�ن 

 .قبل المھتمین والنقاد بخاصة)

) قصیدة تصنف ضم�ن أدب 25احتوت المجموعة على (

النزوح والتھجیر القسري والتي كتب�ھ�ا الش�اع�ر ن�ازح�ا 

ومھجرا قسریاً من ق�ب�ل ق�وى ال�ظ�الم، ت�ن�ظ�ی�م ال�دول�ة 

اإلسالمیة / داعش ما بین بخدیدا وأربیل والموص�ل ف�ي 

العراق وعمان ومادبا في األردن وب�ی�روت ف�ي ل�ب�ن�ان، 

وكولن وفران�ك�ف�ورت ف�ي ال�م�ان�ی�ا، واس�ت�وك�ھ�ول�م ف�ي 

السوید، ویریفان في أرمینی�ا. ال�ج�دی�ر ب�ال�ذك�ر أن ھ�ذه 

المجموعة قد ترجمت الى اللغة السریانیة الفص�ح�ى م�ن 

 .قبل الكاتب والمترجم أكرم بھجت وستصدر قریبا

من أھم قصائد المجموعة: بقایا الظالم، ال�ب�اب، ش�ھ�ق�ة 

 –األسئلة الصامتة، ظالم أس�ود ق�ل�وب ب�ی�ض�اء، م�ادب�ا 

بخدیدا، تجاعید األلم، ع�ل�ى أع�ت�اب ال�ظ�الم، س�ف�ر م�ن 

تدوین الظالم، مار بھنام أیق�وم�ة ال�ت�اری�خ وال�م�زام�ی�ر، 

خزائن ما عادت تفتح لنا، مكتبة في الطابق األول، حدادا 

على التاریخ، ما تبقى من احالمنا، ال�خ�ارج ع�ن اس�وار 

الوقت، في انتظارھم عند ساحل البحر، ع�ن�دم�ا ت�ن�ت�ھ�ي 

الحرب، تحت شجرة التوت، یریفان تلك ال�ت�ي ن�ھ�ض�ت، 

بخدیدا، أیقون�ة   –أمي ال تعرف معنى الظالم، ستوكھولم 

السھل وغیرھا من القص�ائ�د، فض�ال ع�ن م�ح�ط�ات م�ن 

 .السیرة الذاتیة للشاعر

 في مجموعة شعریة للشاعر العراقي بھنام عطاهللا بعنوان:

              (  ا َ) 
 متابعة العراقیة االسترالیة،     أدب اوح وا اي

 سھل نینوى:

 جبـَِك ؟ ُ كیف تقرأ عطر الروح من

 كیف تترك لذاتنا المشتھاة بالمزامیر

 في ذلك الربیع الجمیل؟

 عن ماذا یتحدث صمتك المقام بیننا

 وھل نستطیع أن نجمع أصابع التاریخ

 في لوحة سریانیة خطھا نازح من تكریت

 منذ مئات السنین

 بعد أن حطمت أیادي البرابرة الجدد أحجارھا

 وحل الظالم بین أفیائھا؟

 عامان ونیف مرا بلون السخام

 وطعم الحقد والعفونة

 تعثر التاریخ عند أول الكالم

 إرتعشت فضاءات الدیر

  ھرعت تلك األشجار والزھور

 TNTخائفة من أصابع  

 جبَك البھیج ُ التي إنتشرت في

  وأنت تغط في ضریحك المقدس

 مع رفاقك الشھداء

  الذي حولھ الظالم

  الى ركام

 ودنست قامتھ

 وإنتشر حولھ الدمار

* * *  

 في ربوع دیرك مار بھنام

  تشتعل الذكریات

 بقایا المدیح مازال مخیما ً على األجواء

 (تعالوا نمدح ننشر باألخبار

 قصة مار بھنام الرجل البار

 األحرار)  وأختھ سارة والربع

  الریح تعول في السماء

  األصدقاء أضاعوا بوصلتھم

 الزمان والمكان  وخرائط

 أین ھم اآلن ؟

 لقد خفت النداءات

 وجف حبر اللسان

 ...مار بھنام

 أیقونة التاریخ والمزامیر

 یا مشعل التكوین

 مألت الصدور مراثي األعوام

 أناشید السالم ما عاد تسمع من تلك الرواق

 الزائرون رحلوا ًوتركوا البیبون وشقائق النعمان

 ھائما ً فوق البطائح والسھوب

 في كل مكان

 أین أیقوناتك مار بھنام ؟

 أین غدا تاریخك والرواق والمكتبة ؟

 وتلك المخطوطات النادرة

 التي سقطت بید الجھالء ؟

 ذلك النصب األیقوني الذي نحتھ سامي اللو ؟

 تلك الشجیرات األثیرات المؤثثات

  بالزیتون والبرتقال

 تعال أیھا القدیس مار بھنام

 أیتھا القدیسة سارة

 أیھا األربعون المدججون بالسھام والدروع

 وقوس النشاب

  مار متى الشیخ

  مازال یبحث عن غزالك البري

 أین أنت اآلن یا أبونا أفرام عبدال ؟

 أین أنت اآلن یا أبونا فرنسیس جحوال ؟

 ھلموا الى الدیر وقلبھ الُجب

 فقد مأله الظالم باالسى والحزن والنصول

  كما یأتي العائد الى داره

  المدمر / المحروق / المسروق

 من قبل أقٌزام شابور

        *** 

 ستبقى غبار الحرائق والدمار

 عالقا ً في جبھة الغدر

  ستبقى كتابات الحقد والغل

 شاخصة في العیون

  تتساقط مثل عالمات استفھام

 یا من أحرقتم مكتباتنا

 سرقم مخطوطاتنا

 وعبثتم بكل شيء جمیل

  

  

 ا ا 

 ر 
اوا را مأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بھنام عطاهللا / بخدیدا / العراق
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ا ا ا  
 إن أنجح الطرق للوصول إلى التعاسة ھو كتمانك إحساسك باأللم داخلك .

أخبر من یجرحونك أنھم یجرحونك حینما یفعلون ذلك. إن الجرح ھو إحساس باأللم ل�ح�ظ�ة ال�ت�ع�رض 
لھ . إن الجرح یحدث اآلن ؟ إن سببھ أمامك مباشرة. إنھ یتحدث عن نف�س�ھ وی�ح�ث�ك ع�ل�ى وض�ع ح�د 

 .آلالمك
إن األلم المكبوت یتحول إلى غضب. إن ھذا ا لغضب یساعدك في التعبیر عن ألمك ع�ن ط�ری�ق ش�ح�ن 
طاقتك كي تحمي نفسك . عندما تكبح أآلمك، فإنك تعید توجیھ غضبك نحو ذاتك ، إن مثل ھذا ال�غ�ض�ب 
الداخلي یُسمى اإلحساس بالذنب. إنھ غضب ال غایة منھ وال ھدف سوى توجیھ تفكیرك نحو االنتقام ، 

 وشحذ رأسك بأفكار سیئة ، وزعزعة ثقتك في ذاتك ، حیث تبدأ في الشك في مدى صالحك . 
 إن الغضب الوحید الذي ینطوي على معنى ال یزال مرتبطاً باأللم ألذى الذي تسبب فیھ . 

إن إخبارك لمن یجرحك بمدى ما سببھ لك من ألم قد ینطوي على بعض المخاطرة، ألن ھ�ذا الش�خ�ص 
قد یكون من المقربین إلیك . ماذا لو أطلق علیك ھذا اآلخر أنك "مفرط الحساس�ی�ة" ، أو ق�ال ل�ك أن 

 إحساسك باأللم ال یعنیھ، ولم یأخذ أحاسیسك على محمل الجد ؟ 
 إذا لم یھتم الشخص اآلخر بأحاسیسك ، فإنھ ال یھتم بك أیضا ً . . لَِم تھدر مزیداً من الوقت معھ؟ 

ماذا لو قال لك اآلخر أنھ جرحك بدافع من الغضب بأنك جرحتھ قبل ذلك ؟ حینئذ یكون ھذا ھ�و ال�وق�ت 
المناسب الكتشاف الحقیقیة ، وتصفیة األجواء. وماذا لو لم یتذكر ھذا الشخص أنھ قد حرجك أو أن�ك�ر 

 ذلك أصالً ؟
قد تكون تلك ھي الحقیقة ، ألن معظم الناس ال یجرحون اآلخرین عن ع�م�د . ك�م�ا أن الص�م�ت ال�ذي 

 تغرق فیھ تعبراً عن ألمك یصعب على اآلخرین إدراكھ . 
إن تعبیرك عن األلم أحیاناً ما یضع حبك أو صداقتك على الحد الفاصل ، إنھ دائماً ما یختبر مدى ح�ب�ك 

 لنفسك . 
 إن ذلك ھو الشيء الصحیح الذي ینبغي أن تفعلھ في أي عالقة تمثل لك قیمة. 

 عبر عن ألمك بأكثر الطرق بساطة ومباشرة عندما تلحظھ ألول مرة . 
أخبر اآلخرین أنك قد ُجرحت . یمك�ن�ك أن ت�ذك�ر أن�ك غ�اض�ب ، ول�ك�ن ال ت�وض�ح غض�ب�ك أو ت�ب�ادر 
بالھجوم . فإن ذلك لن یجدي ، بل سوف تجرح الشخص اآلخر ، والذي لن یستطیع حینئذ أن یس�ت�م�ع 

 ،مما سیجعل األمور أسوأ .
 أیاً كان ما ستفعلھ إزاء ألمك ، فال تجعلھ یستمر لفترة طویلة . 

إذا لم تستطع أن تعبر عن ألمك لشخص آخر ، فإنك إذن ال تستطیع التعبی�ر ع�ن ح�ب�ك ل�ھ، ف�ال�غ�ض�ب 
 المتراكم یقف عائق في سبیل تدفق ا لمشاعر اإلیجابیة . 

إذا كنت تقدر حبك ، فأنت في حاجة ألن تعبر عن ألمك . إنني أظھر ألمي عندما یؤلمني اآلخ�رون، ل�ذا 
 أستطیع أن أشعر بالحب لباقي الوقت 

 مرات على أقل تقدیر شھریا والرجل مرة واحدة 5معدل بكاء المرأة 
والجید، سواء بعد  كلّنا، كأناس طبیعیین، مرت بنا حاالت من البكاء الُمریح

انتھاء العالقة مع إنسان عزیز أو في نھایة یوم عصیب بالتوتر والضغط، 
أو من حیرة التغلب على صعوبات الحیاة أو غیر ذلك. وكان ذْرفنا للدموع 
آنذاك وسیلة لجلب العزاء والسلوان، وتخفیف الھّم عن أرواحنا، ورفع 
مستوى ثقتنا بأنفسنا وثقتنا بُحسن طالع الخیر في أقدارنا، ورؤیتنا الھموم 
الكبیرة، التي تسببت بضیقنا، كأمور صغیرة ال تستحق كل ذلك الحزن 

 واالھتمام. والسؤال التلقائي بُعید مراجعة ھذا الكالم الواقعي:
 

 لنا ؟. وجید لماذا ھذا البكاء مفید
وسیئ ویزیدنا ھّما  وإن كان كذلك، فھل ثمة نوع آخر من البكاء غیر مفید

 وحزنا وقلقاً وخوفاً ؟.
وألن البكاء تفاعل نفسي، فإن األطباء ھم أحد أكثر من یرى ذلك التفاعل 

 اإلنساني على المرضى أو ذویھم.
وألن البكاء تفاعل نفسي، فإن األطباء أیضاً ھم أقدر الناس في البحث عن 
مالبساتھ وجوانبھ النفسیة والدماغیة، لذا لھم الحدیث عن البكاء بشكل 

 علمي دقیق، وفق ما توصلوا إلیھ من نتائج بحثیة.
 توصل الباحثون سیكولوجیا إلى أن الحصول على فوائد، نفسیة أو بدنیة

أواجتماعیة، من عملیة البكاء، یعتمد بشكل كبیر على ما الذي بعث على 
البكاء، وأین حصل ذلك، ومتى انتابت الشخص تلك النوبة المعینة من 
البكاء. ووجد الباحثون سیكولوجیا أن غالبیة األشخاص المشمولین في 

 %، وصفوا شعورھم بُعید نوبة بكائھم، بأنھ تحّسن60الدراسة، حوالي 
 في مستوى المزاج النفسي والذھني. وارتفاع

% أنھم لم یشعروا بذلك اإلحساس النفسي الجید 30ومع ذلك، ذكر حوالي  
% ذكروا خالف ذلك كلھ، حیث 10والُمریح، بُعید نوبة البكاء، إال أن 

 وصفوا إحساسھم بعد نوبة البكاء بأنھ غدا أسوأ.
وبالمراجعة األدق، وجد الباحثون أن األشخاص الُمصابین بحاالت مزمنة 
 من القلق والتوتر، ھم أقل استفادة بالبكاء وأكثر شعوراً بعدم االرتیاح بعده.

والبكاء كلمة یُقصد بھا التعبیر عن فعل ذرف الدموع تفاعالً مع حالة نفسیة 
یمر بھا اإلنسان. وما یُمیز ذرف الدموع في البكاء، عن األسباب الطبیعیة 
األخرى لخروج الدموع من الغدد الدمعیة للعین، ھو خلو البكاء من 
مھیجات تُثیر أیاً من أجزاء العین. ومعلوم أن تعرض بعض أجزاء العین 
لعناصر ُمھیجة، كالمواد الكیمیائیة أوالمیكروبات أو األجسام الغریبة، یُحفّز 

 خروج الدموع من الغدد الدمعیة للعین، وذلك كأحد وسائل حمایة العین.
لكن في حالة البكاء، تُثار الغدد الدمعیة عبر إشارات تصلھا من مراكز في 
الدماغ معنیة بالتفاعل العاطفي. وال تزال الغالبیة في األوساط العلمیة تعتقد 
بأن اإلنسان ھو الكائن الحي الوحید الذي یذرف الدموع تفاعالً مع حالة 

 عاطفیة تعتریھ، وأن الحیوانات بأنواعھا ال تملك ھذه السمة والمیزة.
وتشیر الدراسات الطبیة اإلحصائیة إلى أن معدل بكاء الرجل ھو مرة في 
كل شھر، ومعدل بكاء المرأة ھو خمس مرات على أقل تقدیر شھریاً. 
ویرتبط ارتفاع معدل بكاء المرأة بالتغیرات الھورمونیة التي تعتریھا بسبب 

 الدورة الشھریة. أي دونما عالقة مباشرة بالحزن أو االكتئاب أو الغضب.
وتشیر المصادر الطبیة إلى أن دموع البكاء، تختلف في النوعیة عن الدمع 
الذي یخرج من العین في األوقات األخرى. وبالتحلیل الكیمیائي یُالحظ 

وغیره من الھورمونات األخرى ذات  ارتفاع نسبة ھورمون بروالكتین
 العالقة بحاالت التوتر، كذلك ارتفاع نسبة البوتاسیوم والمنغنیز.

وھناك من یرى أن احتواء دموع البكاء على كمیات من عدة ھورمونات 
مرتبطة بالتوتر وغیره، ھو السبب وراء الراحة النفسیة التي یشعر المرء 
بھا بُعید انتھاء نوبة البكاء. كما أن تفاعل الجسم مع تراكم وارتفاع نسبة 

 ھورمونات التوتر ھو بالبكاء لتخلیص الجسم منھا.
واألسباب الباعثة على بكاء اإلنسان الكبیر أو الصغیر، والذكر أواألنثى، 
تتفاوت ما بین التفاعل مع إصابات باأللم في إحدى مناطق الجسم، أیاً كان 
مصدر األلم، لتصل األسباب إلى معان عاطفیة مرتبطة بالتسبب في األلم 

 النفسي أو الحزن أو الغضب أو حتى الفرح.
والحظ الباحثون أمراً مھماً، وھو أن األشخاص الذین ینالون دعماً 
اجتماعیاً، من شریك الحیاة أو أحد األقارب أو األصدقاء، خالل نوبة البكاء، 

 ھم أكثر احتماالً للشعور بالراحة والطمأنینة بُعید ذلك.
وذكر الباحثون، في حیثیات دراستھم، أن العلماء حتى الیوم لم یتوصلوا 
إلى معرفة تفاصیل واضحة حول حقیقة فوائد البكاء. وفي جانب كان 
السبب وراء عدم اتضاح الصورة ھو كیفیة إجرائھم للدراسة العلمیة حول 

 البكاء.
وأضاف الباحثون، أن ثمة عدة تحدیات معیقة للتوصل إلى دقّة في النتائج 
عند إجراء دراسات على البكاء في داخل المختبرات. ذلك أن ھؤالء 
المتطوعین للمشاركة في الدراسة بالمختبر، الذین یتم علیھم رصد البكاء 
وتأثیراتھ، ال یذكرون عادة أنھم أحّسوا بالتطھر والنقاء بُعید نوبة البكاء 
التي تحصل نتیجة للتحفیز علیھا في المختبر، كما ال یذكرون بأنھم شعروا 

 بحال أفضل.
وعلى العكس، فإن تحفیز اإلنسان على البكاء في داخل المختبر یجعلھ 
یشعر بالسوء بعید ذلك. وعلل الباحثون ذلك، الذي ظھر في دراسات البكاء 
السابقة التي تمت في المختبرات، بأن الشخص یُعایش في المختبر ظروفاً 
ُمجھدة وتتسبب لھ بالتوتر، مثل تصویر بكائھ وما یصدر عنھ آنذاك 
بكامیرات الفیدیو، ومعلوم أن المرء الطبیعي یخجل عادة من رؤیة الغیر لھ 

 وھو یبكي، ناھیك عن تسجیل ذلك لھ بالصوت والصورة.
ومثل إحساس المرء الباكي بأنھ ُمراقب من الباحثین ومن مساعدیھم، 
ومعلوم أن ھؤالء قد ال یعنیھم ذلك الشخص وقد ال یتعاطفون مع مشاعره، 
وھو ما یعلمھ الشخص الذي تُجرى علیھ التجربة البكائیة. وبالنتیجة فإن 
ھذه المشاعر النفسیة السلبیة ستتغلب في أكثر األحوال على المشاعر 

 اإلیجابیة التي قد یُخلفھا البكاء لدى اإلنسان.
المنھجي لطریقة البحث حول تأثیرات البكاء، أي إجراء  وھذا الخلل

الدراسة علیھ في المختبرات وعلى أشخاص تم تحفیز البكاء لدیھم بطریقة 
اصطناعیة، ھو في الغالب ما أدى إلى عدم توصل الباحثین إلى نتائج 
تُقارب الواقع الُمشاھد في استفادة الكثیرین من البكاء، خاصة عند توفر 
التعاطف االجتماعي معھم حال ذلك.  ومع ذلك، فإن دراسات البكاء ھذه 

التي تمت في المختبرات، قّدمت لنا نتائج الفتة للنظر ومھمة حول 
التأثیرات العضویة الفسیولوجیة للبكاء في مختلف أجھزة وأعضاء الجسم. 
ومن ذلك أن البكاء لھ تأثیر ُمھدئ وُمسكن للتنفس، ولھ أیضاً تأثیرات غیر 
ُمریحة، كزیادة نبضات القلب وزیادة إفراز العرق والتوتر. لكن ما توصلت 
الدراسات السابقة إلیھ في الجانب العضوي أن التأثیرات الُمسّكنة للبكاء 
تستمر فترة أطول من التأثیرات غیر الُمریحة. وھذا ما یُبرر لنا سبب تذكر 

 الناس الجانب الُمریح للبكاء ونسیانھم الجانب غیر الُمریح فیھ.
ومما ھو مالحظ أن المجتمعات ال تتقبل بكاء الشخص البالغ، أسوة بتقبلھا 
بكاء الطفل الصغیر. وتزداد األمور تعقیداً في بعض المجتمعات عند تفشي 

على الرجل  اعتقاد أفرادھا أن البكاء للنساء ولألطفال فقط، وتراه من العیب
 بالذات. 

إن إثارة حصول البكاء بالمشاعر العاطفیة، ھو إحدى الصفات الممیزة 
للبشر، ودموع الشخص البالغ یُمكنھا أن تكون وسیلة قویة للحصول على 
اھتمام وعطف الغیر. لكننا نجد أن الدموع مثیرة للریبة أو االزدراء 

 بخصوص الدوافع والمحفزات لدى الشخص الباكي.
فإن الدموع حینما تُذرف، یكون لھا تأثیر قوي في اآلخرین. وقویة لدرجة 
أن البكاء یُفھم على أنھ لیس فقط تعبیر عن مشاعر داخلیة، بل أیضاً كنوع 
من االتصال االجتماعي. والطریقة التي یتم بھا الحكم على الدموع، من قِبل 
اآلخرین، تتأثر بعدة عوامل لدى الباكي ولدى الشخص الذي یراه. وذلك 
مثل ما إذا كان البكاء ناتجاً عن غضب أو عن حزن. وربما األھم في تلك 
العوامل ھو تحلیل ما یقرأه الشخص الُمشاھد لدموع البالغ حینما یبكي في 

 كونھا إما حقیقیة وصادقة أو أنھا تالعب وزیف.
وقالت الباحثة إن ھناك بالطبع عدة درجات للبكاء، وتتراوح بین بكاء 

، من دون ذرف moist-eyeمحبوس ومكتوم تغرق العین فیھ بالدمع 
 دموع كثیرة للخارج، وبین بكاء بصراخ ودموع غزیرة.

 
 دموع العین .. أنواع مختلفة ومھام متعددة

تُعتبر الدموع التي تُنتجھا الغدد الدمعیة للعین، وسیلة حمایة للعین، وربما 
للجسم كلھ. وھناك ثالثة أنواع من الدموع التي یُمكن للغدد الدمعیة 

 إفرازھا، في حاالت مختلفة من حیاة اإلنسان الیومیة، وھي:
 

 ـ الدموع األساسیة
وفي اإلنسان والحیوانات الثدییة، تحتاج قرنیة العین إلى أن تبقى رطبة 
دائما، وذلك لضمان سالمتھا وحفظ تركیبھا الشفاف المھم. والقرنیة ھي 
الجزء الشفاف من مقدم العین الُمشاھدة، وتُغلف الحلقة القزحیة الملونة 
ألعین الناس بألوان مختلفة. وعملیة ترطیب القرنیة تتم عبر اإلفراز 

 .المتواصل لـالدموع األساسیة
كما أن تلك اإلفرازات الدمعیة تعمل على غسل القرنیة والملتحمة من أیة 
أجسام غریبة تعلق بھا، كالغبار وغیره. والملتحمة ھي طبقة من األنسجة 

 تُغطي الجزء األبیض من العین الُمشاھدة.
یحتوي على الماء، ومادة لیوسین اللزجة  وسائل الدموع األساسیة

وسكر الغلوكوز وعناصر  والدھون وأجسام مضادة ومادة الیسوزوم
 الیوریا والصودیوم والبوتاسیوم. وعلى سبیل المثال، تعمل مادة الیسوزوم

على مقاومة البكتیریا عبر قدرتھا على إذابة وتحلیل الغطاء الخارجي 
 ألنواع من البكتیریا.

في مكوناتھ من األمالح، كالصودیوم  ویتطابق سائل الدموع األساسیة
والبوتاسیوم وغیرھما، مع درجة ملوحة سائل بالزما الدم. والطبیعي، أن 

ساعة ما یُقارب ربع لتر. وتقل كمیة ھذه  24تُفرز الغدد الدمعیة خالل الـ
 الدموع مع التقدم في العمر أو في حال وجود بعض األمراض بالجسم.

 
 ـ دموع ردة الفعل

وھذا النوع من الدموع یتم إفرازه كردة فعل لتھییج العین بأجسام غریبة أو 
بمواد كیمیائیة ُمھیجة، مثل دخول شعرة في ما بین الجفون أو تعرض 
العین لغازات صادرة عن البصل أو غیره. كما یُمكن أن تتھیج العین 
بتعرضھا لوھج ضوء شدید أو أكل الفلفل الحار أو األطعمة الساخنة جداً أو 
أثناء عملیة القيء أو السعال الشدید. والغایة من ھذه الدموع غسل العین 

 مما ألّم بھا.
 
 ـ دموع البكاء 

وھذا النوع من الدموع یتم إفرازه نتیجة للتعرض أللم جسدي أو عاطفي أو 
نفسي، أو حتى عند الشعور بالسعادة العارمة. وغالباً ما یُصاحب عملیة 

وانقباضات في  sobbingإفراز دموع البكاء، احمرار الوجھ والنشیج 
النصف العلوي من الجسم. والنشیج ھو فعل متكرر شبیھ بالسعال ویشمل 
نوبات من التنفس المتشنج، خالل نوبة البكاء. وتصدر خاللھ أصوات 
مختلفة الحدة واالرتفاع. ومكونات الدمع الصادر خالل البكاء تختلف عن 
مكونات دمع الترطیب األساسي أو دموع ردة الفعل. ذلك أن دموع البكاء 

ھورمون الغدة جار »و «تحتوي ھورمونات بروتینیة، مثل بروالكتین
 . وعلى مادة طبیعیة مخففة لأللم تُدعى لیوسین إنكفیالین الكلویة

 ھل تذھبین مبكرا للنوم أو تستیقظین مبكرا ؟
، ىإن اإلجابة تكمن داخل خالیا الجلد، حیث أكتشف ال�ع�ل�م�اء، ل�ل�م�رة األول�

 وظیفة الساعة البیولوجیة التي یحتویھا الجلد. 
م�ت�ط�وع�ا، ح�ی�ث ت�م ت�ق�س�ی�م�ھ�م إل�ى  28لذا لجأ العلماء إلجراء بحثا علي 

فئتین : فئة معتادة على اإلستیقاظ متأخرا، واألخرى معتادة على اإلستی�ق�اظ 
المبكر، وقام العلماء بسحب عینات من الجلد من كل من الفئتین، و من أج�ل 
توضیح تنشیط الساعة البیولوجیة قاموا بإدخ�ال م�ایش�ب�ھ مص�درا ض�وئ�ی�ا 
(مصباحا بالغ الحساسیة) في الجین الذي ینظم وظیفة ھذه الساعة ویص�در 

 شعاعا ضوئیا .
أن الخالیا كانت تصدر إضاءة تتراوح ش�دت�ھ�ا حس�ب إی�ق�اع�ھ�ا ال�داخ�ل�ي،  

وكانت الخالیا التي تصدر إضاءة لفترة أطول تلك التي تنتمي للفئة المع�ت�ادة 
علي اإلسیقاظ متأخرا،  بینما الخالیا ال�ت�ي ت�ن�ت�م�ي ل�ل�ف�ئ�ة ال�م�ع�ت�ادة ع�ل�ى  
األستیقاظ مبكرا أصدرت إضاءة لفترة أقل، مما یظھر وجود إیقاعا ی�خ�ت�ل�ف 
حسب معدل وظیفة الدورة البیولوجیة . وظ�ھ�ر ج�ل�ی�ا أیض�ا أن ال�ب�اح�ث�ی�ن 
عندما ق�ام�و ب�ق�ی�اس م�ع�دل ال�ت�ع�ی�ی�ر ف�ي ال�دورة (ع�ن ط�ری�ق اس�ت�خ�دام 
مستحضرات كیمیائیة،أو بعمل تغییر في درجات الح�رارة).. اس�ت�ن�ت�ج�وا أن 
لیس لكل الخالیا نفس القدرة علي التالئم مع التغیرات، ت�م�ام�ا ك�م�ا ت�ف�اع�ل 

 متطوع بشكل مختلف لتغییرنظام التوقیت أو ألیة إضطرابات أخرى.   28ال

وتقدم الدراسة طریقا جدیدا ألكتشاف منغصات ال�ن�وم ع�الوة ع�ل�ي ت�ح�دی�د 
اإلیقاع الشخصي لكل فرد،  وھذه المعلومات قد تكون نواة للتوصل ل�ب�ع�ض 

 العالجات والتي تتوقف فاعلیتھا البیولوجیة علي توقیت تناولھا .

 ا ا د ط ا من

الحظ ھو حدث یقع للشخص ویكون خارج حدود ونطاق تصرفھ فدائماً ما یأتي ذكر الحظ عل�ى األلس�ن ف�ن�ذك�ره 
فقد اعتدنا أن نقول أو نسمع "حظي السعید حقق لي ك�ذا" أو "ل�ق�د أوق�ع�ن�ي  ،إما بامتنان أو بإلقاء اللوم علیھ

 حظي العاثر في كذا" وإلى آخره من جمل ومقوالت تشكر وتندب الحظ.
 ولكن ھل یتفق جمیع الناس على تعریف الحظ واالعتراف بھ؟

ف�ھ�ن�اك م�ن ی�ع�ده أم�را م�رت�ب�ط�ا  ،بالطبع ال فوجھات النظر واالعتقادات تختلف باختالف الثقافات حول تعریفھ
وھناك من یربطھ بتفسیرات أخرى أكثر إیماناً في اتجاھات مختلفة بحسب االتجاه اإلیم�ان�ي  ،بالفرص العشوائیة

وھن�اك م�ن ی�ع�ده ت�ل�ب�ی�ة م�ن رب ال�ك�ون  ،فقد اعتقد الرومان قدیماً أن الحظ متجسد في اإللھة فورتونا ،للفرد
 ،وآخرون یعتقدون أن الحظ مجرد "حظ" أي لیس خاصی�ة ل�ف�رد أو ش�ئ ،للشخص الذي تضرع لھ وطلب منھ

 ولكن ما اتفق علیھ الجمیع أن الحظ ال ینسب للمجھول ولكن البد وأن ینسب لشخص ما في ھذا الكون.
ویظل ھذا الشخص ینتظر وینتظر وخاللھا یرى أناساً من حولھ تتحقق مطالبھم وأمانیھم فیعلقھا على ھناك م�ن 
الناس من ینتظر أن یدق الحظ السعید على بابھ فقط بانتظاره المجرد م�ن أي س�ع�ي أو ع�م�ل ح�ظ�ھ�م الس�ع�ی�د 

 ولیس على حسن العمل أو االختیار وال یفعل شیئا لنفسھ سوى لعن الحظ.
 فتعرفي علیھا: ،ولكن اآلن ومع النصائح البسیطة القادمة یمكنك العمل على صنع حظك السعید بنفسك

 
*إذا كنِت تعملین على مشروع كبیر بعملك وتتشاركین فیھ مع فریق العمل وتشعرین باإلرھاق الشدی�د وال�ت�ع�ب 

فال تعدي ذلك ضرباً من ضروب الحظ الس�ی�ئ وال تس�م�ع�ي أوت�ن�ظ�ري لش�ك�وى  ،وبأنك غیر مستعدة للمواجھة
بل یمك�ن�ك أن ت�ح�ول�ي ب�ن�ف�س�ك  ،زمالئك وتذمرھم الذي یمكنھ أن یثیر الطاقة السلبیة من حولك ویثبط عزیمتك

النظرة السلبیة إلیجابیة فتعتبرینھا فرصتك التي البد أن تقتنصیھا حتى تتألقي فیما بینھم وت�ق�ن�ع�ي ن�ف�س�ك أن�ك 
 قادرة على التحقیق.

*كلما امتد بك ال�ع�م�ر ب�م�راح�ل�ھ ك�ل�م�ا ع�ل�ق�ت أك�ث�ر وأك�ث�ر ف�ي م�ك�ان�ك ألن ال�ت�ك�رار وال�ع�ادة ی�ق�ت�الن روح 
فبالفعل ھم یریحان اإلنسان ولكن بطریقة سلبیة فال یدعونھ یفكر أو یج�رؤ ح�ت�ى ع�ل�ى ال�ت�ف�ك�ی�ر ف�ي ،المغامرة
 التغییر.

ف�ف�ي ح�ال�ة ان�ت�ق�اد  ،*كوني واسعة الصدر واألفق وتقبلي االنتقاد بروح طیبة واستخدمیھ للعمل على التحسی�ن
رئیسك أو مدیر عملك لشئ ما قمت بھ فال یصیبك اإلحباط وتھتز ثقتك بنفسك ولكن اعتبري ن�ف�س�ك م�ح�ظ�وظ�ة 
وانظري لھذا النقد على أنھ فرصة طیبة واتتك لتحسین قدراتك ومھ�ارات�ك ح�ت�ى ت�ق�وم�ي ب�ت�ص�ح�ی�ح األخ�ط�اء 

 والعمل في المرات القادمة بشكل أفضل.
*عندما تتحقق لِك بعض المكاسب أو عندما یذكرك أحدھم بكالم طیب ابتھجي من أجل ما تحقق وما قی�ل وأث�ن�ي 
علیھ كثیراً ولكن اشعري بداخلك بالتواضع وتعلمي أن تمحي الغرور ف�ال�ت�واض�ع ھ�و ال�ط�ری�ق إلب�ق�اء ال�ن�ف�س 

 وللعلم فالمكاسب یمكنھا أن تكون أشیاء بسیطة للغایة فحینھا احتفلي وابتھجي. ،إیجابیة وسعیدة
*احرصي على عدم عقد مقارنة بین نجاحك وما یحققھ اآلخرون فأنت بھذا الشكل تقلل�ی�ن م�ن ش�أن ن�ج�اح�ات�ك 

 وما توصلت لھ بل وتجلبین النكد لنفسك.
وع�ل�ى ٍك�ل  ،*قد نتعرض لبعض المواقف ونتخذ حینھا ردود أفعال سریعة مرات بالغضب وأحیاناً أخرى بالفرح

كانت تعتریھ من ضیق أو فرح لذا احرصي على عدم اتخاذ أي قرارات سریعة من شأنھا أن تؤثر بالس�ل�ب ف�ف�ي 
جمیع الحاالت ال یدرك المرء القیمة الحقیقیة للموقف وللقرار الذي اتخذه إال بعد زوال الحالة التي على ح�ی�ات�ك 

 وقد تتطلب سنوات إلصالحھا.
 *كوني إیجابیة وسخیة مع الغیر

 ،عندما یقدم لك أحد األشخاص ھدیة تقبلیھا بابتسامة أنثویة ھادئة وجمیلة واعملي على شك�ره واالم�ت�ن�ان ل�ھ 
ویمكن للشكر أن یمتد طویالً فمثالً بمرور األیام وعند استعمالك للھدیة یمكنك االتصال بالشخص ومحادثتھ ع�ن 
أنك قد استخدمت ھدیتھ لتوك اآلن وأنھا بالفعل ذات قیمة لذا رأیت أنھ منالضروري الثناء علیھ وتوجیھ الش�ك�ر 

 لھ.
 ال تنسي تھنئة اآلخرین في مناسباتھم المختلفة وكوني سخیة في التھنئة.- 

 اء ..  م  اا من

   ا ؟
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سوف تتعرض للكثیر من األسئلة الیوم، وسوف یُطلب منك النصح ویت�ط�ل�ب ذل�ك أن 
تحافظ على السالم في موضوعات حساسة. لكن ال تدع الغرور یصیبك ن�ت�ی�ج�ة ل�ھ�ذه 
الثقة الموضوعة فیك، وإال فإنك سوف تسيء استخدام ھ�ذه الص�راح�ة ال�ت�ي ت�راھ�ا 
فیمن حولك في أغراض أنانیة. استخدم نفوذك في مساعدة اآلخرین، ف�رب�م�ا ت�ك�س�ب 

 قلب شخص آخر. 
أنت مفعم بالحیویة والنشاط البدني والذھني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ ال�ق�رار الس�ل�ی�م 
لتنفیذ مخططاتك والتقدم إلى األمام في مشروعاتك. لن یفیدك االكتفاء باألمجاد الم�اض�ی�ة 
والسلبیة! لدیك اآلن قدرة التعامل بدقة وح�ك�م�ة م�ع ج�م�ی�ع ال�م�واق�ف ال�ت�ي ت�واج�ھ�ھ�ا 

 وتتعرض لھا، فتأكد من استغاللك لھا بقدر اإلمكان! 

ستعم أجواء من االرتیاب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حالیًا صعوبة في ال�ت�خ�ل�ي ع�ن 
طریقة تفكیرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبیة التي قد تكون ن�اب�ع�ة م�ن ال�م�اض�ي. م�ع 
ذلك، حاول أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقیل ب�ل�ی�ون�ة وس�ھ�ول�ة. ق�د 

 یتأثر جسمك اذا زاد الضغط علیھ. 

یلعب القدر لعبتھ معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعھ تماًما، ل�ك�ن ال ت�ب�ال�ي 
بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغیب عنا ملذات ال�ح�ی�اة. إذن، ال ت�ن�ع�ي 
حظك وال تشعر باألسف لمصیرك: بل على العكس، كن یقظًا، ف�ال�ح�ی�اة ت�خ�ب�ئ دائ�ًم�ا 

 مفاجئات سعیدة. 

طریقك یزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ األمر، وربما ھناك ش�خ�ص ی�ح�اول 
انظر إل�ى األم�ر ك�أن�ھ ع�ق�ب�ة واخ�ت�ب�ر   –إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك. ال تیأس 

إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى األمام، أو حاول تكییف أفكارك بح�ی�ث ت�ت�م�اش�ى 
مع الظروف الحالیة. إي من الخیارین سوف یظھر ما إذا كان ھدفك واقعي ویست�ح�ق 

 عناء الوصول إلیھ. 

یبدو وكأنك تقف أمام مشكالت ال یمكن التغلب علیھا، فال تیأس! ف�ق�ط ع�ل�ی�ك ت�غ�ی�ی�ر 
منظورك لألشیاء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من ط�ل�ب ال�ن�ص�ی�ح�ة! 
حیاتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي. یجب أن تت�ع�ام�ل م�ع ال�ت�ق�ل�ب�ات غ�ی�ر 
المتوقعة بھدوء. تحتاج إلى استرخاء أكثر. خ�ذ اس�ت�راح�ة ب�ع�ی�ًدا ع�ن مس�ئ�ول�ی�ات�ك 

 واستمتع ببعض الوقت الخاص بك. اقرأ كتابًا جیًدا أو استمتع بحمام مریح. 

أنت ناجح في كل ما یخص العمل، والقرارات الھامة التي اتخذتھا أثبتت صحتھا. لك�ن 
یجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجھ دائًما عند التفك�ی�ر ف�ي ال�م�ش�روع�ات. أن�ت م�ف�ع�م 

اخرج أو اكتشف أم�اك�ن ج�دی�دة. اط�ل�ب م�ن األص�دق�اء   –بالحیویة، فاستمتع بوقتك 
وسف یؤدي ھذا إلى رفع روحك المعنویة. في المجمل، أن�ت تش�ع�ر   –االنضمام إلیك 

 بالقیادة والھدوء؛ استغل ھذا في الحفاظ على مستوى صحتك الممتاز. 

یمكنك الیوم العمل بشكل بنّاء من خالل الفریق، وھذا یعني أنك سوف تستطیع تطبیق 
أصعب األفكار الیوم. سوف تتلقى دعًما بشكل خاص من خالل العم�ل وك�ذل�ك ح�ی�ات�ك 
الشخصیة، أظھر حبك لآلخرین بھدف تقویة العالقات. قد تقاب�ل ال�ی�وم ح�ب ح�ی�ات�ك، 

 فافتح عینیك جیًدا! 

أمامك العدید من الفرص الجدیدة، ویمكنك تأسیس اتجاھات جدیدة ف�ي م�ك�ان ال�ع�م�ل. إذا أخ�ذت 
أفكار الزمالء بجدیة، سوف تتمكن من الوص�ول إل�ى ن�ت�ائ�ج خ�الق�ة م�ن ال�م�ق�ت�رح�ات ال�ك�ث�ی�رة 
والمختلفة. التغییرات واردة أیًضا في حیاتك الخاصة؛ استقبل األشخاص الجدد بت�رح�اب وس�وف 

 تالحظ إمكانیة تطویر الصداقات وھذا سوف یضیف إلى معارفك الحالیین. 

تغمرك الحیویة والنشاط ویغمرك حب االستطالع واالستكشاف، وإن كان األمر بیدك ل�ذھ�ب�ت 
في مغامرة استكشافیة. استسلم لھذا الدافع الداخلي واستقطع بعض األسابیع ل�ت�س�اف�ر ع�ب�ر 
العالم. حماسك ونشاطك الداخلي سیعطیانك القوة وقدرة التحمل الالزمین للقیام باستكشافات 
وفھم أشیاء جدیدة. ال تخجل من التقرب والتعرف على الناس وتأمل روائع الط�ب�ی�ع�ة س�وف 

 تثري ھذه التجارب والصداقات واالستكشافات الجدیدة حیاتك بشكل كبیر ولفترة طویلة. 

صحتك الجسدیة والعقلیة في أحسن أحوالھا، فال تدع اللحظة تمر دون أن تس�ع�ى وراء 
أفكارك. سوف تكسب المؤیدین الذین یشاركوك ف�ي األھ�داف وی�م�ك�ن�ھ�م ال�م�ض�ي ق�دًم�ا 
كفریق. ھكذا تستطیع العمل الیوم بطریقة جیدة وتتقدم بشكل كبیر لكي تصل في الن�ھ�ای�ة 

 إلى أھدافك. 

حالیًا أنت قلق بعض الشيء وتمیل إلى االنفعال ع�ن�دم�ا تس�ی�ر األم�ور ع�ل�ى ع�ك�س 
رغبتك، أو عندما یخالفك اآلخرون في الرأي. تحكم في نفسك، واستخدم ط�اق�ت�ك ف�ي 
شيء أكثر عقالنیة من المواجھة. لھذا السبب قد تصادف أعداء فقط وح�واج�ز أك�ث�ر 

 مما تستطیع التعامل معھ على المدى الطویل. 
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. ف��ي م��ق��الة ع��ل��ى ال��ن��ار نض��ع ال��زی��ت 1
 ونضیف البصل المقطع ونتركھ حتى یذبل.

. ثم نضیف اللحم المفروم والبھار والملح 2
والھیل والفلفل األسود ونحرك حتى تن�ض�ج 

 اللحمة تماماً.
. نھرس ال�ب�ط�اط�س، ونض�ی�ف ال�ح�ل�ی�ب 3

السائل للبطاطس مع م�ل�ع�ق�ة ص�غ�ی�رة م�ن 
 الملح.

. نضع نصف كمیة البطاطس الم�ھ�روس�ة 4
في صینیة الفرن، ثم نضیف اللحم المف�روم 

 المطبوخ مع البصل.
. ون��غ��ط��ی��ھ��ا ب��ب��اق��ي ك��م��ی��ة ال��ب��ط��اط��س 5

المھروسة، وبالقرشلة المطحونة، ونزینھ�ا 
 بحبات اللوز.

دق�ی�ق�ة ب�ال�ف�رن ح�ت�ى  15. نتركھا لم�دة 6
 تتحمر ونقدمھا ساخنة.

 رز اوزي 
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 طریقة التحضیر

ن ال�زی�ت ف�ي ق�در 1 . إلعداد الحشو: یُسخَّ
على نار متوسِّطة الحرارة، ثمَّ یُضاف فرم 
ال��ب��ص��ل، ویُ��ق��لَّ��ب ح��تَّ��ى ی��ك��ت��س��ب ال��ل��ون 
الش��فَّ��اف، ف��یُ��ض��اف ف��رم ال��ل��ح��م، م��ع 
االستم�رار ف�ي ال�ت�ق�ل�ی�ب. ویُ�ن�ث�ر ال�م�ل�ح 
��ون  ��ل وال��ك��مُّ وال��ت��واب��ل (ال��ب��ھ��ار ال��م��ش��كَّ

والقرفة والفلفل األسود)، م�ع االس�ت�م�رار 
في التقلیب. یوضع ن�وع�ا األرز، ب�ع�دھ�ا، 
نات في القدر، مع التقلیب ج�یِّ�ًدا.  مع المكوِّ
ویُصبُّ الماء. یُدع ال�خ�ل�ی�ط ی�غ�ل�ي، ح�تَّ�ى 
، تُضاف الب�ازالء إل�ى  ب السوائل. ثمَّ یتشرَّ
القدر، وتُخ�فَّ�ف ال�ح�رارة. ویُ�دع ال�خ�ل�ی�ط 

 على نار ھادئة لعشرین دقیقة.
 
. یوضع حشو األرز ف�ي ط�ب�ق ع�م�ی�ق، 2

ر إلیھ، مع ال�ت�ق�ل�ی�ب.  ویُضاف اللوز الُمحمَّ
، یُدع جانبًا حتَّى یبرد.  ثمَّ

درج�ة  170. یُحمَّى الفرن على ح�رارة 3
 مئویَّة.

. لتجھیز العجین: یُ�ف�رد ك�لُّ م�ربَّ�ع م�ن 4
ع��ج��ی��ن��ة الـ��"ب��ف ب��ی��س��ت��ري" ف��ي ط��ب��ق 

م�الع�ق ك�ب�ی�رة  3دائري، ویُضاف مقدار 
من حشو األرز إلیھ، ثم تُقفل العجین�ة م�ن 
ر قلی�ًال، ث�مَّ تُ�ن�ق�ل إل�ى  أطرافھا جیًِّدا وتكوَّ
ر العم�ل�یَّ�ة، ح�تَّ�ى ت�ن�ف�ذ  صینیَّة الخبز. تُكرَّ
ة ب�خ�ل�ی�ط  ُمربَّعات العجین. وتُدھن كلُّ ص�رَّ
ُم��ع��دٍّ م��ن ص��ف��ار ال��ب��ی��ض وال��ك��ری��م��ا 

 المخفوقین جیًِّدا. 
. تُخ�ب�ز الص�رر ف�ي ف�رن س�اخ�ن ع�ل�ى 5

درجة م�ئ�ویَّ�ة، ل�م�دة تُ�راوح  170حرارة 
دقیقة، وذلك ح�تَّ�ى ت�ك�ت�س�ب  25و 20بین 

ال��ل��ون ال��ذھ��ب��ي. وم��ن ال��ُم��م��ك��ن وض��ع 
ایة الفرن بعد مرور   15الصینیَّة تحت شوَّ

دقیقة من وقت الخبز، وذلك حتَّى تك�ت�س�ب 
 اللون الذھبي.
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 حل الشبكة السابقة
 9م�ك�ون�ة م�ن  ھذه الشب�ك�ة  

م�رب�ع�ات ك�ب�ی�رة. وك�ل م�رب��ع 
خ��ان��ات  9ك��ب��ی��ر م��ق��س��م ال��ى 

صغیرة، من شروط ھذه اللعبة 
 9ال��ى  1وض��ع االرق��ام م��ن 

ضمن الخانات بحیث ال یت�ك�رر 
الرقم في كل مربع كبیر  وف�ي 

 كل خط افقي وعمودي.    

% م�ن إس�ت�خ�دام ال�م�ی�اه ف�ي 35*ھل تعلم أن دورات المیاه تس�ت�ھ�ل�ك 
 المنازل.

*ھل تعلم أن كعكة الحظ تم اختراعھا في سان فرانسی�س�ك�و 
 بالوالیات المتحدة األمریكیة.

 ساعة في الیوم. 18*ھل تعلم أن الكواال ینام حوالي 
 م.1954*أول مطعم برجر كینج تم افتتاحھ في فلوریدا میامي في عام 

 أرجل. 6جمیع الحشرات لھا 
 *ھل تعلم أن الكرواسون اخترع في النمسا.

 كلمة. 200الببغاء الرمادي األفریقي یمكنھ أن ینطق أكثر من 
 إنش. 21*ھل تعلم أن الزرافة یمكنھا تنظیف أذنھا بإستعمال لسانھا الذي یبلغ طولھ حوالي 

 *ھل تعلم أن أسترالیا كانت تسمى نیو ھوالند.
ت�ری�ل�ی�ون ك�رة ق�دم  900*ھل تعلم أن الوادي الكبیر أو القراند كانیون یمكن أن یستوعب عدد 

 حتى یمتلئ.
 دقیقة متواصلة. 30*ھل تعلم أن ترمیش عیونك في یوم كامل، یساوي إغماضھما لمدة 

 عظمة. 26*ھل تعلم أن قدمك تحتوي على 
 % من الماء.78*متوسط دماغ اإلنسان یتكون من حوالي 

سوف تتعرض للكثیر من األسئلة الیوم، وسوف یُطلب منك النصح ویتطلب ذل�ك أن ت�ح�اف�ظ 
على السالم في موضوعات حس�اس�ة. ل�ك�ن ال ت�دع ال�غ�رور یص�ی�ب�ك ن�ت�ی�ج�ة ل�ھ�ذه ال�ث�ق�ة 
الموضوعة فیك، وإال فإنك سوف تسيء استخدام ھذه الصراحة التي تراھا فیمن حول�ك ف�ي 

  أغراض أنانیة. استخدم نفوذك في مساعدة اآلخرین، فربما تكسب قلب شخص آخر.

یسھل الوثوق في كل ما تمت تجربتھ وإثبات�ھ، ول�ك�ن ھ�ك�ذا أیًض�ا تص�دأ األش�ی�اء. 
حاول اكتشاف مداخل جدیدة لتحقیق ال�ن�ج�اح. ھ�ؤالء ال�ذی�ن ی�ح�ی�ط�ون ب�ك س�وف 
یتفاعلون بإیجابیة وسوف یعرضون المساعدة في حالة وجود بدایة ج�دی�دة. ت�ق�ب�ل 

 ھذه المساعدة بكیاسة ألنھ باستطاعتك تعلم الكثیر من خبرات اآلخرین. 

الیوم، مھاراتك التنظیمیة واالجتماعیة قویة على غیر العادة، فیجب أن تستغل ذلك 
للسیطرة عل�ى األم�ور. س�وف ت�ن�ج�ح ف�ي ال�ع�م�ل وخ�ارج�ھ، وح�ت�ى ف�ي ح�ی�ات�ك 
الشخصیة، سوف ینتج عن نظرتك الدافئة لألمور الكثیر من الفوائد. سوف ی�ق�درك 

 الناس ویعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من ھذه األمور. 

یلعب القدر لعبتھ معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعھ تماًما، لك�ن ال 
تبالي بذلك. إن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغیب ع�ن�ا م�ل�ذات ال�ح�ی�اة. 
إذن، ال تنعي حظك وال تشعر باألسف لمصیرك: بل على العك�س، ك�ن ی�ق�ظً�ا، 

 فالحیاة تخبئ دائًما مفاجئات سعیدة.

یبدو وكأنك تقف أمام مشكالت ال یمكن التغلب علیھا، فال تیأس! فقط علیك تغ�ی�ی�ر م�ن�ظ�ورك 
لألشیاء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. ال تخف من طلب الن�ص�ی�ح�ة! ح�ی�ات�ك ال�خ�اص�ة 
متقلبة بشدة في الوقت الحالي. یجب أن تتعامل مع التقلبات غیر المتوقعة بھدوء. تحتاج إل�ى 

 استرخاء أكثر. خذ استراحة بعیًدا عن مسئولیاتك واستمتع ببعض الوقت الخاص بك. 

اذا فشلت في شيء، فال تشك في قدراتك، فمن المحتمل أن ال�ظ�روف ال�خ�ارج�ی�ة 
لعبت دوًرا في ذلك. اقتصد من طاقاتك قلی�الً ودع األم�ور ت�أخ�ذ م�ج�راھ�ا. س�وف 
تتعرض لمواقف تفتح أمامك أبواب لفرص جدیدة، وفي تلك اللحظ�ة، س�ت�درك أن 

 الوقت حان وعلیك تعبئة كل قواك وجمیع طاقاتك. 

األمر یزداد صعوبة في العمل، لذلك یجب أن تقبل عروض المساعدة من زم�الئ�ك ح�ت�ى ی�ق�ل ج�ب�ل 
العمل الذي یقبع أمامك تدریجیًا إلى أن یصبح مھاًما یمكن التعامل معھا. تتسم حیاتك الخاصة ب�ع�دد 
من النزاعات. ال تدع األمر یصیبك باإلحباط، حتى وإن واجھت األسوأ الیوم. انتظر قلیالً، ألن ال�ح�ل 
 یأتي من الداخل في بعض األحیان. ال تقلل من أیة أعراض جسدیة قد تحس بھا. ابحث عن السبب. 

الیوم یمكنك تحفیز من ھم حولك، ولك�ن ال ت�ھ�م�ل اح�ت�ی�اج�ات�ك ال�خ�اص�ة ألن أھ�داف�ك اآلن 
أصبحت أوضح عن ذي قبل. أسلوبك النشط معدي لمن ھم حولك ویلحظھ اآلخرون. ال یوج�د 
سبب یمنع االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك، لكن ال تدع ھذا یتحول إلى الوضع الطبی�ع�ي. 

 أنت تشعر بالصحة في الوقت الحالي، لكن الكثیر من الحیاة الرغدة قد یؤذي صحتك. 

استعد لكل ما ھو غیر متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شریك حیاتك 
یحتفظ بشيء خاص لك، ولكن ال تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من ال�الزم، وك�ن ش�ك�وًرا 
على كل ما تتلقاه. سوف یتفاعل األصدقاء معك بإیج�اب�ی�ة، وس�وف ی�ق�درك الش�رك�اء 

 المحتملین وسوف یتأثرون بالطریقة البراقة التي تتعامل بھا. 

إذا كانت الشكوك تساورك مؤخًرا وال تستطیع الوصول إلى أیة قرارات، تستطیع اآلن 
رؤیة األشیاء في ضوء أوضح. أنت تشعر بالتوازن الكافي ال�ذي ی�م�ك�ن�ك م�ن حص�اد 
الخیر كنتیجة ألي قرار تتخذه. أنت اآلن قادر أیًضا على رؤیة المشكالت م�ن م�ن�ظ�ور 

 . مختلف وقد تجد حل وسط یقبلھ جمیع األطراف

تتمتع حالیًا بلیاقة بدنیة جیدة جًدا وإمكانیات ذھنیة حادة، ویبدو أن كل شيء تشرع في القیام 
بھ سیكون لصالحك وال شيء یقف أمامك. قـُم باستغالل وتوظیف ھذه الطاقة في البدء بالعمل 
في مشروع جدید رغبت منذ زمن في الشروع بھ؛ فھذا ھو الوقت األمثل. اع�ت�ِن ب�ك�ل ش�يء 
ضروري إلنجاح مشروعك واألھداف التي تحارب من أجلھا. یجب علیك التركیز فیما تح�اول 

 تحقیقھ. 

إذا شعرت بالغضب أو اإلنزعاج لدى سماعك صوت شخٍص یأكل أمام�ك ف�ي 
المطعم أو شخص یتنفس بصوت عاٍل بجانبك ف�ي الس�ی�ن�م�ا .. حس�ن�اً، أن�ت 
لست وحدك، فأنت واحد من العدید من األشخاص الذین ی�ع�ان�ون م�ن ش�ذوذ 

 حقیقي في الدماغ یُطلق علیھ: میسوفونیا.
المیسوفونیا ھي اضطراب ،مّما یعني أن الم�ص�اب�ی�ن ی�ع�ان�ون م�ن ك�راھ�ی�ة 
شدیدة تجاه سماع بعض األصوات كالمضغ ،النفس ،الس�ع�ال..وغ�ی�رھ�ا م�ن 
األصوات الخفیة، كصوت الكتابة على لوحة المفاتیح، وص�ری�ر ال�ق�ل�م. وق�د 

 .2001أطلق علیھا ھذا اإلسم كحالة ألول مرة عام 
على مر السنین كان العلماء یشكِّكون حول اعت�ب�ار "م�ی�س�وف�ون�ی�ا" م�رض 
طبي حقیقي، ولكن اآلن أثبتت أب�ح�اث ج�دی�دة م�ن ق�ب�ل ف�ری�ق ف�ي ج�ام�ع�ة 
نیوكاسل، أن تغییرات في الفص ال�ج�ب�ھ�ي ل�ل�دم�اغ، ق�د تش�ك�ل االس�ت�ج�اب�ة 

 العاطفیة الناجمة عن األصوات لدى األشخاص المصابین بھذه الحالة.
، أنھ�م ب�ع�د "Current Biology"وقال باحثون في تقریر نُشر في مجلة 

عمل مسح للمصابین بالمیسوفونیا وجدوا تغییرات ف�ي نش�اط ال�دم�اغ ع�ن�د 
 سماع صوت مزعج ( صوت التنفس أو األكل).

كشف تصویر للدماغ أّن االشخاص الذین ی�ع�ان�ون م�ن ھ�ذه ال�ح�ال�ة ل�دی�ھ�م 
شذوذ في آلیة السیطرة على المشاعر،مما یجعل أدمغتھم ت�ذھ�ب إل�ى أب�ع�اد 

 أخرى عند سماع صوت مزعج.
ووجد الباحثون أیضا أّن الصوت المزعج ( صوت التنفس أو األك�ل) ی�م�ك�ن 
أن یثیر استجابة فیسیول�وج�ی�ة مش�ددة، م�ع زی�ادة م�ع�دل ض�رب�ات ال�ق�ل�ب 

 والتعّرق.
للدراسة، استخدم فریق التصویر "الرنین المغناطیسي" لقیاس نشاط ال�م�خ 
ألشخاص مع وبدون میسوفونیا بینما كانوا یست�م�ع�ون إل�ى م�ج�م�وع�ة م�ن 
األصوات. صنفت األصوات إلى األصوات المحایدة (المطر، مق�ھ�ى م�زدح�م، 
غلیان الماء)، واألصوات البغیضة (بكاء طفل، شخ�ص یص�رخ) واألص�وات 
المزعجة (أصوات التنفس أو األكل). وعندما عرضوا األص�وات ال�م�زع�ج�ة 
على األشخاص المصابین بالمیسوفونیا ظھرت نتائج م�خ�ت�ل�ف�ة ل�ت�ل�ك ال�ت�ي 

 ظھرت مع الغیر مصابین.
ووصف قائد الفریق البحثي سوكبیندار ك�وم�ار أث�ر اك�ت�ش�اف�ھ�م ھ�ذا ق�ائ�ًال: 
"بالنسبة لكثیر من الناس مع المیسوفونیا، فھذا البحث سیأتي إلیھ�م ك�خ�ب�ر 
سار، فألول مرة، تمكنا من إثبات وجود اختالف في بنیة الدماغ ووظ�ی�ف�ت�ھ�ا 

 في المصابین بھ".
المصابین بالم�ی�س�وف�ون�ی�ا، لكن لألسف بالنسبة لھؤالء 
مع حل سھل لحالتھم، ك�ل فإن ھذا االكتشاف ال یأت�ي 
اآلخرین إلى التعاطف مع ما في األمر أنھ ق�د ی�دف�ع 
ف����ی����ح����اول����ون إغ����الق م����ا یش����ع����رون ب����ھ، 
 الطعام.أفواھھم وھ�م ی�ت�ن�اول�ون 

 

 :ما 
  ا  ت 

ھناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار ھامة، فتعامل معھا بتفاؤل وثق في إمكاناتك الذاتیة. 
ال تتأثر بآراء اآلخرین وال تجعلھا تحیدك عن معتقداتك وبدالً م�ن ذل�ك، اس�ت�خ�دم 
ھذه المواجھة إلیجاد ما یدعم الحجج المؤیدة لم�واق�ف�ك. ق�د ت�ك�ت�ش�ف ف�رص�ة أو 

 فرصتین لتحسین األمور.

 مشاھیر
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ال��غ��ن��اء ھ��و أول ص��ور ال��ف��ن ال��ت��ي         
ی�واج�ھ��ھ�ا ال�ط�ف��ل وھ��و ب�ی��ن ذراع��ي أم��ھ.. 
والحدیث عن أغاني المھد ھو حدیث عن األم 
من أي بقعة ك�ان�ت. وال�غ�ن�اء ل�ألط�ف�ال ع�ن�د 
الشعوب ھو الترنُّم بالكلمات الم�وزون�ة ال�ت�ي 
تص��ح��ب ع��ادةً م��داع��ب��ة ال��ط��ف��ل وم��الع��ب��ت��ھ 
وتحریكھ في ال�م�ھ�د ل�ی�ن�ام. وھ�و ج�زء م�ن 
الغناء الفولكلوري العام ال�م�ج�ھ�ول ال�ن�ش�أة، 
الذي جرى على ألسنة العامة من ال�ن�اس ف�ي 
األزمنة القدیمة. وفي معاجمنا اللغویة، ألف�اظ 
كثیرة تدّل على الحركات التي كانت تأتي ب�ھ�ا 
األم أثناء تنویم طفلھا ومالعبتھ ومضاحكتھ، 
م��ن��ھ��ا: ال��ت��ن��زی��ھ، وال��ب��أب��أة، وال��ھ��ْدَھ��دة، 
والترقیص. وأغاني األطفال ذات قیم ث�ق�اف�ی�ة 
وترب�وی�ة، وھ�ي م�ن األج�ن�اس األدب�ی�ة ف�ي 
التراث الشعبي باعت�ب�ارھ�ا ص�وت�اً ل�ھ إی�ق�اع 
ووزن ومعن�ى یس�ت�ج�ی�ب ل�م�واق�ف م�ع�ی�ن�ة. 
واألصوات الموسیقیة ھ�ي أول م�ا ی�م�ارس�ھ 

 الطفل اجتماعیاً.
 

 راسي وجعني كومي شدیھ 
  شد الغریبھ ما یمض بیھ
 یسعود كلفھ من یداویھ

  واالخو كطعي واخو مرتھ 
او تنشد بدموع الص�م�ت والص�ب�روال�ك�ب�ری�اء 
  وتناشد رضیعھا بالوفاء لھا وللقیم االنسانیة

  شعري عره ویرید شیلة
  یبني شیمتكم جلیلة

 ماغمضت العین لیلة
والجفن بیھ الملح غ�زروتس�ت�م�ر االم ب�ع�زف 

 الحان الحزن وسمفونیة االلم التي ال تنتھي:
  ما غمضت عیني بلیاك

  احضني یابني وكول عیناك
 یادرة حلیبي ومضغة ارباك

 بروحي العزیزة یمھ اشراك
ومن خالل أغاني المھد التي ترنّمھ�ا األم      

لطفل�ھ�ا، تص�ب�ح ال�م�وس�ی�ق�ى ف�ي أص�وات�ھ�ا 
المختلفة وإیقاعاتھا ال�م�ت�ن�وع�ة وم�ف�ردات�ھ�ا 
اللغ�وی�ة أول إن�ت�اج إنس�ان�ي ی�خ�ت�رق ع�ال�م 
الطفل. تبدأ ھذه األغاني، وخص�وص�اً ع�ن�دم�ا 
تساعد األم طفلھا على النوم، بكلمات بسیط�ة 
ع��ل��ى إی��ق��اع ص��وت��ي خ��اص ی��م��ّھ��د ل��ل��ن��وم، 
ویساعد األم في أدائھا حروف المّد اللیّنة ف�ي 
كلمات األغنیة. فإذا ك�ان�ت ت�ن�ق�ص ال�ك�ل�م�ات 
حروف المد المعروفة (الواو واأللف والی�اء)
، تعمد األم إلى مّد حركات اإلعراب (ال�ف�ت�ح�ة 
والكسرة والضّمة). فلیس مھّماً أن تلف�ظ األم 
الكلمات لف�ظ�اً س�ل�ی�م�اً، ول�ی�س م�ھ�م�اً ح�ف�ظ 
األغنیة، فھناك أمھات یرّددن اللحن بتمتم�ات 
تحافظ على اإلی�ق�اع الص�وت�ي. وع�رف�ت ك�ل 

 شعوب االرض : 
 ردتك تجبلني المنیھ 

 وجنازیایمھ الیھ 
 مارید غربة اتمن علیھ 
 الموت من ایدك ھدیھ 
 لتكول یولیدي شبدیھ 

 الشور شور العكل یمھ
 

وتقول بنار الحرقة والشوق والبعد وال�ف�راق 
الذي ال مفر من�ھ ح�ی�ث تش�ك�ي ال�ى ال�زم�ان 

  -والدھر الذي ال یرحم البشر: 
 ادریك یایمھ المدلل 

 من البجي ھدمي تبلل 
 المرض لكلیبي تسلل 
 ظالم یاولیدي ولونھ 

وتُنش�د أغ�ان�ي ال�م�ھ�د ع�ادة، ع�ن�د ت�ن�وی�م   
الطفل، وأثناء الحّمام، وأثناء مساعدتھ ع�ل�ى 
المشي، أو عند مالعبتھ، أو إرض�اع�ھ. وم�ن 

مسّمیات�ھ�ا ال�م�ن�اغ�اة، وال�ت�ھ�ال�ی�ل، وأغ�ان�ي 
الترقیص. وفي ما ی�أت�ي ن�م�اذج م�ن أغ�ان�ي 
األم��ھ��ات ألط��ف��ال��ھ��ن، وث��م��ة أوج��ھ تش��اب��ھ 
 واختالف بینھا وبین أغاني المھد في الغرب:

 یسعود بعد انھ وبناتي 
 شلي بعدعینك حیاتي 

 ردتك ذخر ألمي وخواتي 
 تحضر من تدني المنیھ

فالھز واالھتزاز احتفال بالطف�ل وب�ح�رك�ات�ھ   
وجمالیتھ وبراءتھ . رویسك، تصغ�ی�ر رأس�ك 
للتحبیب ولیس لالزدراء والتحقی�ر. ی�ان�م�ن�م، 
للتدلیل على الصغر والنعومة وال�م�الح�ھ الن 
النمنم اصغر انواع الخرز وھو ج�م�ی�ل ك�ذل�ك 
وزاد م�ن ج�م�ال�ی�ت�ھ الن�ھ م�خ�ض�ب وم�ط�رز 
بانواع الزینھ من الودع ال�ذي ھ�و ن�وع م�ن 
الخرز الكبیر وك�ذل�ك ال�خ�ض�رم ف�ھ�و ج�م�ی�ل 
ویحتوي على اشیاء حم�ی�ل�ة ت�ث�ی�ر ل�ل�ب�ھ�ج�ة 
وال��ف��رح والس��رور وت��ب��ع��ث ع��ل��ى ال��م��ح��ب��ة 

 والحزن ووصف الشعور بالحظ السئ:
 دللول یالولد یا ابني دللول

 یمھ عدوك علیل و ساكن الجول
 یمھ انا من اقول یمھ یموت قلبي وهللا یمھ

 یمھ یحقلي الصیر دلي
 ترى اطلق الدنیا وولي

 یمھ على ظلیمتي من دون حلي
ومن األغاني واألن�اش�ی�د م�ا ت�ت�غ�ن�ى ب�ھ األم 
بطفلھا الصغیر في مرحلة المھد وتدعو بقی�ة 
ال��ن��س��اء ل��ی��ش��ارك��ن��ھ��ا ال��ف��رح��ة واالح��ت��ف��ال 
بصغیرھا وتدعو بالوی�ل وال�ث�ب�ور ع�ل�ى م�ن 
التشاركھا والتھتم بھذا الطفل العزیز كما ف�ي 

 المقاطع التالیة :
 ھب الھوى وفتكت الباب

 ترى حسبالي یا یمھ خشت احباب
 یمھ اثاري الھوى والباب كذاب

 خویا مارید من قدرك غموس
 وهللا وال ارید من جیبك فلوس

 یمھ انا یحقلي الیصیر دلي
 ترى اطلق الدینا واولي

 یمھ على ظلیمتي من دون حلي
  

ال بّد من اإلشارة إلى أن�ھ ف�ي أغ�ان�ي ال�م�ھ�د 
التي تُسّمى كذلك الدللول لدى ال�ع�رب ق�دی�م�ا 
تند مج الن�غ�م�ات م�ع ال�ك�ل�م�ات ف�ي وظ�ی�ف�ة 
شدیدة الخصوصیة تتمثّل في مساعدة الط�ف�ل 
على النوم وھو ل�ی�س ب�األم�ر ال�ھ�یّ�ن دائ�م�ا 
فاللحن والصوت أساسیان لال�ض�ط�الع ب�ھ�ذه 
الوظی�ف�ة ال�ت�ي تش�غ�ل ب�ال األم، وال�وال�دی�ن 
ع��م��وم��ا، ف��ي ال��م��رح��ل��ة األول��ى م��ن ن��م��ّو 

إن أغاني الدللول  ال م�ث�ی�ل ل�ھ�ا ف�ي   طفلھما
تلقائیتھا وعفوی�ت�ھ�ا وف�ي س�ھ�ول�ت�ھ�ا ش�ك�ال 
ومضمونا. ھي في اآلن ذاتھ وسیلة نف�س�ی�ة، 
بمثابة مھّدئ ال نظیر لھ، وذات غایة تربوی�ة 
في توجھھا إلى الطفل، كما ھي وسیلة للتأمل 
والتفكیر بالنسب�ة إل�ى ال�ك�ب�ی�ر، إض�اف�ة إل�ى 
ك�ون��ھ��ا م��رآة ع��اكس�ة ل��ل�م��ج��ت��م�ع وقض��ای��اه 
ولعالقة األم بطفلھا  وعلى ھذا ال�ن�ح�و ل�ی�س 

األك�ث�ر   من قبیل الصدفة أن ت�ك�ون ال�دل�ل�ول
شیوعا في الثقافة الش�ع�ب�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي 
مازالت تحفظھا الذاكرة الجماعیة، وھي التي 
مطلعھا  إن التنصیص على األم واألب ل�ی�س 
من محض الصدفة، إنم�ا ھ�و إث�ب�ات ل�ھ�وی�ة 
الطفل عند دعوتھ إلى النوم، وإبالغھ ـ وھ�ذا 
ھو األھم ـ أنھما ھنا حاض�ران ق�ری�ب�ان م�ن�ھ 
یرعیانھ ویح�م�ی�ان�ھ وی�ن�ش�غ�الن ب�ھ، ب�ل إن 
شغلھما الشاغل ھو وال أحد غیره أما إذا كان 
ال بد من ذكر غیر األم واألب، فإن�ھ ع�ادة م�ا 
تذكر األشیاء والكائن�ات ال�ت�ي ت�خ�ل�ب أل�ب�اب 
الطفل في السنوات األول�ى م�ن ع�م�ره م�ث�ل 
الحیوانات األلیفة ال�ت�ي تس�ت�رع�ي ان�ت�ب�اھ�ھ، 
ولعل ذلك یعود من ناحیة إلى مشابھتھ لھ في 
ص��غ��ر ح��ج��م��ھ��ا، وم��ن ن��اح��ی��ة أخ��رى إل��ى 
استطاعتھا أن تقوم بما یعجز عنھ وما یتمنى 
القیام بھ كالجري بسرعة عجیبة (القط�ط) أو 
الطیران مثل العصافیر والطیور ال�ت�ي ت�ط�ل�ق 
أصواتا غریبة ولھا عالقة ب�ال�ن�وم وال�ی�ق�ظ�ة 

 مثل الدیك 

  ى ا اا  ا ا  ء ال
 

 
 
 

 

 سیدني     سعدي جبار مكلف /  

سعدي جبار مكلف اعداد :    

 ( اَق)  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سرمد إسحق اسطیفانھ 
 سیدني

 

 
 

بینما ك�ان ج�الس�ا ع�ل�ى ك�رس�ی�ھ 

ال���م���ت���ح���رك م���رت م���ن أم���ام���ھ 

مجموعة من الجنود الم�ل�ت�ح�ق�ی�ن 

حدیثا فسمعھم یرددون ب�ی�ت�ا م�ن 

 : الشعر
 راحت ایام الدراسة 

  وراحت أیام العمر

 راح شعري الجنت افیره 

  وھسھ زینوني صفر

 

 :  فأنشد قائال
 متأثر ألن شعرك صفر زینوه

 شكول آني وخسرت ثنین رجلیھ

  على كرسي العوق جن كاعد اعلھ النار

  بدموعي اغسل اثیابي یومیھ

 

  مأدي بالتدریبـعریفك عاقبك مَ 

 ما شایف حرب ھم ھاي جندیھ

 تخدم جم شھر تدفع بدل للجیش

 واحنا الخدمة عدنا سنین ضوئیھ

 

  ابعمر الورد وآنھ اعلھ خط الموت

 حملوني عتاد وآلھ حربیھ

 سمعوني نشید واجمل األشعار

 على خصرك نطاقك فوك بیریھ

 كالولي الوطن محتاج لألبطال

 ھد اعلھ العدو ابروح ثوریھ
 

 تالیھا النتیجة راح مني الراح

 بس كلي الوطن اشحطلي بیدیھ

 عالمرایة حزین ابنظرتك مھموم

 وانا بعیني اشوفن ما جرى بیھ

 

 كلبك منقبض مو بیدك السشوار

 انا كلبي ابرجفتھ داك جوبیھ

 وجھك مكتئب ممخلي دھن و جیل

 دھني ال عالجرح یترسلھ قوطیھ

 

 ما لحظة انطبك جفني ونسى اللي صار

 آھات األجرھا اعدال لطمیھ

  بقت حسرة علي دوست تراب الكاع

 كمت احسد عجوز البیده عوجیھ

  لو رایح شھید احسنلي من ھالحال

  اھلي عاألقل تترحم اعلیھ

لما تخرجت من مدرسة دار المعلمین وتعینت في قلعة صال�ح 
كان اول شخص صافحني قائال اتمنى ل�ك ال�م�وف�ق�ی�ة ی�ااخ�ي 
(ھو عسكر) ولكنھ ھز یدي قائال كن یاولدي بشوشا دائما مع 
التالمیذ وایاك والعنف فانھ یولد الضج�ر وی�ك�ون ال�م�ل�ل ف�ي 
الناس خاصة وان للتالمیذ اب�ائ�ھ�م ال�ذی�ن ی�ح�ب�ون�ھ�م ك�ث�ی�را 
ویحرصون على صحتھم ومعی�ش�ت�ھ�م ان�ھ�م ی�رددون ال�ق�ول 
(انما اوالدنا اكبادنا تمشي على االرض ) فشكرتھ ع�ل�ى ذل�ك 

الحق بقیت مبھوتا امام ھذه ال�ن�ص�ائ�ح ال�ذھ�ب�ی�ة  و لكني دائم
والتعلی�م وق�ل�ت ف�ي   التي تصدر عادة من كبار رجال التربیة

نفسي یظھر ان الرجل ح�ن�ك�ت�ھ ال�ت�ج�ارب ال�م�ح�ی�ط م�درس�ة 
وم�ن  تدرب المرىء وتشحذ افكاره ومن تلك الم�ق�اب�ل�ة  ثانیة

كثیرا ةعرفت انھ سیكون لي عون�ا   تلك اللحظة احببت الرجل
في الملمات اذ البد للشخص من صدمات یصادفھا او ع�ث�رات 
تعرقل سیره وتنغص علیھ عیشھ فاسترشد بارائھ واست�ان�س 

ح�ی�ث�م�ا ذھ�ب   بافكاره لذا احببت السیر معھ كثیرا ومالزم�ت�ھ
وجدني قد سبقتھ الیھ او ال�ى  ذھب الى البیت  واذا جلس فاذا

الحانوت الذي ھو في الحقیقة مجمع لمختلف الطب�ق�ات ران�ي 
ھناك ففي الحانوت تجد الشاب المھذب او الشی�خ ال�ك�ب�ی�ر او 
التاجر او العامل او العاطل وكلھم یتناظرون في مشاك�ل ھ�ذه 
الحیاة الواسعة وھو ساكن ھادى رزین فكان یقول یا اخي ان 

وان الحق مع ھذا دون ذاك   الحق مع فالن النھ كذا كذا اوكذا
وانا حائر في امري الاعرف ماذا اقول ااصبح ھذا الشاب ثقة 
یحتكمون الیھ في الملمات او طبیب یداوي الناس وینظر ف�ي 
مشاكل في الوقت نفسھ ماذا اص�ب�ح ھ�ذا الش�اب اق�اض�ی�ا ام 
تاجرا ام عامال ام ماذا ؟ الشك ان ابقى في حیرة وذھول ال�ى 
مدة من الزمن ولكن ذلك العجب یتبدد ك�ث�ی�را وال�غ�ی�وم ع�ن�د 
ھبوب الریاح العاتیة اذا عرفت ان الشخص عاص�ر م�خ�ت�ل�ف 
الطبقات من عالم مجرب لتاجر اوعامل او ج�اھ�ل ف�اكس�ب�ت�ھ 

مستنی�رة ف�م�اھ�ي اال س�اع�ات   التجارب مرونھ عقلیة وقادة
حتى ینصرف الجمع وكل راضي بقسمتھ قانع بنصیبھ فی�ات�ي 
بعدھم اناس فیامر لھم الش�اي وی�دی�ر ع�ل�ی�ھ�م الس�ك�ائ�ر الن 

فكنت اق�ول ل�ھ ض�اح�ك�ا   القھوه مقابل الحانوت على ما اعلم
یاعمي عسكر القھوة لنترك الدكان ونجلس في المقھى ف�ھ�ي 

اوسع ولكنھ یجیبني ضاحكا ی�اع�م�ي ال�ح�ان�وت رم�ز ال�ع�م�ل 
والقھوة رمز الكسل والبطالة ولكنني اجیبھ مس�رع�ا ی�اع�م�ي 
الفرق بین االثنین فیقول احب الناس واحب وج�ودھ�م واح�ب 
مناظراتھم واحب ان اراھم مترافقین مت�س�ان�دی�ن اخ�وة الن�ي 
ابغض التنافر ابغض التشاكس اب�غ�ض ك�ل ش�يء م�ن ش�ان�ھ 
یوقع سوء التفاھم بین الناس ویبعد الثق�ھ ب�ی�ن�ھ�م ف�ق�ل�ت ل�ھ 
(بارك هللا فیك وكثر م�ن ام�ث�ال�ك) ھ�ذا وی�ب�ق�ى ص�اح�ب�ن�ا اال 

ینفض الجمیع وتفض المشاكل اما البیع والشراء فھي   ریثما
من الدرجة الثانیة عنده النھ رحمھ هللا ك�ان ی�ؤث�ر مص�ل�ح�ة 
الناس على مصلحتھ لذا نالح�ض اك�ی�اس�ا وح�ب�وب�ا وم�ی�زان�ا 

لكن عاطلة عن العمل النھ الیعیرھا اھمیة   وموازین ومكاییل
 .كما یعیر لمصالح الناس

 
نسد الدكان ونصحب بعض االخوان والمعارف ف�ن�ن�ص�ب ل�ن�ا 

دجلة حیث النسیم العلیل والماء ینساب   كراسي امام شاطىء
امامنا كانسیاب الحیاة بعد ان یضرب علیھ الشجر ضال خفیفا 
بدیعا فیكون منظرا یستھوي النفوس ویاخذ بمجامع االل�ب�اب 
ولكنھ رحمھ هللا كان یجلس على االرض ل�ی�م�ت�د او ل�ی�ج�ل�س 
القرفصاء وكنا نحن االثنین ن�ت�ح�اور ف�ي ب�دائ�ع ھ�ذا ال�ك�ون 
وعظمة الخالق في كونھ وعجیب ص�ن�ع�ھ ح�ت�ى ن�ن�ت�ق�ل ال�ى 

بلسان لبق الى قصص اھمھ�ا قص�ص ال�ب�و  فكاھات مستحبھ
محمد وحروبھم مع ب�ن�ي الم ی�ت�خ�ل�ل�ھ�ا ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ع�ب�ر 

والعضات الى طرق اصالح البلدة النھ رحمة هللا ك�ان عض�وا 
في مجلس بلدیتھا فكان یقول رحمة هللا التوسع بلدتن�ا ب�دون 
جسر ثابت الن القبائل اكثرھا في الجھ�ة ال�ی�م�ن�ى م�ن دج�ل�ة 

ض�ری�ب�ة ال�ع�ب�ور   والبلدة من الجھھ الیسرى والناس تستثقل
ولو بفلسین اما الماء وتوسیع الشوارع وبناء الحدائق ف�ھ�ذه 
اصبحت من مستلزمات ال�ح�ی�اة وم�ظ�اھ�رھ�ا ف�ي ك�ل ال�م�دن 
العراقیھ فكثیرا ما ك�ان ی�ت�ض�ج�ر وال�ح�ال�ة ھ�ذه م�ن ج�م�ود 

كثیرا مارفع لوالة االمور ت�ق�ری�را ع�ن   وعدم توسعھا  بلدتھ
البلدة وكثیرا ماناقش في المجلس البلدي حول اصالح ب�ل�دت�ھ 
وكان یطلب دائما االصالح ویلح في االصالح النھ كان یتمن�ى 
ان یرى بلدتھ قضاء یلی�ق ب�ھ�ا وب�ج�م�ال م�وق�ع�ھ�ا ول�ك�ن�ھ�م 

 . اوعدوه واوعدوه وھكذا بقیت مواعید
 

وان انسى الانسى تلك المقابالت التي كان یقابل بھا ق�ائ�م�ق�ام 
القضاء قائال موالي ان بلدتنا تحتاج الى ك�ذا اص�الح او ال�ى 
العمل الفالني فكان بعض والة االم�ور ی�ل�ب�ون رغ�ب�ات�ھ ع�ن 
طیب خاطر لعلمھم ان رائده االخالص وقائده المنفعھ ال�ع�ام�ھ 
وكثیرا ما یلح على والة االم�ور ب�رب�ط ب�ع�ض ال�ن�واح�ي ف�ي 

رف�ع ال�ى   القضاء واتذكر ان احد اولئك ال�م�س�ؤل�ی�ن ال�ح�ك�ام
المقامات العالیھ تقریرا بذلك قائال ان امر البل�ده الت�ق�وم ل�ھ�ا 
قائمة اال بربط النواحي وفعال انتعش ال�ق�ض�اء ب�رب�ط ن�اح�ی�ة 
المجر الكبیر ولكنھ في اخر االیام استقال من المجلس البل�دي 
النھ كان یراه الة بید والة االمور فكان یردد ع�ل�ى مس�ام�ع�ي 
ھذه العبارة (اسمعت لونادیت حیا ولكن الحیاة ل�م�ن ت�ن�ادي) 
ھذه نبذه بسیطھ بسطتھا امام القراء وان ذاكرتي لتعجز ع�ن 
استیعاب ماثر المرحوم فھو في الحقیقھ حلو في حدیثھ ح�ل�و 
في مالبسھ حلو في مجالس�ت�ھ م�رح�ا ف�ي ك�الم�ھ وف�ك�اھ�ات�ھ 
وكثیرا ما اشاھده في المجالس جالسا كلقمر وحول�ھ ال�ن�ج�وم 
یشع نوره على اخوتھ وبھ یضیئون وكانوا یتلق�ون اح�ادی�ث�ھ 

 . مسرة وحالوة لیس فوقھا حالوة  بمسره التدانیھا
ھذه بعض ساعاتي مع اب�ا ردی�ف ول�ك�ن�ھ ذھ�ب وخ�ل�ف ف�ي 
فؤادي حسرة وفي قلبي لوعھ ففي ذم�ة هللا وال�ت�اری�خ ای�ھ�ا 

 . الراحل البطل

 م 
رد ا   

 

  بقلم المدرس عیسى باشا اغا
 سیدني

 خلك ما صرت لو ما خلیلي تصیر

 علمتك علي من االلف للیاء

 تغلط باالجابة انا اعدلك

 اخاف سنین عمري تغركك بالشوك

 سل الشوك خایف باجر یسلك

 وحدة من االثنین 

 او واحدة راح اختار

 لو كلك احبك لو احب كلك

 

ھنا الشاعرة المتألقة شھد الشمري 

تحكي عن قص�ة ح�ب ت�ج�م�ع ب�ی�ن 

حبیبین وكیف ان ال�ح�ب�ی�ب�ة ت�ف�س�ر 

وتحلل محبتھا وعش�ق�ھ�ا ل�ل�ح�ب�ی�ب 

وف��ي م��ج��م��وع��ة م��ن اب��وذی��ات 

 ..... الشاعرة شھد الشمري تقول

)1( 

 خلص عمري انصحنا واعلمھ

 وجنت احجیلھ اخباري واعلمھ

 البد ما ارى شخصھ واعلمھ

 واذك���رك ب���ال���ح���ص���ل لش���م���ری���ة

(2) 

 ابغیابك ما امیز شمس من في

 وبدونك انا ما موجود

 من في

 تعال ادخل ال كلبي وشوف

  من في

 اذا غیرك لكیت اعتب علي

)3( 

 اوھجرك یا ولف صایر بال حد

 مثل السیف الي یكص ركبة بال حد

 كلتلي انتظري انا ارجع باالحد

 اجى االحد ویمتى تعود الیھ

 

  ھواي احبك

 ھواي احبك یاشمعتي

 یاصباح هللا وفرحتي

 یانظر عیني وكحلھا

 یاتراجیي وكذلتي

 من تغازلني اعلھ نجم الحب

 اطیر واترس الدنیا بضحكتي

والص��ب��ح ل��وم��ا ض��ح��ك��ت��ك ت��ك��س��ر 

 الخاطر غرفتي

عودتني بصوت دافي وین یاعمري 

 بدلتي

 بیدي اشكیلك واترك انفاسي

 بقمیصك واخذ من الشبكھ حصتي

واب��ق��ھ ات��ان��ي واحس��ب ال��خ��ط��وه 

 الرجعتك

 ھا وصل ھا روحي فرحت 

 یعني جیت

والكاه باحساسي عروس ودخ�ل�ت�ك 

 على البیت زفتي

 زلمسة تخلي احساسي طیر

 والكھ ذرعانك شجرتي

 وانسھ كلشي واحجي كلشي

 والكھ شفتینك حنان هللا علھ شفتي

 اویلي اذا زعالن شفتك 

 بارده تبین جھنم

 من اقارنھ بحسرتي

 تدري اھواي احبك

 موت احبك

 كومھ احبك

ك��ل��ھ خ��ل تس��م��ع ص��رخ��ت��ي ان��ي 

 مجنونھ غرامك

 ویامھ فضحتني رحلتي

 اكتب اسمك وأنسھ درسي

 وكلشي مااحل بورقتي

وسولفت ل�ل�ن�اس قص�ت�ي وكش�ف�ت 

 جرح الحقیقھ

 ونزلت اعلي الخد دمعتي

 انتھ وینك .. وك انتھ وینك.. 

 جاي اخابر

 فدوه جاوب عفیھ جاوب

 یعني مات .. اي مات

 كلشي مات بداخلي بھاي الحیاة

 وخلصت الرحلھ االلیمھ

 ولفي بحضان المكابر

 واني وي الذكریات

  اي
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   ب آ او  اة

عاود منتخب الشباب لكرة القدم وحداتھ التدری�ب�ی�ة ب�ال�ع�اص�م�ة ب�غ�داد، ف�ي اط�ار 
عاماً، التي تضیّفھا الع�اص�م�ة  19تحضیراتھ للمشاركة في بطولة كأس آسیا تحت 

تش�ری�ن ال�ث�ان�ي  4تشرین األول ول�غ�ای�ة  18االندونیسیة جاكرتا خالل الفترة من 
المقبلین، السیّما بعد أن أوقعتھ القرعة في المجموعة الثانیة الى جانب من�ت�خ�ب�ات 

 الیابان حامل اللقب وتایالند وكوریا الشمالیة.
وقال عضو المالك التدریبي لمنتخب الشباب لكرة القدم مؤید جودي، في تص�ری�ح 

العباً فقط انخرطوا في تلك ال�وح�دات ال�ت�دری�ب�ی�ة م�م�ن  25خّص بھ (المدى): إن 
تمت دعوتھم من قبل المدرب قحطان جثیر في إثر االختبارات التي أج�راھ�ا ل�م�دة 
اسبوع كامل بالعاصمة بغداد وبقی�ة ال�م�ح�اف�ظ�ات ال�ج�ن�وب�ی�ة وال�وس�ط�ى وإق�ل�ی�م 
كردستان، سعیاً لبناء جیل جدید خاٍل من التزویر وفق االتفاق الذي تم مع ال�ھ�ی�ئ�ة 
التنفیذیة التحاد الكرة مؤخراً، حیث لم یضم أي العب من ال�ق�ائ�م�ة ال�ت�ي خ�اض�ت 
مباریات التصفیات التمھیدیة المؤھلة لنھ�ائ�ی�ات آس�ی�ا ال�ت�ي أق�ی�م�ت ب�ال�ع�اص�م�ة 

 القطریة الدوحة، في شھر تشرین الثاني الماضي.
وأضاف أن المدرب قحطان جثیر، وضع برنامجاً تدریبیاً جدیداً یتضمن العدید م�ن 
المعسكرات الداخلیة والخارجیة یتخللھا خوضھ العدید من المب�اری�ات ال�ت�ج�ری�ب�ی�ة 
مع منتخبات یتشابھ اسلوب لعبھا مع المنتخبات ال�م�ن�افس�ة ل�ن�ا ف�ي ال�م�ج�م�وع�ة 
الثانیة، وسیتم مناقشتھ مع لجنة المنتخبات الوطنیة في ات�ح�اد ال�ك�رة ف�ي م�وع�د 
أقصاه ال یتجاوز نھایة األسبوع الجاري، من أج�ل اق�راره وال�م�ب�اش�رة ب�ت�ن�ف�ی�ذه، 
السیّما أن الفترة الزمنیة عن موعد انطالق المنافسات ال تتجاوز الشھرین، ح�ی�ث 
نأمل أن یتم زیادة درجة االنسجام والتفاھم ومعالجة نقاط الض�ع�ف وال�خ�ل�ل ال�ت�ي 
ستظھر في المباریات الودیة من اجل معالجتھا حتى ال یتم تكرارھا في الم�ب�اری�ات 

ع�ام�اً، ال�ت�ي س�ن�واج�ھ ف�ي ال�دور األول  19الرسمیة في بطولة كأس آسیا تحت 
ونخ�ت�ت�م�ھ�ا  22تشرین األول المقبل، وكوریا الشمالیة یوم  19منتخب تایالند یوم 

 من الشھر ذاتھ، مع منتخب الیابان بطل النسخة السابقة. 25یوم 

نجح النجم األرجنتیني لیونیل میسي قائد فریق برشلونة االسباني ل�ك�رة ال�ق�دم ف�ي 
الوصول إلى اللقب رقم ثالثة وثالثین مع النادي الكتالوني خالل مسی�رت�ھ ال�ك�روی�ة 

 . 2019-2018عقب التتویج بلقب كأس السوبر اإلسباني للموسم 
وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر بعد فوزه على إشبیلیة بھدفین سجلھما ج�ی�رارد 
بیكیھ وعثمان دیمبیلي مقابل ھدف واحد أحرزه سارابیا ، على ملعب إب�ن ب�ط�وط�ة 

 في مدینة طنجة المغربیة.
وأصبح لیونیل میسي الالعب األكثر تتویجاً في تاریخ ب�رش�ل�ون�ة ، م�ت�خ�ط�ی�اً ع�دد 

ھ�دف�ا  13لقباً وسجل  32ألقاب القائد السابق للفریق أندریس إنییستا والذي یمتلك 
 مباراة . 18في 

ویمتلك میسي في خزینتھ تسعة ألقاب في الدوري اإلسباني وس�ت�ة ف�ي ك�أس م�ل�ك 
إسبانیا وثمانیة في السوبر اإلسباني وأربعة في دوري أب�ط�ال أوروب�ا وث�الث�ة ف�ي 
كأس السوبر األوروبي وكأس العالم لألندیة ثالث مرات ، وأبرزھا خالل الثالثی�ت�ی�ن 

وحصد ھذه االلقاب مع ستة مدربین وھم ك�ال  2015و 2009التاریخیتین في عامي 
من فرانك ریكارد وبیب غواردیوال وتیتو فیالنوفا وتاتا مارت�ی�ن�و ول�وی�س ان�ری�ك�ي 
وأخیراً المدرب الحالي ارنستو فالفیردي .ویعتبر ھذا اللقب األول ل�ل�ی�ون�ی�ل م�ی�س�ي 
وھو یحمل شارة القیادة بعد استالمھا عقب رحیل أن�دری�س إن�ی�ی�س�ت�ا إل�ى ال�دوري 

 الیاباني خالل فترة االنتقاالت الصیفیة الحالیة.
ومن جھة اخرى أشاد فیلیب كوتینیو، نجم برشل�ون�ة، ب�زم�ی�ل�ی�ھ ع�ث�م�ان دی�م�ب�ل�ي 
ومارك تیر شتیغن، بعد الفوز بكأس السوبر اإلسباني على حساب إشبیلیة ب�ھ�دف�ی�ن 

 مقابل واحد.
تص��ری��ح��ات ن��ق��ل��ت��ھ��ا ص��ح��ی��ف��ة "س��ب��ورت" وق���ال ك���وت���ی���ن���ی���و، ف���ي 

دیمبلي ھدفًا رائعاً ف�ي وق�ت م�ھ�م م�ن ع�م�ر الكتالونیة: "لقد سج�ل 
شتیغن دور فعال في فوزن�ا ب�ت�ص�دی�ھ ل�رك�ل�ة ال��ل��ق��اء، وك��ان ل��ت��ی��ر 
ع��ظ��ی��م".وس��ج��ل دی��ب��م��ل��ي ھ��دف االن��ت��ص��ار ال��ج��زاء، إن��ھ ح��ارس 
تصدى تیر شتیغن لركلة ج�زاء ف�ي ال�دق�ائ�ق ل��ب��رش��ل��ون��ة، ب��ی��ن��م��ا 

 المباراة، لیحرم إشبیلیة من التعادل.األخ����ی����رة م����ن 
"إنھ یوم مھم بالنسبة ل�ن�ا، ل�ق�د ح�ق�ق�ن�ا وت����اب����ع: 

ب���ال���ف���ع���ل أول أل���ق���اب���ن���ا ھ���ذا 
ال���م���وس���م".وأض���اف ال���دول���ي 
البرازیلي: "بال�ن�س�ب�ة ل�ف�ری�ق 
یتمتع ب�ع�ق�ل�ی�ة ب�رش�ل�ون�ة، 
فنحن نست�ھ�دف ال�ح�ص�ول 
على أكبر عدد م�م�ك�ن م�ن 
األل��ق��اب، وب��ال��ت��ال��ي ف��إن 
ت��ح��ق��ی��ق ل��ق��ب ف��ي ب��دای��ة 

 الموسم الجدید.

استھل النجم البرتغالي كریستیانو رونال�دو م�غ�ام�رت�ھ م�ع 
فریقھ الجدید یوفنتوس بأفضل طریقة م�ن خ�الل تس�ج�ی�ل 
الھدف األول في المباراة الودیة التي فاز بھا الفریق األول 

 .0-5لبطل إیطالیا على الفریق الردیف 
وعلى مق�رب�ة م�ن ج�ب�ال األل�ب، أق�ام ی�وف�ن�ت�وس األح�د  

مباراتھ الودیة التقلیدیة قبل بدایة الموسم، والتي ج�م�ع�ت 
بین العبي الف�ری�ق�ی�ن األول وال�ردی�ف، ف�ي ق�ری�ة ف�ی�الر 

نسمة فقط وتقع على بع�د  4100بیروسا التي یقطنھا نحو 
كلم إلى الغرب من تورینو، وتع�ت�ب�ر ب�م�ث�اب�ة "ال�م�ق�ر  40

 الصیفي" لعائلة أنییلي مالكة النادي.
عاماً)  33وكانت المباراة مناسبة للظھور األول لرونالدو (

بقمیص فریق "السیدة العجوز" الذي ان�ت�ق�ل إل�ی�ھ أفض�ل 
مرات ھذا الصیف قادماً من لایر م�دری�د  5العب في العالم 

 ملیون یورو. 100اإلسباني، في صفقة بلغت قیمتھا 

وبعدما اعتاد على المالعب الضخمة من قبی�ل س�ان�ت�ی�اغ�و 
ب�رن�اب�ی�و (لایر) وأول�د ت�راف��ورد (م�ل�ع�ب ن�ادی�ھ الس�اب��ق 
مانشستر یونایتد االنكلیزي)، بدأ رونالدو رحلتھ اإلیطالی�ة 
من میدان صغیر في قریة متواضعة، ع�ل�ى م�ل�ع�ب ف�ی�الر 
بیروسا الذي یطلق علیھ اسم ال�الع�ب اإلی�ط�ال�ي الس�اب�ق 

 غیتانیو شیریا.
وكانت البدایة أكثر من مثالیة، إذ افتتح الن�ج�م ال�ب�رت�غ�ال�ي 

دقائق على بدایة اللقاء ال�ذي ت�خ�ط�ى ف�ی�ھ  8التسجیل بعد 
عدد المتفرجین كامل عدد س�ك�ان ال�ق�ری�ة ب�ع�دم�ا اح�ت�ش�د 

 ".7حوالي خمسة آالف مشجع لمشاھدة "سي آر 
وجاء ھدف رونالدو بعد ك�رة ط�وی�ل�ة س�ی�ط�ر ع�ل�ی�ھ�ا ث�م 
سددھا بعیداً عن متناول الحارس لیوناردو لوریا، ق�ب�ل أن 
یلعب أیضاً دوراً أساسیاً في الھدف الثاني بس�ب�ب الض�غ�ط 
الذي فرضھ على ریكاردو كابیلیني الذي ح�ول ال�ك�رة ف�ي 

 ).18شباك حارسھ عن طریق الخطأ (
واستلم بعدھا األرجن�ت�ی�ن�ي ب�اول�و دی�ب�اال زم�ام ال�م�ب�ادرة 

بعد ت�م�ری�رة  31وسجل ھدفین متتالیین، األول في الدقیقة 
، 40من البرازیلي دوغالس كوستا، والثاني في ال�دق�ی�ق�ة 

لیدخل الف�ری�ق األول ال�ى اس�ت�راح�ة الش�وط�ی�ن م�ت�ق�دم�ا 
برباعی�ة ن�ظ�ی�ف�ة، ق�ب�ل أن یض�ی�ف ك�الودی�و م�ارك�ی�زی�و 

 .54الخامس في الدقیقة 
وبعدھا بدقائق وبحسب التقلید المتبع ك�ل ع�ام، اج�ت�اح�ت 
الجماھیر أرضیة الملعب لتحیة نجومھم المفضل�ی�ن ال�ذی�ن 
أَضیف الیھم ھذا الموسم نجماً كبیراً مثل رونال�دو، م�ا ق�د 
یعید للدوري اإلیطالي شیئاً من مكانتھ السابق�ة ح�ی�ن ك�ان 
قبلة ألفضل نجوم ال�ع�ال�م ق�ب�ل أن ی�ت�راج�ع دوره لص�ال�ح 

 الدوریین اإلسباني واإلنكلیزي.
ویفتتح فریق المدرب ماسیمیلیان�و ال�ی�غ�ري مش�واره ف�ي 

 الدوري المحلي السبت المقبل ضد كییفو فیرونا.

أكد اتحاد كرة القدم تأجیل منافسات ب�ط�ول�ة غ�رب 
آسیا التاسعة لكرة القدم التي كان م�ن ال�م�ق�رر أن 
تضیفھا مدینة البصرة خالل شھر تش�ری�ن ال�ث�ان�ي 
المقبل الى ما بعد إنتھاء النسخ�ة الس�اب�ع�ة عش�رة 

التي ستقام في  17من بطولة كأس األمم اآلسیویة 
 5دولة اإلمارات العربیة المتحدة بین ال�ف�ت�رة م�ن 

 .2019شباط  1كانون الثاني ولغایة 
وقال مدیر الدائرة اإلعالمیة في اتحاد الكرة مح�م�د 
خلف: إن الشركة المس�ّوق�ة ل�ب�ط�ول�ة غ�رب آس�ی�ا 
لكرة القدم وجدت أن موع�د إق�ام�ت�ھ�ا خ�الل ش�ھ�ر 
تشرین الثاني المقب�ل غ�ی�ر م�الئ�م وال ت�ح�ق�ق أي 
نجاح نظراً الستحالة وجود جھات راعیة لھا ح�ی�ث 
تم االتفاق مع اتحاد غرب آسیا على تأجیلھا الى ما 

 2019بعد انتھاء منافسات بطولة كأس أمم آس�ی�ا 
التي تضیفھا دولة اإلمارات العربیة المتحدة بمش�ارك�ة 

 من اتحاد غرب آسیا. 13منتخباً من بینھا  24
وتابع إنھ في ح�ال�ة ع�دم حص�ول الش�رك�ة ال�م�س�ّوق�ة 
لبطولة غرب آسیا على شركات راعیة لھا وبما یحق�ق 
الھدف المنشود إلقامتھا ال ی�م�ك�ن أن ت�ج�رى م�ط�ل�ق�اً 
برغم أن اتحاد الكرة أبدى رغبتھ الشدیدة في أن تكون 
مدینة البصرة مسرحاً إلقامتھا ولھ القدرة على نجاحھا 
من جمیع الجوانب استناداً على التنظ�ی�م ال�رائ�ع ال�ذي 
قام بھ لبطولة الصداقة الدول�ی�ة ال�ث�الث�ی�ة ال�ت�ي ج�رت 
بمشاركة منتخبي قطر وسوری�ا ال�ى ج�ان�ب م�ن�ت�خ�ب�ن�ا 
الوطني على ملعب (جذع النخلة) بالمدین�ة ال�ری�اض�ی�ة 
بعد رفع الحظر الجزئي عن المالعب العراقیة من ق�ب�ل 
االتحاد الدولي لكرة القدم عن مالعب م�دن أرب�ی�ل ف�ي 
إقلیم كردستان والبصرة وكربالء والسماح للمنتخ�ب�ات 
الوطنیة واالندیة العراقیة خوض مباریاتھ�ا ال�رس�م�ی�ة 
فیھا ضمن البطوالت التي ینظمھا وكذلك بطوالت الت�ي 

 یقیمھا االتحاد اآلسیوي لكرة القدم للعام الحالي.
وأوضح خلف إن منتخبنا الوطني لكرة الق�دم س�ی�ل�ع�ب 
مباراة دولیة ودیة مع شقیقھ الكویتي یوم العاش�ر م�ن 
شھر أیلول المقبل على ملع�ب ج�اب�ر الص�ب�اح ال�دول�ي 
بموجب اتفاق تم بین عبد الخالق مسعود رئیس ات�ح�اد 
الكرة وأحمد الیوسف رئی�س االت�ح�اد ال�ك�وی�ت�ي ل�ك�رة 
القدم في إطار التحضیرات الن�ھ�ائ�ی�ة ل�ن�ھ�ائ�ی�ات ك�أس 
األمم اآلسیویة المقبلة السیما بعد أن أوقع�ت�ھ ال�ق�رع�ة 
في المجموعة ال�راب�ع�ة ال�ى ج�ان�ب م�ن�ت�خ�ب�ات إی�ران 
وفیتنام والیمن حیث ستكون المباراة الثانیة للمن�ت�خ�ب 
بعد مباراة فلسطین ال�ت�ي ج�رت ع�ل�ى م�ل�ع�ب ف�ی�ص�ل 
الحسیني في مدینة رام هللا الفلسطینیة وأنتھت بثالثی�ة 
عراقیة نظیفة برغم الصعوب�ات ال�ت�ي واج�ھ�ت�ھ ھ�ن�اك 

 العباً فقط فیھا. 15بمشاركة 
وأشار الى أن اتحاده عازم عل�ى وض�ع إع�داد م�ث�ال�ي 
لمنتخبنا الوطني من خالل س�ع�ی�ھ ال�دائ�م ال�ى ت�ن�ظ�ی�م 
مباری�ات ودی�ة دول�ی�ة ل�ھ ف�ي أی�ام ال�ف�ی�ف�ا دي ال�ت�ي 

اعتمدھا االتحاد الدولي لكرة القدم في أجن�دت�ھ ألش�ھ�ر 
أیلول وتشرین األول وتش�ری�ن ال�ث�ان�ي وك�ان�ون األول 
المقبل مع منتخبات لھا ثقل كبیر على صعید القارة من 
أجل تأمین مشاركة العبیھ المحت�رف�ی�ن ف�ي ال�دوری�ات 
الخلیجیة والعربیة واآلسیویة واألوروبیة واألم�ی�رك�ی�ة 
الذین یشّكلون العمود الفقري لمنتخبنا بم�ا یس�ھ�م ف�ي 
رفع درجة الجاھزیة ال�ك�ام�ل�ة ل�ھ�م ق�ب�ل ال�دخ�ول ف�ي 
المنافسات الرسم�ی�ة ض�م�ن دور ال�م�ج�م�وع�ات ال�ت�ي 

عصر یوم  4:30نستھلھا بلقاء منتخب فیتنام بالساعة 
الثامن من شھر كانون الثاني المقبل على ملعب مدین�ة 
زاید الریاضیة بالعاصمة أب�و ظ�ب�ي ت�ع�ق�ب�ھ�ا م�ب�ارات�ھ 

عص�ر ی�وم  4:30الثانیة مع منتخب الیمن ب�الس�اع�ة 
الثاني عشر من الشھر ذاتھ على ملعب نادي الش�ارق�ة 
في إمارة الشارقة ویختمھا مباراتھ االخیرة مع منتخب 

مساء یوم السادس عشر من الش�ھ�ر  7إیران بالساعة 
نفسھ على ملعب ال مكتوم ب�ن�ادي ال�ن�ص�ر ف�ي إم�ارة 
دبي، معرباً عن أملھ بتحقیق نتیج�ة إی�ج�اب�ی�ة ت�ت�ف�وق 
على المركز الرابع الذي حق�ق�ھ ال�ع�راق ف�ي ال�ن�س�خ�ة 

ف�ي  2015االخیرة م�ن ال�ب�ط�ول�ة ال�ت�ي أق�ی�م�ت ع�ام 
 استرالیا.

واختتم خلف حدیثھ بع�دم انض�م�ام ال�ع�راق ال�ى ات�ح�اد 
جنوب غرب آسیا لكرة القدم بدلیل ع�دم ت�رش�ی�ح�ھ ألي 
منصب في مجلس إدارتھ خالل االنتخاب�ات ال�ت�ي ج�رت 
مساء أمس األول االحد لجمعیتھ العموم�ی�ة ف�ي م�دی�ن�ة 
جدة السعودیة وحصل فیھا د.عادل عزت على م�ن�ص�ب 
الرئاسة في دورتھ األولى والمالدیفي محمد شاوید نائباً 
أول للرئیس والھندي صبراتا دوتا نائب�اً ل�ل�رئ�ی�س ع�ن 
منطقة جنوب آسیا واإلماراتي عبد هللا ال�ج�ن�ی�ب�ي ن�ائ�ب�اً 
للرئیس عن منطقة غرب آسیا فیما تم المصادق�ة ع�ل�ى 
اعضاء اللجنة التنفیذیة لالتحاد وھم كال م�ن ال�ك�وی�ت�ي 
فھد الھمالن والبحریني ع�ل�ي ال�خ�ل�ی�ف�ة والس�ی�رالن�ك�ي 
أنورادي سی�ل�ف�ا وال�ن�ی�ب�ال�ي ك�ارم�ا تس�ی�ری�ن�غ ش�ی�ری�ا 

 والبنغالدیشیة محفوظة اختر .

  ّة اّا 
طا ّرب ا ت 

سّمت إدارة نادي القوة الجویة الریاضي مدرب المنتخ�ب ال�وط�ن�ي 

باسم قاسم مدرباً ل�ل�ف�ری�ق االول ل�ك�رة ال�ق�دم رس�م�ی�اً ت�ح�ض�ی�راً 

لمنافسات الموسم الكروي الجدید المقرر انطالقھ في الرابع عش�ر 

من شھر أیلول المقبل بدالً من الم�درب الس�اب�ق راض�ي ش�ن�ی�ش�ل 

الذي قّدم استقالتھ بعد الخسارة التي تلقاھا فریقھ من فریق ات�ح�اد 

 العاصمة الجزائري.

وذكر مصدر مقرب من إدارة نادي ال�ق�وة ال�ج�وی�ة ال�ری�اض�ي أن 

نائب رئیس النادي ولید الزیدي وقع عقداً رسم�ی�اً عص�ر اإلث�ن�ی�ن 

مع باسم قاسم فیما سیتم إعالن مالكھ المساعد في م�وع�د أقص�اه 

یوم الخمیس المقبل الذي سیتم فیھ تقدیمھ الى وسائل اإلع�الم ف�ي 

 مؤتمر صحفي.

وأضاف إن المدرب باسم قاسم سی�ب�دأ م�ھ�م�ت�ھ م�ع ف�ری�ق ال�ق�وة 

الجویة لكرة القدم في االول من شھر أیلول ال�م�ق�ب�ل ب�ع�د ان�ت�ھ�اء 

عقده مع اتحاد الكرة یوم الحادي والثالثین من شھر آب ال�ج�اري، 

مشیراً الى أّن االجتماع الذي أجراه صباح أمس اإلثنین مع الھیئ�ة 

التنفیذیة لالتحاد لم یسفر عن تمدید عقده ومالكھ المساعد لموع�د 

جدید ینتھي مع نھایة بطولة كأس أمم آسیا التي تضیفھا اإلمارات 

 .شباط المقبلین 1كانون الثاني ولغایة  5خالل الفترة من 

أعلن نادي الشرطة  االحد ، عن تعاقده مع قائد المنتخب ال�وط�ن�ي س�ع�د  
عبد االمیر لتمثیل الفریق في الموسم المقبل .وقال النادي عبر ص�ف�ح�ت�ھ 
الرسمیة على 'فیسبوك'، أن ' قائ�د أس�ود ال�راف�دی�ن س�ع�د ع�ب�د األم�ی�ر 

 شرطاوي' . 

طدي ا  طا ا  

خسر منتخبنا الوطني لكرة الید من نظیره البحریني بن�ت�ی�ج�ة 
) ھدفا في المباراة التي جرت على قاعة بوبكي ف�ي 24-30( 

افتتاح منافسات المجموعة الرابع�ة ال�ت�ي تض�م ال�ى ج�ان�ب�ھ 
منتخبي الھند وتایوان ضمن مسابقة كرة الید بدورة االلع�اب 

ال��ت��ي تض��ی��ف��ھ��ا ال��ع��اص��م��ة  2018االول��م��ب��ی��ة اآلس��ی��وی��ة 
 االندونیسیة جاكارتا حتى یوم الثاني من شھر أیلول المقبل

 
وفرض العبونا سیطرتھم ف�ي اغ�ل�ب ف�ت�رات الش�وط االول 
رغم قوة منافسیھم من المن�ت�خ�ب ال�ب�ح�ری�ن�ي ح�ی�ث ان�ت�ھ�ى 

) ھدفاً لكن  12-16الشوط االول من المباراة بتفوق عراقي (
المنتخب البحریني تمكن ف�ي الش�وط ال�ث�ان�ي م�ن اس�ت�ع�ادة 
توازنھ عن طریق تغییر خطة لعبھ الكثر م�ن م�رة م�ن اج�ل 

) ھ�دف�اً 8-18حسم الشوط الثاني لصالحھم بنتیج�ة ك�ب�ی�رة (
-30لتشیر لوحة التسجیل في النھایة بفوز بحریني بنتیجة (

 ) لیحتل المركز األول في ترتیب المجموعة الرابعة . 24
وسیلعب منتخبنا الوطني مباراتھ الثانیة مع منت�خ�ب ت�ای�وان 
االربعاء لحساب المجموعة الرابعة فیما س�ی�خ�ت�ت�م مش�واره 
في دور المجموعات بمواجھة المنتخب الھندي یوم الج�م�ع�ة 
المقبل حیث سیتأھل أول وثاني المجموعة الى دور الثمان�ی�ة 
من المساب�ق�ة ال�ى ج�ان�ب اول وث�ان�ي ال�م�ج�م�وع�ة االول�ى 

والثانیة والثالثة بموجب نظام الدوري المجزأ 
م�ن م��رح�ل�ة واح�دة ال��ذي وض�ع��ت�ھ ال��ل�ج�ن��ة 
المنظمة لمسابقة كرة الی�د ف�ي ال�دورة ح�ی�ث 
سیتم توزیعھا على مجموعتین ومنھا ی�ت�أھ�ل 
صاحبي المركزین االول والثاني للدور نص�ف 

 النھائي للمنافسة على المیدالیات الثالث .
 

ویتألف منتخبنا الوطن�ي ب�ك�رة ال�ی�د ال�م�درب 
ظافر عبد الص�اح�ب م�ح�م�د ویس�اع�ده ك�اظ�م 
كامل فیروز وكاظم ن�اص�ر ل�ف�ت�ة، فض�الً ع�ن 

 16اإلداري محمد جواد س�ل�م�ان ال�ى ج�ان�ب 
العباً ھم كال من محمد ع�ل�ي م�ھ�دي وأح�م�د 
مكي صالح وبدر الدین حمودي ن�اص�ر وب�الل 
حسن علوان وجاسم غصاب مح�م�د وحس�ی�ن 
علي حم�زة ورائ�د ع�ب�د زی�د ع�ل�وان وع�ل�ي 
عدنان جیاد وكرار كاظ�م ج�ب�ار وم�اج�د ع�ب�د 
ال��رض��ا ش��ع��الن وم��ح��م��د ص��اح��ب رش��ی��د 
ومصطفى محمد أحمد وم�ن�ت�ظ�ر ق�اس�م ج�ب�ر 
ومھند عادل طالب ومیثم ع�ودة ع�ب�د ال�رض�ا 

 وعلي عبد الرضا شعالن.

ط  س    وروم 

  ت اة
  م  اب 

م ر  ب  ا  

 أاف 6 ا  أ ا رق 
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لث                         الفصل الثا                                      بغداد امعةج  - االعالم كلیة-الدكتور ھادي عبدهللا العیثاوي                                             

م�ت�م�ی�زاً ع�اش�ت�ھ  1936/    7/   1كان مساء االربعاء 

مدینة بغداد حی�ث اح�ت�ش�د ال�ج�م�ھ�ور ف�ي ال�م�ق�اھ�ي 

والمحالت العامة وھم یصغون الى صوت اذاعة بغداد 

ینبعث من مذیاعاتھم بشك�ل رس�م�ي والول م�رة ف�ي 

تاریخ العراق. وبعد ف�ت�رة ت�وق�ف اس�ت�أن�ف�ت االذاع�ة 

/   1/    28العراقیة عملھا ی�وم ال�خ�م�ی�س ال�م�ص�ادف 

في تمام الس�اع�ة الس�ادس�ة وال�ن�ص�ف مس�اء  1937

وكانت االذاعة تتعرض الى التوقف مما دفع م�دی�ری�ة 

الدعایة وال�ن�ش�ر ال�ع�ام�ة ال�ى اص�دار ب�ی�ان ی�ك�ش�ف 

 االسباب جاء فیھ.

((ان الحكومة لم تأل جھدا ف�ي ج�ع�ل االذاع�ة ع�ام�ة 

شاملة یسمعھا الجمھور في كافة انحاء الممل�ك�ة ب�ی�د 

انھ لیس لدیھا من االجھزة ما یحقق ھذا الغ�رض ف�ي 

الوقت الحاضر اذ ان جھاز االذاعة ال�م�س�ت�ع�م�ل االن 

ضعیف القوة الیكفي للبث ف�ي س�ائ�ر ان�ح�اء ال�ع�راق 

على الوجھ المطلوب. ان الحكومة مھت�م�ة ب�ت�ح�س�ی�ن 

االذاعة وقد رصدت المبالغ الالزمة لذلك وھ�ی�أت ف�ي 

نفس الوقت ما یلزم من التصامیم وغ�ی�رھ�ا ل�ت�ش�ی�ی�د 

المحطة الكبی�رة واذا م�ا ت�م ذل�ك فس�ت�ك�ون االذاع�ة 

واضحة مفھومة لیس في داخل ال�ق�ط�ر ف�ق�ط ب�ل ف�ي 

خارجھ ایضا واضافة الى ذلك ف�ان ال�ع�م�ل ج�ار االن 

 الصالح آلة البث المحلیة)).

ال�وث�ی�ق�ة  ان االذاع�ة  -ونرى من خالل ھذا ال�ب�ی�ان 

باتت على درجة كبیرة من االھمیة ف�ي ح�ی�اة ال�ن�اس 

مما ی�وج�ب اص�دار ب�ی�ان ی�وض�ح اس�ب�اب ال�ع�ط�الت 

ویحمل في طیاتھ دعایة ل�ل�ح�ك�وم�ة ب�ان�ھ�ا ت�ب�ذل ك�ل 

الجھود التي من شأنھا توفیر الراحة والمتع�ة الب�ن�اء 

الشعب ویعكس البی�ان ض�ع�ف االج�ھ�زة ال�ت�ي ك�ان�ت 

تمتلكھا االذاعة مما یعني ضع�ف وت�واض�ع ام�ك�ان�ات 

الدولة ویظھر البیان تواضع المب�ال�غ ال�ت�ي رص�دت�ھ�ا 

الحكومة لالذاعة وعملھا مما اضطرھ�ا ال�ى االع�الن 

عن زیادة ت�ل�ك االرص�دة. وظ�ل�ت م�ح�اوالت اص�الح 

االذاعة مستمرة على اكثر من صعی�د ح�ی�ن اض�ی�ف�ت 

ب�ع�ض ال�م�ب�ان�ي ال�ی�ھ�ا وازاء االھ�ت�م�ام  1947عام 

االداري تم االلتف�ات ال�ى ال�م�ن�اھ�ج ف�ك�ان�ت ال�خ�ط�وة 

االولى تشكیل لجنة فحص االحادیث وال�م�ن�اھ�ج ال�ت�ي 

تبث عبر االذاعة ووجھت دعوة الى جمیع المف�ك�ری�ن 

واالدباء واھ�ل ال�ع�ل�م ل�رف�د االذاع�ة ب�م�ا ی�رف�ع م�ن 

مستوى المادة من خالل تناول جملة م�ن ال�م�واض�ی�ع 

اھمھا (مكافحة االمی�ة وال�ج�ھ�ل وم�ع�ال�ج�ة الش�ؤون 

الص��ح��ی��ة وم��ع��ال��ج��ة ش��ؤون ال��زراع��ة والص��ن��اع��ة 

والتجارة وبحث مشاكل االس�رة وال�ت�ج�رب�ة ال�م�دن�ی�ة 

وارشاد رواد المقاھي الى كیفیة قضاء اوقات ال�ف�راغ 

وشؤون الم�وظ�ف�ی�ن وش�ؤون ال�ط�ل�ب�ة وال�م�واض�ی�ع 

الدینیة الرام�ی�ة ال�ى ت�ن�م�ی�ة وج�دان ال�ف�رد وال�ع�م�ل 

 والعمال واالدب الواقعي والبحوث الفنیة. 

وبالرغم من الخطوات التي قطعھا العم�ل االذاع�ي اال 

ان صفة الضعف ظلت من بین سمات ھذا العمل حت�ى 

بعد ان انبثقت اذاعات جدیدة ف�ي الس�ن�وات ال�الح�ق�ة 

وصدرت الكثیر من التشریعات فبالرغم من الخط�وات 

الفنیة المتقدمة نسبیا التي خطتھ�ا االذاع�ة ب�ع�د ع�ام 

حیث افتتح المجمع االذاعي والتلف�زی�ون�ي ف�ي  1980

المؤسسة العامة لالذاعة والتلفزیون ف�ي ب�غ�داد ب�م�ا 

یحتویھ من استودیوھات ومكتبات ص�وت�ی�ة اذ ك�ان�ت 

الدولة في المقام االول تطم�ح ال�ى م�واج�ھ�ة ال�ح�رب 

 –االعالم�ی�ة ب�ع�د ت�ف�ج�ر ب�رك�ان ال�ح�رب ال�ع�راق�ی�ة 

) 1988  –  1980االیراینة على مدى ثماني سنوات (

وقد انجزت في ھذه الف�ت�رة مش�اری�ع م�ح�ط�ات ال�ب�ث 

االذاعي او معیدات البث في منطاق كثیرة من ال�ق�ط�ر 

اال ان الحال لم یتغیر كثیرا على المست�وی�ی�ن ال�ت�ق�ن�ي 

والبرامجي قیاسا لما وص�ل ال�ی�ھ ال�ع�ال�م ف�ي م�ی�دان 

 العمل االذاعي.

كانت المادة الریاضیة مبكرة نسبیا  ف�ي ال�دخ�ول ال�ى 

منھاجھا كما یروي االذاعي المعروف حس�ی�ن ح�اف�ظ 

الذي قال (ان  ) 1( نقال عن المرحوم عبد الرزاق نعمان

المرحوم اكرم فھمي وكان اب�رز ش�خ�ص�ی�ة ری�اض�ی�ة 

آنذاك قال لي یا عبد ال�رزاق ان ال�م�ل�ك غ�ازي ی�ری�د 

برنامجا ریاضی�ا ف�ي االذاع�ة وان�ت ت�ت�م�ت�ع بص�وت 

جمیل فارجوك ان تذھب الى االذاع�ة ف�ي الص�ال�ح�ی�ة 

 -الحدیث لعبد الرزاق نعم�ان   –لتقدیم البرنامج فقلت 

دب�ر … وماذا یعني برنامج في االذاعة قال ال علم لي 

امرك فوقعت في حرج اال انني كتبت م�وض�وع�ا ع�ن 

المصارعة وانواعھا واالعداد البدني وكان ذل�ك ع�ام 

وكانت البرامج تقرأ حیة على الھواء مب�اش�رة  1937

فقرأت الح�دی�ث ول�ق�ي اس�ت�ح�س�ان�اً وت�ل�ك قص�ة اول 

 برنامج ریاضي عبر اذاعة العراق).

واستمر عبدال�رزاق ن�ع�م�ان ف�ي ع�م�ل�ھ ف�ي االع�الم 

الریاضي االذاعي وق�د وص�ف�ھ االع�الم�ي ال�م�ع�روف 

حافظ القباني في مقال كتبھ في جریدة الشعلة ، الع�دد 

 : )1(جاء فیھ 1954لسنة  53

{لم تكن االذاعة في الماضي تھتم ب�ال�ری�اض�ة م�ث�ل�م�ا 

تھتم بھا الیوم ، فقد ك�ان�ت ال�ری�اض�ة م�وج�ودة ق�ب�ل 

ظھور المدارس في بغداد، وتعتمد في ج�م�اھ�ی�ری�ت�ھ�ا 

على المراكز الشعبیة للریاضة في المحالت البغ�دادی�ة 

القدیمة وھي منتشرة على شكل "زورخانة" اذ ھ�ي 

موزعة في المناطق العدیدة على صغر بغداد القدیمة. 

وك��ان ع��دد ھ��ذه "ال��زورخ��ان��ات" ی��زی��د ف��ي فص��ل 

الصیف، حیث یقوم ھواة المصارعةبتنسی�ق س�اح�ات 

المصارعةعلى الشواطيء ال�رم�ل�ی�ةل�ن�ھ�ر دج�ل�ة ف�ي 

محالتالمربعة والس�ی�د س�ل�ط�ان ع�ل�ي وال�ع�ّم�اروب�اب 

السیف في الكرخ والعطیفیة والمجیدیة واالعظمی�ة ، 

وكانت ھذه "الزورخانات" اقب ماتكون ال�ى م�ع�اھ�د 

ریاضیة لتدریس المصارعة وال�ت�دری�ب ع�ل�ی�ھ�ا ق�ب�ل 

 تأسیس "االذاعة العراقیة" .

وقد ظھر في برنامج االذاعة في تاریخ مبك�ر ت�ق�ری�ب�اً 

برنامج "الریاضة في اسبوع"  واستقر تقدی�م�ھ م�ن 

قبل عبدالرزاق نعمان، ومن الصدف ان تخرج منطقة 

االعظمیة عدداً من الریاضیین، منھم الریاض�ي ال�ذي 

یمارس ریاضتھ الخاصة كالمصارعة ام�ث�ال ع�وس�ي 

االعظمي، والكمال الجسماني واساتذة ال�ری�اض�ة م�ن 

المدرسین وفي مقدم�ت�ھ�م ال�م�الك�م ح�ف�ظ�ي ع�زی�ز ، 

واستاذ الساحة والم�ی�دان م�ج�ی�د الس�ام�رائ�ي، واب�ن 

االع��ظ��م��ی��ة م��ؤی��د ال��ب��دري ، وھ��و آخ��ر اس��ت��اذ م��ن 

االعظمیة واكب ریاضة كرة القدم والتعلیق علیھا. اال 

ان عبدالرزاق نعمان ، وھو اعظمي كما قل�ن�ا، واك�ب 

تقدیم برنامج "الریاضة في اسبوع" لسنوات ع�دی�دة 

 عبر االذاعة .

 

وكثیراً ماساھم إسماعیل محمد (وھو ریاضي كرخي) 

في تقدیم التعلیق الریاضي في وصف م�ب�اری�ات ك�رة 

القدم . والنعتقد ان ھناك معلقاً ری�اض�ی�اً اس�ت�ط�اع ان 

یصل الى النجاح الذي حققھ اسماعیل محمد ف�ي ھ�ذا 

 المیدان، ال في العراق، وال في الوطن العربي ..

ونعود الى عبد الرزاق نعم�ان ف�ن�ق�ول : ھ�ذا ال�رج�ل 

الذي تحدث عن ال�ری�اض�ة وال�ح�رك�ة ال�ری�اض�ی�ة ق�د 

یتصوره بعظھم عمالقاً ضخم الجسم مفتول الع�ظ�ل .. 

والحقیقة انھ لیس كذلك ، فھو شاب ض�ع�ی�ف ال�ب�ن�ی�ة 

یھتم باناقتھ و"ھندامھ". لیس طویالً ولیس قصی�راً.. 

بل ھو وسط بین القصر وال�ط�ول ، اذا ت�ح�دث م�ع�ك 

خاطبك برقة وبصوت التكاد تسمعھ ، وھو یھتم كثیراً 

باختیار االلفاظ التي یتحدث بھا ، ولو لم یك�ن اس�ت�اذاً 

 .)1(للریاضة لكانت اصلح لھ ھي "رسام"}

ومن ثم توالت البرامج الریاضیة التي یمكن ان یطل�ق 

علیھا احادی�ث ری�اض�ی�ة اذ ان�ھ�ا ك�ان�ت ت�ف�ت�ق�ر ال�ى 

التبویب وان كانت تتخل�ل�ھ�ا ب�ع�ض االخ�ب�ار اذ ت�ذاع 

احیانا نت�ائ�ج الس�ب�اق�ات ال�م�درس�ی�ة ك�م�ا حص�ل ف�ي 

(1939سباقات الساحة والمیدان (العاب القوى) عام 

2(. 

وفضال على عدم تبویب تلك البرامج فان بثھا لم یك�ن 

یجرى في اوقات م�ن�ت�ظ�م�ة وق�د ت�وال�ى ع�ل�ى اع�داد 

وتقدیم تلك البرامج مجید محمد الس�ام�رائ�ي وح�م�زة 

 مسلم والدكتور سامي الصفار.

ومن البرامج المتمیزة في م�ط�ل�ع ال�خ�م�س�ی�ن�ات م�ن 

القرن العشرین في االذاعة العراقیة برنامج (ری�اض�ة 

الصباح) من اعداد وتقدیم عباس حس�ون ال�ذي ك�ان 

یرافقھ عازفا على البیانو الف�ن�ان ع�ز ال�دی�ن ص�دق�ي 

وكان البرنام�ج ی�ت�ض�م�ن م�ج�م�وع�ة م�ن ال�ت�م�اری�ن 

الریاضیة الصباحیة واستمر ھذا البرنامج لم�ا ی�ق�رب 

 من السنة ثم توقف.

نقلة في الریاضة ع�ب�ر االذاع�ة اذ  1954وشھد عام 

نقلت اول مباراة مباشرة من ملعب الكشافة في ب�غ�داد 

وكانت المباراة بین فریقي منتخب ال�ج�ی�ش ال�ع�راق�ي 

ومنتخب الجیش المصري وكان النقل بصوت المع�ل�ق 

 .)1(اسماعیل محمد

بدأت بوادر التخطی�ط ت�ظ�ھ�ر ف�ي  1960وبحلول عام 

ما یتعلق بالبرامج ال�ری�اض�ی�ة ف�ت�م ت�ث�ب�ی�ت ب�رن�ام�ج 

(الریاضة في اسبوع) في الدورة االذاعیة وكان ی�ذاع 

عصر كل یوم جمعة وھو من اع�داد وت�ق�دی�م حس�ی�ن 

) دق�ی�ق�ة وك�ان اول ب�رن�ام�ج 15حافظ ومدة الحلقة (

مبوب من حیث ترتیب فقراتھ اذ یبدأ بكلمة توجی�ھ�ی�ة 

تعنى باھمیة العمل الریاضي ث�م االن�ت�ق�ال ال�ى ف�ق�رة 

مجموعة من االخبار المحلیة والعالمیة ثم فقرة حوار 

مع اداري او العب او حكم وفي البرنامج ایضا ك�ان�ت 

فقرة تجیب عن اسئلة المس�ت�م�ع�ی�ن وظ�ل ال�ب�رن�ام�ج 

الى ع�ال�م  1969یحمل ھذا االسم حتى تم تغییره عام 

الریاضة وب�دأ یش�ارك ف�ي االع�داد ال�دك�ت�ور س�ام�ي 

الصفار فترة ست�ة اش�ھ�ر ت�ق�ری�ب�ا وف�ي م�ط�ل�ع ع�ام 

تولى ماجد عبد ال�ح�ق وس�ع�د م�ح�م�د ع�ب�اس  1985

اعداد وتقدیم ب�رن�ام�ج (ع�ال�م ال�ری�اض�ة) ح�ت�ى ع�ام 

اذ انیط بالصحف�ي ع�ل�ي ری�اح واص�ب�ح ی�ذاع  1993

 على مدى ساعة محافظا على موعده كل یوم جمعة.

 1998وبعد انسحاب علي ریاح م�ن ال�ب�رن�ام�ج ع�ام 

انیط بكل من محمود السعدي ومح�م�د ن�ج�م ال�زب�ی�دي 

الذي استمر مع البرنامج بعد انسحاب السعدي وك�ان 

الزبیدي یعد ویقدم برنامج (ذكریات ری�اض�ی�ة) ال�ذي 

وكان یتناول سیر الریاضین الق�دام�ى  1996بدأه عام 

في اطار مشروع لالذاعة یھدف الى ارش�ف�ة مس�ی�رة 

ریاضیي العراق القدامى صوتیا اال ان البرنامج ال�غ�ي 

 لخروجھ عن الھدف المرسوم لھ.

 

وكانت في اذاعة بغداد برامج اخرى تمیزت ب�ال�ن�ج�اح 

ابرزھا عراقنا الریاضي من اعداد وتقدیم عل�ي ری�اح 

) وكان یتأرجح ب�ی�ن نص�ف س�اع�ة 1998  –  1984(

وساعة اسبوعیا وقد تمیز بالنقالت السریعة وال�م�ادة 

 1992المنوعة. (والموجز الریاضي) الذي ب�دأ ع�ام 

وھو برنامج یومي مدتھ خمس دقائق اطلقھ االذاع�ي 

المعروف مھند االنصاري وك�ان ی�ق�دم�ھ ع�ل�ي ری�اح 

ولنفس المقدم ظھ�ر ب�رن�ام�ج (ن�ادي ال�ری�اض�ة ب�ی�ن 

 ).1995 – 1993عامي (

وفضال على ھذه البرامج ال�ت�ي ك�ان�ت ت�ذاع مس�ج�ل�ة 

باستثناء الموجز الریاضي واحیانا عراقن�ا ال�ری�اض�ي 

فان برامج اخرى كانت تظھر وتختف�ي م�ث�ل (رس�ال�ة 

الدوري) و ( في اروقة االندیة واالتحادات) و (جول�ة 

المیكرفون الریاضي) وفي اذاع�ة ص�وت ال�ج�م�اھ�ی�ر 

اس�ت�ح�دث�ت م�ن�ذ  1970/    5/    1التي بدأت بثھا في  

انطالقتھا برنامجا ریاض�ی�ا ك�ل�ف ب�اع�داده وت�ق�دی�م�ھ 

المعلق طارق حسن وواصل تقدیمھ حتى الث�م�ان�ی�ن�ات 

حیث تولى مھمة اعداده وتق�دی�م�ھ م�ح�م�ود الس�ع�دي 

ت�وق�ف�ت االذاع�ة ث�م  1991وبعد حرب الخلیج الثانیة 

اعیدت تحت اسم (البرنامج ال�ث�ان�ي) ل�ی�ع�ود م�ح�م�ود 

ثم عین ع�ل�ي ری�اح  1994السعدي معدا ومقدما عام 

رئیسا للقسم الریاضي ف�ي االذاع�ة ث�م انس�ح�ب م�ن 

العمل حیث ظل العمل متذبذبا بین عدد من الم�ق�دم�ی�ن 

منھ�م حس�ن ص�اح�ب وف�اض�ل ع�ب�اس وع�ل�ي ل�ف�ت�ھ 

 والدكتور علي الھاشمي.

 1993اما اذاعة الشباب الت�ي ب�دأت م�ن�ت�ص�ف ع�ام 

فانھا كانت تولي الریاضة حیزا جیدا ب�دأه الش�ق�ی�ق�ان 

ماجد وحیدر عبد الحق اال ان برامجھا كانت تنق�ص�ھ�ا 

صفة االستمراریة لعدم وجود اھل الخبرة بین معدیھا 

او مقدمیھا مما جعلھا بعیدة عن االستقرار وقد ع�م�ل 

في برامجھا على فترات متفاوت�ة ش�ب�اب م�ث�ل ھ�ی�ث�م 

 خلیل وزیاد طارق وقیصر مھدي وھیثم عبد الرضا.

 

ان الریاضة في االذاعات العراقیة ومن خالل مت�اب�ع�ة 

 مسیرتھا التاریخیة اتسمت بالسمات االتیة :

. ان البدایة في االعالم الریاضي االذاع�ي ل�م ت�ك�ن  1

ولیدة الت�خ�ط�ی�ط وت�ك�اد ان ت�ك�ون ھ�ذه الس�م�ة ھ�ي 

 السائدة على مدى السنین.

 

. لم تكن البرامج الریاضیة تناط دائما باالعالم�ی�ی�ن  2

اذ كان ھناك من یتولى امرھا وھو ب�ع�ی�د ع�ن م�ھ�ن�ة 

االعالم مما جعلھا غیر مستقرة سواء في أوقات�ھ�ا ام 

 تبویب مادتھا.

 

. غی�اب ع�دد م�ن ال�ب�رام�ج ب�ع�د وق�ت ق�ل�ی�ل م�ن  3

انطالقھا یعكس عدم اھتمام المسؤول�ی�ن ف�ي االذاع�ة 

 بالمادة الریاضیة.

. اض�ط�رار ب�ع�ض االع�الم�ی�ی�ن ال�م�ت�م�ی�زی�ن ال�ى  4

االنسحاب ثم العودة واالنسحاب مرة اخرى من العمل 

یشیر ال�ى ع�دم ص�ف�اء االج�واء ال�م�ھ�ن�ی�ة وم�ن ث�م 

االنعكاس على واق�ع ال�ع�م�ل االع�الم�ي االذاع�ي ف�ي 

 میدان الریاضیة.

 

. عدم ال�ت�وس�ع ف�ي خ�ارط�ة ال�ب�رام�ج ال�ری�اض�ی�ة  5

بالرغم من العمر الطویل الذاعة بغداد ی�ظ�ھ�ر ض�ع�ف 

التخطیط وع�دم ال�ق�درة ع�ل�ى اس�ت�ق�ط�اب ال�ع�ن�اص�ر 

 الكفوءة للعمل في ھذا المجال.

 

. فقر المادة الریاضیة االذاعی�ة یش�ی�ر ال�ى غ�ی�اب  6

المالك الفني المتمیز القادر على دعم المعد وال�م�ق�دم 

 النتاج برنامج ریاضي متمیز.

 

. ندرة البرامج الریاضیة المباشرة وان ك�ان ال�ب�ث  7

المباشر في السنوات االولى اضطراریا لطبیع�ة ع�م�ل 

االذاعة في تلك السنوات اال انھا في السنوات الالحقة 

لم تكن ھناك برامج ری�اض�ی�ة م�ب�اش�رة ب�ال�رغ�م م�ن 

القدرة على انتاج مثل ھذه البرامج فنیا كم�ا ف�ي دول 

 اخرى.

 

. كما ان غیاب البرامج ال�م�ب�اش�رة ی�ع�ك�س ض�ی�ق  8

ھامش الحریة الممنوحة لل�م�ع�د وال�م�ق�دم ف�ي ان�ت�اج 

برنامج ینفتح على ال�ج�م�ھ�ور وی�ت�ب�ادل اآلراء ع�ل�ى 

الھواء مباشرة اذ كان ھامش الح�ری�ة ك�م�ا نس�ت�ن�ت�ج 

 .)1(محدودا جدا
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