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كلمة العدد

ــة،  ــاء األمــة العراقي ــى المواطنيــن مــن أبن ال
ومنظماتهــا  واتحاداتهــا  ونقابتهــا  مثقفيهــا 
وفواعلهــا بــكل صنوفهــم: هــا نحــن اليــوم 
نعلــن انبثــاق مظلــة قــوى التغييــر الديمقراطيــة 
لتنســيق المواقــف وبنــاء البديــل السياســي عــن  
كل قــوى الظــالم والفســاد واإلرهــاب والســالح 
لــكل  برامــج  لتهيئــة  وســننطلق  السياســي، 
المجــاالت السياســية والمجتمعيــة واالقتصاديــة 
والرياضيــة  والتعليميــة  والبيئــة  واألمنيــة 
وســنكون  والخدماتيــة،  والثقافيــة  والفنيــة 
بحاجــة كفــاءات هــذا الوطــن وخبراته وأســاتذة 
الجامعــات والمثقفيــن واألدبــاء والمتخصصيــن 
فــي كل المجــاالت، نســمع مالحظاتهــم ونقدهــم 
ونضغــط  نتبناهــا  وبرامجهــم،  ومقترحاتهــم 
ــة  مــن أجــل تحقيقهــا بــكل الســبل الديموقراطي
ــكل  ــا ب ــوا علين ــال تبخل ــة، ف والسياســية الوطني
مــا لديكــم مــن فاضــات تنعــش الوطــن الظمــآن 

ــة..  ــه القادم ــي قدرات وتنم
ــم  ــم الدع ــل منك ــًا نأم ــون جميع ــا العراقي إيه
وتقديــم  البنــاء،  الهــادف  والنقــد  واإلســناد 
المشــورة والنصــح والتصحيــح أذا انحــرف 

المســار بــدون قصــد.
الــى شــباب الحركــة االحتجاجيــة وشــباب 
فــي  االحتجــاج  وشــباب  تشــرين  ثــورة 
إقليــم كردســتان العــراق والرافضيــن لنهــج 
المحاصصــة والطائفيــة والمناطقيــة مــن كل 
ــكل الوســائل الســلمية  ــي، ب مــدن الوطــن الغال
والديموقراطيــة…  نحــن انبثــاق منكــم وفيكــم 
أجــل  مــن  جميعــًا،  مصالحنــا  أجــل  ومــن 
األمــة العراقيــة وطموحاتهــا، مــن أجــل أن 
ــل  ــراق مخرجــًا سياســيًا واحــدًا يمث ــون للع يك
ــل  ــن أج ــة، م ــم العظيم ــه بتنوعاته كل مواطني
أن تكــون المواطنــة معرفــًا أوحــدًا بيــن كل 

ــة  ــة جامع ــة وطني ــل هوي ــن أج ــن، م العراقيي
ــن  ــا، م ــامية عليه ــة وس ــا الفرعي ــكل هوياتن ل
ــة،  ــال القادم ــتقبل األجي ــا و مس ــل حاضرن أج
بــأدوات  وتقويمنــا  دعمنــا  فــي  ســاهموا 
االحتجــاج الســلمية وبــكل معــان النقــد الهــادف 
والرفــض  التصحيــح  وســائل  بــكل  البنــاء، 

للخطــأ.
ــع  ــات المجتم ــة ومنظم ــا الوطني ــى نقاباتن ال
بالدعــم  مهمتكــم  هــذه  واالتحــادات  المدنــي 
قــوى  ورفــد  الكــوادر  وتدريــب  واإلســناد 
الســتمرار  النجــاح  مســببات  بــكل  التغييــر 
الحيــاة المدنيــة ودولــة المؤسســات وســيادة 
هــذه  علــى  الحفــاظ  أجــل  ومــن  القانــون، 
وتنضيــج  والنقابــات  والمنظمــات  الكيانــات 
ــي  ــا ه ــة، فه ــل الدول ــن قب ــا م ــا ودعمه عمله
قــوى التغييــر بــكل مكوناتهــا منطلقــة مــن 

ونجاحكــم.  عملكــم  مســاحات 
الــى كل القــوى السياســية والكيانــات التــي لــم 
تشــترك بخــراب العــراق ونظــام المحاصصــة، 
ولــم تتلطــخ أيديهــا بالمــال العراقــي والــدم 
المظلــوم، ندعوكــم الــى عمــل تشــاركي والــى 
خلــق مســاحات عمــل مشــتركة وتنســيق عــال، 

ففــي الجماعــة ســننتصر. 
أخيــرًا نقــول: عزمنــا علــى العمــل المشــترك 
والســعي الجــاد لتغييــر وطنــي حقيقــي وصنــع 
البديــل السياســي، والبرامــج المشــتركة مــن 
ــن  ــه، ونح ــن خاطفي ــن م ــتعادة الوط ــل اس أج
بحاجــة الــى دعــم وإســناد كل مــا ذكرنــاه، 
ــا  ــى عــدم االنحــراف عم ــم بالســعي عل ونعدك

ــه. ــا علي أتفقن

نداء

قوى التغيري الدميقراطية
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عملية تداول راس المال 
ينبــع فائــض القيمــة مــن االضافــة علــى قيمــة 
المنتــوج وكان ادم ســميث يعــرف مــن ايــن 
ينبــع فائــض القيمــة, وكذلــك فائــض القيمــة 
لمالــك االرض ايضــا, وقــد اقــر ماركــس ذلــك 
صراحــة منــذ عــام 1861, وهــذا يدحــض 
الذيــن  طروحــات الطفيليــن ومؤيديهــم مــن 
يبــدوا كثــر فــي كل زمــان ومــكان, ولكــن 
ال يصــح اال الصحيــح والشــمس ال يحجبهــا 
برتــوس  رود  ادعــاءات  واغنــى  غربــال 
وجمهــور معجبيــه, ويمضــي ماركــس الــى 
ــة,  ــض القيم ــم يفصــل فائ ــول ان  ســميث ل الق
ــي  ــزة ف ــكال المتمي ــن االش ــة ع ــة خاص كمقول
ــدر  ــو مص ــذا ه ــاري, وه ــع العق ــح والري الرب
ــه  ــي بحث ــص ف ــاء والنواق ــن االخط ــر م الكثي
ــكاردو ويســري  ــي بحــث ري ــر ف وبدرجــة اكب
ــا  ــوس حرفي ــى رودبرت ــة عل ــكالم بدق ــذا ال ه
ــوس  ببســاطة هــو حاصــل  ــع رودبرت وان ري

جمــع  الريــع العقــاري والربــح.  
دورة راس المال النقدي 

مراحــل،  بثــالث  تمــر  المــال  رأس  دورة 
تمثــل دورة رأس المــال مــن النقــد الــى النقــد, 

ــس: ــا مارك ــا يحدده ــي كم وه
ــه  ــوق بصفت ــي الس ــمالي ف ــر الرأس 1- يظه

العمــل   وســوق  الســلع  ســوق  فــي  مشــتريا 
وبذلــك يتحــول النقــد الــى ســلعة. 

2- يســتهلك الرأســمالي الســلع المشــترات 
ــة باعتبارهــا مســتلزمات  ــة االنتاجي ــي العملي ف

ــر.  ــة اكب ــج ذات قيم ــاج لمنت االنت
3- يعــود الــى الســوق بائعــا, فيحــول الســلع 

الــى نقــد بعــد بيعهــا واســتالم قيمتهــا نقــدا.
ن    – س  ن-  هــي  النقديــة  الــدورة  ان   -4
ــي  ــو االت ــى النح ــا عل ــادة صياغته ــن اع ويمك
نقــد - مــواد اوليــة وعمــل – عمليــات – انتاج 

ســلع – مبيعــات أجلــة ونقديــة - نقد 
ــوم أوال  ــمالي يق ــلعي الرأس ــاج الس وان االنت
بتعميــم االنتــاج الســلعي, ثــم يحــول كل االنتــاج 
الســلعي بالتدريــج الــى انتــاج رأســمالي, ومهما 
تكــن االشــكال يظــل العمــال ووســائل االنتــاج 
والمكونيــن  االساســيين  العنصريــن  دائمــا 
ــل  ــع انفصالهمــا عــن بعــض ب ــاج وال ينف لإلنت
ان العمليــة االنتاجيــة واالنتــاج تحديــدا يتحقــق 

ــا.  باتحادهم
دورة رأس المال االنتاجي

ــرار  ــي التك ــال االنتاج ــي دورة رأس الم تعن
االنتاجــي,  المــال  رأس  لوظيفــة  الــدوري 
ــع  ــة م ــاج بالعالق ــد االنت ــي تجدي ــي تعن وبالتال
ــض  ــاج فائ ــط انت ــي فق ــة, وال تعن ــاء القيم انم

قراءة يف كتاب رأس املال
12 - 7

اد. املتمرس 
حاكم حمسن الربيعي
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القيمــة بــل تحديــد انتاجــه دوريــا, وبمعنــى أخر 
وأكثــر وضوحــا هــو ان وســائل اإلنتــاج أو  
رأس المــال الثابــت, كــم مــرة اشــتغل, وهــو مــا 
تعنيــة دورة رأس المــال االنتاجــي, وفــي علــوم 
ــدورة  ــذه ال ــن اســتخراج ه ــة يمك االدارة المالي
بقســمة المبيعــات علــى رأس المــال االنتاجــي, 
شــركة  ان  افــرض  المثــال  ســبيل  وعلــى 
ــغ رأســمالها  ــة يبل االحــرار للصناعــات الحديث
الثابــت عشــر مليــارات دينــار عراقــي وكانــت 
مبيعاتهــا 20 مليــار دينــار لســنة 2021, هــذا 
ــو 2  ــي ه ــال االنتاج ــي ان دورة رأس الم يعن
 = االنتاجــي  المــال  رأس  دوران  اي,  مــرة 
ــاوي  ــي, ويس ــال االنتاج ــات / رأس الم المبيع
10/20 = 2 مــرة, وتعنــي ان رأس المــال 
االنتاجــي اشــتغل مرتيــن, وقــد تســتعمل ســلع 
مــن انتــاج رأس المــال االنتاجــي فــي العمليــة 
االنتاجيــة فــي الــدورة القادمــة الســتعمال رأس 
المــال االنتاجــي فــي العمليــة االنتاجيــة وهكــذا 
المــال  رأس  تحويــل  وان  الحالــة,  تتكــرر 
شــراء  هــو  انتاجــي  رأســمال  الــى  النقــدي 
ــي  ــتهالك  ف ــع االس ــلع وال يق ــاج س ــلع إلنت س
نطــاق دورة راس المــال نفســه اال بمقــدار مــا 
ــذا  ــوع ه ــرط وق ــا وش ــتهالكا انتاجي ــون اس يك
ــق  فائــض القيمــة بتوســط  االســتهالك هــو خل

اســتهلكت  التــي  الســلع 
اســتعملت  اي  انتاجيــا, 
ضمــن العمليــة االنتاجيــة, 
باإلشــارة  الجديــر  ومــن 
االنتــاج  تجديــد  ان  الــى 
يــؤدي الــى نمــو القيمــة 
ــي  ــة وبالتال ــض القيم وفائ
يــؤدي  االنتــاج  تكــرار 
الــى التراكــم الرأســمالي 
القيمــة  فائــض  وتراكــم 
الســلعة  مــن  كل  وان 
كل  يســتطيع  ال  والنقــد 
منهمــا منفــردا ان يفعــل ما 
يريــد الرأســمالي ولكــن بارتباطهمــا يؤديان الى 
النتائــج التــي يســعى اليهــا فــي تحقيــق االنتــاج 
ــدي االحتياطــي  ــال النق ــده, ان رأس الم وتجدي
ــاج بســبب  ــة االنت ينشــأ خــالل اســتمرار عملي
ــن دون  ــال م ــوم مث ــذا الي ــي ه ــد ف ــتالم النق اس
ــد  ــي موع ــع اال ف ــة للدف ــاك حاج ــون هن ان تك
الحــق, وبيــع كميــات كبيــرة مــن الســلع اليــوم 
دونمــا حاجــة لشــراء كميــات كبيــرة مــن الســلع 
اال الحقــا, وعليــه يوجــد فــي هــذه الفتــرات 
الفاصلــة جــزء مــن رأس المــال المتــداول فــي 
شــكل نقــد باســتمرار, أمــا الرصيــد االحتياطــي 
ــا  ــزءا مكون ــف ج ــال يؤل ــرى ف ــة أخ ــن جه م
ــة  ــة تمهيدي ــر بمرحل ــل يم ــال الفاع ــرأس الم ل
مــن تراكمــه, جــزء مكــون لفائــض القيمــة 
ــط,  ــمال ناش ــى رأس ــد ال ــول بع ــم يتح ــذي ل ال
وال يكــون ضمــن رأس المــال الفاعــل اال فــي 
ــا, ان  ــى حاله ــى  عل ــروف ال تبق ــاالت وظ ح
دورة رأس المــال االنتاجــي هــي الشــكل الــذي 
يــدرس بــه االقتصــاد السياســي الكالســيكي 

عمليــة دورة رأس المــال الصناعــي. 
دورة رأس المال السلعي

رأس المــال الســلعي يعنــي مجمــل الســلع 
حــوزة  فــي  واصبحــت  انتاجهــا  تــم  التــي 
وســائل  يملــك  الــذي  المــال  رأس  صاحــب 
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االنتــاج وبالتالــي تعــد ســلع جاهــزة لالســتعمال 
االســتهالكي أو الصناعــي واالنتاجــي, ان كل 
ســلعة, علــى اســاس نمــط االنتــاج الرأســمالي 
كنمــط ســائد يجــب ان تكــون رأســماال ســلعيا 
بيــن يــدي التاجــر, أو تعــدو كذلــك حتــى لــو لــم 

ــة. ــذه الصف ــا ه ــن له تك
الصيغ الثالث لعملية الدورة 

تتســم الــدورات الثــالث معــا بميــزة مشــتركة 
المقــرر  الهــدف  وهــو  القيمــة  انمــاء  هــي 
ــث  ــدورة حي ــي مراحــل ال ــع المحــرك ف والداف
ــن  ــة م ــة نامي ــي بقيم ــة وتنته ــة نامي ــدء بقيم تب
جديــد حتــى  لــو تكــررت الحركــة مــن جديــد, 
أن الــدورة الفعليــة لــرأس المــال الصناعــي فــي 
اســتمراريتها  ليســت وحــدة عمليــة التــداول 
ايضــا  هــي  بــل  فحســب  االنتــاج  وعمليــة 
وحــدة جميــع دوراتــه الثــالث, ولكــن ال يمكــن 
ــوع اال اذا  ــذا الن ــن ه ــون وحــدة م ــذه ان تك له
اســتطاع كل واحــد مــن اجــزاء رأس المــال 
ــة   ــاز المراحــل المتعاقب ــى اختالفهــا ان يجت عل
مــن الــدورة, فينتقــل مــن طــور الــى أخــر حيث 
الــكل  باعتبــاره  الصناعــي  المــال  رأس  ان 
ــودا  ــون موج ــزاء يك ــذه االج ــن ه ــف م المؤل
ليجتــاز  والوظائــف  االطــوار  مختلــف  فــي 
بذلــك  كل الــدورات الثــالث فــي ان واحــد, ان 
تعاقــب كل هــذه االجــزاء فــي الزمــان مشــروط 
ــك  تقســيم  ــي المــكان ويقصــد بذل بتجاوزهــا ف
رأس المــال, ان مقــدار رأس المــال المتــاح 
ــرر  ــداره يق ــاج ومق ــة االنت ــدار عملي ــرر مق يق
المــال  ورأس  الســلعي  المــال  رأس  مقــدار 
النقــدي وعليــه فــان رأس المــال يكــون بمجملــه 
ــة   حاضــرا فــي أن واحــد فــي أطــواره المختلف
المتجــاورة مكانيــا بيــد ان كل جــزء ينتقــل 
دومــا بالتتابــع مــن طــور ومــن شــكل وظيفــي  
يقــوم  الــى طــور وشــكل أخــر وكل جــزء 
باســتمرار بدورتــه الخاصــة, ولكــن يحــدث 
ــال  ــن رأس الم ــدوام ان جــزء اخــر م ــى ال عل
يجــد نفســه عنصــرا فــي هــذا الشــكل وتؤلــف 

الخاصــة لحظــات متزامنــة  الــدورات  هــذه 
ــز  ــه تتمي ــة. وعلي ــة الكلي ــي العملي ــة ف ومتعاقب
عمليــة تــداول رأس المــال الصناعــي بالطابــع 
الشــامل لنشــوء الســلع وبوجود الســوق كســوق 
عالميــة ومــا يصــح علــى ســلع االخريــن يصــح 
ــال  ــا ان رأس الم ــا, فمثلم ــم ايض ــى نقوده عل
ــر  ــلعة ال اكث ــه س ــد بصفت ــه النق ــلعي يواج الس
ــال   ــد أزاء رأس الم ــذا النق ــرف ه ــك يتص كذل
الســلعي بوصفــه نقــدا ال أكثــر فيقــوم النقــد 
ــاج  ــع ان االنت ــد عالمــي والواق ــة نق ــا بوظيف هن
ــدا  ــذي غ ــلعي ال ــاج الس ــو االنت ــمالي ه الرأس

ــاج.   ــام لإلنت ــكل الع الش
زمن التداول

حركــة رأس المــال عبــر ميــدان االنتــاج 
علــى  تجــري  التــداول  ميــدان  وطــوري 
فتــرات زمنيــة متتاليــة فمــدة بقائــه فــي ميــدان 
ــه  ــدة بقائ ــا م ــن انتاجــه, أم ــف زم ــاج تؤل االنت
دورانــه  مــدة  فتؤلــف  التــداول  ميــدان  فــي 
او تداولــه وعليــه فــان الزمــن الكلــي الــذي 
يتجــاوز خاللــه رأس المــال دورتــه يســاوي 
مجمــوع زمــن االنتــاج وزمــن التــداول, وفــي 
ــي شــكل  ــال ف ــداول يكــون رأس الم مجــال الت
رأســمالي ســلعي ورأســمال نقــدي وعمليــة 
التــداول تشــمل تحولــه مــن الشــكل الســلعي 
النقــدي  الشــكل  ومــن  النقــدي  الشــكل  الــى 
الــى الشــكل  الســلعي, وفــي كال الحالتيــن هــو 
ــلعي  ــكلها الس ــن ش ــة م ــل للقيم ــق وتحوي تحقي
الــى شــكلها النقــدي او مــن شــكلها النقــدي الــى 
شــكلها الســلعي. وان زمــن التــداول يقصــد 
ــي  ــال ف ــتغرقه رأس الم ــذي  يس ــن ال ــه الزم ب
ــال يشــمل  ــوم ان رأس الم ــا معل ــداول, وكم الت
وســائل االنتــاج, أي الموجــودات الثابتــة او كما 
يســمى رأس المــال الثابــت, وهنــاك كمــا ســبق 
تناولــه رأس مــال متغيــر وعمــر االول اطــول 
مــن عمــر الثانــي, الن الموجــودات الثابتــة 
هــي وســائل انتــاج لهــا عمــر اقتصــادي يقــاس 
ــة  ــي العملي ــتخدم ف ــي يس ــنوات وبالتال ــدة س بع
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االنتاجيــة لعــدة ســنوات ولكنــه يندثــر تدريجيــا 
بحســم قســط اندثــار ســنوي مــن القيمة االســمية 
ــة  ــكل نــوع مــن الموجــودات, مــع ان الصيان ل
االقتصــادي  العمــر  مــن  تزيــد  ان  يفتــرض 
للموجــود ولكــن المؤسســات ال تأخــذ ذلــك 
المتغيــر  المــال  أمــا رأس  بنظــر االعتبــار, 
فعمــره االقتصــادي ال يتجــاوز الســنة, النــه 
ــدورة  ــر االخــر ان ال ــتمرار واالم ــر  باس يتغي
االنتاجيــة يختلــف زمنهــا حســب نــوع المنتــج 
فمثــال صناعــة الطائــرات والســفن والســيارات 
تكــون مــدة العمليــة االنتاجيــة طويلــة, امــا 
كصناعــة  االخــرى  المنتوجــات  صناعــة 
المنســوجات واالغذيــة االســتهالكية فتكــون 
مــدة العمليــة قصيــرة ويعنــي الــدوران ان هــذه 
الموجــودات كــم مــرة اشــتغلت خــالل الســنة, 
ومــا يقصــده ماركــس مــن أن رأس المــال فــي 
ــال  ــف رأس الم ــوم بوظائ ــداول ال يق ــن الت زم
االنتاجــي ألنــه ضمــن التــداول وبالتالــي ال 
أنتــاج ســلع وال مســاهمة فــي القيمــة او انمــاء 
القيمــة, ولذلــك كلمــا كان زمــن التــداول صفــر 
او قريبــا مــن  الصفــر كان نشــاط راس المــال 

ــر. ــه اكب ــرع وانتاجيت ــه اس ــي اداء وظيفت ف
تكاليف التداول وزمن الدوران 

ــي شــكل رأســمال   ــال  ف ان وجــود راس الم
ــلعي  ــن س ــكل خزي ــى ش ــي عل ــلعي  و بالتال س
ــداول  ــة تكاليــف  ت يتطلــب  تكاليــف تعــد بمثاب
ــف  ــاج , وتختل ــي  مجــال  االنت ــس ف ــا لي ال نه
ــع  ــاج , والواق ــداول هــذه عــن االنت تكاليــف الت
فــي  اشــكال,  بثالثــة  يوجــد  الخزيــن  ان 
ــد   ــكل رصي ــي ش ــي  وف ــمال انتاج ــكل رأس ش
االســتهالك الفــردي  وفــي شــكل خزيــن ســلعي  
او راس مــال ســلعي ,   وحيــن يتزايــد الخزيــن 
ــه  يتناقــص نســبيا  فــي أحــد هــذه االشــكال فان
فــي شــكل اخــر , ورغــم ان حجمــه المطلــق قــد 
ــي ان واحــد  ــة ف ــي كل االشــكال الثالث ــو ف ينم
. ومهمــا يكــن الشــكل االجتماعــي  لخزيــن 
المنتوجــات فــان حفظــه يتطلــب تكاليــف ومــن 

ابــرز التكاليــف , هــي تكاليــف التخزيــن والنقل 
ــن  ــان الزم ــال, ف ــن دوران راس الم ــا زم أم
الكلــي لتــداول رأســمال فهــو يســاوي مجمــوع 
ــرة  ــا الفت ــن انتاجــه, أي انه ــه وزم ــن تداول زم
الزمنيــة التــي تبــدء مــن لحظــة تســليف القيمــة 
ــودة  ــي بع ــن وتنته ــكل معي ــي ش ــمال ف – رأس
ــدوران هــو عــدد مــرات  القيمــة – ويقصــد بال
اشــتغال رأس المــال كقيمــة ســلفت فــي البدايــة 
يفتــرض  والتــي  الواحــدة  للــدورة  والنهايــة 
ــة  ــو خــالل عملي ــه نم ــد حصــل في ــون ق ان يك
الــدوران وقــد تكــون عــدد مــرات الــدوران 
اكثــر مــن مــرة وبالتالــي زيــادة عــدد الــدورات 
هــو زيــادة فــي القيمــة هــذا علــى افتــراض ان 
ال مشــاكل تشــغيلية أو اداريــة محــددة او مقيــدة, 
عوائــق,  دون  اعتياديــة  الحالــة  ان  بمعنــى 
ــال  ــي الصناعــات شــكل رأس الم ــن ف ــي حي ف
االساســي والصناعــات الخفيفــة مثــال يمكــن 
ــر مــن دورة  ان يكــون دوران راس المــال اكث
ــى  ــاج ال ــي تحت ــة الت ــات الثقيل ــس الصناع عك
زمــن طويــل إلكمــال المنتــوج كصناعــات 

ــارات. ــرات والقط ــفن والطائ الس
رأس المال االساسي ورأس المال 

الدائر 
االساســي  المــال  رأس  شــكل  تحديــد  ان 
والســيال ال ينبــع اال مــن تبايــن دوران القيمــة, 
ورأس المــال االنتاجــي وحــده الــذي ينقســم الى 
رأس مــال اساســي والــى راس مــال ســيال, امــا 
ــات  ــو احــد مكون دوران الجــزء االساســي وه
ــدة  ــرة واح ــه م ــون دوران ــد يك ــال ق رأس الم
ــال  ــن راس الم ــي حي ــنة ف ــر خــالل الس او اكث
ــون  ــادة يك ــه ع ــان دوران ــر ف ــيال او الدائ الس
اكثــر بســبب طبيعتــه, وبالتالــي زمــن الــدوران 
ــك  ــلف ذل ــدة دورات, ويس ــن ع ــالزم يتضم ال
الجــزء مــن قيمــة رأس المــال االنتاجــي دفعــة 
واحــدة خــالل فتــرة اســتخدام  ذلــك الجــزء 
مــن وســائل االنتــاج الــذي يؤلــف رأس المــال 
االساســي, وان رأس المال االساســي يتألف من 
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أجــزاء مختلفــة مــن حيــث الخصائــص والعمــر 
ــى  ــرض ال ــزاءه تتع ــا ان اج ــادي, كم االقتص
األعطــال وتجــرى لهــا الصيانــة, فــرأس المــال 
االساســي يقصــد به حصــرا كل وســائل االنتاج 
المعمــرة والتــي يمتــد عمرهــا االقتصــادي الــى 
عــدة ســنوات وبالتالــي تتعــرض الــى التوقــف 
بســبب اســتمرارية العمــل او بســبب قلــة خبــرة 
العامليــن عليهــا وبالتالــي تجــرى لهــا عمليــات 
اذ  الوقائيــة,  والصيانــة  العالجيــة  الصيانــة 
يقتضــي رأس المــال االساســي تكاليــف خاصــة 
ــل  ــة العم ــل عملي ــك بفع ــق ذل ــة ويتحق للصيان
نفســها, فــرأس المــال االساســي يتلــف مالــم 
يجــري تشــغيله وهــو مــا تتعــرض اليــه حاليــا 
الكثيــر مــن المكائــن والمعــدات التــي اشــتريت 
ــراق  ــي الع ــالل ف ــد االحت ــا بع ــرة م ــالل فت خ
والتــي لــم يجــري اســتخدامها أمــا تعمــدا او 
ــم  ــراف اله ــن اط ــا بي ــف عليه ــباب مختل ألس
لهــا ســوى المنافــع الذاتيــة, ومنهــا مولــدات 
عــدم  نتيجــة  اتلفــت  معــدات  او  كهربائيــة 
االســتخدام وهــي الحالــة التــي يشــير اليهــا 
ــاج الــى االنفــاق  ــا. والصيانــة تحت ماركــس هن
ــن رأس  ــا م ــاق عليه ــن االنف ــد م ــي الب وبالتال

ــال.  الم
 الدوران الكلي لرأس املال املسلف

حلقات الدوران 
ان الــدوران الكلــي لــرأس المــال المســلف هو 
متوســط  دوران مختلــف االجــزاء  المكونــة 
ــذي  ــر( ال ــيال )الدائ ــال الس ــه, وان رأس الم ل
ــه  ــل كامــل قيمت ــاج ينق ــة االنت يدخــل فــي عملي
الــى المنتــوج وبالتالــي البــد مــن تعويضــه 
عينيــا باســتمرار, كالمخــزون مثــال, يتكــون 
النــوع االول  انــواع,  المخــزون مــن ثالثــة 
ــة  ــة االنتاجي ــي العملي ــتخدم ف ــة تس ــواد اولي م
كمــادة اوليــة لصناعــة المنتــوج وهــو ينفــد 
ــة ويصبــح منتــوج جاهــز يقتضــي  كمــادة اولي
المخــزون  يعــوض  مردوداتــه  ومــن  بيعــه 
الــذي اســتهلك باإلنتــاج بشــراء المــواد االوليــة 

مــن جديــد, هــذا فــي الشــركات الصناعيــة 
والزراعيــة االنتاجيــة يكــون لديهــا المخــزون, 
مــواد اوليــة, وبضاعــة نصــف مصنعــة وهــو 
ــة  ــي العملي ــتخدمت ف ــي اس ــة الت ــواد االولي الم
االنتاجيــة ولــم تكتمــل صناعتهــا تســمى نصــف 
ــزة  ــة الجاه ــر البضاع ــوع االخ ــة, والن مصنع
التــي صنعتهــا  الجاهــزة  المنتوجــات  وهــي 
البضاعــة  مخــازن  فــي  تخــزن  الشــركة, 
الــى  تجهيزهــا  او  لبيعهــا  تمهيــدا  الجاهــزة 
تجــار  الــى مــن طلبهــا مــن  او  المتعهديــن 
ــا الموجــودات االساســية او رأس  ــة, ام التجزئ
ــمى  ــه يس ــزء من ــتهلك ج ــال االساســي فيس الم
االندثــار  يســتمر باإلنتــاج ولحيــن نهايــة عمــره 
االقتصــادي, ومــا نعنيــه بالدوران هــو ان رأس 
المــال االساســي او هــي الموجــودات الثابتــة كم 
مــرة خــالل الســنة الماليــة تــم اشــتغالها ويقــاس 
الــدوران بقســمة المبيعــات )االيــرادات( علــى 
الموجــودات الثابتــة التــي هــي رأس المــال 
االساســي, امــا رأس المــال الدائــر ويســمى 
ــمة  ــه بقس ــل يحســب دوران رأس المــال العام
ــى رأس  ــرادات عل ــي االي ــي ه ــات والت المبيع
المــال العامــل )الدائــر(, امــا رأس المــال الكلــي 
فحســاب دورانــه يحســب بقســمة االيــرادات او 
هــي المبيعــات علــى رأس المــال الكلــي, وكلمــا 
كانــت نتيجــة القســمة عاليــة او متعــددة يحســب 
ــنت  ــركة احس ــى ان الش ــركة, بمعن إلدارة الش

ادارة رأس المــال. 
نظريات رأس المال االساسي ورأس 

المال الدائر 
الفيزوقراطيون  وآدم سميث 

ان الفــارق بيــن رأس المــال االساســي ورأس 
المــال الدائــر يتضــح عنــد )كينيــة( وهــو مفكــر 
فيزوقراطــي, كفــارق بيــن تســليفات اصليــة 
وتســليفات ســنوية وهــو يعــرض هــذا الفــارق 
عرضــا صائبــا, باعتبــاره فارقــا قائمــا فقــط في 
حــدود رأس المــال االنتاجــي. ولمــا كان كينيــة 
يــرى ان رأس المــال المســتخدم بالزراعــة انــه 
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راس المــال الوحيــد االنتاجــي لــذا فــان الفوارق 
تصــح فقــط لــرأس المــال االنتاجــي المســتخدم 
فــي الزراعــة, وينتــج عــن ذلــك دوران جــزء 
منــه لمــدة عــام فــي حيــن الجــزء االخــر دورانه 
ــك  ــون بذل ــد أخــذ الفيزوقراطي ــدة اعــوام وق لع
وقامــوا بنشــره علــى نحــو عرضــي واعتبــروا 
رأس المــال المســتخدم فــي الزراعــة هــو رأس 
ــو،  ــق النم ــذي يحق ــال االساســي ووحــده ال الم
وان كينيــه يختــزل الفــارق بيــن عنصريــن مــن 
رأس المــال بطريقــة التعويــض حيــث يعــوض 
احدهمــا ســنويا بينمــا االخــر بعــد عدة ســنوات, 
اي بعــد انتهــاء العمــر االقتصــادي وهــو رأس 
المــال االساســي, وقــد تخلــى ســميث عــن 
االســاس الــذي اتخــذه الفيزوقراطيــون ركيــزة  
ــال,  ــزاء رأس الم ــن اج ــوارق بي ــاح الف إليض
وان رأس المــال ال فائــدة منــه مــادام باقيــا فــي 
حــوزة المالــك, ولكي ينمو يجــب ان يعمل, وان 
مــا حــدد والــذي تمارســه الوحــدة االقتصاديــة 
علــى انــه رأس مــال دائــر هــو مــا أقتــرح 
تســميته رأســمال التــداول, ’ان رأس المــال هــو 
واحــد ولكــن االختــالف هــو فــي نــوع النشــاط, 
فــي الصناعــة ايضــا يختلــف حســب نــوع 
الصناعــة ثقيلــة او خفيفــة وبالتالــي تختلــف 
ســرعة التــداول وكذلــك الــدوران, وكذلــك فــي 
النشــاط التجــاري حيــث يكــون رأس المــال 
الدائــر اكبــر مــن رأس المــال الثابــت بحكــم ان 
الســلع المتداولــة هــي للتــداول, اي للبيــع, فمثــال 
عندمــا تشــتري ســيارة لالســتخدام العائلــي هــي 
ســلعة معمــرة ولكــن هــذه الســيارة فــي مخــازن 
الشــركات المنتجــة او فــي معــارض الســيارات 
ــو  ــا ه ــن وجوده ــدف م ــة الن اله ــي متداول ه
ــر خطــأ نتيجــة  ــكاردو اكب ــع, ويرتكــب ري للبي
ورأس  االساســي  المــال  رأس  بيــن  الخلــط 
المــال الدائــر, أي رأس المــال الثابــت والمتغير 
وينطلــق فــي تحليلــه مــن اســاس خاطــئ  كليــا 
الدائــر  المــال  يــدرج رأس  ’وهكــذا عندمــا 
تحــت ذلــك الجــزء مــن رأس المــال الدائــر 

المتمثــل بالمــواد االوليــة  ومســتلزمات االنتــاج 
ــا شــاكل, الن هــذه الســلع يجــب ان تكــون  وم
ال  انتــاج,  هنــاك  يكــون  عندمــا  موجــودة 
ــال االساســي  ــا راس الم ــاج ال حاجــة, بينم انت
كان  ســواء  موجــود  الثابــت(  المــال  )راس 
هنــاك انتــاج او عدمــه, لقــد اختلــط االمــر 
ــرأس  ــق ب ــن فيمــا يتعل ــد بعــض االقتصاديي عن
ــال  ــر فمث المــال االساســي ورأس المــال المتغي
اختلــط االمــر هكــذا عنــد بــار تــون وريــكاردو 
واخريــن, أمــا فــي وقتنــا الحاضــر اصبــح  
ــرق,  ــن عــن الف ــر وضوحــا للباحثي ــرق اكث الف
ــال  ــال االساســي )رأس الم ــث أن رأس الم حي
الثابــت( هــو الموجــودات الثابتــة مــن عقــارات 
ــه  ــدات واالت, اي كل موجــود ل ــن ومع ومكائ
عمــر اقتصــادي يزيــد علــى الســنة, امــا رأس 
المــال الدائــر, او المتغيــر, هــو الموجــودات 
التــي ال يزيــد عمرهــا االقتصــادي علــى الســنة 
اذ هــي تتغيــر خــالل اشــهر او اســابيع او ايــام, 
ــة ومســتلزمات  ــواد االولي ــن الم كالمخــزون م
ــاح, اي  ــل المرتبطــة باالنت ــوة العم ــاج وق االنت
ــاج هنــاك حاجــة لقــوة العمــل, ليــس  يوجــد انت
ــل,  ــوة عم ــة لق ــاك حاج ــس هن ــاج لي ــاك انت هن
ويمكــن القــول ان الهــدف مــن  اقتنــاء الســلعة 
هــو الــذي يميزهــا كــرأس مــال ثابــت او رأس 
مــال متغيــر,  فمثــال اقتنــاء الســيارة لالســتخدام 
العائلــي او الشــخصي, تصنــف ضمــن رأس 
المــال الثابــت, امــا اذا كانــت إلعــادة بيعهــا 
كالســيارات الموجــودة فــي معارض الســيارات 
التجاريــة والمعــدة للبيــع, فهــي تعــد ســلعة 
متداولــة رغــم انهــا موجــود ثابــت وســلعة 
معمــرة ولهــا عمــر اقتصــادي يزيــد علــى 
الخمــس ســنوات وربمــا لعــدة ســنوات اخــرى 
لكــن المتاجــرة بهــا واعــادة بيعهــا للراغــب 

ــة. ــق عليهــا متداول بالشــراء يطل
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لقــد ُدعــي فــي الثانــي مــن تشــرين األول 
الحالــي أكثــر مــن 156 مليــون ناخــب برازيلي 
جولــة  وجــرت  االقتــراع.  صناديــق  إلــى 
االنتخابــات االولــى فــي بلــد منقســم بشــدة الــى 
ــوده  ــرف يق ــي متط ــكر يمين ــكرين، معس معس
الرئيــس المنتهيــة واليتــه المتطــرف جايــر 
والمعــروف  الســابق  الضابــط  بولســونارو، 
والرجعيــة  العنصريــة  ومواقفــه  بفاشــيته، 
ــوى اليســار  ــب، ومعســكر ق ــة لألجان والمعادي
ــتعادة  ــى اس ــة الســاعي ال ــدم والديمقراطي والتق
ــامح والســالم. ــة والتس ــم الديمقراطي ــالد لقي الب
االقتصــادات  مــن  واحــدة  هــي  البرازيــل 
الرائــدة فــي العالــم، وهــي عضــو فــي مجموعة 
ــي  ــس، وبالتال العشــرين ومجموعــة دول بريك
لهــا تأثيــر حاســم علــى عمــوم أمريــكا الالتينية. 
وتعــد البرازيــل، عمــالق أمريــكا الالتينيــة، 
واحــدة مــن أكثــر الــدول اكتظاًظــا بالســكان فــي 
العالــم، يبلــغ عــدد ســكانها قرابــة 215 مليــون 

نســمة. وناتــج أجمالــي محلــى يبلــغ قرابــة 1,8 
تريليــون دوالر أمريكــي، لذلــك فــإن مثلهــا 
ــدان  ــه تأثيــر حاســم علــى نبــض بل السياســي ل

ــة. المنطق
علــى الرغــم مــن نمــو الناتــج اإلجمالــي 
المحلــي، فــي ظــل حكومــة جاييــر بولســونارو 
ــع  ــان 2022، ارتف ــى نيس ــار2021 إل ــن اي م
عــدد العوائــل البرازيليــة التــي تعيــش فــي فقــر 
مــن 14,6  المواطنــة،  وزارة  وفــق  مدقــع، 
مــن  حزيــران  وفــي  مليــون،.   18,2 الــى 
ــيادة  ــاث الس ــبكة أبح ــدرت ش ــام، أص ــذا الع ه
الغذائيــة واألمــن فــي البرازيــل تقريــًرا يحــذر 
ــون  ــن يعان ــون مواط ــة 125 ملي ــن أن قراب م
مــن انعــدام األمــن الغذائــي وأن 33 مليــون 
شــخص يواجهــون الجــوع يومًيــا. علــى الرغــم 
مــن حقيقــة أن البرازيــل هــي واحــدة مــن أكبــر 

ــم. ــي العال ــذاء ف منتجــي الغ
غابــات  إزالــة  ســرعة  إلــى  باإلضافــة 

فاز »لوال« يف اجلولة األوىل لكن خطر اليمني املتطرف على األبواب

قراءة يف نتائج االنتخابات الرئاسية والربملانية يف الربازيل

رشيد غويلب

مل حيســم شيء بعد. وكما هو متوقع، فاز الرئيس االسبق لويس إيناسيو لوال دا 
ســيلفا بأول اقرتاع ، بهامش واضح. وسيواجه بعد عدم حتقيقه األغلبية املطلقة، الرئيس 
احلالي جايري بولسونارو يف جولة ثانية يف 30 تشرين األول احلالي.  وهذا يعين بالنسبة 
للربازيــل، أربعة أســابيع أخرى من االنتظار والتوتر، وتكهنات بشــأن الســلوك االنتخابي 
وتأثري األخبار املزيفة، واخلوف من االضطرابات أو حتى االنقالب يف حالة تغيري السلطة 

عرب صناديق االقرتاع.
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االمــازون، تميــز عهــد بولســونارو أيضــا، 
بإدارتــه الكارثيــة الزمــة وبــاء كورونــا، حيــث 
غيــر خــالل فتــرة صعــود األزمــة، وزيــر 
الوبــاء  كلــف  لقــد  مــرات.  أربــع  الصحــة 
ــم  ــة. ورغ ــف ضحي ــة 680 أل ــل قراب البرازي
هــذا كلــه، تــم انتخــاب وزيــر الصحــة الســابق 
)إدواردو بازويلــو(، الــذي تعــرض النتقــادات 
شــديدة بســبب تعاملــه مــع ازمــة كورونــا، 
لعضويــة مجلــس النــواب الجديــد، وكان واحــد 
مــن أكثــر النــواب المنتخبيــن فــي واليــة ريــو 
دي جانيــرو اصواتــا. وانتخــب ايضــا ريكاردو 
عهــد  فــي  الســابق  البيئــة  وزيــر  ســاليس، 
ــر  ــى حــد كبي ــر بولســونارو والمســؤول إل جاي
ــي  ــات ف ــة الغاب ــرة إلزال ــرعة المدم ــن الس ع
منطقــة األمــازون. لقــد حصــل علــى 640 ألف 
صــوت، أي ثالثــة أضعــاف مــا حصلــت عليــه 
ــة „  ــي حكوم ــة ف ــرة البيئ ــيلفا، وزي ــا س مارين
لــوال" وواحــد مــن السياســيين الخضــر األكثــر 

ــل. ــي البرازي ــهرة ف ش

انتخابات رئاسية وتشريعية متعددة
ــات  ــدد عملي ــال بتع ــت حاف ــوم التصوي كان ي
رئيــس  انتخــاب  جانــب  فإلــى  االنتخــاب، 
جمهوريــة جديــد للبــالد، جــرى انتخــاب حــكام 
الواليــات الـــ 27، وانتخــاب أعضــاء البرلمــان 
الفيدرالــي )513 مقعــد موزعــة وفــق حجم كل 
واليــة(، و27 عضــًوا مــن أصــل 81 عضــوا 
انتخــاب  تــم  كذلــك  الشــيوخ،  مجلــس  فــي 

ــات. ــات الوالي برلمان
والواليــات األكثــر تمثيــال فــي البرلمــان هــي 
واليــة ســاو باولــو ذات األهميــة االســتراتيجية، 
للبــالد،  االقتصاديــة  العاصمــة  تعــد  والتــي 
مــن  أكثــر  البالــغ عديدهــم  ويمثــل ســكانها 
ــان  ــي البرلم ــا( ف ــون نســمة، )70 نائب 46 ملي
الوطــن. تأتــي بعــد هــا مينــاس غيرايــس، )50 
التــي  الواليــة  جانيــرو،  دي  وريــو  نائبــا(، 

ــا(. ــونارو، )46 نائب ــا بولس ــي إليه ينتم
السياســي  النظــام  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــان  ــه، إال أن البرلم ــي رئاســي بطبيعت البرازيل
يلعــب دور أساســي فــي تشــكيل الحكومــة، 
فضــال عــن تعــدد الكتــل المتمثلــة فيــه، وحاجــة 
الــى تحالفــات  الحكومــة  أي طــرف يشــكل 
السياســي  معســكره  حــدود  تتعــدى  واســعة 

الطبيعييــن. وحلفائــه 
 

التحالفات السياسية واالجتماعية
ــم حــزب  ــي األســبق وزعي ــس البرازيل الرئي
ــوال دا ســيلفا  ــس إيناســيو ل ــل الســابق لوي العم
التحالفــات  أكبــر  مــن  واحــد  مرشــح  هــو 
منــذ  االنتخابــات  خاضــت  التــي  السياســية 
ــف عشــرة  التحــول الديمقراطــي. يضــم التحال
جانــب  الــى  وطنــي،  امتــداد  ذات  أحــزاب 
حــزب العمــل منهــا حــزب الخضــر، الحــزب 
ــل وحــزب االشــتراكية  ــي البرازي الشــيوعي ف
تعــود  ماركســي  حــزب  وهــو  والحريــة، 
ــف  ــم التحال ــكية.  ويض ــى التروتس ــذوره ال ج

تسلسل الفائزين في الجولة األولى لالنتخابات الرئاسية
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أيضــا الحــركات االجتماعيــة الرئيســية فــي 
وحركــة  المعدميــن،  حركــة  مثــل  البــالد، 
ــال،  ــوق العم ــة حق ــال المشــردين، وحرك العم
ــا  ــة انتفاضــة الشــعب للشــباب، وغيره وحرك
الكثيــر. وكذلــك المراكــز النقابيــة الرئيســية فــي 

البرازيــل.
الحاكــم  ألكميــن(  لــوال )جيرالــدو  رشــح  
ــو، والمنتمــي لقــوى  ــة ســاو باول الســابق لوالي
ــل  ــم تقاب ــس. ول ــب الرئي الوســط، لمنصــب نائ
هــذه الخطــوة التكتيكيــة بالكثيــر مــن الحمــاس 
ــن  ــوال". ألكمي ــن أنصــار "ل ــة م ــل أقلي ــن قب م
ــن مؤسســي الحــزب الديمقراطــي  ــن بي ــو م ه
ــى  ــذي تبن ــدي، ال ــي التقلي االجتماعــي البرازيل
سياســات يمينيــة. وقــد لعــب هــذا الحــزب 
ــذي  ــي، ال دورا رئيســيًا فــي االنقــالب البرلمان
ــل، والرئيســة  ــي حــزب العم ــة ف عــزل القيادي
المنتخبــة ديمقراطيــا ديلمــا روســيف فــي عــام 
رئيــس  لحكومــة  بدعمــه  واســتمر   ،2016
االنقــالب ميشــيل تامــر. ومــن الجديــر بالذكــر 
صفــوف  مــن  انتقــل  ألكميــن  جيرالــدو  ان 
الحــزب الديمقراطــي االجتماعــي الــى الحــزب 
يميــن  قــوى  علــى  المحســوب  االشــتراكي 

الوســط..
فــي  أساســي  عنصــر  ألكميــن  جيرالــدو 
اســتراتيجية لــوال للفــوز بالرئاســة. انطالقــا 

مــن صالتــه السياســية 
باألوســاط  وعالقاتــه 
ــة. وبالنســبة  االقتصادي
الســلطة  لمناطــق 
فــي  االقتصاديــة 
البرازيــل، فــإن تعييــن 
ألكميــن  جيرالــدو 
بمثابــة ضمانــة، لعــد 
تبنــي  حكومــة "لــوال" 
اقتصاديــة  سياســات 
الجذريــة.  شــديدة 
ــذه األوســاط، شــهد األســبوع  ــة له ــي طمأن وف
ــل  ــم حف ــة، تنظي ــة االنتخابي ــن الحمل ــر م األخي
ــوال"، بمشــاركة 100 مــن  عشــاء حضــره "ل
أكبــر رجــال األعمــال فــي البــالد. وفــي الوقــت 
ــى جــذب  نفســه، تهــدف هــذه االســتراتيجية ال
أوســاط انتخابيــة مــن يميــن الوســط، التــي يجــد 
حــزب العمــل صعوبــة فــي الدخــول فــي حــوار 

معهــا.
الجانــب الجديــد للســيناريو الحالــي، ال يركــز 
علــى الهيــاكل النتخابيــة، بــل علــى التحالفــات 
االجتماعيــة التــي تمثلهــا هــذه الهيــاكل. ولهــذا 
مثلــت القائمــة االنتخابيــة التــي يقودهــا حــزب 
العمــل جبهــة ديمقراطيــة واســعة، تقتــرب مــن 
ــا  ــا عملي ــية، وكان عليه ــة مناهضــة الفاش جبه
ــات.  ــات والخالف ــن التناقض ــدد م ــتيعاب ع اس
جديــدة  حكومــة  اختبــار  مســاحة  أن  وبمــا 
تثــار  لذلــك  للتعــاون الطبقــي ضيــق جــًدا، 
التــي ســينفذها  السياســات  بشــأن  تســاؤالت 
"لــوال"، فــي حــال فــوزه فــي الجولة الحاســمة، 

هــذه المــرة.
"لوال" يتقدم استطالعات الراي بعد 

جولة االنتخابات األولى
مــن  المائــة  فــي   99,99 فــرز  بعــد 
أعلنــت  األولــى،  الجولــة  فــي  األصــوات 
المحكمــة العليــا لالنتخابــات فــي البرازيــل، 

لوال في الحفل االنتخابي بعد اعالن نتائج الجولة األولى
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ــن  ــات الحاســمة بي ــة االنتخاب عــن موعــد جول
ــن  ــدد م ــر ع ــى أكب ــن عل المرشــحين الحاصلي
ســيلفا  دا  لــوال  إيناســيو  لويــز  األصــوات، 
وجايــر بولســونارو، وحــددت الثالثيــن مــن 
تشــرين األول الحالــي موعــدا لهــا. حصــل 
"لــوال"، علــى 48,43 بالمئــة مــن األصــوات 
)57,258,115 مليــون صــوت( متقدمــا علــى 
الرئيــس الحالــي جاييــر بولســونارو ، الــذي 
حصــل علــى 43,20 بالمئــة )51,071,277 

مليــون صــوت(.
وجــاءت فــي المركــز الثالــث مرشــحة يميــن 
ــة  ــة البرازيلي ــة الديمقراطي ــن الحرك الوســط م
ســيمون تيبيــت بحصولهــا علــى 4,16 فــي 
ــز  ــيرو جومي ــابق س ــر الس ــه الوزي ــة، يلي المائ
مــن الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي )حــزب 
العمــال الديمقراطــي( بنســبة 3,04 فــي المائــة. 
ــد  ــن واح ــل م ــرون أق ــحون آخ ــل مرش وحص
بالمائــة. ومــن الجديــر بالذكــر ان توصيــف 
ديمقراطــي اجتماعــي فــي البرازيــل يطلــق 
علــى عــدد مــن األحــزاب تمتــد مــن قــوى 

ــدي. ــن التقلي ــى اليمي الوســط ال
الرئاســة  انتخابــات  جولــة  جانــب  وإلــى 
الثانيــة ســتجري فــي الثالثيــن مــن تشــرين 
األول الحالــي جولــة االنتخابــات الثانيــة لتحديد 

ــالد. ــي الب ــة ف ــكام 12 والي ح

نجاحات اليمين 
المتطرف 

الرئيــس  أداء  يكــن  لــم 
الحالــي بولســونارو جيــًدا 
ومفاجئــا فقــط، بــل ســجل 
اليميــن المتطــرف نجاحــات 
ــات حــكام  ــي انتخاب أيضــا ف
ــا  ــان. كم الواليــات والبرلم
الحــزب  مرشــحو  فــاز 
بزعامــة  الليبرالــي 
ــن  ــع م ــي تس ــونارو ف بولس
الواليــات الخمــس عشــرة التــي تــم فيهــا حســم 

الواليــات.  حــكام.  انتخــاب 
ــبيل  ــى س ــرو، عل ــو دي جاني ــة ري ــي والي ف
حليــف  كاســترو  كالوديــو  فــاز  المثــال، 
الواليــة.  حاكــم  انتخابــات  فــي  بولســونارو 
وكان ينتمــي حتــى وقــت قريــب إلــى الحــزب 
االشــتراكي وهــو حــزب إنجيلــي يمينــي يتبنــى 
قيــم رجعيــة اجتماعيــة، وحــذر باســتمرار مــن 
مــن خطــر الغــزو الشــيوعي المزعــوم. حصــل 
علــى قرابــة 60 فــي المائــة مــن األصــوات فــي 

ــى. ــة األول الجول
دي  تارسيســيو  احتــل  باولــو،  ســاو  فــي 
ــي حكومــة  ــة ف ــى التحتي ــر البن ــاس ، وزي فريت
بولســونارو ، المرتبــة األولــى بحصولــه علــى 
42 بالمائــة مــن األصــوات وهــو المرشــح 
ــة،  ــات الثاني ــة االنتخاب ــي جول ــا ف ــر حًظ األوف
فيمــا حقــق مرشــح حــزب العمــل  فرنانــدو 
مخيبــة  نتيجــة  العمــال،  حــزب  مــن  حــداد 

بحصولــه علــى 36 فــي المائــة فقــط.

 اليمين المتطرف القوة األولى في 
البرلمان ومجلس الشيوخ

ــة  ــام مطابق ــي اإلطــار الع ــج ف  جــاءت النتائ
لنتائــج الــدورة الســابقة، مــع انتقــاالت فــي 
معســكر اليميــن لصالــح اليميــن المتطــرف. في 

نواب الحزب الشيوعي في البرازيل في البرمان الجديد
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مجلــس الشــيوخ، ســيكون حــزب بولســونارو، 
ــه 13  ــل ولدي ــوى فصي ــي، أق ــزب الليبرال الح
ــا ان مجــس الشــيوخ يضــم يضــم  ــًدا، علم مقع
أكثــر مــن عشــرين حزًبــا. حصــل حــزب 
العمــل علــى 9 مقاعــد، وفــاز حــزب االســتدامة 
األخضــر بمقعــد واحــد، فيمــا بقــي الحــزب 
ــل وحــزب االشــتراكية  ــي البرازي الشــيوعي ف
المجلــس  قبــة  خــارج  الماركســي  والحريــة 

ــدا. ــم 81 مقع ــذي يض ال
وفــي البرلمــان الوطنــي تقــدم حــزب الرئيــس 
المنتهيــة واليتــه، وحصــل علــى 99 مقعــدا 
ــة  ــان البالغ ــد البرلم ــوع مقاع ــن أصــل مجم م
ــوده حــزب  ــذي يق ــف ال 513. وحصــل التحال
ــى  ــزاب عل ــرة أح ــم عش ــذي يض ــل، وال العم
138 مقعــدا، منهــا 79 مقعــدا لحــزب العمــل. 
ــي  ــة ف ــزاب الممثل ــرة األح ــوء كث ــي ض وف
ــن  ــوى الوســط م ــف ق ــيجمع تحال ــان س البرلم
وأحــزاب  اجتماعيــة  ديمقراطيــة  أحــزاب 
مــا  وســتجمع  مقعــدا.   125 البيئــة  حمايــة 
يســمى بأحــزاب المركــز وهــي أحــزاب يمينيــة 
تقليديــة 235 مقعــدا. ان المعطيــات المشــار 
اليهــا تعكــس تعقــد اللوحــة البرلمانيــة وتــوازن 
القــوى فيهــا ، الــى جانــب الحــراك واالنتقــاالت 

التــي تحــدث ، فضــال 
عــن الصفقــات، وهــو 
خــالل  حــدث  مــا 
االنقــالب البرلمانــي 
الــذي عــزل الرئيســة 
ديليمــا  اليســارية 
عــام  فــي  روســيف 

 .2016

نجاحات اليسار
بعــض  وصــل 
اليســار  مرشــحي 
ــع  ــى مواق ــن ال المهمي
متقدمــة ايضــا. بــدأت 
حركــة المعدميــن بـــ 15 مرشــًحا. تــم انتخــاب 
التشــريعية  المجالــس  فــي  نــواب  أربعــة 
النــواب. مجلــس  فــي  للواليــات وعضــوان 
وصــل ثــالث نواب مــن األحــزاب المنضوية 
فــي تحالــف اليســار، مــن الناشــطين المهتميــن 
بحقــوق األفــراد الشــخصية وحقــوق األقليــات 
ــى ناشــطتين مــن  ــة ال ــى البرلمــان، باإلضاف ال
مجتمعــات الســكان األصلييــن، وهــؤالء جميعــا 
مــن الوجــوه الجديــدة التــي تدخــل البرلمــان 

الوطنــي.
بولــس  غيلهيــرم  فــاز  باولــو،  ســاو  فــي 
مــن حــزب االشــتراكية والحريــة بعضويــة 
مجلــس النــواب، وحصــل علــى أكثــر مــن 
مليــون صــوت. وُمثــل الحــزب الشــيوعي فــي 
ــة  ــد انتخــاب خمس ــواب اعي ــتة ن ــل بس البرازي

منهــم وانتخبــت السادســة للمــرة األولــى.
الجولة الحاسمة وخطورة الرئيس الفاشي

فــي  الثانيــة  الجولــة  فــي  الفــوز  لتحقيــق 
الثالثيــن مــن الشــهر الحالــي، يتعيــن علــى 
بولســونار ان يضيــف لرصيــده 5 فــي المائــة، 
فــي حيــن يحتــاج "لــوال" قرابــة 2 فــي المائــة 
فقــط. لكــن فــي الصــراع علــى األصــوات 

من نواب تحالف اليسار
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بأريحيــة  بولســونارو  يتمتــع  المطلوبــة، 
محــدودة. لقــد اســتنفد لــوال إلــى حــد كبيــر 
ــر  ــن الخط ــاري. ويكم ــب اليس ــات الناخ إمكان
أيًضــا فــي حقيقــة أن بولســونارو كان يلــوح 

بفكــرة االنقــالب منــذ شــهور.
ــي  ــبة الـــ 8 ف ــى نس ــس عل ــيجري التناف وس
المرشــحون  عليهــا  حصــل  التــي  المائــة 
الخاســرون، وفرصــة بولســونارو تبــدو أكبــر، 
إذا اخذنــا بنظــر االعتبــار انــه تجــاوز فــي 
ــرأي،  ــتطالعات ال ــع اس ــى جمي ــة األول الجول
التــي اعطتــه فــي أحســن األحــوال 34 فــي 

ــط. ــة فق المائ
ــات مــع  جايــر بولســونارو يخــوض االنتخاب
ــحه  ــو مرش ــا نيت ــوزا براغ ــر س ــرال والت الجن
ــونارو  ــل بولس ــس. ويمث ــب الرئي ــب نائ لمنص
طليعــة الجنــاح اليمينــي المتطــرف الــذي يتمتــع 
بقــدرة اجتماعيــة كبيــرة وقاعــدة اجتماعيــة 
ــف  ــذا التحال ــي له ــاس سياس ــم أس ــأة. وأه معب
)الكتــاب  المقــدس  الثالثــي  يســمى  مــا  هــو 
المقــدس، الرصاصــة، الثــور(: تجمــع مــن 
البرلمانييــن وأعضــاء اللوبــي مــن المتطرفيــن 
اليمينييــن، والطوائــف اإلنجيليــة، وصناعــة 
األســلحة والصناعــات الزراعيــة، الذيــن لديهــم 
ــون  ــة ويحاول ــة ضخم ــة وإعالمي ــوارد مالي م

ــة. ــم الرجعي ــرض أجندته ف
ــده  ــل جدي ــرف يتمث ــي متط ــاع يمين ــه قط إن
الصريــح  الرجعــي  عــداءه  فــي  األساســي 
ــي  ــول الديمقراط ــده التح ــذي أوج ــاع ال لإلجم
اختالفــه  هــو  هــذا   .1988 عــام  ودســتور 
الرئيســي مــع "اليميــن الديمقراطــي" الــذي 
ظــل يتحــدى الســلطة حتــى وصول بولســونارو 
للســلطة عــام 2018. يمثــل بولســونارو توليفــة 
التقليــدي  اليميــن  النهيــار  نتيجــة  تشــكلت 
بشــدة  يعــارض  متطــرف  يميــن  وظهــور 
انتخابــات  ونتائــج  الديمقراطــي.   اإلجمــاع 
2018 مثــال ملمــوس علــى ذلــك.  وفــي هــذه 

االنتخابــات حــدث تحــول قــوي للناخبيــن مــن 
فقــد  بولســونارو:  إلــى  التقليديــة  األحــزاب 
حزبــان مــن اليميــن التقليــدي مــا مجموعــه 50 
ــونارو  ــد بولس ــع رصي ــن ارتف ــي حي ــدا، ف مقع
مــن مقعديــن فقــط إلــى 52 مقعــًدا. وتدعــم هــذا 
التحالــف اليمينــي المتطــرف قطاعــات ليبراليــة 
ــة  ــات البرلماني ــهدت االنتخاب ــد ش ــة. لق متطرف
اإليطاليــة تطــور مماثــل حيــث تقــدم الفاشــيون 
ــز. ــف الفائ ــي التحال ــم ف ــاب حلفائه ــى حس عل

يعــد  بولســونارو  كان  أشــهر،  عــدة  منــذ 
كل شــيء للطعــن بنتائــج االنتخابــات، علــى 
ــب. صــرح بولســونارو،  ــد ترام ــة دونال طريق
ــل نتيجــة  ــن يقب ــه ل ــر مــن مناســبة، أن ــي أكث ف
أكاذيــب  وروج  كمنتصــر.  إال  االنتخابــات 
حــول نظــام التصويــت اإللكترونــي وأعلــن 
أن "اهلل وحــده" يســتطيع ابعــاده مــن الرئاســة. 
بهــذه الطريقــة، يحــاول بولســونارو الحفــاظ 
التــي تتمتــع  علــى قــدرات تعبئــة قاعدتــه، 
بتماســك أيديولوجــي قــوي ومســتوى عــاٍل مــن 

العدوانيــة.
هــذه  لــه  تســمح  نفســه،  الوقــت  فــي 
للعنــف  ســيناريوهات  بخلــق  االســتراتيجية 
السياســي، ســواء مباشــر أو غيــر المباشــر، 
وتحافــظ علــى فريق مبــادر يقوده وبولســونارو 
مــن قلــب المســرح السياســي، مســلح بقــدرات 
غيــر قليلــة. ولتحقيــق أهدافــه، لديــه قاعــدة 
مواليــة فــي جهــاز الشــرطة العســكرية، وهــي 

منضبطــة للغايــة، وقــادرة علــى التنســيق.
أنــه كلمــا كان  المحلليــن  يفتــرض معظــم 
ــع  ــل، اتس ــة ضئي ــة النهائي ــي النتيج ــارق ف الف
احتمــال ذهــاب بولســونارو الــى المخاطــرة 

الديمقراطيــة. المؤسســات  بتجــاوز 
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بأنهــا  التحتيــة  البنيــة  تعريــف  ويمكــن 
ــي  ــة الت ــة المترابط ــة لألنظم ــات المادي المكون
ــة الالزمــة  ــر الســلع والخدمــات الضروري توف
ظــروف  تحســين  او  اســتدامة  او  لتمكيــن 
تســهل  التحتيــة  والبنيــة  المجتمعيــة.  الحيــاة 
الــى  انتــاج البضائــع والخدمــات باإلضافــة 
توزيــع المنتجــات فــي االســواق, اضافــة الــى 
الخدمــات االجتماعيــة االساســية كالمــدارس 

والمستشــفيات.
يعانــي العــراق مــن تدهــور بنــاه التحتيــة 
وسياســته  المقبــور  النظــام  حــروب  بســبب 
ولغايــة   1980 عــام  مــن  امتــدت  التــي 
ــن  ــا م ــا اعقبه ــي نيســان 2003 وم ســقوطه ف
ــة  ــات طائفي ــي وصراع ــالت امن ــالل وانف احت
ــي  ــة الت ــة المالي ــا االزم وارهــاب يضــاف اليه
تعــرض لهــا العــراق مؤخــرا بســبب سياســته 
االقتصاديــة المعتمــدة علــى االقتصــاد الريعــي 
اســعار  انخفــاض  وبســبب  الجانــب,  وحيــد 
النفــط بســبب تفشــي فيــروس كورونــا مــا كبــد 
ــة  ــاه التحتي ــرة وتعــرض بن ــالد خســائر كبي الب

للدمــار.
ــظ ان  ــوم يالح ــى الي ــام 2003 وال ــد ع وبع
كثيــر مــن مشــاريع البنــى التحتيــة فــي العــراق 
ــوب  ــتوى المطل ــت بالمس ــة وليس ــد رديئ الجدي
ويشــوب تنفيذهــا الفســاد كمــا حصــل علــى 
ســبيل المثــال فــي بنــاء ملعــب محافظــة المثنــى 
الــذي كلــف المليــارات مــن الدنانيــر وبعــد 
انجــازه ظهــرت اخطــاء كبيــرة فيــه ال حــل 
لهــا اال بهــدم الملعــب كلــه مــن جديــد ثــم بنــاءه. 
ــر مــن مناقصــات  كمــا يالحــظ ايضــا ان الكثي
المشــاريع تبــاع مــن مقــاول الى اخــر بحيث ان 
المقــاول االخيــر ال يســتطيع اكمــال المشــروع 
ــه  ــؤ بســبب ضعــف قدرت ــى التلك ــؤدي ال ــا ي م
الماليــة الــى جانــب تفشــي الفســاد وهــذا يرجــع 
للمقــاول  الماليــة  القــدرة  تدقيــق  عــدم  الــى 

ــا. ــام به ــي ق ــال المنجــزة الت واالعم
ــظ  ــراق يالح ــات الع ــن محافظ ــر م ــي كثي ف
ــة,  ــة الضروري ــى التحتي ــى البن ــر ال ــا تفتق بأنه
ــى  ــادرة عل فهــا هــي البصــرة مازالــت غيــر ق
الحصــول علــى ميــاه الشــرب االمنــة والخاليــة 

ما املقصود بالبنى التحتية؟ ومن املسؤول عن 
تدهورها يف العراق؟

د. عادل عبد الزهرة شبيب

تســتعمل كلمة البنية التحتية لإلشــارة اىل النقل )الطرق واجلســور واملطارات 
واملوانئ والسكك احلديد(, واالتصاالت واالسكان وتوليد وتوزيع الكهرباء... وتكون 
مشــاريع البنية التحتية مشاريع ضخمة كالســدود والطرق السريعة واملوانئ الضخمة 
وحمطــات الكهرباء الكبرية, او مشــاريع أصغــر كالطرق الســريعة الفرعية لالرتباط 

بالطرق السريعة الكبرية. 
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ــق  ــر مناط ــن اكث ــا م ــم انه ــالح رغ ــن االم م
العــراق انتاجــا للنفــط وتقــع علــى شــط العــرب.
مــن  العديــد  اقامــة  يمكــن  العــراق  فــي 
ــاء  ــاريع الم ــل مش ــة مث ــى التحتي ــاريع البن مش
الصحــة  ومشــاريع  الصحــي  والصــرف 
والتربيــة والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
ومشــاريع النقــل والموانــئ والســكك الحديــد 
ــد  ــري وم ــة وال ــاريع الزراع ــى مش ــة ال اضاف
ومشــاريع  االراضــي  واســتصالح  القنــوات 
مرشــات,  )مكائــن,  الزراعيــة  المســتلزمات 
منظومــات ســقي( ومشــاريع الطــرق الخارجية 
وبنــاء الجســور  وانشــاء الــدور.. وغيرهــا.
وكمــا جــاء فــي االجتمــاع الرابــع لمجموعــة 
ــة  ــة التحتي ــاريع البني ــل مش ــل حــول تموي العم
فــي العــراق الــذي عقــد فــي االردن للفتــرة مــن 
26- 28 آذار 2011 , فانــه اليــزال هنــاك 
الكثيــر ممــا يتعيــن القيــام بــه ومــن أهمــه 
الخدمــات  لتوفيــر  الحكومــة  قــدرة  )تعزيــز 
االساســية كمــا ان هنــاك حاجــة الــى النمــو 
الضــروري  مــن  انــه  ويتبيــن  االقتصــادي 
لهــذه  لالســتجابة  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز 

المســتثمرين  مشــاركة  وان  االحتياجــات. 
المحلييــن واالجانــب علــى المــدى الطويــل 
تكــون عنصــرا قويــا لنقــل التكنولوجيــا وكذلــك 
ــة مراحــل  ــر كاف ــف عب ــة التكالي تحســين هيكل
ــن  ــيان م ــدران رئيس ــاك مص ــروع, وهن المش

خــارج الميزانيــة لتمويــل البنيــة التحتيــة:
1. المنظمــات الدوليــة واالقليميــة التــي توفــر 
ــل  ــدى الطوي ــى الم ــة عل ــة التحتي ــل البني تموي
والمتوســط كالبنــك الدولــي وبنــوك التنميــة 

ــة... االقليمي
2. القطــاع الخــاص مــن خــالل اليــات مثــل 
الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
وترتيبــات اســتراتيجية تقاســم االنتــاج... ومــن 
المهــم ان يتــم تحديــد مســاهمة القطــاع الخــاص 
ــيلة  ــن خــالل وس ــة م ــة التحتي ــة البني ــي تنمي ف

ــدي للشــركاء. ــق النق تســمح بالتدف
ســبق و ان تــم تقديــم  مســودة لقانــون البنــى 
التحتيــة يمــول التنفيــذ عــن طريــق القــروض, 
اال انــه القــى معارضــة ولــم يمــرر فــي مجلــس 
ــد  ــه الســابقة, وبهــذا الصــدد فق ــواب بدورات الن
اكــد الحــزب الشــيوعي العراقــي فــي تصريــح 
ــت  ــا وتح ــي حينه ــن( ف ــا الوط ــة )دني لصحيف
موضــوع )قانــون البنــى التحتيــة موضــوع 
شــد وجــذب بيــن السياســيين(, )علــى ضــرورة 
االهتمــام بالبنــى التحتيــة خاصــة فــي مجــاالت 
الســكن والكهربــاء والخدمــات االساســية ودعــم 
ــدف  ــون يه وتشــجيع اي خطــوة واجــراء وقان
التعاقــد  ان  واكــد  وتطويرهــا,  بنائهــا  الــى 
باآلجــل باعتبــاره شــكال مــن اشــكال الديــن 
ســواء  تســديده  طــرق  عــن  النظــر  بغــض 
بالنفــط او غيــره يعنــي زيــادة مديونيــة الدولــة, 
وتســاءل الحــزب عــن مــدى ضــرورة اللجــوء 
الــى االســتدانة فــي الوقــت الــذي ال تــكاد تصــل 
نســب انجــاز الموازنــة االســتثمارية نصــف 
ــض  ــع وجــود فوائ ــا م ــغ المخصصــة له المبال
إليــرادات النفــط )قبــل حــدوث االزمــة الحاليــة 
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ألســعار النفــط( يمكــن االســتفادة منهــا فــي 
التمويــل الرتفــاع ســعر بيــع البرميــل بالنســبة 

ــابقة((. ــة )الس ــي الموازن ــد ف للســعر المعتم
ــة  ــى التحتي ــر البن ــوم تطوي ــوب الي اذن المطل
مــن  مديونيتــه  زيــادة  وعــدم  العــراق  فــي 
ــى  ــد باآلجــل وانمــا باالعتمــاد عل خــالل التعاق
فوائــض ايــرادات النفــط واالســتفادة منهــا فــي 
ــة الفســاد وقلعــه  ــى محارب ــة ال ــل. اضاف التموي
ــي  ــتثمار المحل ــجيع االس ــع تش ــذوره م ــن ج م
منــح  وعــدم  التكنولوجيــا  ونقــل  واالجنبــي 
ــة  ــركات الموثوق ــاريع اال للش مناقصــات المش
والتــي لهــا القــدرة الماليــة بشــهادة رســمية 

ــات. ــع المناقص ــماح ببي ــدم الس وع
ــيوعي  ــزب الش ــد الح ــال اك ــذا المج ــي ه وف
وتوســيع  وتطويــر  انشــاء  علــى  العراقــي 
البنــى التحتيــة الالزمــة لمختلــف القطاعــات 
واالســتخراج  النفــط  كقطــاع  االقتصاديــة 
ــاء وقطــاع الصناعــة  ــة والكهرب وقطــاع الطاق
والزراعــة والســياحة  والتشــييد واالعمــار, 
اعــادة  عمليــة  فــي  تســاهم  ممــن  وغيرهــا 
العــراق  فــي  المســتدامة  والتنميــة  االعمــار 
بمــا يســاهم فــي النهــوض باالقتصــاد العراقــي 
اقتصاديــا واجتماعيــا وتحويــل العــراق مــن 
بلــد مســتورد ومســتهلك وغيــر منتــج الــى بلــد 

منتج ومصدر.  

يقــال والعهــدة علــى الــراوي ان غابــة, 
غــاب عنهــا زعيــم الغابــة فــي رحلــة اخــذت 
وقتــا طويــال, فتســيد الذئــب فــي الغابــة 
ولوجــود عــدد كبيــر مــن الذئــاب كان هنــاك 
تنافــس بيــن الذئــاب علــى افتــراس الخــراف 
ــد  ــود الح ــاور يع ــل مج ــي حق ــودة ف الموج
المــالك الكبــار الــذي ال يهتم كثيــرا للخراف 
التــي تفترســها الذئــاب لكثــرة مــا لديــة مــن 
حقــول الخــراف, اال ان التنافــس كان حــادا 
بيــن الذئــاب علــى افتــراس الخــراف ودفعــا 
اللقــاء  علــى  الذئــاب  اتفقــت  للنزاعــات 
ــا  ــدث فيه ــدوة يتح ــالل ن ــن خ ــراف م بالخ
الذئــاب, وبعــد حديــت الزهــد والتعبــد الــذي 
ــى الخــراف  ــاب, اقترحــوا عل ــه الذئ اظهرت
ــذا  ــها, وهك ــذي يفترس ــب ال ــار الذئ ان تخت
كان الحــال, مــا أشــبة حــال بعــض الشــعوب 

ــة!!!.  بحــال خــراف هــذه الغاب

دميقراطية!!، اختيار 
اخلراف للذئب الذي 

يأكلها

عمار الربيعي / باريس
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يعتبــر توفيــر خدمــة الكهربــاء الفقــرة االكثــر 
الرتبــاط  الحكوميــة  البرامــج  بيــن  اهميــة 
ــو  ــا بالنم ــاس وعالقته ــاة الن ــة بحي ــذه الخدم ه
االقتصــادي فــكل مفصــل فــي العمليــة التنمويــة 
تــدور عجلتــه  كبــر او صغــر ال يمكــن ان 
بــدون الطاقــة الكهربائيــة ســواء فــي الصناعــة 
واالســتخدامات  النفــط  وانتــاج  الزراعــة  او 
ــن خــالل  ــا. ونعــرف م ــى تنوعه االخــرى عل
العــراق وبســبب فشــل  ان  المعــاش  الواقــع 
عمليــة التنميــة االقتصاديــة طيلــة ســبعة عشــر 
عامــا وخصوصــا فــي مجــال الطاقــة لــم يكــن 
وربمــا لــن يكــون مــن الــدول الرائدة فــي مجال 
ــدة  ــة المتول ــة المتجــددة والنظيف اســتخدام الطاق
المتمثلــة بالشــمس  مــن مصــادره الطبيعيــة 
التــي ال تفارقنــا طيلــة ايــام الســنة والريــاح 
والميــاه وجــوف االرض وحتــى النفايــات التــي 
تحتــل شــوارعنا يمكــن ان تتحــول الــى طاقــة 
لتوليــد الكهربــاء كمــا تفعــل العديــد مــن البلــدان 

ــا.  ــة وتركي األوربي
انتاج الطاقة الكهربائية بعد عام 2003 لغاية 

2021
• فــي عــام 2003 كان معــدل انتــاج الطاقــة 
الكهربائيــة فــي عمــوم البــالد 2500ميــكاواط. 
فــي عــام 2004 بلــغ معــدل توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة 3828ميــكا واط، ارتفــع فــي عــام 
ــور  ــبة تط ــكا واط بنس ــى 4523 مي 2008 ال
ــن ارتفــع حجــم  ــة فــي حي بلغــت 63 فــي المائ
ــكا واط  ــى 10 االف مي ــن 5442 ال ــب م الطل

ــغ 5477  ــة بل ــداد الطاق ــي ام ــا عجــزا ف محقق
ــزو  ــة وتع ــي المائ ــكا واط اي بنســبة 45  ف مي
وزارة الكهربــاء اســباب ذلــك الــى اعمــال 
التخريــب وتدهــور الوضــع االمنــي وانعكاســه 
القطــاع  هــذا  فــي  العامليــن  نشــاط  علــى 
مــن  الوقــود  امــدادات  قلــة  الــى  باإلضافــة 
ــغيل  ــي تش ــل ف ــي تدخ ــة الت ــتقات النفطي المش
المشــاريع  معظــم  فــي  التوليديــة  الوحــدات 
وصعوبــة الحصــول علــى االدوات االحتياطيــة 
وتقــادم  الصيانــة  اعمــال  تتطلبهــا  التــي 
المحطــات وشــحة الميــاه وتأثيرهــا علــى عمــل 
عليــه  ترتــب  ممــا  الكهرومائيــة  المحطــات 

انخفــاض االنتــاج 
االنتــاج  حجــم  كان   2010 عــام  فــي   •
يتــراوح بيــن 5 االف و6 االف ميــكا واط وان 
الطاقــة المســتوردة مــن دول الجــوار بلغــت 
1000 ميــكا واط فــي حيــن بلــغ حجــم الطلــب 
الكلــي علــى الطاقــة الكهربائيــة 12 الــف ميــكا 
ــكا  ــداره 6 االف مي ــز مق ــق عج ــا تحق واط مم
ــم بــان  واط اي بنســبة 50 فــي المائــة مــع العل
جــزء مــن االنتــاج ومقــداره 1500 ميــكا واط 
مخصــص للمناطــق المســتثناة وتشــمل المنطقة 
الخضــراء والمستشــفيات ومحطــات تصفيــة 
الميــاه المخصصــة ألغــراض الشــرب وبعــض 
المرافــق االخــرى مؤسســات دينيــة ومــا شــابه 
المخصصــة  المبالــغ  ان  مــن  بالرغــم   •
ــذ عــام  ــات الســنوية من ــر الموازن ــوزارة عب لل
ــون  ــد بلغــت 12 تريلي ــة 2010 ق 2003ولغاي

ازمة الكهرباء ومعاجلتها من منظور اقتصادي

ابراهيم املشهداني
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و389 مليــون دينــار اي مــا يعــاد 8 مليــارات 
دوالر  مليــون  وخمســون  وتســعة  ومائتــان 
وهــذا يكفــي ال نتــاج 10 االف ميــكا واط رغــم 
ــكا  ــدل ب 4 االف مي ــدر كمع ــذي يق ــز ال العج
واط دون ان ندخــل فــي هــذه النفقــات التشــغيلية 
والتــي بلغــت لنفــس الفتــرة 9 تريليــون دينــار.
• فــي عــام 2011 كان حجــم االنتاج 7 االف 
ــي 14  ــب الكل ــم الطل ــا كان حج ــكا واط فيم مي
ألــف ميــكا واط حســب تقديــرات لجنــة الطاقــة 

النيابيــة بتاريــخ 2011/7/25.
• فــي عــام 2016 كان حجــم االنتــاج الكلــي 
12500 ميــكا واط وحســب تصريــح الناطــق 
االعالمــي لــوزارة الكهربــاء فــان االنتــاج فــي 
شــهر تمــوز فــي عــام 2017 بلــغ مــا يقــارب 

15 ألــف ميــكا واط.
ــوام 2013 --  ــية لألع ــي الخطــة الخمس • ف
2017 قــدر انتــاج الطاقــة الكهربائيــة فــي عــام 
ــكا واط مــا يشــير الــى  2017 ب 25 إلــف مي
عجــز مقــداره 10 االف ميــكا واط عــن القــدرة 

التخمينيــة. 
اسباب التدهور في انتاج الطاقة 

فــي  التدهــور  اســباب  حصــر  يمكــن  ال 
الطاقــة الكهربائيــة ومــن ثــم ســوء خدمتهــا 
الــى عامــل واحــد بعينــه فقــد اجتمعــت فــي 
هــذا النطــاق مجموعــة مــن العوامــل فبعــد 
فــي  كان  االســباب  تضاعفــت  االحتــالل 
مقدمتهــا قيــام قــوى التحالــف بقصــف شــبكات 
وكانــت  الناقلــة  االســالك  الطاقــة وســقطت 

النحــاس وتــم ســرقتها مــن  مــن 
بعــد  اجراميــة  عصابــات  قبــل 
دول  الــى  وهربــت  صهرهــا 
الجــوار  وقصــف محطــات التوليــد 
منهــا  اساســية  اجــزاء  وتدميــر 
محطــات  المثــال   ســبيل  وعلــى 
الهارثــة وخاصــة منظومــة معالجــة 
الميــاه وكذلــك محطــة الناصريــة  
ومحطــة الــدورة القديمــة بمــا فيهــا 
ــذه  ــت ه ــد توقف ــود وق مخــازن الوق
بالكامــل  االنتــاج  عــن  المحطــات 
ــرت  ــاء تأث ــك ان محطــات الكهرب ــى ذل زد عل
ــي  ــة عام ــرب الطائفي ــي الح ــر ف ــكل مباش بش
2006 و2007وظهــر تأثيرهــا واضحــا علــى 
محطــات انتــاج الطاقــة ومــن ثــم توقفهــا وعلــى 
ســبيل المثــال محطــة كهريــاء  بيجــي التــي كان 
عمالهــا ومهندســوها مــن بغــداد والمحافظــات 
الجنوبيــة فقــد تعــرض قســم مــن مهندســيها 
وعمالهــا الــى القتــل العمــد فــي بــاب المحطــة 
فكانــت هــذه الحادثــة المأســاوية ايذانــا بهجــرة 
جماعيــة لمهندســي المحطــة وعمالهــا ممــا ادى 
ــج  ــة تنت ــت المحط ــل وكان ــا بالكام ــى توقفه ال
ــدات  ــع وح ــالل ارب ــن خ ــكا واط م 1000 مي
ــا 250  ــة مقداره ــج طاق ــا تنت ــة كل منه توليدي

ميــكا واط .
اهم معوقات االنتاج  

يمكــن القــول ان معوقــات االنتــاج بعــد عــام 
2003 تنحصــر فــي جملــة مــن العوامــل االول 
ينعكــس فــي التدهــور االمنــي فقــد تفاقمــت 
عمليــات التفجيــر لمؤسســات الدولــة وبناهــا 
التحتيــة وقــد كانــت حصــة الكهربــاء مــن هــذه 
ــة  ــات وخاص ــض المحط ــر بع ــات تدمي العملي
تكاليــف  وتعاظــم  للطاقــة،  الناقلــة  االبــراج 
اعادتهــا فــان التكاليــف الحســابية المقــدرة لــكل 
ــى  ــن تســند ال ــي حي ــار ف ــون دين ــرج 40 ملي ب

ــار  . ــون دين ــن ب75 ملي المتعهدي
والهــدر  الفســاد  انتشــار  االخــر  والعامــل 
المالــي فقــد كانت تخصيصــات وزارة الكهرباء 
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كبيــرة جــدا ولكنهــا لــم تســتثمر بشــكل عقالنــي 
وحســب خطــط وزارة الكهربــاء او الخطــط 
التخطيــط  وزارة  وضعتهــا  التــي  الخمســية 
ــت  ــة عــام 2010 كان ــة فلغاي ــا الحكوم واقرته
بحــدود 9  المطلوبــة  الــوزارة  تخصيصــات 
ــار دوالر  ــى 40 ملي ــار دوالر، ووصــل ال ملي

ــا  ــا فيه ــام 2017 بم ــة ع لغاي
ــة  ــود شــركات ســيمينس االلماني ــف عق تكالي
وجنــرال اليكتريــك االمريكيــة البالــغ اكثــر مــن 
ــاة  ــة ملق ــارات والتــزال مكائنهــا التوليدي 7 ملي
ــهر  ــي ش ــة ف ــم ان الطاق ــع العل ــراء م ــي الع ف
تمــوز مــن نفــس العــام بلــغ مــا يقتــرب مــن 15 
الــف ميــكا واط مــع ان المخطــط لنفــس العــام 
يصــل الــى 25 الــف ميــكا واط بفــارق مقــداره 

10 الــف ميــكا واط.
فايــن ذهبــت تلــك االمــوال الفلكيــة التــي 

ألــف ميــكا. انتــاج 40  بإمكانهــا 
ــات  ــن المعوق ــدة م ــود واح ــكالية الوق ان اش
الرئيســية التــي منعــت تشــغيل محطــات االنتاج 

بكامــل قدرتهــا 
ان وزارة الكهربــاء ســبق ان اعــدت خطتهــا 
ــي  ــرين الثان ــي تش ــا ف ــي اطلقته ــة الت المركزي
القــادم  ســنوات  ولعشــر   2006 عــام  مــن 
وبإشــراف البرنامــج االنمائــي لألمــم المتحــدة 
والبنــك الدولــي وتــم توســيعها الحقــا الــى عــام 
ــة  2030 مــن خــالل تكليــف مؤسســة كهربائي
ــر هــوف( مــع اعــداد  ــة )باســونز برنكي عالمي

لقطاعــات  التصاميــم 
ــع   ــل والتوزي ــاج والنق االنت
وعلــى ضــوء هــذه الخطــة 
تــم توقيــع عقــود لمشــاريع 
الطاقــة  انتــاج  محطــات 
كليــة  بســعة  الكهربائيــة 
بحــدود  16 الــف ميكا واط 
لشــبكات  مكملــة  وعقــود 
الكهربائيــة.  الطاقــة  نقــل 
كمــا ان مشــاريع محطــات 
االنتــاج تضمنــت محطــات 
الســعات  ذات  غازيــة 
االنتاجيــة العاليــة والحديثــة تكنولوجيــا والقابلــة 
للتوســع الــى الــدورة المركبــة ذات الكفــاءة 
االنتاجيــة العاليــة صممــت هــذه المحطــات 
الغازيــة بــان تعمــل علــى كافــة انــواع الوقــود 
الخطــة  فــي  كمياتهــا  والمعرفــة  المتوفــرة 
النفــط  وزارة  قبــل  مــن  المقدمــة  الوقوديــة 
)الغــاز الطبيعــي، النفــط الخــام، الوقــود الثقيــل 
والوقــود الخفيــف( وان الســبب فــي التوجــه 
ــب  ــو لتجن ــات ه ــن المحط ــوع م ــذا الن ــى ه ال
التوســع فــي اعتمــاد المحطــات البخارية بســبب 
شــحة الميــاه فــي نهــري دجلــة والفــرات حســب 
دراســات الجــدوى الفنيــة علــى ضــوء بيانــات 
لحوضــي  والتصاريــف  المائيــة  االيــرادات 

دجلــة والفــرات ’)5(. 
اشكالية التوزيع 

لعــل قطــاع التوزيــع هــو اهــم القطاعــات 
فــي وزارة الكهربــاء يتجلــى فيــه هــدر الطاقــة 
الكهربائيــة ويعــود الســبب فــي ذلــك الــى تعاظم 
الطلــب علــى التيــار الكهربائــي نتيجــة لتكاثــر 
عــدد الوحــدات الســكنية، ووزارة الكهربــاء 
ــة فــي مــد  ــم تــراع ســياقاتها القانوني بدورهــا ل
ــاوزة  ــكنية المتج ــدور الس ــذه ال ــى ه ــار ال التي
فيقــوم موظفــو التوزيــع بتجهيزهــا بالتيــار ولــم 
ــل  ــة مقاب ــق المطلوب ــا بالوثائ ــب اصحابه تطال
مبالــغ نقديــة فكيــف تــم معالجــة هــذه االشــكالية 

ــرى؟  الكب
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عجائبيــة  ذهنيــة  عــن  الــوزارة  تفتقــت 
فطرحــت افــكار الخصخصــة أو مــا اســمته 

التوزيــع.  قطــاع  فــي  باالســتثمار 
فهــل كان هــذا المفهــوم هــو المطبــق فــي 
قطــاع التوزيــع وهــل أنتــج االهــداف التــي 
ــتفحل  ــد ان اس ــرت؟ فبع ــوزارة وزم ــت ال طبل
ــد مــرور  ــع بع ــي ادارة قطــاع التوزي الفشــل ف
اكثــر مــن عشــر ســنوات راحــت الــوزارة 
تلقــي بالالئمــة علــى هــذه الجهــة او تلــك فتــارة 
تتحجــج بقلــة التخصيصــات الماليــة وتــارة تتهم 
ــي  ــود الكاف ــا بالوق ــدم تزويده ــط بع وزارة النف
لتشــغيل المحطــات وتــارة ثالثــة تلقــي بالالئمــة 
علــى االرهــاب واخــرى بالتجــاوزات علــى 
الخطــوط الناقلــة داخــل المــدن واخيــرا وصــل 
ــة  ــكار الخصخص ــذ اف ــى تنفي ــاف ال ــا المط به
واالســتثمار فــي هــذا القطــاع فأســندت المهمــة 
ــوم  ــرز مفه ــا ب ــن الشــركات وهن ــدد م ــى ع ال
االســتثمار بشــكل اعــرج فبينمــا يجــب ان يكون 
المســتثمر ممــن لديــه الكفايــة الماليــة والخبــرة 
الكافيــة لتوظيفهــا فــي مشــروع االســتثمار فقــد 
ــه  ــي تدقيقات ــة ف ــة المالي ــوان الرقاب اكتشــف دي
الــى ان ثالثــة مــن هــذه الشــركات ارتكبــت 
مخالفــات جســيمة للعقــود المبرمــة مــع وزارة 
الكهربــاء، ونظــرا لــكل هــذه المخالفــات هربت 
هــذه الشــركات فهــل هنــاك فشــل وخيبــات 
ــوزارة والمواطــن  ــه ال ــا تعرضــت ل ــر مم اكث

ــي آن.  ــة ف ــة الدول وخزين

مشاريع مستقبلية 
بانتظار التنفيذ 

1-- الربط الكهربائي
ــن  ــد م ــر المزي ــي توف ولك
الحكومــة  تعمــل  الطاقــة 
العراقيــة على تحقيــق الربط 
الســعودية  مــع  الكهربائــي 
تفاهــم  مذكــرة  فأبرمــت 
ــة  ــون حلق ــرة لتك ــع االخي م
الوصــل بيــن العــراق ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي 
لهــذا  المباحثــات  وتســتمر 
الغــرض وموضوعــة الربــط الكهربائــي علــى 
ــرن  ــات الق ــي ثمانين ــري ف ــا كان يج ــرار م غ
الماضــي عبــر منظومــة الربــط الســباعي ومــن 
ــر  ــي لتكــون اداة لالســتيراد والتصدي ــم الثمان ث
حســب الطلــب والعــرض فــي كل دولــة ترتبــط 
بهــذه المنظومــة، ويمكــن ايجــاز فوائــد الربــط 

ــي: ــا يل بم
• امكانيــة تصديــر الفائــض مــن الطاقــة فــي 

حــال تحقــق فائــض فــي االنتــاج.
• فــي الــدول العربيــة يــكاد يكــون الربــط 

محــدود بالربــط الثمانــي.
• هناك الربط المغاربي والربط الخليجي.

• ان الشــبكة الكهربائيــة فــي العــراق تســمح 
بالربــط العربــي واالوربــي.

العالقــات  يقــوي  الكهربائــي  الربــط   •
ــدول االخــرى.  ــع ال ــية م ــة والسياس االقتصادي

البيئــي.  التلــوث  تفــادي  ويســهم فــي 
2- الطاقة المتجددة 

فــي الســنوات االخيرة راجت في المســتويات 
العليــا لــوزارة الكهربــاء وبالخصــوص اقســام 
االختصــاص تفعيــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة 
فــي العــراق االســتفادة مــن االجــواء المناخيــة 
والريــاح  الشــمس  اشــعة  كوجــود  المالئمــة 
مــع  التنســيق  ويجــري  الســنة  مــدار  علــى 
الــوزارات المعنيــة لتفعيــل هــذه المشــاريع بعــد 
ــات  ــي الموازن ــة ف رصــد التخصيصــات المالي
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الســنوية.
يوجــد فــي الطبيعــة عــّدة أنــواع مــن الطاقــة 
والّطاقــة  الّشــمس،  اشــعة  مثــل  المتجــددة، 
وأمــواج  والريــاح،  الجوفيــة،  الحرارّيــة 
البحــر، وطاقــة الميــاه الجاريــة او الســاقطة 
مــن المنحــدرات، والشــالالت، باإلضافــة الــى 
المختلفــة.  بأشــكالها  الحيوّيــة  الكتلــة  طاقــة 
يمكــن إنتاجهــا مــن حركــة األمــواج والمــد 
أرضيــة  حراريــة  طاقــة  مــن  أو  والجــزر 
وابتــكارات اخــرى. وقــد أصبحــت مصــادر 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزًءا  المتجــددة  الطاقــة 
لتحقيــق  تســعى  التــي  الشــركات  مســؤولية 

المســتدامة.   التنميــة 
توقعــت وكالــة الطاقــة الدوليــة أن "ينمــو 
اســتهالك الكهربــاء فــي العــراق بمعــدل ســريع 
ــام 2024"،  ــى الع ــنوًيا حت ــن 6 ٪ س ــر م أكث
تقــوم  العراقيــة  "الدولــة  أن  إلــى  منوهــة 
ــع  ــة بشــكل تدريجــي م بتخفيــض عجــز الطاق
اســتكمال مشــروع واحــد علــى األقل الســتثمار 
ــادة  ــاريع إع ــن مش ــد م ــا( والعدي ــاز )حلفاي الغ

ــاز". ــل بالغ ــي تعم ــات الت ــاء المحط إحي
كمــا اشــارت الطاقــة الدوليــة انــه "علــى 
الرغــم مــن الخطــط الطموحــة لتكثيــف الطاقــة 
الشمســية توليــد الطاقــة المتجــددة، إال أنــه ليــس 
مــن المتوقــع أن تســاهم بشــكل كبيــر لمتطلبــات 
-2022 الفتــرة  فــي  العــراق  فــي  الطاقــة 

  ."2024
االستنتاجات والمقترحات 

ــر  ــة عش ــنوات الثماني ــة الس ــت تجرب 1. بين
الموصــوف  السياســي  العامــل  ان  الماضيــة 
بالمحاصصــة الطائفيــة االثنيــة كانــت وراء 
ازمــة الطاقــة الكهربائيــة فــي العــراق مــن 
ــة  ــى تخصيصاتهــا الهائل خــالل االســتحواذ عل
عبــر مــا يســمى باللجــان االقتصاديــة واالتيــان 
بــإدارات فاشــلة لهــذا الســبب ينبغــي ابعــاد هــذه 
الــوزارة مــع الــوزارات االخــرى ذات االبعــاد 
االجتماعيــة االقتصاديــة عــن اطمــاع الســلطة 

ــا.  ومغرياته

حيــث ثبــت ان قطــاع التوزيــع هــو   .2
الحلقــة االضعــف فــي قطــاع الكهربــاء بســبب 
كثــرة اإلعطــاب التــي تلحــق فــي مفاصــل هــذا 
القطــاع وبســبب التجــاوزات علــى خطــوط 
الكميــات  لقلــة  نتيجــة  المــدن  داخــل  النقــل 
الموزعــة ارتباطــا بتعاظــم االســتهالك ممــا 
لهــذا  والرشــوة  االبتــزاز  مســاعي  تشــيع 
دفــن  علــى  التأكيــد  الخطــط  فــي  مطلــوب 
المشــروعات  فــي  االرض  تحــت  االســالك 

لمســتقبلية. ا
3. بمــا ان زيــادة االنتــاج هو الهــدف االرأس 
فــي اســتراتيجية وزارة الكهربــاء وهــذا مــا لــم 
ــك  ــي لذل ــدر المال ــاد واله ــبب الفس ــق بس يتحق
مــن الضــروري موضوعيــا الــى اســتخدام 
ــات  ــن المحط ــداء م ــاج ابت ــائل االنت ــة وس كاف
والطاقــات  الغازيــة  والمحطــات  الحراريــة 
المتجــددة حيــث تتوافــر عوامــل انتاجهــا محليــا 
ــى  ــوال ال ــب وص ــتقبل القري ــي المس االن او ف

ــتقبال. ــة مس ــة النووي ــتخدام الطاق اس
4. لمــا كان العــراق يفتقــر الــى الغــاز بنوعيه 
ــا  ــت الحاضــر بم ــي الوق ــي ف ــائل والطبيع الس
ــب  ــذي يتطل ــر ال ــة االم ــة الحاج ــي لتلبي ال يكف
تفعيــل خطــط وزارة النفــط الوقوديــة وخاصــة 
بهــدف  المعالــج  الغــاز  انتــاج  مجــال  فــي 
ــران  ــل إي ــن قب ــكاره م ــة احت ــن حال ــل م التقلي
ــع  ــم م ــرة التفاه ــل مذك ــت تفعي ــي ذات الوق وف
الســعودية للتعجيــل بإنجــاز الربــط الكهربائــي 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  منظومــة  مــع 
ودول الجــوار االخــرى فضــال عــن اســتخدام 
تحقيــق  لحيــن  الحراريــة  االنتــاج  محطــات 
االكتفــاء الذاتــي. والتعامــل مــع هــذه االوضــاع 

ــوس. ــرف الملم ــب الظ حس
الموازنــات  فــي  االنتــاج  قطــاع  دعــم   .5
العامــة  النفقــات  القادمــة وتقليــص  الســنوية 
غيــر الضروريــة وابعادهــا عــن ان تكــون 
ــل  ــن قب ــش م ــراء الفاح ــاد واالث ــات للفس بواب

المتســلطة  المجموعــات 
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لقاءنــا مــع خبيــر الســالمة واالطفــاء األســتاذ 
ــد البصــرة  المهنــدس ســعيد كاظــم كنهــار، تول
ــن  ــة المكائ ــوم هندس ــى دبل 1945 حاصــل عل
مــن الجامعــة المســتنصرية ســنة 1975، معهد 
ــام  ــرة ع ــن القاه ــي م ــن الصناع ــاط االم ضب
1970، دورات متعــددة فــي مكافحــة الحرائــق 
مــن المملكــة المتحدة فــي برادفورد ومانشســتر 
إطفــاء  مديــر  األرواح،  إلنقــاذ  وكودالمنــك 
الموانــئ العراقيــة حتــى عــام 2009 حيــث 
ــه الســن القانونــي،  احيــل علــى التقاعــد إلكمال

ــا هــذه الوقفــات: بعــد الترحيــب بــه كانــت لن
• ما هو الحريق أو االشتعال؟

تفاعــل كيميــاوي  - الحريــق عبــارة عــن 
ــل  ــمى عوام ــالث تس ــر ث ــن عناص ــدث بي يح
)الهــواء(  االوكســجين  وهــي  االشــتعال، 
والوقــود القابــل لالشــتعال مــع الحــرارة الكافية 
الشــتعال المــواد، وبتوفــر هــذه العوامــل أو 
العناصــر يســتمر الحريــق ويتوســع وكلمــا 
طــال وقــت االشــتعال كلمــا زاد تعاظــم الدمــار، 
ــة  ــزداد بنســبة متوالي ــار ي ــذا الدم ــث أن ه بحي
طرديــة ويصعــب الســيطرة علــى الحريــق بعــد 

ــأي  ــه ب ــن مكافحت ــت ال يمك ــى وق الوصــول ال
ــيطرة(  ــارج الس ــى )خ ــا يدع ــذا م ــق وه طري
ونكتفــي بحمايــة األماكــن المجــاورة وعــدم 

ــا.  ــق له ــال الحري انتق
• ماهي اإلجراءات للوقاية من الحريق؟

- لغــرض خلــق بيئــة ســليمة للعمــل وبــدون 
ــة  ــائر الناجم ــض الخس ــق وتخفي حــدوث حرائ
عنهــا الــى اقــل قــدر ممكــن هنــاك بعــض 
الخطــوات أو اإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا 

ــا: ــل أهمه ــة العم ــي بيئ ــا ف وتطبيقه
1- اســتخدام مــواد بنــاء مقاومــة للحريــق 
وكذلــك اســتعمال مــواد تغليــف األبنيــة مــن 
الخــارج ومــواد للديكــورات الداخليــة غيــر 

قابلــة لالشــتعال الســريع.
2- اســتعمال التأسيســات الكهربائيــة وكذلــك 
ــواع  ــتخدمة ذات أن ــة المس ــزة الكهربائي األجه
عاديــة وغيــر متينــة وغيــر كفــؤة للتحميــل 
ــى  ــؤدي ال ــي ممــا ي ــد أو العال ــي الزائ الكهربائ
زيــادة درجــة حــرارة التأسيســات وانــدالع 

ــببها. ــق بس حرائ
التدخيــن يعتبــر مــن احــد أســباب  3- إن 

احلرائق اسبابها واضرارها و الوقاية منها

اجرى اللقاء / صالح العمران

ــرية،  ــق الكب ــوادث احلرائ ــوظ ح ــكل ملح ــرية بش ــرتة األخ ــددت يف الف تع
خبسائرها املادية والبشرية، وتأثريها املباشر على السوق احمللية، وعلى القدرة الشرائية 
بشــكل خاص، وعلى االقتصاد الوطين بشــكل عام، لذا بات من الضروري أختاذ خطوات 
جديــة ملعاجلــة حدوث مثل هــذه احلوادث املدمــرة، ولغرض البدء باختاذ هــذه اإلجراءات 
جيــب حتديــد األســباب املؤديــة للحريــق وطريقــة الوقايــة ومنعهــا مــن احلصــول علــى 

الظروف املناســبة لبــدء احلريق.
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انــدالع الحرائــق حيــث يمنــع التدخيــن فــي 
المتقدمــة وال يمــارس  العالــم  بلــدان  معظــم 
داخــل األبنيــة العامــة وتوضــع أماكــن خاصــة 
للمدخنيــن وهنــاك غرامــات ماليــة لمخالفــة 
شــروط الســالمة، عــدم التدخيــن مــن أهــم 
ــول  ــات ح ــن الدراس ــت م ــروط، وثب ــذه الش ه
ــى  ــن ال ــبب التدخي ــت بس ــي حدث ــق الت الحرائ
40٪ مــن الحرائــق تحــدث بســبب التدخيــن 
ــدًا.  ــرة ج ــة كبي ــائر مادي ــى خس ــي أدت ال والت
4- النظافــة العامــة ومنهــا التخلــص مــن 
ــاج بعــد انتهــاء كل فتــرة  ــا اإلنت ــات وبقاي النفاي
ــا  ــا فيه ــل بم ــع العم ــن موق ــا ع ــل وابعاده عم
ــبب  ــق بس ــدوث حرائ ــرة لح ــر كبي ــن مخاط م
ــواد  ــواد وتفاعــل م ــذه الم ــي له االشــتعال الذات
ــة  ــد الحــرارة الكافي ــا لتولي ــا بينه ــة فيم كيمياوي
نهايــة  مــن  فتــرة  مــرور  بعــد  لالشــتعال 
العمــل مثــل الزيــوت واالصبــاغ واالنســجة 

وغيرهــا... واالخشــاب 
مثــل  متعــددة  أخــرى  أســباب  هنــاك   -5
االكتــراث  وعــدم  واالســتهتار  اإلهمــال 
والتدريــب الســيء والجهــل المهنــي وعــدم 
اعتمــاد طــرق حديثــة للســالمة المهنيــة ومنــع 

الحرائــق وكذلــك الطــرق الحديثــة والمتطــورة 
ــذار  ــة االن ــق، اســتعمال انظم لمكافحــة الحرائ

المبكــر للحرائــق.
6- مســالك الهــروب لهــا أهميــة كبيــرة جــدًا 
لســالمة ووقايــة االفــراد ان كانــوا عامليــن 
ــن،  ــذه األماك ــل ه ــن مث ــاكنين او مرتادي او س
ــاء  ــم بن ــاء تصمي ــن انش ــت م ــة أت ــذه األهمي ه
ــكنها او  ــث يس ــق بحي ــددة الطواب ــن متع األماك
يســتعملها افــراد كثيــرون، فــي حالــة الحرائــق 
أبــواب  عليهــم  يغلــق  اخــر  حــادث  أي  او 
ــواب  ــم يصمــم ألب ــة، واذا ل الخــروج االعتيادي
ــل  ــة، مث ــائر كارثي ــون الخس ــة فتك اضطراري
ــة وذي  مــا حدثــت فــي البصــرة وبغــداد والحل
ــم  ــات مــن الضــروري جــدًا  تصمي ــذا ب ــار ل ق
ــواب  ــا أب ــت فيه ــة ويثب ــة الحديث ــط األبني خرائ
اضطراريــة واكثــر من بــاب لغرض اســتعماله 
اضطراريــًا وقــت الحرائــق او الظــروف الغير 
طبيعيــة وتفاديــًا للخســائر البشــرية الكبيرة التي 
ــة. ــي األبني ــة عــدم وجودهــا ف ــي حال ســتقع ف

الكتشــاف  الحديثــة  الطــرق  ماهــي   •
ومكافحتهــا؟ الحرائــق 

الصناعيــة  المنشــآت  مــن  كثيــر  نالحــظ 
تخلــوا  والخدميــة  االقتصاديــة  والمشــاريع 
مــن أنظمــة اكتشــاف الحرائــق فــي بدايتهــا 
ــن  ــو م ــك تخل ــا وكذل ــن وقوقعه ــالن ع واالع
أنظمــة مكافحــة الحرائــق فــي وقتهــا واخمادهــا 
ــه  ــب علي ــا يترت ــق مم ــي الحري ــل التوســع ف قب
فــي  والبشــرية،  الماديــة  بالخســائر  زيــادة 
المشــروع  أو  المعمــل  ان صاحــب  الحقيقــة 
عنــد شــروعه فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــروع ال 
يراعــي جانب الســالمة المهنية ومنــع الحريق، 
رغــم ان مــا يرصــده لتنفيــذ هــذا المشــروع 
ــزء  ــرف ج ــي ص ــردد ف ــا يت ــر وانم ــغ كبي مبل
ــي معظــم  ــذي ال يتجــاوز ف ــغ ال مــن هــذا المبل
المشــاريع 10٪ مــن رأســمال المشــروع، لكنــه 
ــذي  ــة هــذا الرأســمال ال ضــروري جــدًا لحماي

ــروع. ــذا المش ــه ه ــس ب أس
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• ماهي أنواع الحرائق ومواد مكافحتها؟
- تصنــف الحرائــق حســب التصنيــف الدولي 
ــة  ــى أربع ــق ال ــن الحري ــة م ــات الوقاي ومنظم

أنــواع:
وتشــمل  الطبيعيــة  المــواد  حرائــق   -1
ــواع  ــع أن ــوت وجمي ــن والج ــاب والقط االخش
ــكل  ــح بش ــة، تكاف ــجة الطبيعي ــة واالنس االقمش
ــا  ــه عليه ــاء برش ــطة الم ــريع بواس ــال وس فع
ــى  ــتعالها ال ــالل درجــة حــرارة اش لغــرض اق
دون درجــة حــرارة االشــتعال إضافــة الــى انــه 
يمكــن اســتعمال مــادة البــودرة الجافــه، كذلــك 
لغــرض اخمــاد مثــل هــذه الحرائــق ويســتخدم 
ــعة  ــة س ــق يدوي ــئ حري ــطة مطاف ــاء بواس الم
ــرة نســتخدم  ــق الكبي ــر وللحرائ ــر أو اكث 10 لت
ســيارات اإلطفــاء التــي تحمــل خزانــات مملــؤة 

 20  –  10 ســعة  بالمــاء 
ــاء بواســطة  ــع الم طــن، ويدف
مضخــات ذات طــرد مركزي 
تولــد ضغــوط حســب الطلــب 
تتــراوح بيــن 4 الــى 20 بــار 

ــط. ضغ
2- حرائق السوائل الملتهبة 
االشــتعال،  الســريعة  أو 
ومشــتقاته،  النفــط  مثــل 
الزيــوت، الشــحوم، االصبــاغ 
هــذه  تكافــح  واألصمــاغ، 
فعــال  بشــكل  الحرائــق 
بواســطة مــادة الرغــوة التــي 
هــي عبــارة عــن خلــط مــواد عضويــة او 
كيمياويــة مــع المــاء العــادي وتحــت ضغــط ال 
يقــل عــن 7 بــار وخلطــه بالهــواء، ممــا يصنــع 
فقاعــات صغيــرة وكثيفــة واخــف مــن الســائل 
المحتــرق وتطفــو فوقــه وتمنــع وصــول الهــواء 

الــى الســطوح المشــتعلة تقــوم بخنقهــا.
ــك.  ــد كذل ــة التبري ــاء بعملي ــوم الم ــك يق  كذل
ويمكــن مكافحــة هــذا النــوع مــن الحرائــق 
ــذف  ــث تق ــة، حي ــودرة الجاف ــادة الب بواســطة م
علــى ســطوح الســوائل المشــتعلة وتقــوم بخنــق 
الحريــق ومنــع وصــول االوكســجين )الهــواء( 
مطافــئ حريــق  فــي  يعبــأ  والبــودر  إليهــا، 
ــئ  ــم، هــذه المطاف ــى 50 كغ ــة مــن 1 ال مختلف
ــق  ــتخدم للحرائ ــة، تس ــة المتنقل ــى البودري تدع
والمتوســطة،  الصغيــرة 
امــا حرائــق خزانــات النفــط 
ــطة  ــح بواس ــتقاته فتكاف ومش
أنظمــة رغويــة او غازيــة 
كبيــرة وحســب نــوع الوقــود 

ــزان. ــعة الخ وس
الغــازات،  حرائــق   -3
الغــازات  هــذه  خصائــص 
جاهــزة  دائمــًا  تكــون 
ومتحفــزة لالشــتعال بمجــرد 
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الحصــول علــى درجة حــرارة االشــتعال، عادة 
مــا يكــون اشــتعال هــذه الغــازات بشــكل ســريع 
جــدًا، ممــا يحــدث االنفجــارات، ألن االنفجــار 
عبــارة عــن اشــتعال ســريع جــدًا ومــن األمثلــة 
االســيتيلين  هــو  الغــازات  هــذه  مثــل  علــى 
والبروبيــن واالثيليــن والهيدروجيــن، تكافــح 
ــذه  ــادر ه ــق مص ــطة غل ــق بواس ــذه الحرائ ه
أوكســيد  ثانــي  غــاز  واســتعمال  الغــازات 
الكاربــون الــذي يطرد االوكســجين الضروري 
ــل ال  ــو غــاز خام ــه وه لالشــتعال ويحــل محل
يشــتعل وال يســاعد علــى االشــتعال واثقــل مــن 
الهــواء الجــوي، بحيــث يقلــل نســبة تواجــد 
االوكســجين فــي الهــواء مــن 20 الــى اقــل 
مــن 16 ٪ وبذلــك يتوقــف االشــتعال، وتكــون 
الكاربــون  أوكســيد  ثانــي  حريــق  مطافــئ 
ســميكة  أســطوانات  شــكل  علــى   )CO2(
الجــدران مــن الحديــد الصلــب، تمــأل بغــاز 
)CO2( تحــت ضغــط عالــي يصــل الــى  50 
بــار تحــت درجــة حــرارة منخفضــه جــدا تصل 
)CO2( بحيــث يتحــول غــاز )الــى )-25م
داخــل األســطوانة الــى ســائل بمجــرد خروجــه 
الــى الجــو  يتحــول الــى غــاز بــارد جــدًا، 
يعبــأ فــي أســطوانات كبيــرة يصــل حجمهــا 
الــى 50 كغــم وهــذه تســتعمل فــي األنظمــة 

حرائــق  لمكافحــة  التلقائيــة 
النفــط ومشــتقاته والغــازات 
االلكترونيــة  والمعــدات 

والكهربائيــة.
المعــادن  حرائــق   -4
التيتانيــوم  الصلبــة، 
والصوديــوم  والمغنيســيوم 
والنتــرات  والبوتاســيوم 
المعــادن خصائــص  ولهــذه 
االختــالف  وبهــذا  مختلفــة 
تختلــف مــواد مكافحتهــا حيث 
تشــتعل فمنهــا يزيــد اشــتعالها 
اذا ســكب عليهــا المــاء او اذا 
غمــرت بــه، ومنهــا تكافــح 
ــن او الرمــل الجــاف  ــراب الجــاف او الطي بالت
وبشــكل عــام فــأن هــذه المــواد القابلة لالشــتعال 
ــن  ــوع م ــطة ن ــا بواس ــة حرائقه ــن مكافح يمك
البــودر الجــاف الخــاص الــذي يصنــع مــن 
الصخــور البركانيــة او بيكربونــات معاملــة 
حراريــًا فــي افــران خاصــة، تقــوم بتغطيــة 
ــو  ــن الج ــا ع ــًا وعزله ــتعلة كلي ــادن المش المع
ــة  ــاحيق البودري ــذه المس ــظ ه ــواء، تحف او اله

معدنيــة خاصــة. براميــل  داخــل 
ــي  ــر ف ــم تذك ــي ل ــار الكهربائ ــق التي • حرائ

ــق؟ ــواع الحرائ أن
- بعــض الشــركات او الجهــات المختصــة 
التيــار  حرائــق  الخامــس  النــوع  جعلــت 
النــوع  هــذا  ان  اال  واجهزتــه،  الكهربائــي 
بمجــرد قطــع التيــار الكهربائــي يصبــح عــادي 
ــى  ــزة ال ــا األجه ــة منه ــواد المصنع ــود الم وتع
األصنــاف أعــاله وتكافــح حرائقهــا تبعــًا للمــواد 

المصنعــة منهــا.
فــي ختــام اللقــاء نشــكر األســتاذ ســعيد كاظــم 
كنهــار علــى المعلومــات القيمــة التــي تحــد مــن 

الخســائر البشــرية والماديــة.
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ــد ان  ــي اي مجــال ال ب ــد ف ــا تذكــر الهن حينم
ــب  ــدي، وح ــا غان ــك المهاتم ــى مخيلت ــز ال يقف
هــذا  الــى  هوياتــه  بكافــة  الهنــدي  الشــعب 
ــا" – اي صاحــب  ــب ب "مهاتم االنســان الملق
النفــس العظيمــة أو القديــس، وهــو الزعيــم 
الهنــدي الــذي عمــل علــى توحيــد الشــعب 
ــب  ــي ووه ــتعمار البريطان ــد االس ــدي ض الهن

حياتــه لنشــر سياســة المقاومــة الســملية.
ــن  ــتبداد ع ــة األس ــي مقاوم ــلوبه ف ــكان اس ف
وكان  الشــامل(  المدنــي  )العصيــان  طريــق 
)بابــو( لقــب آخــر لغانــدي ويعنــي )أبــو األمــة( 
وهــو السياســي يــكاد الوحيــد عبــر التاريــخ 
اســتطاع )توحيــد عقلــه مــع دينــه ويطابقــه 
بمــا يملــي عليــه ضميــره( بعــد تحقيــق الهــدف 
االســتعمار  مــن  الهنــد  بإســتقالل  الوطنــي 
البريطانــي، كان غانــدي يدعــو الهنــدوس – 
وهــم االكثريــة- الــى احتــرام االقليــات! بعــض 
الفئــات المتعصبــة – مــن الهنــدوس- لــم تــرق 
لهــا دعــوات غانــدي واعتبرتهــا خيانــة عظمــى 
وقــررت التخلــص منــه وفــي 30 ينايــر 1948 
أطلــق أحــد الهنــدوس المتعصبيــن ويدعــى 
ــت  ــة وأنته ــات قاتل ــالث رصاص ــي ث "جوتس

حيــاة األســطورة الهنديــة )غانــدي( عــن عمــر  
ــا. ــز 78 عام يناه

الدليلة السياحية الحامل
ــى  ــا ال ــر لرحتن ــوم االخي ــد فــي الي  كان الكاي
الهنــد هــي المرشــدة الســياحية )الهندوســية( 
وكانــت هــذه حامــل فــي الشــهر الثامــن وهــي 
تعمــل بنشــاط ومــن دون ان تشــكو االلــم او 
التعــب حتــى ســألها صديــق ســعيد الروضــان 
ان كانــت تشــعر بــإي ألــم فكانــت تجيــب بإنهــا 
ــل  ــت حام ــل كان ــألها ه ــم س ــرام ث ــا ي ــى م عل
ــذ  ــون اخ ــم يحرم ــه: انه ــت؟ أجابت ــد او بن بول
ــع  ــك من ــود! لذل ــوع المول ــة ن ــونار لمعرف الس
القانــون الهنــدي هــذا االجــراء العلمــي يقولــون 
)ألن الكشــف عــن جنــس المولــود ممنــوع مــن 
قبــل الحكومــة لتقليــل اعــداد حــاالت اجهــاض 
حمــل االنــاث( ومــع هــذا يختــرق القانــون مــن 
قبــل بعــض األطبــاء ويقومــون بإعطــاء دالئــل 
ــإن  ــن ب ــار الوالدي ــل أخب ــن مث ــوع الجني عــن ن
ــإن  ــة ب ــا" للدالل ــال قوي ــيصبح "مقات ــم س طفله
الجنيــن ذكــر، او اخبــار األم "طفلــك مميز مثل 
اللعبــة" للداللــة علــى أن الجنيــن فــي بطــن األم 
ــوم  بإعطــاء  ــن البعــض يق ــي حي ــى. ف هــو أنث

  السياحة يف اهلند هلا نكهة مائزة
من ادب الرحالت

الجزء األخير

  محدي العطار / نيودهلي

املواقع التذكارية يف اهلند نصب تذكاري لغاندي وضريح 
االمرباطور هومايون امنوذجا
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هديــة تذكاريــة ذات لــون أزرق أو زهــري 
ــح  ــدون التصري ــل ب ــس الطف ــى جن ــة عل للدالل
بذلــك صراحــة. مــع ذلــك القانــون الهنــدي 
ــاك  ــادرة، إذا كان هن ــاالت الن ــض الح ــي بع ف
خطــر انتقــال حالــة وراثيــة خطيــرة إلــى طفلــك 
ــة  ــك بمعرف ــى جنســه، فيسســمح ل ــادا عل اعتم
ذلــك، لكــن للهنــود طــرق لمعرفــة نــوع الجنيــن 
)عندمــا يكــون شــكل البطــن منخفضــا ففــي 
هــذه الحالــة يمكــن ان يكــون الجنيــن صبيــا 
ــا  ــزداد وزن االم حــول البطــن، فيم ــا ي وعندم
ــة  ــاك احتمالي ــل فهن ــل ببطــن كام يســمى الحم
وكذلــك  بولــد،  الحمــل  يكــون  بــأن  كبيــرة 
بشــرة االم النقيــة ورجــل االم البــاردة دائمــا 
ــى يكــون  ــا الحامــل بإنث ــد( ام فهــي حامــل بول
ــورك  ــة ال ــي منطق ــزداد وزن االم ف ــا ي )عندم
ــرة  ــون بش ــا تك ــرة، وعندم ــر والمؤخ والخص
االم مليئــة بحــب الشــباب، وعنــد وجــود غثيــان 
ــذا  ــي ه ــة ف ــات هندي ــن وجــود خراف ــد م وال ب
المجــال كمــا هــو موجــود فــي جميــع المجــاالت 
الــذي  تقــول )الطعــام  فالخرافــات  االخــرى 
ــي اي  ــض- وف ــو أو حام ــام حل ــتهيه – طع تش
ــه  ــورة إذا علقت ــم او االس ــول الخات ــاه يتح اتج
وجــه  توهــج  الحامــل-  بطــن  فــوق  بخيــط 
ــات  ــى المورث ــد تبق ــي الهن ــذا ف ــل( وهك الحام

ــم!  ــا تطــور العل ــة مهم ــعبية متداول الش

  Rajhat راجــكات  موقــع 
ري كا لتــذ ا

الموقــع  هــذا  زيــارة  تــم 
التــذكاري، ويعنــي ضفــة النهــر 
ــع – ســابقا-  ــث كان يق ــة حي الملكي
علــى ضفــة نهــر يامونــا، لكــن 
النهــر غيــر مجراه بمــرور الوقت. 
وهــو معلــم تــذكاري للموقــع الــذي 
حــرق فيــه جثمــان الزعيــم الهنــدي 
اغتيالــه  بعــد  غانــدي،  المهاتمــا 
عــام 1948، المــكان الــذي حــرق 
ــدي محــدد بنصــب  ــه جســد غان في
تــذكاري مــن الرخــام األســود يتــم 
تزيننــه بأكاليــل الــورود كل يــوم ويحتــوي على 
نــار ابديــة تشــتعل بشــكل مســتمر فــي ذكــرى 
ــة  الزعيــم الراحــل. علــى النصــب نقشــت جمل
)هــي رام(  وتعنــي باللغــة الهنديــة )يــا ألهــي( 
وقــد ذكــرت الدليلــة الســياحية أنــه يقــال ان هــذه 
الجملــة هــي آخــر مــا قالــه الزعيــم غانــدي 
ــا  ــواح بيضــاء عليه ــه! انتشــرت ال ــد غتيال عن
صــورة غانــدي بشــكل يبــرز النظــارات التــي 
ــدي  ــع غان ــا توقي ــدي وعليه ــا غان كان يرتديه
وتوقيــع مصصــم هــذه الجداريــات البيضــاء 
ــل  ــذي يص ــق ال ــي الطري ــى جانب ــر عل المنتش
الزائــر الــى منطقــة التــذكار، وكل جداريــة 
عليهــا حكمــة قالهــا غانــدي ومــا اكثــر الحكــم 
التــي تنســب الــى غانــدي الفيلســوف والكاتــب 
والمحامــي والسياســي )االنانيــة تجعلنــا قلقيــن 
إلــى األبــد( و )الكلمــة التــي تنطلــق مــن القلــب 
الصافــي ال تتالشــى( و)مــن اعظــم الهدايــا 
التــي يمكــن ان تعطيهــا النفــس هــي ان تســامح، 
تســامح الجميــع( و)ال احــب االنتقــام ألننــي 
ال اســتطيع ان أقضــي عمــري فــي الجــري 
وراء كلــب ألعضــه كمــا عضنــي( و)لــم أكــن 
أرغــب بتعلــم الشــطرنج لســبب بســيط هــو أنــي 
ــك(  ــا المل ــي يحي ــي لك ــل جيش ــد أن أقت ال أري
و)يمكنــك قتــل الثــوار لكــن ال يمكنــك أن تقتــل 
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ــورة(. الث
هــذا المــكان اصبــح تقليــدا فقــد تــم حــرق كل 
ــدي(  ــرا غان ــرو واندي ــوزراء )نه ــاء ال رؤوس

فــي هــذا المــكان التــذكاري!

*مسجد الجامع الكبير 
ويقــع فــي مدينــة دلهــي القديمــة مدينــة العــوز 
والفقــراء وفوضــى االســواق واالزدحــام علــى 
االخــص ونحــن نزورهــا فــي يــوم عطلــة 
ــد  )االحــد( ويعــد مــن أكبــر المســاجد فــي الهن
ــي  ــن عام ــس بي ــي تأس ــف مصل ــعة 25 ال بس
1650-1665 بكلفــة مليــون روبيــة علــى يــد 
ــان(  ــي )شــاه جيه ــر االمبراطــور المغول األمي
– نفــس مؤســس ضريــح تــاج محــل- - يشــتهر 
بتصميمــه المبنــي بالحجــر الرملــي األحمــر 

المعمــاري  الطــراز  علــى 
ــوي  ــث يحت ــد حي ــول الهن لمغ
علــى ثــالث قبــاب ضخمــة 
منارتيــن  علــى  فضــال 
ــل  ــا يص ــاهقتين، ارتفاعهم ش
الــى 40 م وتتوســط باحتــه 
للوضــوء،  نافــورة  الكبيــرة 
أحــد  اليــوم  المســجد  ويعــد 
ــة  ــي القديم ــة دله ــم مدين معال
وأحــد أهــم رمــوز االســالم 

ــد. ــي الهن ف

ضريح األمبراطور هورمايون
بعدهــا تــم زيــارة موقــع ضريــح 
ويعــد  هورمايــون  االمبراطــور 
ــم  هــذا الضريــح أحــد اشــهر المعال
فــي مدينــة دلهــي وأحــد مواقــع 
بداخلــه  يضــم  العالمــي  التــراث 
جثمــان االمبراطــور )هومايــون( 
ثانــي أباطــرة مغــول الهنــد، وهــذا 
ــياحية  ــة الس ــأل الدليل ــا ان نس دفعن
عــن اول اباطــرة مغــول الهنــد؟ 
خــان  جوجــي  "هــو  فأجابــت 
أحــد أبنــاء جنكيزخــان قــد دخــل 
األســالم وغيــر أســمه الــى )بركــة خــان( مــن 
ســاللته نشــأ )ظهــر الديــن بابــور( الــذي ورث 
ــتان،  ــي أفغانس ــرة ف ــة صغي ــده مملك ــن وال ع
ــد  ــزو الهن ــى غ ــه ال ــور" دفعت ــات "باب طموح
ــك فــي شــمالها، وهكــذا  ــى ممال والســيطرة عل
أنشــأت إمبراطوريــة المغــول المســلمة فــي 
ــي  ــوع الدين ــى التن ــور" عل ــظ "باب ــد! حف الهن
المتعــدد فــي الهنــد وقــد أوصــى قبــل وفاتــه عام 
1530 أبنــه )هورمايــون( بالحفــاظ علــى هــذا 
ــة،  ــي الشــؤون الديني ــدم التدخــل ف ــوع وع التن
أبــن هورمايــون هــو )جــالل الديــن اكبــر( 
الــذي بقــى فــي الحكــم 50 عامــا- وتــم الحديــث 
ــيكري-  ــور س ــرا – فاتحب ــة اج ــي مدين ــه ف عن
ــون  ــة االمبراطــور هورماي ــرت زوج ــد ام وق
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الضريــح  هــذا  ببنــاء  )بيكابيكــم( 
ــه عــام 1556  لزوجهــا عقــب وفات
م واحضــرت المعمــاري الفارســي 
)ميــراك ميــرزا غيــاث وأبنــه ســيد 
محمــد( مــن أجــل تخطيــط وتصميم 
يحتــوي  مــن  أول  بكونــه  البنــاء 
ــد  ــم حديقــة مغــول الهن علــى تصمي
)نافــورة تتوســط الحديقــة وتقســمها 
الــى أربعــة أجــزاء( والــذي اعتمــد 
ــع أضرحــة مغــول  ــا فــي جمي الحق
ــن  ــك االول م ــد األخــرى وكذل الهن
ــر  ــى حج ــاد عل ــي االعتم ــه ف نوع
كبيــرة  بدرجــة  األحمــر  الرمــل 

فــي بنائــه، بالقــرب مــن الضريــح 
ــة  ــرى للعائل ــن أخ ــدة مداف ــد ع ــي توج الرئيس
ــي اســتخمها  ــة فضــال عــن المســاكن الت الملكي

ــدم.. الخ
تــم زيارة مجموعــة االبنية الموجــودة وكانت 
علــى الطــراز المغولــي حيث تــم بنائهــا كمقبرة 
– ومــن المعــروف ان الهنــدوس يحروقــون 
الموتــى وال يبنــون اضرحــة والقبــور- لــذا 
ــة  ــرة هندي ــون تعــد اول مقب ــرة هوماي ــإن مقب ف
وقــد بنيــت علــى الطــراز الفارســي وتــم ضمهــا 
ــراث  ــع للت ــم موق ــكو كأه ــة اليونس ــى منظم ال

ــام 1993 . ــاني ع االنس
وتمتــاز حجــرة الدفــن بمجموعــة الزخــارف 
الرخاميــة والحجريــة فهــي تعــد تحفــة فنيــة 
حتــى  التفريــق  بأســلوب  نفــذت  إذ  حقيقيــة 
يســمح للضــوء بالتغلغــل مــن خاللهــا فــي كل 

ركــن مــن أركان الحجــرة..
ضريح عيسى خان نيازي

المجــاورة  المدافــن  اشــهر  احــد  وهــو 
لضريــح هومايــون ويخــص )عيســى خــان 
أفغانيــة  أصــول  مــن  نبيــل  وهــو  نيــازي( 
خــدم فــي )ســاللة ســوري( وقــد بنــي ضريــح 
عيســى قبــل ضريــح هومايــون بعشــرين ســنة 
ــن  ــا المرشــدة الســياحية للتجــوال بي ــد دعتن وق

الضريحيــن مــن أجــل المقارنــة بيــن االســاليب 
المعماريــة لهمــا.

معبد اللوتس والفرصة الضائعة
عندمــا تعرضــت الــى التســمم اثــر علــى 
ان  المفــروض  مــن  وكان  كثيــرا  نشــاطي 
ــي دلهــي ولكــن خصــص  ــا يومــان ف يكــون لن
لنــا يومــا واحــدا وقــد بدأنــا هــذا اليــوم االخيــر 
بزيــارة ثالثــة معالــم ســياحية )موقــع راجــكات 
ــر-  ــع الكبي ــدي- المســجد الجام ــذكاري لغان الت
ــد شــعرنا  ــح االمبراطــور هومايــون( وق ضري
بالتعــب الشــديد امــا وجــوب قوفنــا فــي طابــور 
ــوف  ــك س ــس، لذل ــد اللوت ــارة معب ــل لزي طوي
اقتبــس لكــم مــا كتبــه الراحــل الصديــق رزاق 
ابراهيــم عنــد زيارتــه لهــذا المعبــد رحمــه اهلل- 
ــن  ــم تك ــن الداخــل" ل ــد م "وهــو يصــف المعب
كراســي القاعــة مرتبــة علــى شــكل ارقــام 
ولــم تكــن متدرجــة فــي تسلســل معيــن، وانمــا 
ــث تســتطيع أن  ــكان، حي ــار أي م ــك اختي يمكن
ــة أو الوســطية أو  ــي المقاعــد االمامي ــس ف تجل
ــم  ــي تأمالته ــن ف ــوم غارقي ــا الق ــة ورأين الخلفي
دون أن يفصحــوا عــن مضامينهــا ومحتوياتهــا 
اعضائهــم  مــن  شــيء  أي  يهتــز  أن  ودون 
واجســامهم وهــم يجلســون علــى مقاعــد لــم 
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ــط، وأنمــا  ــوس فق يكــن عشــوائيا ولهــدف الجل
لكــي يثبــت الجالــس فــي مكانــه وإن يكــرس كل 
جســده وفكــره وروحــه للتأمــل وان ال يمــارس 
ــي  ــزازات الكراس ــغله اهت ــة وال تش ــة حرك اي
والمقاعــد المكرســة للجلــوس ولــم اكــن مســتعدا 
ــم  للتأمــل أو الشــعور بأننــي احــد المتأمليــن ول
اشــارك االخريــن معتقداتهــم فــي التأمــل وهــو 
أيضــا ال يطلبــون مــن الحاضريــن الدليــل علــى 
ــخص  ــكل ش ــه فل ــة تأمل ــدم صح ــة أو ع صح
ــدم  ــغال أو ع ــه واش ــة صمت ــي ممارس ــه ف حق
اشــغال هــذا الصمــت بشــرط أن ال ينحــرف 
أو يتجــاوز صمــت غيــره، فمــا دام صامتــا 
ــي  ــن ف ــر العاملي ــرام وتقدي ــى باحت ــه يحظ فأن
القاعــة وأغلبهــم مــن الفتيــات وعندمــا يتجــاوز 
قواعــد الصمــت أو يظهــر شــيئا مــن الحديــث 
ــة  ــات القاع ــن فتي ــا م ــمع تأبين ــه ليس ــأن علي ف
اللواتــي ينتقلــن بصمــت مــن مــكان ألخــر 
مجريــات  وحســب  مســموع  صــوت  دون 
الصمــت والصــوت.. لــم يكــن المعبــد مــن 
الداخــل مشــابها لتصميمــه مــن الخــارج، فهــو 
مــن الخــارج مبنــي علــى شــكل وردة اللوتــس 
البيضــاء وهــي فــي ذروة تفتحهــا الربيعــي، 
ــد،  ــة المعب ــم يكــن مــن الســهل مشــاهدة بناي ول
فهــي كبيــرة وتمتــد علــى مســاحة واســعة، كمــا 
إن بوابــة الخــروج منهــا اشــبه بالكهــف، وليــس 
فيهــا بوابــة لدخــول مــا يميزهــا مــن التصميــم"

الخاتمة
ــاهدون  ــي تش ــم مع ــد كنت لق
مــا  وتجــدون  اشــاهد  مــا 
يعجبنــي ومــا يغضبنــي احيانا 
اشــعر باللــذة واوقــات اصــاب 
ــل لكــم  ــم، احــاول ان انق باالل
مــا فــي هــذا البلــد الجميــل من 
غرائــب وعجائــب ومــا يتلــق 
بالعــادات والتقاليــد والســلوك 
االجتماعيــة،  واالوضــاع 
ــت  ــد تناول ــي ق ــد نفس وال اج
كل الجوانــب فالحيــاة هنــا حيويــة وواســعة 
ــي واذا اردت ان  ــة ال تنته ــص واالمكن والقص
انصحكــم – ألن االفــالم الهنديــة ال توضــح كل 
العــادات والتقاليــد- فإننــي فــي الهنــد تعلمــت ان 
ال امــد يــدي لمصافحــة الهنــدي اال اذا ســبقني 
ــة  ــؤدي التحي ــة ت ــذا التصــرف! ألن االغلبي به
ــام  ــن ام ــع اليدي ــدي بوض ــة الهن ــى الطريق عل
الصــدر واالنحنــاء قليــال الــى االمــام )يقولــون 
اليــد اليســرى بالقــرب مــن القلــب وتعنــي اننــي 
احبــك، واليــد اليمنــى تمثــل الجســد( فهــي تحيــة 
مــن القلــب والجســد!( تجنــب االزدحامــات 
ــي  ــعبي ف ــوق ش ــب ألي س ــم نذه ــا ل ــى انن حت
ــدي عندمــا  ــا مــن االمــراض )فالهن ــد خوف الهن
يعطــس ال يضــع يــده علــى وجهــه( ومــن قبــل 
انتشــار كورونــا كانــوا يقولــون )كل مــن يــزور 
ــة  ــدث بالسياس ــزكام( ال تتح ــاب بال ــد يص الهن
او تســخر مــن المعتقــدات! ال تعتــدي علــى 
الحيوانــات فالهنــدي صديــق ومخلــص ويقــدس 

ــرا.! ــات كثي الحيوان
ــا  ــوقا لم ــا ومش ــى ادب الرحــالت حيوي ويبق
ــد مجــال  ــره مــن متعــة ومعلومــات، والهن يوف
ــن ادب الرحــالت. ــة ع ــوح للكتاب ــع ومفت واس
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3
يــورد األســتاذ أبــو زيــان الســعدي فــي كتابــه 
ــه  ــق مع ــل ال نتف ــه، أو لنق ــه في ــا ال نجاري رأي

ــه حيــث يقــول:  االتفــاق كّل
"غيــر أنــي أعتقــد أّن عامــال آخــر كانــت لــه 
ــى  ــذي تحل ــن الشــابي )...( ال ــي تكوي ــة ف أهمّي
فــي مقاالتــه وبالــذات فــي محاضرتــه الشــهيرة 
عــن )الخيــال الشــعري عنــد العــرب( )..( فقــد 
ــده الشــيخ هاجــر  ذكــر مترجمــو حياتــه أن وال
إلــى القاهــرة ودرس باألزهــر الشــريف )..( 
وال بــّد أنــه نقــل إلــى ابنــه الناشــئ - فيمــا 
بعــد- زبــدة مــا فهــم وعــرف وحّصــل وبّصــره 
بالمصــادر والمراجــع والنصــوص التــي تفيــده 
ــك أن  ــد ذل ــا يؤك ــق ومم ــى الطري ــه عل وتضع
ــعرية  ــة الش ــار الحرك ــع مس ــّل يتتّب ــابي ظ الش
واألدبيــة والنقديــة وهــو يتخــذ طريقــه الصاعــد 
فيتجــاوب مــع جماعــة الديــوان بزعامــة العقــاد 
ــور أحمــد  ــو بزعامــة الدكت ومــع جماعــة أبولل
القلميــة  الرابطــة  ومــع  شــادي  أبــو  زكــي 
ــريعا  ــه س ــران وأن ــل جب ــران خلي ــة جب بزعام
مــا تمّثــل مضاميــن الدعــوة الجديدة واســتوعب 
ــدار. ــكّل تبّصــر واقت ــة ب ــة والنقدي أسســها الفني
وملّخــص مــا أراد األســتاذ الســعدي قولــه أّن 
نبــوغ الشــابي وســّر تجديــده وتمّيــزه عن ســائر 
شــعراء عصــره يرجــع إلــى ثقافتــه المشــرقية 

ــن المشــرق  ــادم م ــده الق ــا وال ــره به ــي بّص الت
ونتيجــة مطالعاتــه.

يقــع  نــراه  ولكننــا  نلغيــه  ال  الــرأي  هــذا 
ــي  ــرات الت ــث المؤث ــن حي ــا م ــة دني ــي مرتب ف
مّيــزت الشــابي ومرجعنــا فيمــا قلنــا مــا ذهــب 
ــه  ــي كتاب ــد غــازي ف ــور محمــد فري ــه الدكت إلي
ــث  ــابي" حي ــن الش ــي وتكوي ــط الزيتون "الوس
ــى  ــه إل ــي تكوين ــية ف ــرات األساس ــّدد المؤث ح

ــي:  ــة ه ثالث
الخلدونيــة، والنــادي األدبــي لجمعيــة قدمــاء 
ــد  ــد، وق ــارات التجدي ــه بتي ــة واحتكاك الصادقي
أضــاف الدكتــور علــي الشــابي رأيــا آخــر 
كانــت  التــي  الزيتونيــة  النخبــة  أن  مفــاده 
تهــدف إلــى إصــالح التعليــم الزيتونــي وتجديــد 
الفكــر الدينــي هــي التــي أفــرزت رغبتهــا فــي 
ــة واألدب وأن الوضــع السياســي  ــد الثقاف تجدي
واالجتماعــي والثقافــي المتــردي فــي الثلــث 
األول مــن القــرن العشــرين قّســم الزيتونــة إلــى 
ــائخ  ــة. المش ــة الطلب ــائخ وزيتون ــة المش زيتون
ــال ضــّده  ــوا حائ ــد ووقف ــن رفضــوا التجدي الذي
والطلبــة الذيــن تاقــوا إلــى التجديــد وعملــوا 
ــور  ــة ظه ــؤالء الطلب ــاعد ه ــه وس ــى تحقيق عل
أحــزاب سياســية ذات نزعــة مطلبيــة وحــركات 
النقابيــة  الحركــة  مثــل  رافضــة  اجتماعيــة 
ــم  ــة العال ــل مجل ــة مث وظهــور مجــالت تجديدي
ــوات  ــام أص ــال أم ــت المج ــي فتح ــي الت األدب

أبوزيان السعدي ناقدا
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ــة. ــن األدب والثقاف ــع ميادي ــي جمي ــد ف التجدي
الشــابي معــزوال عــن كّل هــذه  يكــن  لــم 
التحــوالت والتغّيــرات الهيكليــة وكان رمــزا 
مــن رمــوز التجديــد مثــل الحــداد والدوعاجــي 
ــي  ــن عاشــور والتيجان ــي والفاضــل اب والعريب
بــن ســالم والهــادي العبيــدي ومصطفــى خرّيف 

ومحمــد الصالــح المهيدي..الــخ.
ان الباعــث الحقيقــي علــى التجديــد كان نابعــا 
مــن الوســط التونســي ومــن طــرف النخبــة 
الزيتونيــة ولــم يكــن وافــدا عليهــا مــن المشــرق 
اجتــرارا  لــكان  كذلــك  كان  ولــو  العربــي 
ــه  ــرقي ل ــاألدب المش ــا... ف ــرارا  والتقاط وتك
ظروفــه التــي نشــأ فيهــا ولــه أســبابه التــي 
ــف بالضــرورة عــن  ــى شــاكلة تختل ــه عل جعلت
ــى التحــّرر مــن كّل  ــة ال ــس التائق ظــروف تون

ــيء. ش
وجبــران  بالعّقــاد  الشــابي  تأّثــر  نعــدم  ال 
ــا  ــوي م ــابي والحلي ــائل الش ــي رس ــة وف خاص
يؤّكــد ذلــك ولكننــا ال نعتبــر المنجــز اإلبداعــي 
صــدى لهمــا، أّمــا عالقــة الشــابي بأبــي شــادي 
فكانــت متأّخــرة وقــد أعلــن الشــابي رأيــه فــي 
شــعره حيــث رأى أّن "صــور أبــي شــادي 
فكانــت ملتاثــة غائمــة ســريعة وفاتــرة" وليــس 
ــو علــى الشــابي بقــدر  ــة أبولل مــن فضــل لمجّل
مــا للشــابي مــن فضــل علــى تلــك المجّلــة 

وأمثالــه  بالشــابي  اســمها  ارتفــع  التــي 
ولــم يلتجــئ لهــا الشــابي طلبــا للشــهرة 
ــا  ــه أن يغّذيه ــة من ــه طالب ــأت إلي ــل التج ب

بدراســاته وشــعره...
وعامــل آخــر ال يجــب أن ننســاه هــو 
األجنبيــة  اآلداب  علــى  الشــابي  انفتــاح 
غــّذت  التــي  فهــي  الترجمــات،  بفضــل 
قريحتــه ليجــود بــأدب مختلــف ومغايــر 
أبنــاء  يكتبــه  كان  عّمــا  كثيــرا  يختلــف 
ــدم  ــا ال نع ــذا قلن ــعراء.. له ــن الش ــه م جيل
ــه فــي  ــا نجعل رأي األســتاذ الســعدي ولكنن
مرتبــة دنيــا بعــد األســباب التــي ذكرناهــا.

)4(
كتابــه  فــي  الســعدي  األســتاذ  يذهــب   
ــب  ــاة والح ــاعر الحي ــابي ش ــم الش ــو القاس "أب
ــي  ــا يل ــى م ــارات" ال ــة: دراســة ومخت والحرّي
ــا بيــن  ــد حالــت الظــروف كمــا رأين ــه: "لق قول
ــا  ــي له ــه وهــو حــّي والت ــع ديوان الشــابي وطب

صلــة كمــا هــو معــروف بقّلــة ذات اليــد".
وهنــا أســتغرب هــذا القــول مــن األســتاذ 
الســعدي فوالــد الشــابي كان قاضيــا وكانــت 
ــاب  ــوزر ومجــاز الب ــي ت ــد األمــالك ف ــه عدي ل
وغيــر ذلــك مــن األماكــن وهــو مــا جعــل 
الشــابي االبــن ال يقبــل علــى الوظيفــة حيث قال 
فــي مذكراتــه: "أنــا  شــاعر والشــاعر يجــب أن 
يكــون حــّرا كالطائــر فــي الغــاب والزهــرة فــي 
الحقــل والموجــة فــي البحــار وفــي المناصــب 
والنفــس  الــّروح  باألخــص خنــق  الشــرعية 
ــى راحــة  ــي القلــب وإجهــاز عل وقضــاء ألغان
الضميــر كيــف يمكــن لشــاعر يحــّب أن يحــّس 
إلــى  يتحــّدث  وأن  كامــال  إحساســا  بالحيــاة 
النــاس بأصــوات قلبــه الكثيــرة وأن يســكن إلــى 
حيــاة الوظيــف تلــك الحيــاة الخاملــة اآلمنــة 
التــي تشــبه غــدران الفــالة والتــي تقضــي علــى 
ــاس ال كمــا  ــى كمــا يحــّب الن صاحبهــا أن يحي

ــش". ــو أن يعي يحــّب ه
وهــذه الفقــرة استشــهد بهــا األســتاذ الســعدي 
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فــي الصفحــة العشــرين مــن كتابــه؟ ونحــن 
ــة ذات اليــد يقــدر  نقــول لــه هــل مــن يشــكو قّل
أن يعــزف عــن الوظيــف؟ ويعيــش كمــا يحــّب 

ــش؟  أن يعي
 أّمــا عــن ســّر عــدم طبــع ديوانــه بحــّر مالــه 

فيرجــع إلــى األســباب التاليــة: 
"الخيــال  كتابــه  طبــع  جــّرب  ألنــه  أوال- 
الشــعري عنــد العــرب" ولــم يلــق رواجــا وبقــي 
متراكمــا ولــم يــرّوج منــه إال بعــض النســخ 

بواســطة عالقاتــه وعالقــات أصدقائــه.
ثانيــا - أن الشــابي أراد إتبــاع ســنة جارية في 
ــاء  ــن األدب ــد م ــا العدي ــة وتوخاه ــاة الثقافي الحي
ــه  وهــي جمــع االشــتراكات وقــد جمــع بعالقات
وعالقــات أصدقائــه بعــض االشــتراكات التــي 
ال تغطــي نفقــات الطباعــة وهــو مــا جعلــه 
بيــن  رواجــه  وعــدم  كتابــه  كســاد  يخــاف 
األدبــاء والمثقفيــن ولــو صّمــم علــى طبعــه 

ــك. ــه ذل ــاص ألمكن ــابه الخ ــى حس عل
وأعتقــد جازمــا أن الحيــاة لــو امتــّدت بــه 

لطبــع ديوانــه.
ــي أن  ــم الثان ــي األول ث ــد ذكــرت فــي مقال لق
ــعدي  ــتاذ الس ــه األس ــذي وصف ــاب ال ــذا الكت ه

أتــى بجديــد وذكــرت فــي المقــال الثانــي الجديــد 
الــذي أتــى بــه وأريــد فــي هــذا المقــال أن أذكــر 
جديــدا آخــر وهــو تدقيــق اســم القطعــة الشــعرّية 
التــي قالهــا الشــابي اثــر لقائــه بالطاهــر صفــر 
ــاة  ــدة إرادة الحي ــا قصي ــد أنه ــا نعتق ــي كّن والت
فــإذا باألســتاذ الســعدي يكتشــف أن عنــوان 
القطعــة الشــعرية "للتاريــخ" وهــي المنشــورة 
فــي جريــدة العمــل وهــذا هــام بــل يجعلنــا نعيــد 
ــالت  ــن تأوي ــب م ــا كت ــد مّم ــي العدي ــر ف النظ
حــول قصيــدة إرادة الحيــاة وهــو مّمــا يحســب 

ــابي. ــاب األســتاذ الســعدي عــن الّش لكت
ــى  ــه إل ــى أن ننّب ــك إل ــا كذل ولكــن هــذا يدفعن
مســألة أخــرى عــرض لهــا عندمــا تحــّدث 
ــات الشــابي حيــث  األســتاذ الســعدي عــن يومّي
قــال "ال نجــد أّي صــدى فــي اليوميــات أو فــي 
الرســائل للمؤتمــر األفخارســتي الــذي انعقد في 
نفــس الســنة التــي كان يكتــب فيهــا يومياتــه..." 
هــذا الــكالم كان يمكــن أن يكــون صحيحــا لــو 
اقتصــر األســتاذ علــى الرســائل أّمــا اليومّيــات 
فــال. ذلــك أّن الشــابي كتــب يومياتــه فــي شــهر 
جانفــي 1930 وأنهاهــا فــي بدايــة فيفــري مــن 
ــم  ــتي انتظ ــر االفخارس ــها والمؤتم ــنة نفس الس
ــد  ــا أن نج ــه ال يمكنن ــخ وعلي ــك التاري ــد ذل بع
ــد  ــابي ق ــد أن الش ــات وأعتق ــي اليومي ــداه ف ص
ــي  ــا واضحــا مــن هــذا المؤتمــر ف ــف موقف وق
قصيدتــه "حمــاة الديــن" حيث تعــّرض بالالئمة 
إلــى مشــائخ اإلســالم الذيــن تورطــوا فــي هــذا 
المؤتمــر بحضورهــم الشــرفي وقامــت صحــف 
ذلــك العهــد بفضحهــم فــإذا نظرنــا إلــى تاريــخ 
ــد  ــا مقص ــن" فهمن ــاة الدي ــدة "حم ــة قصي كتاب

ــا الجــريء. صاحبه
وكــم كنــت أرجــو لــو أورد األســتاذ الســعدي 
هــذه القصيــدة ضمــن الباقــة التــي اختارهــا 
مــن أشــعار الشــابي وبذلــك تكــون المختــارات 
داّلــة علــى معنــى وليســت حشــوا للكتــاب حتــى 

تكثــر صفحاتــه.
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الهايكــو؟...  هــو  مــا  يعــرف  ال  البعــض 
وكيــف ُيكتــب وماهــي أساســياته َوشــروطه 

والضمنيــة؟ الشــكلية 
اليابانــي  الشــعب  شــعر  هــَو  الهايكــو.... 
ــن  ــف م ــعراء ويتأل ــن الش ــه م ــردده مجموع ُي
عــدة قصائــد ويــردده شــعب الرينغــا منــذ االف 
الســنين، وهــو جــزء مــن التــراث اليومــي 
للشــعب اليابانــي الــى ان وصــل الــى هــذا 
ــبعة  ــطور وس ــالث س ــن ث ــون م ــكل.. يتك الش

عشــر صوتــا
 قصيــر.. طويــل.. قصيــر اي )5..7..5( 
وفيــه  بالطبيعــة  ويهتــم  بالبســاطة  ويمتــاز 
واليقظــة  واالختــالف  والشــفافية  البريــق 
ببعــض  والتأمــل وخلــق صــورة  والتحفيــز 
مضغــوط  واســع  خيــال  وفيــه  الكلمــات 
الكثافــة  علــى  يعتمــد  انــه  اي  ومختــزل 
واالبهــار والتأمــل وبعــض الحكمــة وخالــي 
مــن المحســنات اللغويــة اي انــه تصويــر مشــهد 
لغــة  يعتبــر  ســمعي.  او  او حســي  بصــري 
ــهد  ــا او صــورة او مش ــية تصــور احساس حس
ــك،  ــن قلب ــياء بعي ــرى االش ــو ان ت ــي، ه جمال
هــو قطعــة شــعرية لهــا شــروطها وشــكلها مــن 
حيــث قصرهــا واختزالهــا ويتضمــن.. االنيــة.. 
ــة  ــبة قليل ــاتوري، ونس ــي.. الس ــو.. التنح الكيغ

مــن المجــاز والتأويــل... وقــد تكــون القصيــدة 
مــن مشــهدين او مشــهد واحــد فــي الســطر 
االول والثانــي والســطر الثالــث مشــهد مختلــف 
وهنــا تكتمــل القصيــدة بالســطر الثالــث ويخلــق 

االبهــار واالعجــاب والدهشــة.
ــة  ــتنارة واللحظ ــي االس ــاتوري.. ه س  .1
ــة والوحــي الروحــي وجوهــرة النــص  الجمالي
ويأتــي مــن الخبــرة الطويلــة بممارســة الكتابــة.
2. الكيغــو.. هــي الموســمية، وتعنــي فصــول 
الســنة االربعــة واحيانــا تكــون دالليــة فــي 
النــص.. اوراق يابســة تــدل علــى الخريــف 
الفراشــات واالزهــار تــدل علــى الربيــع  الثلــج 

ــذا ــى الشــتاء وهك ــدل عل ي
3. االنيــة.. هــو نقــل الصــورة بالمباشــر 
واســتخدام الفعــل المضــارع اي فــي الوقــت 
الحاضــر.. االن.. ويكــون الزمــان والمــكان 

حاضــر.. )ايــن.. متــى.. كيــف(
4. المشــهدية.. وتحتــوي علــى مشــهد واحــد 
االعجــاب  ويكــون  مختلفــان.  مشــهدان  او 

واالبهــار واالســتنارة فــي الســطر الثالــث.
ونســتدل بقــول النفــري.. ان اتســعت الرؤيــا 
ــب  ــر اللبي ــول اخ ــاك ق ــارة.. وهن ــت العب ضاق
مــن االشــارة يفهــم. او خيــر الــكالم ماقــل 
ودل.. والجميــل بالهايكــو ان يشــترك معــاك 

ما هو اهلايكو )Haiku(؟؟

كريم فارس / العراق
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ــب  ــص وحس ــم الن ــي يفه ــل ك ــي ويتفاع المتلق
ــه. ــه وثقافت ادراك

وقــد انتشــر هــذا النــوع مــن الشــعر الــى 
العالــم ويعتبــر مــن االدب المترجــم  انحــاء 
كالروايــة المترجمــة وألهميتــه ُيــدرس االن 

فــي المراحــل االبتدائيــة فــي
ــة  ــُه للمكتب ــة. نقل ــات المتحــدة االمريكي الوالي
العربيــة الدكتــور الســوري محمــد ُعظيمــة، اذ 
اصــدر ثالثــة عشــر كتابــا عــن الهايكــو.. مــن 
ابــرزُ كتــاب الهايكــو فــي اليابــان هــو ماتســوو 
باشــو 1644....1694 واصــدر بعــض الكتب 
ــر  ــق عب ــدرب الضي ــاب ال ــة.. كت ــة الصداق لعب
االعمــاق. واليكــم بعــض مــن نصوصــي التــي 
ــي  ــو االول ف ــى الهايك ــي ملتق ــا ف شــاركت فيه
ــاب  ــاء وكت ــاد ادب ــوة اتح ــة لدع ــرة، تلبي البص
ــدن  ــة م ــن كاف ــاء م ــه أدب ــارك في البصــرة وش
العــراق والــدول العربيــة.. ولنــا عــودة فــي 

ــر ــم بخي ــم.. دمت ــا او بقيت ــادم ان بقين العــدد الق
 نصوص هايكو

)1(
زهوٌر بريٌه

تعزُف سمفونية الربيْع
أجنحُة الفراشات

)2(
حصاٌة مسطحة

تنزلق على سطِح البحيرة
دوائر للسعادة

)3(
سدرُة البيت

تحطيُب الفأس ال يؤلمها
المقبُض غصنها

)4(
موقد

طرفاه باٍك ومحترق
غصٌن اخضر

)5(
تشبعُه ضربا

عند المساء تلتف بأحضانه
يُد الهاون

                 )6(
لن يترك الجدار

وان استدل طريقه 
االعمى

)7(
لن يوقد عكازه
وان مات بردا

 االعمى

)8(
اصوات جائعة

تلتهم  الفتات من اصابع المارة
نوارس الجسر

)9(
في غرفة الجدة

ُترمُم عشها كل عام
سنونو مهاجرة

)10(
على سلك الكهرباء

يمامة تئن بلحن الشجن
منقارها نايها
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فهــو  البطــل،  حديــث  الروايــة  تناولــت 
الــراوي والمتحــدث، شــاب فــي مقتبــل العمــر، 
عمــر الثامنــة عشــر، لــم تكــن لــه هوايــة، كان 
غنيــا مــن عائلــة مترفــة واصحــاب ســلطة على 
الفالحيــن، كانــت عائلتــه تريــده نموذجا للشــاب 
الناجــح، المحتــرم، وكان البــد لعوائــل النبــالء 
ان تعلــم ابناءهــا شــيئا مــن العــزف، لــذا تتلمــذ 
علــى الــة العــود والبيانــو، والنــزق، والكمــان، 
ــرات زارت  ــده، احــدى الم ــا ال يجي وكان دائم
القريــة فرقــة موســيقية، لــم تســتمر فــي العــزف 
طويــال فيهــا، حيــث حــدث نــزاع، هنــا بعضهــم 
بــاع آلــة الكمــان، اشــتراها الشــاب وبقيــت 
عنــده فتــرة مــن الزمــن، ثــم باعهــا بعــد فتــرة، 
مازالــت عائلتــه تطالبــه بالعــزف والموســيقى، 
لكنــه شــديد االنفعــال، جامــع النزوات، وســريع 
الضجــر، وال يطيــق الصبــر علــى نمــط حيــاة 
ــي  ــي، وف ــه الدراس ــم تفوق ــة، رغ ــه الرتيب اهل
نظرهــم ال يصلــح لشــيء كإدارة امــالك او 
ويتــدرب  اآلالت  يســتبدل   كان  اراضــي.. 
عليهــا دون جــدوى، كان يجــوب الشــوارع مــن 
الملــل ويقيــم عالقــات مــع نســاء عــدة، لكونــه 
مــن عائلــة غنيــة فقــد ورث والــده اســلحة 
ــذ  ــن اخ ــاب م ــن الش ــده، تمك ــن ج ــر م وخناج

ــاظ بهــا. احــد الخناجــر واالحتف
اخذتــه مســالك الطرقــات الــى التعــرف الــى 
ــا  ــه جعله ــار حيات ــره ومس ــر تفكي ــخص غي ش
شــائبة فــي نظــر عائلتــه وخطيــب اختــه ) 

رئيــس قلــم(، كان مــن الذيــن ال تنقطــع زيارتهم 
عــن المنــزل، كان فــي الشــارع الخيــاط الــذي 
يجيــد تعليــم الرقــص الشركســي باســتعمال 
الطبــول والخناجــر، هــوت اقــدام الشــاب الــى 
منزلــه وتوطــدت عالقتــه بهــم، اصبــح يتــردد 
علــى الــدوام الــى منزلــه ويتعلــم منــه، ثــم فــي 
يــوم مــن االيــام اخــذ الخنجــر الــذي كان يحتفــظ 
بــه، وذهــب الــى حفلــة اقامهــا الخيــاط، رقــص 
كثيــرا واســتمتع بوقتــه وســيطر علــى الخنجــر 
فــي يــده، صفــق لــه الجميــع وفــرح بذلــك، 
ــي ال  ــه الت ــى عائلت ــار الرقــص ال ــت اخب وصل
تفــوت مــا جــرى عبثــا، تنــاول الجميــع طعامهم 
المشــرفة،  لفعلتــه غيــر  توبيخــا  نــال  لكنــه 
شــمت بــه خطيــب اختــه وزجــره والــده، زاده 
االمــر اصــرار علــى اجــادة الرقصــة، كان 
ــيدة  ــكنه س ــو تس ــه قب ــت في ــاط بي ــران الخي جي
ــل  ــون ســوداء وشــعر جمي ــة بعي ــاة وجميل وفت
ــدار  ــذة ال ــن ناف ــك م ــة، شــاهد ذل ــح فاتن ومالم
منعتــه زوجــة الخيــاط مــن النظــر، زاد فضولــه 
عــن ســبب الممانعــة، فــي تــردده واعترضهــم 
اصــر ان يــزور مــن فــي القبــو، رأى حمــارا، 
واســتقبلته الســيدة الجميلــة، وادخلتــه الــدار 
ــزل بغــاء وفجــور،  ــه من ــك ان وعــرف مــن ذل
وانهــن يتلقيــن المــال لقــاء امتهانهن تلــك المهنة 
المشــينة، دخــل وطلبــت منــه ان ينــام علــى 
ــه يرفــض االمــر،  ــك ألن ــر، رفــض ذل الحصي
ــو  ــر ه ــه، كان الحصي ــاء فضــوال من ــا ج وانم

الشمس يف يوم غائم ... حنا مينة

امسهان حطاب العبادي
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ــع  ــادوا دف ــن اعت ــن الذي ــال المترفي اذالل للرج
المــال بعــد قيامهــم بالفعــل المشــين.

ــس  ــة وتلب ــة وبريئ ــة عــم جميل ــه ابن ــت ل كان
النظــارات الطبيــة، لــم يكــن يجد انجذابــا نحوها 
ربمــا بعــض االوقــات كان يقضــي وقــت تســلية 
ــرض  ــه كف ــذي تعلمت ــو، وال هــي تعــزف البيان
علــى العائلــة االرســتقراطية، لكنهــا بيــن الحين 
واالخــر تجــد مهربــا منــه، ســمعت عــن ارتيــاد 
ابــن عمهــا الشــاب الــى الخيــاط حيــث الرقــص 
الشركســي، وانتشــار الخبــر عنــد الجميــع، 
ورغبــت ان تذهــب هــي ايضــا ســرا الــى منزل 
ــاب ان  ــا الش ــن عمه ــن اب ــت م ــاط، وطلب الخي

يأخذهــا الــى هنــاك.
قادتــه قدمــاه مــرات عــدة الــى القبــو، وتعرف 
علــى الفتــاة االخــرى فــي القبــو الفتــاة الصغيرة 
ــم  ــي خض ــة، ف ــه دون نتيج ــت مع ــي حاول الت
تلــك االيــام كان هنــاك جــدال بيــن عائلتــه وبيــن 
الفالحيــن انتهــى بقتــل والــد فتــاة القبــو، حيــث 

مــاال  الشــاب  والــد  اعطــى 
لزوجــة القتيــل جــزاء ســكوتها 
واغــالق المســألة، كان الشــاب 
يحتقــر فعــل ابيــه ويســتنكره،.
بيــت الخيــاط مــازال يقيــم 
حضرهــا  الرقــص  حفــالت 
مجــددا  النبيــل  الشــاب 
واســتعمل الخنجــر فــي لحظــة 
دخــول ســيدة القبــو، اتجهــت 
ســحرته  نحوهــا  انظــاره 
ــل  ــهوا نص ــرس س ــا غ بعيونه
فــي ركبتــه وســقط  الخنجــر 
داميــا، اخــذت هــي الخنجــر 
وتركــت المــكان مثلمــا جــاءت 

. متخفيــة
رغــم  عائلتــه  يخبــر  لــم 
رفــض  عليــه،  الحاحهــم 
زارهــم  الحقيقــة  اخبارهــم 
الطبيــب وجلــب لــه اللــزم مــن 
ــرض  ــه وم ــت حرارت ــة، ارتفع ــالج واربط ع
اكثــر، كانــت ابنــة عمــه تــزوره كثيــرا وتطمئن 
عليــه، وبــدت اكثــر اعجابــا وتعلقــا بــه، احــدى 
ــرك االب مبلغــا مــن المــال للشــاب  المــرات ت
الــذي رفــض ان يأخــذه بعــد ان عــرف ان 
ابيــه قاتــل للفــالح، وانــه لــم ينــل عقابــه علــى 
ــذا لــم  يســتعمل  جريمتــه، واســكاته للجميــع، ل
المبلــغ بــل منحــه ألختــه التــي اخذتــه واعطتــه 
ــا  ــت ان يعطيه ــه وطلب ــدال عن ــة ب ــالدة ذهبي ق
البنــة الفــالح فــي القبــو، حيــن ترجــل الشــاب 
الــى القبــو ودخــل منــزل تلــك الســيدة اخبرتــه 
ــذا  ــل واحــد هك ــع عشــرة مقاب ــه ان يدف ان علي
ــى  ــى ال ــل الفت ــرة. دخ ــل اج ــل ومقاب ــال خج ب
الغرفــة حيــث حصيــر الرذيلــة ولــم يفعــل 
القــالدة  الصغيــرة  الفتــاة  بــل اعطــى  شــيئا 
ــام ســيدة  ــه ســيمدحها ام ــا ان ــة، واخبره الذهبي
القبــو، مــا كان قــادرا علــى البقــاء وال التحــدي 
ــي  ــول. ف ــم مجه ــي عال ــو ف وال الرضــوخ، فه
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اليــوم التالــي مســاءا كانــوا يتناولــون طعامهــم 
ــب الدخــول  ــي لهــم وتطل ــو تأت واذا بســيدة القب
طــردت فــي بــادئ االمــر، لكنهــا اخبرتهــم انهــا 
ــاب  ــم الش ــى ولده ــر ال ــع الخنج ــاءت لترج ج
ــس  ــم )رئي ــب ابنته ولكــي ترجــع بنطــال خطي
القلــم(، هنــا حــدث اشــبه بالفاجعــة للعائلــة حيث 
انكشــف وجــه الخطيــب الحقيقــي، خرجــت 
اختــه مــن صالــة الطعــام باكيــة الــى غرفتهــا، 
ســلوك مهيــن وفعلــة مخزيــة لمشــاعر العائلــة 
التــي طالمــا مدحــت فخــر اجدادهــم ومــا زالــت 
تعلــق صــور االجــداد فــي جــدران قصورهــم.
زادت رغبــة الفتــى باالســتقالل عــن عائلتــه 
تقاليدهــم،  قيــود االغــوات و  والهــرب مــن 
فكــر بوالدتــه واختــه، ثــم تذكــر ابنــة عمــه 
ــي نفســه  ــم فكــر ف ــه، ث ــا ل ــي اظهــرت حبه الت
بمشــاعره  يومــا  تصطــدم  ان  البــد  انهــا 
تجاههــا وتتقبلهــا، تتعثــر خطــاه وتشــتبك عليــه 

ــت  ــى بي ــود ال ــكار، يع الخطــوات واالف
ــا  ــه يجده ــنت ركبت ــد ان تحس ــه بع عم
ــن  ــه لك ــت بمقدم ــو، رحب ــزف البيان تع
لحظــات وســقط المطــر خرج مــن الدار 
راضيــا بالمطــر متجهــا الــى القبــو، 
ــتقبلته  ــره اذ اس ــو تنتظ ــيدة القب وكأن س
وفتحــت لــه االبــواب، واحتضنته فشــعر 
بــدفء حبهــا ووجودهــا، بعــد دقائــق 
ــاط  ــة الخي ــمع صــراخ زوج ــزة س وجي
مــن النافــذة وهــي تنــادي لقــد قتلــوه 
ــم  ــاط، ث ــل الخي ــادي قت ــن ين ــاك م وهن
نــادت زوجتــه قتلــوه ألجلــه ألنــه علمــه 
ــمع،  ــا س ــاب لم ــف الش ــص، ارتج الرق
هــول الصدمــة وعلــم ان والــده هــو 
ــه هــو ســبب القتــل، ركــض  القاتــل وان
غرفتــه  ودخــل  والــده  الــى  مســرعا 
اليــه بقســوة وصــاح بوجهــة  ونظــر 
قاتــل!. ليخرســه االب ويســود الظــالم.
اجــاد الكاتــب بلغــة شــعرية تفــوق 
الجمــال بوصــف المشــاعر االنســانية 
الوحــدة  شــعور  خــاض  المتضاربــة 
واالنقيــاد والخضــوع، تمكــن وصــف المشــاعر 
الصامتــة والناطقــة، تنــاول الطبقيــة المجتمعيــة 
الغنــي  بيــن  الفــرق  الماديــة،  والفــوارق 
المتــرف والفقيــر المســحوق، تنــاول المــرأة 
وظلــم المجتمــع لهــا واعتبارهــا حلقــة ضعيفــة 
فــي سلســلة المجتمــع، اوضــح صــراع العوائــل 
مــن اجــل التســيد والبقــاء، االعــراف والتقاليــد 
التــي تحكمــت بالعواطــف، فضــح العــادات 
الخفــاء  فــي  تجــري  التــي  والممارســات 
ورفــض االنســان للقيــود ورغبتــه للتحــرر 
ــه فلســفة  ــاول وجــود االنســان وعدم ــا، تن منه
البقــاء لألقــوى، الحقيقــة موجــودة كالشــمس 
وان اخفتهــا الغيــوم، وســتظهر الحقيقــة مــن 

ــد. ــن جدي ــرق م ــداع وتش ــف والخ الزي
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عــاش كلحــن عــذب بيــن المــوت والوحــدة، 
ــل  ــبب كس ــه بس ــي طفولت ــر ف ــن الفق ــى م عان
المدرســة  ارتيــاد  مــن  منعــه  الــذي  والــده 
القريــة، األب  كاهــن  ذلــك كان  مــن  وبــداًل 
جرمانــوس، يأتــي لمنزلــه ويعلمــه اإلنجيــل 
ــاعر  ــاش الش ــذا ع ــريانية. هك ــة والس والعربي
ــل  ــران قب ــل جب ــران خلي ــب جب ــان والكات والفن
أن يســافر برفقــة والدتــه واخوتــه إلــى أمريــكا 

وتحديــدًا بوســطن.
فتــح العالــم الغربــي ذراعه لجبــران وموهبته 
ــدًا  ــة( أب ــران )القري ــم ينســى جب ــك ل ورغــم ذل

ونجدهــا مســرحًا للعديــد مــن أعمالــه.
الشــعر  بيــن  جبــران  أعمــال  تنوعــت   
ــك  ــرة وكذل ــة والقصــة القصي والرســم والرواي
كتــب المقالــة، وفــي هــذا الكتــاب الــذي يحمــل 
فــي عالــم  عنــوان )جبــران خليــل جبــران 
والمترجــم  األديــب  جمعــه  الــذي  الرؤيــا( 
محمــد محمــد عبــد المجيــد ومــن إصــدار )دار 
وتــر( يحتــوي علــى ألــوان شــتى مــن إنتاجــات 
والمقــاالت  القصيــرة  القصــة  مثــل  جبــران 
ــفية  ــر الفلس ــض الخواط ــك بع ــية وكذل السياس
ــال  ــعة الخي ــران بس ــات جب ــازت كتاب ــد امت فق
ــاج واألســلوب  ــر وغــزارة االنت ــق التفكي وعم
الســهل الــذي يجمــع بيــن حــرارة الوجــدان 
وجمــال الصــورة وكذلــك تأثــره بالطبيعــة؛ 

ففــي عالــم الرؤيــا يكتــب جبــران عــن الحريــة 
والحــب والتمــرد عــن طريــق األشــباح الثالثــة: 
فــي تلــك الدقيقــة وقــَف أحــد األشــباح الثالثــة، 
ــا مــن أعمــاق البحــر قــال: ــُه آتًي وبصــوٍت ِخلُت
»الحيــاُة بغيــر حب كشــجرٍة بغيــر أزهار وال 
ــر  ــر الجمــال كأزهــار بغي أثمــار، والحــب بغي
ــب  ــاة والح ــذور. الحي ــر ب ــار بغي ــر، وأثم عط
والجمــال، ثالثــة أقانيــم فــي ذاٍت واحدة مســتقلة 
ُمطَلقــة، ال تقبــل التغييــر وال االنفصــال.« قــال 
ــم انتصــب الشــبح  ــه، ث ــي مكان ــس ف ــذا وجل ه
ــرة  ــاه غزي ــر مي ــل هدي ــي، وبصــوٍت ُيماث الثان

قــال:
د كالفصــول بغيــر ربيــع،  »الحيــاة بغيــر تمــرُّ
ــراء  ــي الصح ــع ف ــق كالربي ــر ح د بغي ــرُّ والتم
القاحلــة الجــرداء. الحيــاة والتمــرد والحــق، 
ثالثــة أقانيــم فــي ذاٍت واحــدة ال تقبــل االنفصال 
وال التغييــر«، ثــم انتصــب الشــبح الثالــث، 

ــال: وبصــوٍت كقصــف الرعــد ق
»الحيــاة بغيــر الحريــة جســٍم بغيــر روح، 
المشوشــة.  كالــروح  الفكــر  بغيــر  والحريــة 
الحيــاة والحريــة والفكــر، ثالثــة أقانيــم فــي ذات 

ــل.« ــزول وال تضمح ــة ال ت ــدة أزلي واح
ثــم وقــف األشــباح الثالثــة، وبأصــواٍت هائلــة 
د ومــا  قالــوا مًعــا: »الحــب ومــا يولــده، والتمــرُّ
ــة مظاهــر  ــه. ثالث ي ــا ُتنمِّ ــة وم يوجــده، والحري

صاحب النيب يف »عامل الرؤيا« 
نصوص عن احلب والتمرد

رند علي / بغداد
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مــن اهلل، واهلل ضميــر العالــم العاقــل.«
وحــدث إذ ذاك ســكوت ُمفعــم بحفيــف أجنحــة 
أثيريــة،  أجســام  وارتعــاش  منظــورة  غيــر 
فأغمضــُت عينــيَّ ُمصغًيــا إلــى صــدى األقــوال 

التــي ســمعتها.
ــر  ــم أَر غي ــًة ل ــرُت ثاني ــا ونظ ــا فتحتهم ولمَّ
البحــر ُمتَّشــًحا بدثــار الضبــاب، فاقتربــُت مــن 
الصخــرة حيــث كان األشــباح الثالثــة جالســين، 
فلــم أَر إال عمــوًدا مــن البخــور متصاعــًدا نحــو 

الســماء. 
إمــا فــي قصتــه )رجــوع الحبيــب( فكتــب 
يحــرم  الــذي  المــوت  شــبح  عــن  جبــران 
ثمــن  عــن  االنتصــار؛  لــذة  المنتصريــن 
االنتصــار الــذي ُتزهــق ألجلــه األرواح البريئة 
)بيــن أضلــع ذلــك الــوادي حيــث أشــعة القمــر 
تســترق خطواتهــا، ســار موكــب النصــر وراء 
ــف  ــا طي ــى أمامهم ــد مش ــوت، وق ــب الم موك

الحــب جــارًا أجنحتــه المكســورة(.
 إمــا فــي خاطرتــه )أنــا غريــب فــي هــذا 

إبــن  يســوع  صاحــب  كتــب  فقــد  العالــم( 
اإلنســان عــن شــعوره الدائــم بالغربــة منــذ 
طفولتــه وحتــى شــبابه )انــا غريــب وقــد جبــت 
مشــارف األرض ومغاربهــا، فلــم أجــد مســقط 
رأســي وال لقيــت مــن يعرفنــي وال مــن يســمع 
بــي. اســتيقظ فــي الصبــاح فأجدني مســجونًا في 
كهــف مظلــم، تتدلــى األفاعــي مــن ســقفه وتدب 
الحشــرات فــي جنباتــه، ثــم أخــرج إلــى النــور 
ــي  ــاالت نفس ــا خي ــدي، أم ــال جس ــي خي فيتبعن
فتســير أمامــي إلــى حيــث ال أدري، باحثــة 
عــن أمــور ال أفهمهــا، قابضــة علــى أشــياء  
ال حاجــة لــي بهــا، وعندمــا يجــيء المســاء 
أعــود واضطجــع علــى فراشــي المصنــوع مــن 
ريــش النعــام وشــوك القتــاد، فتراودنــي أفــكار 
غريبــة، وتتناولنــي أميــال مزعجــة مفرحــة 
موجعــة لذيــذة. ولمــا ينتصــف الليــل تدخــل 
علــي مــن شــقوق الكهــف أشــباح األزمنــة 
ــا  ــدق به ــية، فأح ــم المنس ــرة وأرواح األم الغاب
وتحــدق بــي، وأخاطبهــا مســتفهمًا فتجيبنــي 
ــوارى  ــم أحــاول القبــض عليهــا فتت مبتســمة، ث
ــي  ــس ف ــب ولي ــا غري ــان. أن ــة كالدخ مضمحل
ــة نفســي(. ــة مــن لغ الوجــود مــن يعــرف كلم
ــذي رفــص  ــون ال ــا المجن  وفــي قصــة يوحن
كتــب  بالجنــون  واتهمــوه  الكهنــة  أســتغالل 
المجتمــع  فــي  الباليــة  النظــم  عــن  جبــران 

الشــرقي
ــان:  ــان متصارعت ــوم فكرت  )فــي الشــرق الي
الفكــرة  أمــا  جديــدة.  وفكــرة  قديمــة  فكــرة 
ــى أمرهــا ألنهــا منهوكــة  القديمــة فســتغلب عل

القــوى محلولــة العــزم.
ــوم، واليقظــة  ــراود الن وفــي الشــرق يقظــة ت
قاهــرة ألن الشــمس قائدهــا، والفجــر جيشــها.
 وفــي حقــول الشــرق، ولقــد كان الشــرق 
باألمــس مبانــي واســعة األرجــاء. يقــف اليــوم 
ــوا  ــداث ليهب ــكان األج ــًا س ــع منادي ــى الربي فت
ويســيروا مــع األيــام. وإذا مــا انشــد الربيــع 
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ــه  ــع أكفان ــه بعــث مصــروع الشــتاء وخل أغنيت
ــى. ومش

 وفــي فضــاء الشــرق اهتــزازات حيــة تنمــو 
وتتمــدد وتتوســع وتتنــاول النفــوس المنتبهــة 
الحساســة فتضمهــا إليهــا، وتحيــط بالقلــوب 

ــبها. ــاعرة لتكتس ــة الش األبي
 وللشــرق اليــوم ســيدان: ســيد يأمــر وينهــي 

ويطــاع ولكنــه شــيخ يحتضــر.
وســيد ســاكت بســكوت النواميــس واألنظمــة، 
هــادئ بهــدوء الحــق، ولكنــه جبــار مفتــول 
الســاعدين، يعــرف عزمــه، ويثــق بكيانــه، 

ويؤمــن بصالحيتــه.
فــي الشــرق اليــوم رجــالن، رجــل األمــس، 
ورجــل الغــد، فــأي منهمــا أنــت أيها الشــرقي؟( 
وفــي قصــة بنــات الحــرب صــور لنــا جبــران 
آالم الحــب والحــرب عــن طريــق رســالة حــب 
وجدنهــا بنــات البحــر فــي جيــوب ثــوب يعــود 
ألحــد القتلــى رســالة مــن حبيبــة أظناهــا الشــوق 
ــد )لمــا وحــد الحــب  ــى األب ــب إل لحبيبهــا الغائ
قلبينــا وصرنــا نتوقــع ضــم جســمين تجــول 
ــا  ــك الحــرب، فأتبعته ــدة نادت ــا روح واح فيهم

مدفوعــًا بعوامــل الواجــب والوطنيــة. مــا هــذا 
ــل  ــن ويرم ــن المحبي ــرق بي ــذي يف ــب ال الواج
النســاء وييتــم األطفــال؟ مــا هــذه الوطنيــة 
تدعــو  صغيــرة  أســباب  أجــل  مــن  التــي 
الحــرب لتخريــب البــالد؟ مــا هــذا الواجــب 
والــذي  المســكين،  القــروي  علــى  المحتــوم 
اليحفــل بــه القــوي وابــن الشــرف المــوروث؟ 
ــم  ــن األم ــن بي ــي الســلم م إذا كان الواجــب ينف
والوطنيــة تزعــج ســكينة حيــاة اإلنســان فســالٌم 
ــي ال  ــا حبيب ــة. ال ال ي ــب والوطني ــى الواج عل
ــك،  ــًا لوطن ــن شــجاعًا ومحب ــي ك ــل بكالم تحف
ــا الحــب واضــاع  ــة أعماه ــمع كالم ابن وال تس
ــك  ــراق. إذا كان الحــب ال يرجع ــا الف بصيرته
ــك  ــي إلي ــاة، فالحــب يضمن ــي هــذه الحي ــي ف إل

ــة(. ــاة اآلتي ــي الحي ف
منــذ  رافقتــه  التــي  األحــالم  عــن  كذلــك   
الطفولــة صــور لنــا جبــران لــذة الحلــم فــي 
خاطرتــه بيــن ليــل وصبــاح )فــي اليقظــة رأيت 
ــم  ــراح الحل ــت أف ــن ذهب ــى، فأي ــزن واألس الح
ومســراته؟ أيــن تــوارت بهجــة المنــام؟ وكيــف 
النفــس  تتجلــد  اضمحلــت رســومه؟ وكيــف 
ــا ؟(. ــا وآماله ــوم أشــباح أمانيه ــد الن ــى يعي حت
كتــب  البعلبكــي  الشــاعر  قصــة  وفــي   
برمزيــة رائعــة عــن مــا يشــبه ظاهــرة تناســخ 
تبلغــه  األرواح  ماتشــتاقه  )كل  األرواح: 
األرواح، فالنامــوس الــذي يعيــد بهجــة الربيــع 
ــًا  ــرًا عظيم ــيعيدك امي ــتاء س ــد انقضــاء الش بع

ويعيــده شــاعرًا كبيــرًا(.
ــب  ــف صاح ــيطان( وص ــة )الش ــي قص  وف
آلهــة األرض العالقــة بيــن الشــيطان والُكهــان: 
ــت  ــك إذا ألغي ــوم ل ــندها الق ــة يس ــة وظيف )وأي
ــيطان؟  ــوت الش ــيطان بم ــة الش ــة محارب وظيف
إال تعلــم وأنــت الالهوتــي المدقــق – أن وجــود 
الشــيطان قــد أوجــد أعــداءه الكهــان؟ وأن تلــك 
ــل  ــي تنق ــة الت ــد الخفي ــة هــي الي ــداوة القديم الع
ــى  ــن إل ــوب المؤمني ــن جي ــب م ــة والذه الفض
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ــدين؟( ــاظ والمرش ــوب الوع جي
 وكذلــك يحتــوي الكتــاب علــى عــدد مــن 
المقــاالت السياســية لصاحــب األرواح المتمردة 
مثــل مقالــه عــن األمــم وذواتهــا الذي كتــب فيه: 
)إن الــذات اليونانيــة قــد اســتيقظت فــي القــرن 
ــل المســيح، ومشــت بعــزم وجــالل  العاشــر قب
فــي القــرن الخامــس قبــل الميــالد، ولمــا بلغــت 
عهــد الناصــري كانــت قــد ملــت أحــالم اليقظــة 
فنامــت علــى مضجــع األبديــة، لتعانــق احــالم 

األبديــة.
 أمــا الــذات العربيــة فقــد تجوهــرت وشــعرت 
بكيانهــا الشــخصي فــي القــرن الثالــث قبــل 
ــى  ــد حت ــي محم ــض بالنب ــم تتمخ ــالم، ول اإلس
كالعاصفــة،  وثــارت  كالجبــار،  انتصبــت 
ســبيلها.  فــي  يقــف  مــن  كل  علــى  متغلبــة 
ــى عــرش  ــت عل ــيين تربع ــت العباس ــا بلغ ولم
منتصــب فــوق قواعــد ال عــداد لهــا، أولهــا 
ــا بلغــت  ــس. ولم ــي األندل ــد، وآخــر ف ــي الهن ف
عصــارى نهارهــا، وكانــت الــذات المغوليــة قد 
أخــذت تنمــو وتمتــد مــن الشــرق إلــى الغــرب، 
كرهــت الــذات العربيــة يقظتهــا؛ فنامــت ولكــن 
نومــًا خفيفــًا متقطعــًا. وقــد تعــود وتفيــق ثانيــة 
ــا عــادت  ــي نفســها كم ــًا ف ــي خفي ــا بق ــن م لتبي
الــذات الرومانيــة فــي زمــن النهضــة اإليطاليــة 
ــة  ــت فــي البندقي ــة بالرنســانس، وأكمل المعروف
ــل أن  ــه، قب ــدأت ب ــا ابت ــالن م ــا ومي وفلورنس
تباغتهــا الشــعوب التوتونيــة فــي بــدء األجيــال 

ــة(. المظلم
التــي كتبهــا  الجبابــرة   وفــي مقالــه عــن 
الــذي  والتغييــر  الحــروب وخســائرها  عــن 
مــن  األول  الربــع  فــي  العالــم  علــى  طــرأ 
ــر  ــب بالحب ــن يكت ــس م ــرين: )لي ــرن العش الق
كمــن يكتــب بــدم القلــب. ال ليــس الســكوت 
ــذي يوجــده  ــل، كالســكوت ال ــه المل ــذي ُيحدث ال
ــد  ــم ق ــد ســكت ألن آذان العال ــا فق ــم. أمــا أن األل

انصرفــْت عــن همــس الضعفــاء وأنينهــم، إلــى 
ــة أن  ــن الحكم ــا، وم ته ــة وضجَّ ــل الهاوي عوي
يســكت الضعيــف عندمــا تتكلــم القــوى الكامنــة 
فــي ضميــر الوجــود؛ تلــك القــوى التــي ال 
ترضــى بغيــر المدافــع ألســنة، وال تقنــع بســوى 
ــر  ــٍن أصغ ــي زم ــا. نحــن اآلن ف ــل ألفاًظ القناب
صغائــره أكبــر مــن كبائــر مــا تقدمــه؛ فاألمــور 
التــي كانــت تشــغل أفكارنــا وأميالنــا وعواطفنــا 
ــي الظــل. والمســائل والمشــاكل  ــزوْت ف ــد ان ق
التــي كانــت تتالعــب بآرائنــا ومبادئنــا قــد 
تــوارْت وراء نقــاٍب مــن اإلهمــال. أمــا األحــالم 
المســتحبة، واألشــباح الجميلــة التــي كانــت 
َتِميــُس متنقلــًة علــى مســارح وجداننــا، فقــد 
تبــددْت كالضبــاب، وحــلَّ محلهــا جبابــرة تســير 
وتتنفــس  كالبحــار،  وتتمايــل  كالعواصــف، 

كالبراكيــن.
ــد أن  ــم بع ــه العال ــَر إلي ــى أن يصي ــا عس وم

ــا؟ ــن صراعه ــرة م ــي الجباب تنته
هــل يعــود القــروي إلــى حقلــه فيلقــي البــذور 

حيــث زرع المــوت جماجــم القتلــى؟
هــل يقــود الراعــي مواشــيه إلــى مــروٍج 
قــت أديمهــا الســيوف؟ ويوردهــا مناهــل  مزَّ

يمتــزج ماؤهــا بنجيــع الدمــاء؟
ــه  ــكٍل رقصــت في ــي هي ــد ف ــع العاب هــل يرك
أمــام  قصائــده  الشــاعر  ويــردد  الشــياطين؟ 
المنشــد  وينغــم  بالدخــان؟  ُحِجَبــْت  كواكــب 
أغانيــه فــي ليــٍل عانقــت ســكينته األهــوال؟
هــل تجلــس األم بجانــب ســرير رضيعهــا 
ال  وهــي  النــوم،  أغانــي  بالهــدوء  ُمرتلــًة 

الغــد؟ ســيجلبه  ممــا  َوَجــاًل  ترتجــف 
هــل يلتقــي الحبيــب بحبيبتــه ويتبــادالن الُقبــل 

حيــث التقــى العــدو بعــدوه وتبــادال القذائــف؟
وهــل يعــود نيســان إلــى األرض، ويســتر 

بقميصــه أعضاءهــا المكلومــة؟
إلــى  نيســان  يعــود  هــل  شــعري!  ليــت 
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أعتكُف في بيِتنا القديم وحيًدا
ــُر ِمــن  ال أبالــي بقطــراِت المطــر اّلتــي تْعب

الّســقف
يح مع نافذتي وال بهمجيِّة الرِّ

أفتــُح البــاَب لقّطــة تبحــُث عــن الــدِّفء فــي 
حضِنــي

ال أفكُّر كثيرا بالحياِة وال بالنِّجاة
لسُت نادما على أّي شيء

مازال عندي ما يكفي ألوالدي وأّمهم
ــان  ــروا وح ــم أصــال كب ــي لكّنه جــفَّ حليب

ــي ــا ينبغ ــمين كم ــا س ــم فأن اآلن دور الّلح
 80 كلغ تكفيكم العمَر كلَّه

قلبي بحجم الّدنيا
عيناي تريان ما بْعد العالِم

أصابعــي لعبــْت بالّنجــوم وهتكــْت ِســتَر 
البحــر

صــدري احتضــَن كّل مســتضعٍف فــي هــذه 
األرِض

محمود، تقاسْم قلبي مع طه
واْتركا األصابَع لياسين وزكريا
وقّدموا عينّي ألّمكم لعّلها ترى

أّما حضني، فاْتركوه لهذه القّطة 
الّشاهدة على وصّيتي

لحقــول؟ ا
ومــاذا عســى تصيــر إليــه بالدكــم وبــالدي! 
وأيٌّ مــن الجبابــرة يضــع يــده فــي تلــك التــالل 
رجــااًل  وســيَّرتنا  أنبتتنــا  التــي  والهضبــات 

ــه الشــمس! ــام وج ــاًء أم ونس
هــل تبقــى ســوريا مطروحــًة بيــن مغائــر 
الذئــاب وحظائــر الخنازيــر؟ أو يــا ُتــرى تنتقــل 
مــع العاصفــة إلــى عريــن األســد أو ذروات 

ــر؟ النس
وهل يطلع الفجر فوق قمم لبنان؟

كلمــا خلــوُت بنفســي أطــرُح عليهــا هــذه 
الســؤاالت. غيــر أن النفــس كالقضــاء، ُتبصــر 
وال تتكلــم، وتســير ولكنهــا ال تلتفــْت؛ فهــي ذات 
ــانها  ــا لس ــارع، أم ــدام تتس ــى وأق ــون تتجلَّ عي

ــل. فثقي
ومــن منكــم أيهــا النــاس لــم يســأل نفَســه فــي 
كل يــوٍم وليلــة عــن مصيــر األرض وســكانها، 
بعــد أن تختمــر الجبابــرة مــن دمــوع األرامــل 

واأليتــام؟(.
 تميــزت كتابــات جبــران بتنوعهــا مابيــن 
القــوة والثــورة علــى العقائــد التــي تقــوم باســم 
الديــن ومــا بيــن ميولــه للحــب واألســتمتاع 

ــة. ــاة النقي بالحي
 توفــي جبــران خليــل جبــران فــي نيويــورك 
فــي 10 أبريل/نيســان 1931 وهــو فــي الـــ 
48 مــن عمــره، بســبب المــرض الــذي عانــى 
آخــر ســنوات حياتــه وهــو الســل وتليــف الكبــد. 
أمنيــة جبــران خليــل جبــران فــي أن يدفــن 
بلبنــان تحققــت فــي العــام 1932 أي بعــد عــام 
مــن وفاتــه، حيــث ُدفــن فــي صومعتــه القديمــة 
التــي عرفــت الحقــًا باســم متحــف جبــران. كمــا 
أوصــى جبــران بــأن تكتــب هــذه الجملــة علــى 
قبــره بعــد وفاتــه: أنــا حــي مثلــك، وأنــا واقــف 
ــت؛  ــك والتف ــك؛ فأغمــض عيني ــى جانب اآلن إل

ترانــي أمامــك.

أٌب لألكل

عبد الواحد السويح / تونس
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وتسألينني الرحيل 
تهددينني بالبعد 

بالبين 
والنأي عني 

إياك أن 
تمضي 

أنت ما خلقت لغيري 
ما أزهرت وجنتاك 

بالحال 
أيتها المرأة الغال 
وأنا كيف أنتمي 
أو أحب سواك 

اياك أن
تمضي دون ان تلمس يدي يداك 

دون أن تشع في عيني رؤاك 
الحبيب انت 

وال شيء يغنيني عن بهاك 
باهلل ال تغيبي عني 

وال تشح عن وجهي مقلتاك..
سأكتب اليوم قصيدي 

أعلن فيها 
إني يا حبيبتي 

ألف اهواك!
إليك في الليالي أهفو 

أرفو أحالمي 

أرتق ثوب أمنياتي..

أسابق المساء اليك..
أهجع إلى حضنك 

كما الوليد يهدأ 
يقتفي خطو الحنان..

ال تهددي بالغياب 
إليك رجوعي 

عودتي
تقلبي 

وجنون حبي 
صوتك كم وعدتني بأنغامه 

بأغانيه كما فيروز 
في صبحي 

والمساء. 
صورك..

كم بخلت بها عني..
رسمك المنشود حفرته في فكري 

وجدي 
وقلبي 

أيها اللحن في صوتك الحسون 
في رجفة موالك
وشدوك الحنون 

كما الكروان 
يكون في يقظتي 

أو في منامي يكون..
أيتها السنبلة الخيرة..

ألف اهواك

يوسف اسونا
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وفيك قمحي 
أخبئه ألعوامي العجاف..

إياك يا حقل النعم 
أركن 

أقيم مملكتي..
طيبة أنت 

عطرية كالفل 
كالياسمين 

كوردة جورية خمرية شامية 
أنت..

سمرائي 
غادتي الحسناء 
ونصفي االغلى 

في الحياة 
آه.  .

متى تعلمين 
أن ال سواك في الروح..

آه لو تدركين..!!!

من تراُه أضاَع عمًرا وغفا
أتى في جذوري يعتلي المطَر

عبَق به الكوُن واصطحبا
يأتيني بورِد الُمزِن يتنفُس

 القمَر
وأنَت بإغفاءِة ياسمينٍة اعتلى

يرتقُب هدبي نسيًجا ينظُر القدَر
خباُء الهوى أنَت ترسُمه إن خطا

هل لي من بعِدك جناًحا يرتديه طيرا
غناءاُت الريِح لي منك طلُل سما
وأنا بك خياُل الزهِر يندُه الفجَر

كم راحِت الحمائُم تدوُر في
خرائِط فضا 

تبحُث في عينيك عن معجٍم
تزوُره صورا

هلل يوما كنُت أنَت به سؤال
ال أريُد إجاباٍت أعرُفها نظرا

أريدَك إبحاًرا دوَن مركٍب سطا
شاطًئا لشراعي المجنوِن

إن أراَد الغرَق عصَف شعرا. 

غناءات الريح

مايا عوض/ بريوت
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تشاُء بأن تعوَد وال تحاوْل
جل المقاتْل                     أال يا أّيها الرُّ

تقاتُل بالحياِة على جهاٍت
                   وتنجو جملًة أْذ لْم تجاِمْل

على وتٍر عراقيٍّ ُتغّني
                فلْم تبِصْرَك أجفاُن الجداوْل 

ألنَّك ُقدَت قافلَة اليتامى
                  إلى حقٍل تموُت بِه الّسنابْل

وأنَّك محُض أحزاٍن ألرٍض
                    أضالُعها توّلْتها المناجْل 

صبأَت على انتظاٍر مستحيٍل
                ووجٍه في زماِن الغيِث ذابْل

 لديَك من المساحِة بعُض ضوٍء
                  ُتناغي فيِه أصواَت البالبْل

مظالُمَك الكثيرُة ليَس ُتجدي
                  فقْد حَشدوا لُلقياها المعاِوْل

حروُبَك فخُّ ميراٍث قديٍم
ت المشاكْل                   لها ُكِتَبْت ِمَسالُّ

 ليالي الجرِح تأتيَك احتفااًل
                   لتزرَع بيَن ضفَِّتَك القنابْل

 تؤخُر طعنًة فتجيُء أخرى
ر فيَك أفراَح المحافْل                    ُتكسُّ

حيل ولسَت تدري سُيهِلُكَك الرُّ
                بأنَّك في سفوِح الغيِب راحْل

زماُنَك أرهَق الكلماِت ُظلمًا
                 فوجُه الحقِّ قْد يكسوُه باطْل

ستتخُذ الظالَم الُمرَّ خياًل
                  لتبعَد عنَك أشراَر العواجْل

سُتوِصُد باَب َمن َكَسروَك حّتى
بر الُمناضْل َخ فكرَة الصِّ                 ُتَرسِّ

وتصنُع من جراِح الذِّات ُفْلكًا
نادْل ُمُه بنكهِتها الصِّ                      ُتطعِّ

رأيَت غروَب شمِسَك في بالٍد
                  عليها دمُع ُكلِّ الكوِن هامْل

لذلَك كنَت من زمٍن بعيٍد
                   تشاُء بأْن تعوَد وال ُتحاِوْل

ستوصد باب من كسورك

  قاسم العابدي  الديوانية
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 َولي شوٌق إلى رؤياِك يهفو

                كشوِق الطيِر إْذ يأتي الديارا

َفيجعُلني أعيُر الروَح جنحًا

                 ويمنُعني وجودي أْن أعارا 

فما يرضى بأْن أشفي غليلي

                   ولْم يعِط ِلما أبغي اختيارا

 كأنَّ الروَح في جسدي لهيٌب

               وقْد قطعْت ألقصائي الحوارا

 فأْن أبغيِك وصاًل في نهاري

                عيوُن الناِس ترمقني جهارا

 وإْن آتيِك لياًل في ظالٍم

                أرى  لقياِك في عيني شنارا

  فبيَن الخوِف واالقداِم حيرى

                    أمانينا وما قطفْت ثمارا

  كأنَّ االمَر بالتفريِق حكٌم

                  وقْد قطعْت بأحكاٍم  قرارا

   فويٌل إْن تمادى الشوُق لياًل

             وأسقى الروَح بعَد الصبِر نارا

  وهاجْت في ثنايا القلِب نجوى

                  تذكُرني فيفقُدني اصطبارا 

  كأنَّ الجَن المَسني وماطْت

           هموُم النفِس عْن وجهي الوقارا

  فال لوٌم لمْن يشكو فراقًا

                 إذا ما شطـّ في قوٍل وجارا

 وإْن يرضى بما ترضيَن فورًا

                   كظِلِك أينما تمشيَن سارا

 وأنَّ القلَب ال يرضيِه رأٌي

                 ينافي الودَّ أْو ُيبدي انكسارا

متادى الشوُق

حسني علي الفضلي / السماوة
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جاء المدرس إلى الصف
وأمر بالكتابة

فتشت حقيبتي…
لكن لم أجد دفتري
ألني نسيت إتيانه

فسألت الورقة من صديقي
فعزمت على الكتابة 

لكن القلم....
ماذا أفعل؟

ليس عندي قلم
سألت جليسي 

حاله أيضا سواء 
فسألت رجال ثالثا

عنده قلم، ال حبر…
فكررت السؤال

حصة

حممد ماتان / اهلند

رجال تلو آخر
في مقعد أمامي وورائي

عندهم قلم واحد فقط
حتى رأيت أخيرا

قلم رصاص في األرض 
منقطع جزؤه 

فوثبت عليه وأخذت
فبدأت أن أكتب

فجأة،
قام الطالب جميعا

لم أفهم شيئا،
سألت صديقي عنه

فأجاب؛-
تمت الحصة….!
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َأمطري أيُتها الَسماْء
وأغدقي َعلينا بالوصاْل

انثري اللؤلؤ الَمكنون
أحُضني األرَض بدالْل
كُل َقطرٍة منِك َتفيْض 

عبٌق على الَسفح والتالْل
في بالدي كانْت  األمطاْر

ُدرر َتلمُع على َسعِف النخيْل
وانتفاضُة ِعشٍق وَحنيْن
فاٍف ِمن َخياْل َفوَق ضِِ

فيهِِ ِدجلة والفراتْ 
وَحكايا من تُراْث    

في َمصٍب الُقرنِة الَجميْل
َيستميُل ُكُل َمْن راَح وحّل
باُك َصياْد وَلحن اغنيةٍِ وشِِ

َتَحكي أحالمًا وترنو َبخجْل
وفي َحينا يَلعب الصبيَة

لُعبًة مازالتْ في ذاكرِة االزْل
وفي آخر شاِرعنا الَجميْل

ُدكاُن يبيع حلوى 
بنكهٍة تزرُع األمْل

وفي الَمساء نَتساَمرْ 
ِبجلسِة ِشعٍر وأدْب

َنطوُف في بحوِر الِشعرْ 
وكُل ما جاَد بهِ القلْم

ِمْن َحكايا أور  وَلگش
وگلگامش الذي َدّون

أول قصيدة تحكي
حُبه لعشتار وعشبَة 

الخلود …
وبحثِه عنها َبَجلد
 َفصارْت منارٌة 
 للِشعِر واألدْب
هذه هي بالدي

لمن لم يعرفها عن َكثب 

يف بالدي

وئام السوادي /هولندا
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1
لقد كبرت يا أبي

صار بإمكاني أن أقول ال! 
أن أختار لون ثيابي

نوع القماش .. والتفصيلة.
رصيدي من أدوات التجميل 

زاد. 

لقد كبرُت يا أبي
وصرت كاعبا

قامتي لينة
بجسد بض 

وشعر مسترسل 
أحمر. 

كبرُت يا أبي
قلبي يخفق بشدة، 

وهو يمُر 
تحت نافذة انتظاري.

كبرُت يا أبي
لم يعد يعجبني كيف يفكر الكبار؛ 

جدتي تلومني 

حين أضحك بصوت عال:
-تأدبي يا بنت!
َيخرُس صمتي.

أفتعل العراك مع مرآتي
حاجباي الكثيين يحتاجان التقليم

كل شعر زائد يحتاج  للنزول
عند رغبة السكر.

كبرُت يا أبي
وأحالمي صغيرة 

ما كبرْت َقط.. 
أريده فارًسا

على صهوة الريح
أريد، 

أرحل في البعيد معه. 

كبرُت يا أبي
وما أتت الريح، 
وغاب فارسي،

كبرت تجاعيدي
ترهل قلبي

وما عادت المرآة 

كربت يا أبي

جنوى هدبة / سوريا
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صديقتي! 

كيف سمحَت لي أن أكبر يا أبي
كيف جعلَت من أنياب الوقت

ابتسامة لغدي؟!
كيف تعبْت يداك عن معانقتي

عن التربيت على ظهري الَمحني 
عن مواساة حلمي. 
آه كم كبرُت يا أبي

وما عدت أعرف كيف أمشط 
الزمن األشَيب

وال كيف يكون الشباب. 

2
وكبرت..

صار علي أن ابحث 
عن مفاهيم جديدة

وقوانين جديدة
أن أضع في فمي األدرد 

حصاة، ،
أن ارسم بالطبشور حمامة 

وسنبلة
وأن تبوح بي تلك الطعنة. .

كبرت 
ابيَضت رغبتي

واعتصر الغد انفراجة 
ثغري. 

تغريني أنوار المالعب يا أبي 
انا طفلتك الكبيرة 
بضفائر من وله.

موعد
أخلف الجميع

موعدهم
معي.

اهلل - مثاًل-
في ُكلِّ مقعٍد

فارغ.

),,,,( 
تفتحين عينيِك

أكون.
تغمضينهما

أغيب.
سوادهما نهاري.

أنِت بيٌت
بنافذتين

واسعتين،
أنا ساكنه الوحيد.

أنتظُر عودتِك
إليه،

يا نائمًة
إلى جواري.

نّصان

معتز رشدي / كندا
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فروا منه فذهبوا إليه 
أيَّة أقداٍر هذه التي 
التي طهت الموت  
في قدور أعمارنا 

فعشناه أحياًء وأمواتا  
جنُح موجٍة

كان مرسال اللقاء 
وأقصر رحلٍة جعلتهم 

 في عداد الموتى 
بعد أن كانوا موتى لكن  أحياء 

يناغيهم أمٌل بيوم باسم 
وتناديهم الهجرة 

بأّن  )أنا الخالص( 
 أحالمهم تلوح لهم أنَّ

بالد األغراب هي
مدٌن فاضلة 

كيف لليأس أن يستشرس 
في معركته للبقاء 

إلى هذا الحد ؟ 
فينزع عن األرواح 

أيَّ رداِء عافية 

كيف للبحر وقد ُخلق أيًة من جمال 
 أن يستسيغ طعم اللحوم 

 صغارا وكبارا 
تقلبها  األمواج بكلِّ رشاقة 

 بين فكّي شهوته 
وتستقر في طيات بطنه

جثثا قضمها ماؤه  بال أسنان 
وبعد ذلك يمسح فمه 

بمالبسها 
ويتركها طافية 

غير مباٍل بدليل إدانته
أو تلبسه بالجرم المشهود 

الحياة رحلة قصيرة 
فال تذهب برحلتك إلى التهلكة

تحت وطأة الضّيق 
كشر في وجه األسى 

قد بلغ منه السّيل الّزبى 
وهات بعضًا من صبٍر وتصبر

 يقتاُت عليه عمرك 
لحين  انبالج  الفرج  

فما من عتمة دامْت

ال مناص

نرجس عمران / سوريا
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وما من ليٍل أبدّي 

فك  عن صدرك أزرار 
البؤس 

وتنفس صعداء اليقين باهلل 
يلون الحبور روحك 

وتستكن  للسكّينة 

يا قاصدا بالدي 
بالّرصاصة ، باللقمة 

بعتمٍة،  ببرد 
يا حامال لها جهنم 
على  كفي أمانيك

قّلب تاريخها وسترى 
كم من أمثالك مروا هنا ؟!

فهال استنبطتَ 
خط عودتهم وأنَّى المصير؟! 

نحن من  فتحنا بيوتا ال خيما 

واستقبلنا أهاًل  دون جرة قلم 
وترانا  بؤرة خلق وإبداع 

حين تبدلت األدوار 
أجل لو لم تكن عظيما 

أيَّها الّسوري 
ما عظم الجلل  

ال مناص تشرق  الصباحات 
مهما ادلهّم ليلها 

ودأبك تتمادى في العظمة 
فقْل واثقًا )آه يا نيالي( 

وأنا أقُف هناك...

خلف اهلل

في منزِل السماء

 مفرغًا من كلِّ شيء..

ال شيء غير الصمِت أمارسُه

ــن ينتظــُر موســَم الحصــاِد فــي صحــراَء  كّم

ــٍة.. قاحل

ِبال قصائَد..

ِبال موائَد ليل..

أرقُب البعيَد والسكوُن يبتلعني

أنادي الرفاَق:

رائحــَة  تحملــوَن  وأنتــم  تعــودوَن  ليتكــم 

. األرِض.

والشعِر..

 والحياة...

منزُل السماء

حسني السياب / بغداد
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األرض... ونحن  
صراع على فسحة هواء 

عمُره األزل  ..

الشجن .. ونحن 
عكازة قديمة

على بعِضنا نتكئ ..
قد تغوينا بهجة 

بعمر الندى على خدود الصباح ..
لكن نبقى على درب واحد ..

األمل  .. ونحن
..ظلٌّ ممدود على صحراء الهثة

كاَن لها النبع وطن ..
وكاَن لنا الرمل انتظار .. 

نجترُّ ذكرى ميالده ..
وال نجد للوطن أسم  ...

الهوى .. ونحن
روتين يومي 

يولد فينا ليل بارد
ويشغُلنا صمت غريب

يتورد على كفوفنا النهار 
ويثمر قصة حياة ..
تحمل ذات السؤال

وال تحمل نكهة الجواب .. 

)1(
كطفلة ساذجة

أعدَُ النساء اللواتي يقفن 
على شعر رأسك..
يحرسن أفكارك...
يرتبن  أنفاسك... 

ويغزلن لك حكايات منتصف الليل
كيف لي أن أعبرهّن ألصل الى قلبك

)2(
ال أتقن العبور

ما زلت أقف هناك...
حيث تركني أهلي

أترقب عوٓدٓتهم 
محملين بالضحكاِت والفرِح..

ولباس العيد واللعِب
أنتظُر... وأنتظر...

ولم يأتوا...!
يا ويَح َقلبي 

ويا ويَح َدهري..
كيف خان العيد أهلي؟

بعثر شملي 
وأسكَت فرحي..

ُمتالِزمة 

إنهاء الياس سيفو / امريكا

نّصان

كرمية احلسيين
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الشــمس ال تشــرق أبــًدا... والنجــوم فــي 
ســمرة أبديــة...

 كأنني منفّية مقهورة...
ــى وجهــي ....   شــحوب قاســي مرتســم عل
وجســدي منهمــك يغســله العــرق المتصّبــب...
ــند  ــس، أس ــن الكوابي ــع م ــذا الجم ــط ه وس
المهتــرئ...  الغرفــة  جــدار  إلــى  ظهــري 
وأمســك كتابــي الصغيــر ألقــرأ ســطوًرا عــن 
ــة،  الوحــدة، الســهر، االنعــزال، ذكــرى قديم
قــة... ظــالم، بــؤس الحيــاة... ألــم مشــاعر ُمَمزَّ
حيــث  مهجــورة  كغابــة  ظــالم  الغرفــة   
البومــة... وصــوت  إاّل أصــوات  أســمع  ال 

يســألني... طالمــا  الــذي  زوجــي 
ــي  ــار ف ــدة ني ــا الوحي ــكاء ابنتن ــّر ب ــا س  م

غرفتهــا...؟؟؟؟؟
 خوف يمتص رحيق حياتي...

ألنــي حّقــا أخــاف أن أخبــره أنهــا قــد ماتــت 
منــذ عشــر ســنوات فــي حريــق أشــعل قلبــي 

نــاًرا دون وقــود...
ــد  ــه ق ــره أن ــو أخب ــر... ل ــي أكث ــزاد خوف وي

ــس الحــادث... ــي نف ــا ف ــات معه م

في البيت أحسّ  بضوضاءٍ  حواليه 
تمتم.. بسمل.. سّبح.. سكتَ ساخطًا..

غادرَ ..
في الشارعِ .. أستمّر الضجيج 

حركات الناسِ  .. ضحكات عالية التردد..
اغنيــات   .. أجــرة  ســيارة  أقــرب  دخــل 
ُتثقــب  صارخــة بــال كلمــات .. حاولــت أن 

أذنيــه..
حــاول ان يصــرخ .. ســكتَ .. همــس خجــال 

.. مــا هــذا؟ 
ــوزون  ــر م ــةً .. كالم غي ــةً  قريب دخــل حديق
وبــال قافيــة تــوزع علــى مجموعــاتِ  مــن فيهــا 

ــًا تفرقــتْ ..  .. ال يســمع اال حروف
وضــع يديــه علــى األذنيــن .. والكلمــات ُ 
ــه يبتلعهــا مــع اللعــاب  يحــاولُ  ان ينطقهــا لكن
ــون شــفاههم  ــه .. الموظف وصــلَ  محــل عمل
تمــارسُ  رياضــةَ  الجــري بينهــم .. بــال حواجز 
َ.. مازالــتْ  يديــه ُتغلــقُ  أبــوابَ  األذنيــن .. 

أصبــح حارســًا لهمــا..
عادَ  لغرفتهِ  .. تقوقع .. تكّورَ  .. 

عاد جنينًا ..
يبحث عن رحم أمه .. 
هناك سيجدُ  غايتهُ .. 
هناكَ  ينامُ  هادئاً .. 

حّقــاً اتكسرنا احلوادث!

رانيا بوراس / اجلزائر

ينامُ  هادئًا

حممود حيدر اخلياط
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وأشتاقَك كثيرًا
أقولها ألنها حقيقة ينبض بها قلبي،
أقولها حتى ال تنازعني جوارحي،

ــال  ــي؛ ف ــوح رائحــة الحــب حول ــا لتف وأقوله
ــن حــدودي رجــٌل آخــر، ــرب م يقت

وأقولهــا لتتــألأل صورتــك بعينــي فأباهــي 
ــك،  ــم ب العال

ــرق  ــي تش ــمس وه ــل الش ــا أتأم ــا وأن  أقوله
ــمك، باس

 وأسمع صوت اهلل في صالتي،
 أقولهــا ألتنّســم عطــر قلبــك وهــو يحنــو 

علــى دمعتــي، 
ســرقتها  التــي  طفولتــي  ألســترد  أقولهــا 

الويــالت عجائــز 
نعم أحبَك جدًا؛

 فقلبــي أوســع مــن عينيــك اللتيــن لــم تريانــي 
كمــا يجــب،

 وروحي أوهن من أن تتحمل هذا الغياب،
 وأنفاســي تختنــق إن لــم يدغــدغ صوتــك 

ســمعي
أقولها ألفرح..

 فأنا امرأة تعبت من الحزن
 أحبَك جدًا وال أعرف لماذا، أو كيف؟

 سألت اهلل ليلة البارحة عنك،
 سألت مالئكته،

 سألت صالة أقمتها في ضياء السكون
 سألت هالة النور التي ُتحبها،

 سألت الذكريات،
 !سألت السؤال

 أحبَك جدًا... نعم
 بحجــم الخــوف فــي عيــون األطفــال هنــاك.. 

فــي بــالد الحــروب
ــن  ــاق أوالدهــن المعفري  بظمــأ األمهــات لعن

بتــراب جبهــات القتــال
 باشتياق الَهيماء للغيث

 بتلُهف "الحّنة" لراحة يد عروس
أحبَك بلـذَِّة أنهار الجّنة

أحبَك جدًا رغم كل شيء؛
بّيه َجمره

وما طَفت من شوگ عطره
وبّيه،، هيٓله إتناثَرت والريح َكبَره

إهنــا يِمــن ماَلــك خِلــگ،، ســاعة َوصــل 
للبــاع عمــره

انت غيمة مشتهاتي وروحي گطره
وانه خطوات إبَمَحّطه وانت َسفره 

نصوص خارج السرب

ليس شعرًا وال نثرًا، هي رسائل من قلِب امرأة أتعبها التعب

نعم أحبَك جدا

ذكرى لعييب / أملانيا
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هذا المساء وأنا أتأمل عينيك سقطت النجوم طوًعا لي 

هذا المساء لك وحدك ال شريك لك سوى أنا 

هذه الفوضى بين المقاعد المخصصة للرحيل كانت من كيد عينيك حًقا 

هــذه الظهيــرة أكذوبــة لــوال حضــورك الطاغــي بعــد عطــش أقبلــت فشــربنا ســوية مــن رحيــق 

اللحظــة التاريخيــة

هذا المساء وأنا أعثر عليك انقادت كل آلهة الشعر لتبارك لي هذا اللقاء اآلسر

 هــذا المســاء وبينمــا أفكــر بالكتابــة عنــك فــي مدونتــي أزهــرت علــى أصابعــي زنابــق جــارة 

القمــر فكنــا كالنخــل .....

هاتي يديك تعالي ألتماسك قلياّل فأنا بعونك أنهض 

هذه الحيرة في خصال شعرك تعيدني إلى أفالك الفرح األزلية 

يا سيدتي تعالي لنمشي على الماء ونعلن هذا السفر تذكرة عشقية

ــي نحــوك دون اســتئذان،  ــف ســرى قلب ــة الشــاعرية ال أدري كي ــة الرقيق ــا ســيدتي الجميل  ي

هكــذا ركضــت إليــك أطلــب رشــفة أمــان مــن نبيــذ شــفتيك

ال أدري كيــف تعــرت أوراقــي أمامــك وكيــف أخبرتــك علــى هواجســي فــي فــن الكتابــة علــى 

جســد امــرأة بحجــم وطــن أهــوى أن تكــون لــي 

شكًرا لوجودك هنا 

شكًرا لك ألنك تشاطريني وجهة الرحيل هذه 

شكًرا لك رغم ارتباك األرقام التي فرقتنا ...

ليلة فارهة

حسني احلجي/ سوريا
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–1-
يــوم غريــب وملــيء بالعجائــب والمصائــب، 
ــار بيكاســو،  ــه، مــوت حم ــن في ــذي اعل ذاك ال
الرجــل المرتبــك، غيــر القــادر علــى نطــق 
لــدى االوالد  تثيــر  اال بصعوبــة،  الحــروف 
ترتســم  والتقليــد،  الضحــك  مــن  موجــات 
انهــار مــن االحــزان فــوق خطــوط وجهــه 
ــة  ــام دخــول الكرك ــه الجــدري، أي ــذي اصاب ال
ــدا  ــارف، مؤك ــروي الع ــا ي ــة، كم ــى المدين ال
تــذوب عنــد  فلقــة قمــر،  بيكاســو يشــبه  ان 
خطــوات مشــيته المرهدنــة، الخفيفــة الوطــأ 
تالحقــه  المتضاحكــة،  األرض  ظهــر  علــى 
تعليقــات البنــات، وتنابــز النســوة، فيطــرق 
خجــاًل، متمنيــًا  لــو ان البحــر اخــذه الى اســرار 
أعماقــه، ليكتشــف بعــض مــن األوهــام المبثوثة 
بيــن طيــات الكتــب، التــي يقرأهــا بنهــم، كلمــا 
انهــى كتابــًا، راح يتوســل أميــن المكتبــة، بــأن 
يســمح لــه باســتعارة كتــاب والخــروج بــه الــى 
حيــث خلوتــه، عنــد بســتان )ال.. مركــود( بيــن 
ــارات صــوب  ــا، تنصــت الم ــة والحقته صفح
الشــط، مواجــع فــؤاده الملــيء بالقيــح واالنيــن، 
ــة  ــعور بالريب ــا ش ــر م ــن، وبغي ــتل خطاه تنش
المعبــأ  الصــوت  يأخذهــن  منهــن،  او  منــه 
بالحنيــن الــى غاياتــه، يقعدهــن بيــن يديــه مثــل 
طالبــات الصــف االول، تتضــرج وجوههــن 

ــول:- ــي،/ يق ــل خف ــزوج بخج ــم مم بأل
ــتطيع  ــد يس ــاء ال اح ــة م ــل روج ــا مث - الدني

يمســك  أنمــا  أمســك  وإن  بهــا..  االمســاك 
بفــراغ!!

ــب  ــن بغري ــج االلس ــدور، وتله ــد الص - تتنه
مالحقــة  وتطــرق  واالجابــات،  االســئلة 
انثيــاالت الــروح المبتعــدة صــوب المــدن التــي 
ــة ووضــوح، مــدن يتعمــد عــري  يرســمها بدق
اناثهــا اللواتــي يشــبهن الجكليــت، ورجالهــا 
ــي  ــواه الت ــم، االف ــط به ــا يحي ــن لم ــر اآلبهي غي
تشــبه حبــات فســتق، تبتســم بعجــب مصحــوب 
تهمــس  واألمانــي،  اآلمــال  مــن  بعواصــف 
المــرأة التــي تمنــت اخــذه الــى حيــث الفــراغ - 

ــاك!! ــا هن ــا كن ليتن
بعــد ان وشــمت روحهــا  الثانيــة  تقــول   -
ــل  ــاعة لي ــكالم - س ــن ال ــرف م ــا تع ــل م بأجم

تكفينــي.. ســاعًة اذيبــه بيــن يــدي!!
واألقــل  هيامــّا،  االكثــر  الثالثــة،  ظلــت   -
اعالنــًا عــن االطيــاف المخترقــة وســائد ليلهــا، 
ــاض،  ــر المخ ــى تنتظ ــل حبل ــوب مث ــي تل وه
تحفــظ تقاطيــع الوجــه الــذي اجتاحتــه بغتــة 
ــترخاء  ــى دروب االس ــه ال ــدرة، اخذت ــوم ك غي
ــا  ــد، وم ــام اح ــط اهتم ــد مح ــم يع ــول، ل والذب
المدينــة  تعنــي  المتكــررة  غيابتــه  عــادت 
بشــيء، حتــى لحظــة ظهــوره المفاجــئ، وهــو 
يقــود حمــارُا، مصــاب بعــرج خفيــف، القــى مــا 
ــي  ــب الت ــداس الكت ــت اك ــار، فبان ــه الحم يحمل
أعلــن عنــد اول رؤيــا - إنهــا كتــب الكفــرة 
الذيــن مســخوا بيكاســو الــى هــذا الشــكل.. 

محار بيكاسو !!

شوقي كريم حسن
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ــاس!! ــالم الن ــد اح ــة يفس ــون داعي ليك
ــذي ظــل  ــاره، ال ــو وال حم ــه بيكاس ــم يأب - ل
ــم، متفحصــًا الوجــوه التــي  يتلفــت بهــدوء حكي
كانــت تنظــر إليهمــا بريبــة وفــزع، صــاح 

احدهــم، - حــاذروا االقتــراب منــه؟!!
- صاح الثاني، - مسخ شيطان رجيم؟!!

- صاحــت المــرأة التــي كانــت حلقومــة ذات 
ظهيــرة، وتمنــت لــو إنهــا تمكنــت مــن مالمســة 
ــا  ــرف م ــو ع ــاذا ل ــور - م ــبيهة بالبل ــده الش ي
ــل..  ــة لي ــي خلس ــأوه ف ــة ت ــه.. لمس ــو الي اصب
وغفــوة فجــر رخيــة.. مجنــون اضــاع اعمارنــا 
ــى  ــاء وال ــن ج ــن أي ــار.. م ــت االنتظ ــد عن عن

ــن يمضــي..؟!! اي
- بــرج حمــام، حلــق عاليــًا ليطــش فــوق 
الــرؤوس، نثيــث االســئلة التــي مــا كانــت تجــد 
ــة، وحــده يمســك بإســرار االمتحــان  ــا أجاب له
الجــدري  بثــور  يتحســس  يعيــش،  الــذي 
)نعيمــة  خرابــة  ارض  مقتعــدا  المتقيحــة، 
االخــرس( التــي حولهــا الــى مكتبــة غوايــة 
غبــار  أثــارت  العقــول،  لتخريــب  ومحطــة 
االحتجاجــات والمخــاوف، التــي مــألت االفــواه 
بالصــراخ، العنــة الوجــه الشــيطاني المجدور، 
ودفاتــره )مــا كانــت الكتــب ســوى دفاتــر تشــيع 
الفســاد، يحلــم جــودة الموحــان بــأن يحملهــا 
ــدس  ــي ت ــكرية،( الت ــالوة الش ــات للح ــى ملف ال
ســمومها بخبــث، تدير جماجــم االوالد وتجعلهم 
يهيمــون بحثــًا عــن دروب توصلهــم الــى اوهــام 
اكاذيبــه، زحفــت خطــاي  بيكاســو وعثــوق 
بحــذر، بعــد ان وضعــت الخطــط العظيمــة مــن 
أجــل أن ال ينكشــف أمــري، وأســقط الــى االبــد 
بيــن يــدي االســتبداد الــذي يرقــب ســقوطي 
المــدوي، لتكــون الخيزرانــة الســالح األمضــى 
ودهشــة  باســتغراب  نظرنــي  واألقســى، 
أصابنــي  ابتهــاج،  بشــذوات  ممزوجتيــن 
بنوبــات ضحــك هســتيري جعلــه يتقافــز أمامــي 
مثــل قــرد حــرر مــن قيــوده للتــو، اســتدار 
لدورتيــن متتاليتيــن، وانبــرى يطلــق رصــاص 

البســتان،  التــي هشــمت ســكون  زغاريــده، 
الــذي امتــأل فجــأة بخفــق اجنحــة الفواخــت 
والحمــام والطورينيــات، خليــط مــن المراســيم 
التــي لــم ار مثلهــا مــن قبــل، ال ادري متــى 
القابلــة  غيــر  االلفــة  هــذه  تشــكلت  وكيــف 
للمســاومة أو التغييــر، مثلمــا كونــت دورتــه 
ــة واوراق الشــجر  ــن االترب ــة م ــة  دوام العابث
اليابــس، حــرك خفــق االجنحــة ســكون الهــواء 
ــيَّ  ــع ال ــح، اندف ــام الالف ــظ االي ــون وقي المطح
صارخــًا - هــا انــت تجــيء،. انتظرتــك طويــاًل 

ــارك!! ــر خي ــى غي ــت ال ــك رح ــى ظننت حت
ــذت  ــر، وأخ ــة بالبش ــه الطافح ــت وجنت - قبل
يديــه الباردتيــن، الــى يــدي المديوفتيــن برمــاد 
جعلــه  همســًا  اذنيــه  الــى  رميــت  التنانيــر، 
يطلــق كل مذخــرات فرحــه - وكيــف ال اجــيء  
الملــك،  حيــث  الــى  الوصــول  لكــن طــرق 
محاطــة بعيــون اللعنــة وحســد الكراهيــات.. 
ــك تصايحــت  ــت بحــث خطــوي إلي ــا همم كلم

الحناجــر محــذرة!!

- 2 -
- )حيث يوجد الكتاب، يوجد الجنون(!!

- هكــذا بــدأت أيــام فــراري الذي اثــار الجدل، 
عثوالــة  تبصــر  العيــون  ظلــت  والفجيعــة، 
الطرقــات النيســمية، والتــي ال تعــرف ممراتهــا 
المليئــة بالوحــول، وبقايــا فضــالت ضحايــا 
القصابيــن،، غيــر حميــر الحســاوية، المختصــة 
بنقــل مــا تجــود بــه شــباك الصياديــن، اصابنــي 
ــق  ــي اطل ــارة، الت ــن البش ــا أن أعل ــرس م الخ
عليهــا هبــة اهلل لواحــد تائــه مثلــي.. الــرب 
يعــرف مــا عانيتــه مــن تيــه لهــذا ارســل علــى 
ــك... اخرجهــا بهــدوء  ــة تل ــه الثمين عجــل هديت
ــة  ــت الهدي ــوبه الخــوف، كان ــذر يش ــديد ح وش
ــن  ــة م ــر مجموع ــاب، تظه ــالف كت ــم غ بحج
ــة، زادتهــا  ــة، شــديدة الغراب الخطــوط المتداخل
وضعهــا  واثــارة،  عتمــة  الشــمس،  حــرارة 
قبالتــي  صارخــًا بــكل مــا تحملــه حنجرتــه 
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مــن آثــام وخطايــا وخبــال - أنظــر مــا فعلــت.. 
خطــوة جنــون واحــدة هــزت اركان الوعــي 

ــاة!! ــب الدع ــفت اكاذي وكش
ــوط  ــة.. خط ــر الدهش ــا يثي ــاك م ــس هن - لي
خاليــة مــن المعانــي وتأثيرهــا.. لعبتــك تزجيــة 
وقــت وايهــام الوعــي.. توجــب عليــك ان تكــون 

اكثــر حذقــًا،؟!!
- علــى غفلــة، وبحركــة بهلــوان محتــرف 
اندفعــت اصابعــه المرتجفــة النافــرة االوردة 
واالعصــاب، لتعيــد مــا اظهــر الى إثــرة مكانه، 
ــة  ــذي يشــبه قصب متنهــدًا اختالجــات جســده ال
بــردي، ال اعــرف لــم يحمــل بيكاســو المجــدور 
بــورم الترقــب، تلــك اآلثــام مثــل صليــب فــوق 
ظهــره الــذي بــدأ وكأنــه يحــاول تقبيــل آدمــة مــا 
ــًا ممســكًا بصولجــان  ــه، يغــور عميق ــن قدمي بي
ــى  ــا تبق ــاك بم ــاول اإلمس ــة، أح ــكاره الخرب أف
ــز  ــول، يه ــحة قب ــي فس ــرك ل ــه، دون أن يت من
رأســه اســتنكارًا، ويصــرخ احتجاجــًا علــى 
رغباتــي التــي يجدهــا غيــر ناضجــة بعــد،/ 
مــا  باالكتشــاف/  المأخــوذ  المــاء..  بــن  يــا 
ــة/  ــدت قصي ــا غ ــًا/ خطواتن ــر مجدي ــاد االم ع
واإلقصــاء مــر/ يــا بــن الطيــن/ مــا جــدوى حلم 
مقتــول/ ال تمخــر عبــاب الرجــاء والبحــث/ 
ألنــك واجــد الطرقــات/ ولكــن الخطــو المتعثــر 
ال يصــل وإيــاك الــى المبتغــى/ يــا بــن القصــب 
المنســي/ ناياتــك خرســاء/ وحنجرتــك دجنتهــا 
ــذي  ــن الوهــم... هــراء هــذا ال ــا ب ــب/ ي االكاذي
انــه  علــى  الفقــراء  هامــات  فــوق  تطشــه 

ــالص/!! خ
اســرار  ورأيــت  معارفــه،  اتبعــت  منــذ   -
رؤيــاه تتكشــف لحظــة يشــاء، غمرتنــي فوضى 
القبــول، وابتهاجــات المســرة، اقعــد روحــي 

ــودة. ــر م ــذي اثم ــي ال ــد كل ــه، أقع ــن يدي بي
- قال - غن لتأكد إن لوجودك معنى؟!!

ــدرب  ــة ال ــرة معرف ــف للحنج ــت - وكي - قل
والحــروب اكفــان خرســاء وتوابيــت ادلــة!!

ــي  ــة ف ــد إن للقصــب رغب ــال - غــن لتأك - ق

ــاة!! الحي
ــن  ــع آني ــرؤوس تس ــادت ال ــا ع ــت – م - قل

النايــات!!
- قــال - غــن الن صمتــك قبــول وصايــا 

معابدهــم!!
- قلــت – ال فائــدة مــن غنــاء ال ينصــت إليــه 

عشــاق الليــل!!
- قال - دعنا نجرب،.

ــم  ــى الرفــض، مثلمــا ل ــادرا عل - مــا كنــت ق
اك قــادرا علــى القبــول، ظــل جســدي يتأرجــح، 
تــراب فشــله،  فــي  يعــوي، تمرغــث  يئــن، 
ــه  ــوق اذن ــه ف ــه يضــع كف ــا ان وجدت ــي م ولكن
ــى  ــى تعال ــون، حت ــات الك ــدًا آه ــى، ممج اليمن
جنونــي، ليضــع الجميــع، أمــام محنــة الســؤال!
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ــدة الطعــام بعــد ان اعــدت  ــى مائ جلســت عل
الخادمــة وجبــة الغــداء فــي موعدهــا المحــدد..
براســها...  واومــأت  لخادمتهــا..  نظــرت 
فهمــت واســرعت الــى المذيــاع... إنهــا ســاعة 
تنتظــر  كانــت  عندهــا...  المفضلــة  الفقــرة 
زوجهــا إنــه علــى وشــك ان يصــل مــن عمله... 
تأخــر قليــال... اخــذت الملعقــة لتحتســي بعضــا 
مــن الحســاء ولكــن هنــاك شــيئا غريبــا منعهــا.. 
وضعــت يديهــا تحــت ذقنهــا أغمضــت عينيهــا 
وطأطــأت رأســها وكأنهــا تهمــس داعيــة اهلل ان 
ــا  ــال وقت ــذه الح ــى ه ــت عل ــالما.. ظل ــود س يع
ممــال. فتحتهمــا واذ بأرقــام الســاعة المعلقــة 
علــى الحائــط تشــير الــى الثالثــة عصــرا... 
ذهلــت فقــد تأخــر الوقــت كثيــرا، هرعــت 
ــت ولكــن  ــه... حاول ــن علي ــف لتطمئ ــى الهات ال
لــم يجــب.. تســلل الخــوف لقلبهــا وسوســت 
االفــكار الســوداوية بخيالهــا... ســرعان مــا 
طردتهــا وتمالكــت أعصابهــا.. أمــرت الخادمــة 
بــان تأخــذ الطعــام الــى المطبــخ.  بــدأت تقــرأ 
روايتهــا... البوليســية فهــي  تحــب ذلــك النــوع 
ــي  ــزوي ف ــن المن ــد الرك ــات... عن ــن الرواي م
الشــرفة شــعرت بالنعــاس فأمرهــا ســلطان 

ــا.. ــدا مطيع ــه عب ــت ل ــوم.. فكان الن
ال تعلــم كــم مــن الوقــت لبثــت فــي نومهــا... 
لكــن جــرس البــاب أيقظهــا منزعجــة. وصلــت 
قبــل الخادمــة لفتــح البــاب. واذ برجــل مكفهــر 
الوجــه ينبــأ عــن اخبــار غيــر ســارة.. استشــفت 

ــا  ــت وم ــن أن ــالته م ــه... س ــد رؤيت ــر عن االم
ورائــك مــن  أنبــاء ســيئة... كان ينتفــض وهــو 

يســأل! هــل انــِت زوجــة الســيد محمــد؟
أجابته بذهول نعم أنا هي؟

 يؤســفني ان أخبــرك بــان الســيد تعــرض 
لحــادث مــروع ونقــل علــى اثــره الــى المشــفى. 
ــدث  ــف ح ــرخ وكي ــت تص ــدق وظل ــم تص ل

ــك.. ذل
ال...  مدينــة  مــن  عائــدا  كان  بتلــكأ..  رد 

قاطعتــه...
اي مدينــة تقصــد؟؟ زوجــي فــي هــذه االثنــاء 
فــي العمــل. هــو ال يبعــد عنــا كثيــرا... فكيــف 

ذهــب الــى تلــك المدينــة
ســمعت الخبــر ولــم تصــدق...! انــت تقصــد 
أي محمــد... قــال محمــد المديــر العــام  لشــركة 
النســيج.. قاطعــت حديثــه... بصــراخ.؟؟ مــا 
ويذهــب  عملــه  يتــرك  جعلــه  الــذي  االمــر 
ــا  ــى كتفه ــا عل ــت خادمته ــة؟... ربت ــى المدين ال
تأخــذك  وال  ســيدتي  تقلقــي  ال  لتطمئنهــا... 
الهواجــس الــى حيــث مــا ال تحبيــن قــد يكــون 

ــركة.. ــص الش ــا يخ ــٍل م ــاء عم ــب إلنه ذه
اهدئــي وال توتــري اعصابــك وال تفكــري اال 

بحالته..
ــك  ــيتضح ل ــاك س ــفى وهن ــى المش ــي ال اذهب

كل شــيء
ــكار  ــدت االف ــد عق ــل وق ــع الرج ــت م خرج
ــارة وتغضــب  ــل عــزاء بخيالهــا... تبكــي ت حف

حفل عزاء دائم

مريم العذراء علي/ السماوة
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تــارة اخــرى ومــن ثــم تعــود تلــك االفــكار 
بنــات  مــع  والشــرب  للرقــص  المزعجــة 

افكارهــا...
بــان  تتأمــل  وهــي  المشــفى  الــى  وصــال 
تجــده بخيــر... ولكنهــا صعقــت عندمــا  أبلغهــم 
الطبيــب ان الســيد محمــد قــد فــارق الحيــاة قبــل 
لحظــات... صرخــت حتــى اغمــي عليهــا... واذ 
بهــا تصحــو وهــي تصــرخ و ال زالــت تمســك 
ــا مزعجــا..  بكتابهــا...  ربــاه لقــد كان كابوس

ــا.. ــد ســماعها صراخه ــة بع اســرعت الخادم
ما بك سيدتي او كنت تحلمين.

- نعــم كنــت احلــم.. ال ال بــل كان كابوســًا 
فظيعــًا...

 فــي وقــت متأخــر مــن الليــل.. وصــل محمد، 
يبــدو عليــه التعــب واالرهــاق. ظــل ســاكتا 
ــرير  ــى الس ــتلقى عل ــفة اس ــت ش ــس ببن ــم ينب ل
بعــد ان خلــع حــذاءه وســترته  اغمــض عينيــه 
ــَم ال  ــه مســتغربة ل ــوم.. نظــرت الي محــاوال الن
يتحــدث معــي مــا بالــه ال ينظــر إلــي؟؟ همســت 
فــي اذنــه مــا بــك يــا عزيــزي.... تفاجــأت بأنــه 
ــرير  ــن الس ــت م ــق.. قام ــوم عمي ــي ن ــط ف غ
لتشــرب المــاء.. واذ بهــا تصــرخ بصــوت عــال 
وكأنهــا رأت مخلوقــا غريبــا أو تذكــرت أمــًرا 
مرعبــًا.. ظلــت واجمــة شــاخصة العينيــن وهي 
ترتعــد خوفــًا اســرع  أبنهــا الصغيــر لهــا.. 
ــت  ــب.. ارتعب ــه المري دهــش مــن منظــر والدت
ــى ابتســامة  ــدل وجومهــا ال لمــا رأت ولدهــا تب
حضنتــه وبــدأت تقبلــه بحرقــة وكأنهــا فارقتــه 
ــه وتستنشــق  ــت وهــي تحضن ــذ ســنين.. غف من
ــه الدافــئ  انفاســه ذابــت روحهــا بجمــال حضن
ــم  ــن احضانهــا ل ــم تجــده بي اشــرقت الشــمس ل
تســتغرب فهــو متعــود علــى االســتيقاظ  باكرًا.. 
يســتأنس معهــا  الخادمــة ألنــه  الــى  يذهــب 
ــار  ــه.. ولكــن مــا أث فهــي مــن ســاعدتها بتربيت
اســتغرابها هــو زوجهــا.. لــم تجــده نائــم واليــوم 
هــو الجمعــة... إعتــاد في يــوم العطلــة ان يصُح 
متأخــرًا مــن نومــه.. حاولــت النهــوض، قالــت 

ــي  ــأكمل نوم ــرا؟ س ــتيقاظ باك ــَم االس ــها ل لنفس
ــا  ــلمت روحه ــاس. اس ــعر بالنع ــت اش ــال زل ف
لعالــم االحــالم والنــوم، اســتيقظت متأخــرة 
وكأنهــا واقعــة مــن مــكان عــاٍل بــدأت تحســس 
علــى جســمها نهضــت وهــي تترنــح كالثمــِل.. 
خرجــت. تنــادي الخادمــة فــال مجيــب لهــا. 

ــوا.؟ ــن ذهب ــرى أي ــي نفســها ت تســاءلت ف
ال أحد في البيت!

يريــدوا  ألــم  اخبــاري؟   دون  ذهبــوا  هــل 
ايقاظــي؟!

حســنًا، ســأصنع لــي بعضــا مــن القهــوة. 
ألننــي اشــعر بصــداٍع.. تــرى كــم الســاعة 
االن؟ نظــرت لســاعة هاتفهــا واذ بهــا العاشــرة 
ليــال...! ذهلــت هــل نمــت كل هــذا الوقــت؟ 

ــذا؟! ــل ه أيعق
ــاذا كان  ــد.. ولكــن م ــا لتتأك اســرعت لغرفته

يــدور ببالهــا؟
انتظــرت طويــال... ولكــن لــم يعــد احــدا 
هــذا  كل  تأخــروا  لــم  ذهبــوا؟  ايــن  منهــم.. 

الوقــت؟
حاولــت االتصــال بزوجهــا.. ولكنها ســرعان 

مــا تذكــرت بأنهمــا منفصالن!
كيــف لــه أن ينــام البارحــة عنــدي ونحــن 

منفصــالن منــذ وقــت بعيــد؟
بعد أن اكتشفت خيانته لي .. اه ما أغباني..

ــل  ــم أتريــث قب ــَم ل ــه؟ ل ــه وأحببت ــَم وثقــت ب ل
ــان..  ــب.. الحن ــيء.. الح ــه كل ش ــي ل ان اعط
الثقــة واالمــان واألكثــر مــن ذلــك أهديتــه طفــال 
جميــال ليوثــق ربــاط الحــب بيننــا. لكنــه الرجــل 
يبقــى ناكــرًا لــكل شــيء بمجــرد مــا يجــد مــالذًا 

اخــر...
وهــي تتحــدث مــع نفســها تتألــم مــن ذكرياتهــا 
التعســة معــه... صاحــت آه أيــن طفلــي الجميــل 
مــاذا جــرى لــه ضربــت المنضــدة بقــوة وهــي 
قــرة  يــا  الضحيــة  انــت  كنــت  لقــد  تصيــح 

ــدك.. ــة وال ــت دفعــت ثمــن خطيئ ــي... أن عين
اعترفــت لنفســها بهمــس وخــوف ودموعهــا 
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ــل المطــر.. بعــد أن خططــت  ــل واب تنهمــر مث
ألنتقــم لنفســي وأثــأر لهــا.. كانــت وسوســة 
الشــيطان اقــوى مــن تفكيــري بتركــه واخــذ 

ــه. ــدا عن ــدي بعي ول
اال أن جنــون الغيــرة واالنتقــام بــات يهــدم 
كل افــكاري البســيطة ليبنــي صرحــًا مــن  حقــد 
ــل  ــت فرام ــي.. عطل ــار بقلب ــعل الن ــرٍه أش وك
الســيارة بمســاعدة أحدهــم.. وفــي اليــوم التالــي 
ــة ليســت  ــى  مدين ــة ال ــا بنزه ــرح ان يأخذن اقت
بلدتنــا  مصيفــًا جميــال يســلب  ببعيــدة مــن 

ــول.. العق
رفضــًا  رفضــت  الطلــب..  لهــذا  دهشــت 
حدثــت  كثيــرا..  يلــح  ظــل  ولكنــه  قاطعــا 
نفســي كيــف اذهــب معــه انــا وابنــي الصغيــر 
ــدا  ــم  جي ــا أعل ــا.. وان ــة معن ــد الخادم وبالتأكي
بالعطــل فــي ســيارته.. لــم يأبــه لرفضــي وبــدأ 
يعــد العــدة للرحلــة المشــؤومة كان يســألني ماذا 
توديــن ان نأخــذ معنــا؟ فنحــن ســنذهب للجبــال 
وســتكون رحلــة جبليــة ممتعــة.. لــم أقــدر علــى 
الــرد تخيطــت شــفتاي وبــدى ارتباكــي واضحــًا 
ركبنــا الســيارة هــم فرحــون.. وانــا الــوم نفســي 
واضــرب علــى رجلــي غضبــًا.. يحســبون 

إنــي أفعــل ذلــك بســبب رفضــي للذهــاب معــه 
ــي  ــتطع زوج ــم يس ــف ل ــدر مخي ــا لمنح وصلن
ــة تمامــا..  ــاف الســيارة الن فراملهــا متعطل إيق
ــر  ــة ال يغف ــا مجرم ــبب.. ان ــا الس ــت ان صرخ
بحضــن  وهــو  لولــدي  نظــرت  ذنبــي  لــي 
ــي لعــل االمــر  الخادمــة يبكــي والخادمــة تصل
يمــر بســالم.. امــا زوجــي فقــد عــرف العطــل 
المفبــرك.. قــال لــي بنظــرة عتــب وخــوف مــن 

ــت هــذا؟ ــَم فعل المــوت.. ل
ــا  ــام وان ــد اي ــي اال بع ــن غيبوبت ــم أصــح م ل
بيــن االجهــزة وأصــوات االطبــاء مــن حولــي..
نعــم فقــدت كل شــيء بلحظــة غضــب غيــرة 

وانتقــام.. عقابــي ســريع وخســارتي كبيــرة...
ظلــت فــي بيتهــا تتخيــل وجودهــم معهــا.. 
تكلــم  تــارة  لهــا وال ســند  وحيــدة ال معيــن 
الخادمــة.. وهــم حولهــا مجتمعيــن علــى وجبــة 
ــا تحتضــن  ــارة توهــم نفســها بأنه ــام.. وت الطع
أمــا  عــارم..  بشــوق  تلثمــه  وهــي  ولدهــا 
زوجهــا  فــكان دائمــا منزعجــّا!   ال يكلمهــا 
أبــدًا.. أصبحــت معتوهــّة ال تعــرف مــاذا تقــول 
ــل  ــي حف ــا  ف ــه انه ــا تأكــدت  من أو تفعــل.. وم
ــام.... ــس واالوه ــع  الهواج ــوم م ــزاء كل ي ع
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هــل رأيــت الميــاه الزرقــاء وهــي تكتــب 
إليــك رســالتها؟! حيــث يهمــس إليــك شــاطئها 
بــأن تؤنــس وحدتهــا، فهــي بدونــك أحــرف بــال 
معنــى، ال يشــعر المشــتاق بارتوائــه وال تــرى 
العيــون جمــااًل يشــعل بريقهــا، وتشــعر الــروح 
وتئــن  والمــاء  اليابــس  بيــن  بأنهــا ضائعــة 
األحــالم بداخلهــا، وينطــوي القلــب علــى حافــة 
الشــاطئ، متســائاًل: يــا بحــارا زرقــاء، وصفــاء 
نتلهفــه أيــن هــذا النقــاء فــي قلــب منكســٍر؟ 
يعيــش وحيــد بكائــه، تقيــد األغــالل بســمته 
فينظــر إلــى الســماء مناديــا بصــوت متألــم 
يطلــب إغاثــة: "يــا طيــور ترفــرف فــي ســماء 
الحريــة إنــي أنتظــرك، والســيوف تحاصرنــي 
واقفــًا علــى حافــة حفــرة بينــي وبيــن الســقوط 
خطــوة أنتظــرك لتأتــي ِإَلــيَّ مســرعة وتصنعــي 
لــي مــن جناحيــِك بســاطا، تذهــب روحــي معــه 
لنهــرب ســويا فــي ظــالل الحريــة فتحملنــا 
الريــاح بعيــدًا، ويعطــر الهــواء أنفاســنا بلطــف، 
نلتقــي برفقــاء وفيــة ونذهــب معهــم فــي نزهــة 
ــأن  ــم ب ــا ويحل ــتاق ينتظــر رفقتن ــب كل مش لقل
الدهــر  ريــاح  معنــا  ليســابق  يومــًا  نناديــه 
أمينــًا  الهــواء  فــي  إلــى دار، معلــق  نأخــذه 
عليــه، يهــب لــه أمــان اآلبــاء ويشــهد علــى 
رفقــة األحبــاب، يدفــع عــن روحــه الغيــوم 
بنيانــه  ازداد  منــه  اقتربــت  كلمــا  الســوداء 
صالبــة كقلعــة وأســوار، عجــز عــن اقتحامهــا 

الفــرس وبكــت الــروم علــى خيبــة آمالهــا، فهنــا 
ــاء فــي نصــرة  حــد اســتعمارها، تظاهــر الرفق
الجــدران،  لــه  بكــت  هتافــا  وهتفــوا  قلوبنــا 
ــوار  ــف حــول مســكننا أس ــم حلقــات تلت نراه
دائريــة مــن الحديــد الملتهــب تهــب نيرانــه فــي 
ــا  ــاء ســالح معاركن وجــه كل مغتصــب، والوف
وأخــذت تتعالــى الهتافــات: اخــرج يــا قلــب 
ــن  ــز م ــجنك، واقف ــان س ــم قضب ــق حّط وانطل
ــرد  ــراج، ون ــوم إف ــك الي ــرات، نعطي ــن الثغ بي
إليــك وقــود نبضاتــك لقيــادة الرفقــاء األحــرار 
ــن  ــمع أني ــك وال تس ــر أحالم ــث تزه ــى حي إل
أغانيــك  منشــدا  قلبــي  يــا  افــرح  األرواح، 
وارســم ألحانــك علــى رمــال الشــواطئ؛ لتــرن 
فــي قلــب كل طيــر يأمــل أن ينتشــله - يومــا - 

ــح. ــاط الري بس

بساط الريح

هبة املنزالوي / مصر
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1
بأقــدام  المزدحمــة  المدينــة  وســط  فــي 

 . . بريــن. لعا ا
يحدودب الجسر القديم، مثل حمال هرم 

يحمل بذراعين من الفوالذ ضفتي النهر... 
سمعته ذات مرة، 

وهــو يهمــس فــي أذن األســماك المنســابة 
بيــن ســيقانه: 

أهربوا سريعًا قبل أن يكسر ظهري... 

2
أنِت تشبهين البنك كثيرًا... 

األمــوال  رؤوس  أصحــاَب   - فالنــاس 
ويســتخرجونها  فيــه  أموالهــم  يدخلــون   -
ــد  ــي، فق ــي أموال ــدي ل ــاًء، أعي ــهولة... رج بس

االدخــار... ســئمت 

3
كلمــا أراد الخــروج إلــى الشــارع، تذكــر 
الطرقــات!!!!!!!!!!! أكلتهــا  التــي  أقدامــه 

4
كانــت مســرحية كوميدية من الطــراز األول، 
اســتمتع بعرضهــا الجمهــور أيمــا اســتمتاع، 

ــي  ــدة العــرض، وف ــة م ضحــك متواصــل طيل
ــتعل  ــة تش ــت القاع ــتار كان ــدال الس ــة إس لحظ
ــد،  ــا الوحي ــة لبطله ــق تحي ــر وبالتصفي بالصفي
فيمــا كانــت الكواليــس تشــتعل حزنــًا لخبــر 

ــاس... ــده أعــز الن فق

5
فــي يــوم اربعينيتــه، جــاء والــده إلــى ســاحة 
التحريــر باحثــًا عــن شــاب متظاهــر يــروم 
الشــهيد  ابنــه  نــوم  غرفــة  ليهبــه  الــزواج، 
ــلطة  ــاص الس ــوع برص ــه المقط ــًا لعرس اتمام

الغاشــمة!!!
 

6
بينمــا يتثاقــل الذبــاب علــى جثــث الضحايــا، 

تطيــر الفراشــات خفافــًا نحــو الســماء

7
جمالك صادق 

مثل تظاهرة مليونية للشعب
فلماذا يا حلوتي 

تكذبين في المواعيد 
مثل تظاهرات أحزاب السلطة

قصص قصرية جدًا

أمحد حممد املوسوي
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الشخصيات
الرجل االول: في العقد السادس.  

ــد الخامــس، يتشــح  ــي العق ــي: ف الرجــل الثان
ــم. بالعل

ــن  ــرين م ــل دون العش ــاب نحي ــص: ش الراق
ــر.  العم

  المنظر
الرصيــف وســط  علــى  الرجــالن  يجلــس 
تأخــذ  المتظاهريــن  أصــوات  مــن  عاصفــة 
بالخفــوت شــيئا فشــيئا لتحــل محلهــا الموســيقى 
وعلــى ايقاعهــا يبــدأ الشــاب بالرقــص التعبيري 
الــذي يحاكــي الرغبــة باالنعتــاق والتخلــص 

ــاء.... ــي الفض ــالق ف ــالل واالنط ــن األغ م
الرجــل االول: )باســتياء( جيــل جاهــل ال 
ــد.. وال يــدرك معنــى الحريــة. يعــرف مــا يري
ــا  ــك ي ــف مع ــدوء(: أختل ــي )به ــل الثان الرج

ــا. ــًا من ــر وعي ــم اكث ــا ه ــي.. ربم صديق
الرجــل االول: )معترضــا( ال، ال! يــا رجــل، 
ــون  ــاس يقتل ــر! الن ــؤالء؟ أنظ ــول؟ ه ــاذا تق م

وهــو يرقــص.
الرجــل الثانــي: ال تظنــن يــا صديقــي أن 
ــى  الرقــص تعبيــر عــن الفــرح فقــط، أنظــر ال

مالمحــه كــم هــي حزينــة، أشــعر بأنــه ينتفــض 
ــوح. ــر المذب ــًا كالطي ألم

هــل  رجــل..  يــا  ولكــن  االول:  الرجــل 
الواقــع؟ نغيــر  بالرقــص 

ــره  ــي نغي ــا صديق ــع ي ــي: الواق ــل الثان الرج
والفــن  الحــب  أهمهــا  كثيــرة..  بوســائل 
يكــون  الفنــون،  أحــد  والرقــص  والجمــال.. 
ــه بلغــة الجســد.. أنظــر بــاهلل عليــك  التعبيــر في
مــا أروع حركاتــه وأعمــق معناهــا.. أتــرى 
كيــف تبــدو قدمــاه مثــل جناحيــن يرفرفــان 
ــر  ــه تعب ــدًا.. رقصت ــق بعي ــد التحلي ــه يري وكأن
ــه  ــوق الي ــذي نت ــى الخــالص ال عــن الســعي ال

جميعــًا.
الرجــل االول: قــد أتفــق معــك جزئيــا، ولكــن 
فــي موقــف جــدي وحــرج كموقفنــا هــذا، نحــن 

أحــوج مــا نكــون الــى العقــل
الحــب  يتعــارض  وهــل  الثانــي:  الرجــل 
والفــن والجمــال مــع العقــل؟ علــى العكــس 
تمامــا يــا صديقــي، إذ أن هــدف العقــل فــي 
النهايــة هــو كمــال االنســان بوصفــه كائنــا حــرًا 
وســعيدًا وذلــك مــا ال يكــون أبــدًا بــال حــب وفــن 

ــال. وجم
ــرًا  ــه( ح ــدث نفس ــن يح ــل االول: )كم الرج

النقطة احلمراء
مسرحية

انهم  يقتلون الطيور..

عبد احلكيم الوائلي
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ــا الـــ.. ــب وم ــت؟ طي ومبتهجــًا قل
الرجــل الثانــي: )مقاطعــا( إســمع، إســمع 
ــن ال  ــن، نح ــر؛ نح ــن االخي ــي.. وم ــا صديق ي
ــا العجــب.. نســمي الشــخص االيجابــي،  يعجبن
بالبهجــة  واالنكســار  الحــزن  يقــاوم  الــذي 
واالنطــالق، بطــران، بــل وحتــى متهتــك وبــال 
أخــالق بــداًل مــن أن نقــول أنــه صبور وشــجاع 

ــاء. ــل وبن ومتفائ
الرجــل االول: قــد أتفــق معــك لــو كان عدونــا 
ــه ال  ــال، إال أن ــن والجم ــة الحــب والف ــم لغ يفه
ــه  ــف واالرهــاب فلنخاطب ــر لغــة العن يفهــم غي

بلغتــه.
ــروض  ــي ت ــا صديق ــا ي ــي: لغتن ــل الثان الرج
الوحــوش.. إنهــا اللغــة التــي بنــت الوطــن منــذ 
االف الســنين كيــف تريدنــا أن نستســلم لهــؤالء 
الوحــوش ونتبنــى لغتهــم التــي تهــدم وال تبنــي.. 
ســيكونون حينئــٍذ قــد انتصــروا علينــا وجعلونــا 
متمســكين  ســنظل  صديقــي  يــا  ال  مثلهــم, 
بســلميتنا ولغتنــا المتحضــرة رغــم التضحيــات.

الرجل االول: ولكن .. بناء.. بالرقص؟
الرقــص،  الرقــص،  الثانــي:  الرجــل 
الرقــص.. مالــك وللرقــص يــا صديقــي؟ أراك 
تحــاول تســطيح األمــر وقــد أوضحنــاه بمــا 
يكفــي.. أراهــن أنــك تغــار منــه ألنــك ال تحســن 
الرقــص وال تعــرف عنــه شــيئا أبــدًا )يضحــك(
الرجــل االول: )مبتســما( صحيــح إننــي ال 
أعــرف عنــه شــيئا.. ولكــن أخشــى مــا أخشــاه 
ــي  ــات ف ــذه الممارس ــذون ه ــف المتنف أن يوظ
إعالمهــم المضلــل ليشــوهوا صورتنا ويســفهوا 

ــا بالدعــوة لالنحــالل. ــا، ويتهمونه ثورتن
ــم  ــي.. فه ــا صديق ــق ي ــي: ال تقل ــل الثان الرج
يفعلــون ذلــك دائمــا حتــى لــو لــم نفعــل شــيئا.. 
إنهــم متمرســون فــي تضليــل النــاس فهــي 
موهبتهــم االخــرى الــى جانــب القتــل والســرقة 

والدجــل.. إعالمهــم يــا صديقــي ســوف يرقصنا 
وإن لــم نرقــص )يضحــكان فيــردف( أنــت كــم 
قيــاس قدمــك )يواصــل الضحــك ويربــت علــى 

كتفــه( إلبــس!
الرجــل االول: )مبتســما( يــا رب ضحــك 

خيــر، اهلل يســتر.
الضحــك  حتــى  أرأيــت؟  الثانــي:  الرجــل 
نســتنكره ونخشــى تبعاتــه، فمــا بالــك بالرقــص.
مــع  االثنــاء  تلــك  فــي  الشــاب  )يندفــع 
اليميــن  الــى  رشــيقة  بخطــوات  الموســيقى 
ــع  ــة م ــه ثاني ــرر انتقاالت ــار.. يك ــى اليس ــم ال ث

ويصــرخ(  فجــأة  يقــف  ثــم  االلتفــات، 
الشــاب: )يصــرخ( انهــا هنــا بــل هنــاك.. 
النقطــة الحمــراء.. تتنقــل بينكمــا.. اه.. النقطــة 

ــم. ــا ع ــك ي ــى وجه ــا عل ــراء.. انه الحم
ــي بنفســه  )يركــض نحــو الرجــل األول ويلق
ثــم  الموســيقى  تصمــت  ويعتنقــه.....  عليــه 
ــي  ــتقر ف ــة تس ــوت إطالق ــكون ص ــزق الس يم
ــال  ــض قلي ــع.. ينتف ــص فيق ــاب الراق ــد الش جس

قبــل أن يغشــاه ســكون المــوت.. (          
 الرجــل االول: )صارخــا( اه يــا الهــي.. اه يــا 
ولــدي الحبيــب.. اه.. لقــد قتلــوك.. إنهــم يقتلــون 

الطيور.
الرجــل الثانــي: )يقــف بذهــول ويــردد كمــن 
ــور  ــون الطي ــم يقتل ــم إنه يحــدث نفســه( اه.. نع
يريــد  طيــر  أنــه  لــك  أقــل  ألــم  )يصــرخ( 

آه.. االنعتــاق.. 
ــاب  ــى الش ــم عل ــي العل ــي: )يلق ــل الثان الرج
القتيــل ويحملــه بيــن يديــه ويصيــح ااااااااااااااااه 
ــق النشــيد الوطنــي( ــه ينطل ــدادا لصرخت )وامت

                        ستارة    
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الــروح المســافرة مــن الوجــود الــى الوجــود، 
أضرحــة  مــن  العــراق،  قلــب  مــن  فراشــة 
وجدائــل بغــداد العتيقــة، التــي تمــارس الجمــال 
مــع القبــح، وتتســاوى بيــن طيــات جدائلهــا 
الخفافيــش والنــوارس علــى حــدًا ســواء، ال 
تفتــح نوافذهــا اال الــى الفــن ولهــا فــي حدائــق 

ــنة. ــوة حس ــودق اس ال
وجــدان تلــك الفراشــة المحاربــة للمــرض 
والقبــح، صامتــة رغــم كل األلــم والصــراع 

والصــراخ الداخلــي، باســمة 
تتنفــس  مشــرق،  بثغــر 
الكلمــة والقصيــدة والشــعر، 
ــدان  ــه وج ــن رأى وج كل م
احبهــا، كل مــن ســمع شــعر 
وجــدان أحبهــا وكأنهــا دجلة. 
تتماشــى مــع الــورود كونهــا 
ــى  ــد عل ــه، تكتــب وتعب االل
ــا  ــورق، ومعابده ــات ال هام
ــن  ــن جمــال ال م قصائــد م
الــى  تتســارع  حجــارة، 
لتصلــي  الفراشــات  قبابهــا 
ورحيــق  الكلمــة  صــالة 
ــت  ــها االول كان ــن جليس الف
فطيمــة األم لكنهــا ام لــكل 

العصافيــر.  

كانــت تشــرق الشــمس مــن أعلــى مســتحاها 
وحياهــا، لتبحــث عــن اكليــل الوجــدان بيــن 
ــة  ــواد والعتم ــم كل الس ــان رغ ــب واالوط الح
ــة  ــة المتأرجح ــذاجة األدلج ــالل وس واالضمح
ــرش  ــى ع ــت عل ــر، جلس ــر الح ــى الضمي عل
عــن  للدفــاع  المقاتــل  زي  وارتــدى  الربيــع 
الحيــاة بعــد ان داهمهــا المــرض. صارعــت 
خمــس ســنوات فســلبها الشــيب عشــرينها كمــا 
تقــول، كانــت معطــاء جميلــة كبغــداد  محاربــة 

اخر جنمة يف مساء الشعر الشعيب ..
الشاعرة الراحلة وجدان النقيب

علي الركابي
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الســرطان بالكلمــة، بالبســمة، بالتفــاؤل باألمل، 
لكــن المــوت هــو العــدو االول واالخيــر والبــد 

ــر. ــدو ان ينتص للع
وطفولتهــا  وخلخالهــا  االحــالم   تركــت 
تنســج اخــر نبــوءات بنــي الشــعر النســوي فــي 

العــراق. 
ــى  ــا الســادس والعشــرين حت ــغ ربيعه ــم تبل ل
ارتحلــت مــن الوجــود الــى الخلــود   رغــم 
االول  مولودهــا  تركــت  االم  فطيمــة  كانــت 
التــي أســمته )حجــل واحــالم وطفولــة( فطيمــًا 

ــًا.  ايض

تهت والمستحة بروحي
أدور وين ما بيه بگايا إرماد

وأتوسد على جروحي
وأفزع چلمة التنگال
توگفلي بوجه نوحي

وأداري اآله
هلبت

من عيون الناس أداريني
وأالگيني وحيدة هم
وأختل بيني وبيني

شنو ذنبي وحرمني الضيم عشريني؟
شــنو ذنبــي وحرمنــي المســچ والحنــة وعلــى 

جروحــي يتچينــي ؟
أعيش إلمن ؟

وأموت بـ ليش !
آنه أصاًل ضمير الناس موتني ميحييني

آنه بال ظفيرة وشوگ تشعل ظلمة سنيني
آنه بالية غير الـ هم

يوميلي ويواسيني
وتهت ما بيني وبيني

اتوچة اعله طاري الشوگ
من أتعب واسليني

وأشهگني ِنفس محتام
مامش رية تشريني

وأتخايــل الجنــة بعيــن خنگــت كل ضحــك 
ــه بي

وأتوچه اعله آهي النوب
بلكي تعيني شوية

اتمايز عيون الناس تاخذ مني كل حيلي
واتجــرع  تهــون  أگــول  بروحــي  اواســي 

بخــت ليلــي
واغني اآله

تعثر كل محطاتي بغنه الـ ويلي
واعاتبني اعله كل ونه تغنيلي بسواديني

يمن بالروح مطبوعات
ناَغّني وأغنيني

أنه من طين
موش حجار

متعوب وترف طيني
َغنني اريد ابچي فرح مبيوگ من عيني
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 بلده زغيره اذا تتحسر يسمعوك، 
 يمشي الخوف بيها عناد ويباوع 

 اهلهــا عــل الونيــن تنــام شــفت ثيابهــم متبللــه 
گبالــي 

 اهلهــا "المشــر" مالتهــم قطــار مــن الحــرب 
طالــع 

 واسيت السبع بسكوت، بالشارع 
بطــور،  بجــي،  ويكتــل  داهيــه   حزنهــم 

، بالشــارع 
 الفرق بين الجنط والسفن بس الماي؟ 

 خفت، واللحد جيب الگاع بالواقع 
 بشــوارعها مشــه الحرمــان يــاكل بالشــجر 

ــوه ! گ
ــل  ــالم اللي ــاي ظ ــع وي ــي يضي ــد يعاون  للراي

ــن  موهي
 ظالم الدرع من جوه؟

الــدف  ســمار  متانــي،  وحــده   اليجــدح 
؟ ه عيــد تجا

 الحرگ سفاح عل الجثه شيكض ايده؟ 
 خفت كتلهم مسير 

 اخــذو الغيــض مــن عــدي هــدم مــو حلــو مــا 
ريــده 

ــع  ــا تطل ــرت م ــه، ح ــه الصرخ ــل الالفت  حي
ــة الكلم

 واكثر شي ياذيني 
 اغاني الفخر ما تنسمع بالظلمة؟

 لهنــاك الملــح "جفيــه" فــوگ الــگاع، وتمثــال 
البيــوت الصيــت؟

 يچمــل هظمتــي صياحــي، اكمــل مشــيتي 
مكســور 

 والواهس: طيور تعودت عل الحر 
 وموال الحرب: شاجور

 شــهكه تغيــر رســومي، خيالــي عظــام بيهــن 
لــون 

 علــى وجــوه المــري الحســرات تتمشــه بــدون 
شلون؟ 

بطولــه  مشــه  والــدم  ركضتــي،   صــارت 
يشــور  واحــد  نصيحــة 

 انه الراح ياخذ حزن جيل وياه 
 بالغربه السنابل تعرف تعور

بلدة وقطار

حممد عالء / الديوانية
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هنا كلشي اختلف..
من تالشى اسمي بضباب الغربة

وانذب عالرصيف..
دورت ليلــي ولگيــت جروحــي تنــزف علــى 

كيــف
ودورت جرحك لگيتة مرايتي

وصوتي ولهفتي..
سافرت بحچايتك آلخر مدينة

ــون  ــو عي ــا اب ــت روحــك ي ــي وضيع ضيعتن
ــة الحنين

ضيعتني.. وهذا مو اول ضياع
انا گبلك هم ضعت وانسدت البيبان كلها

وعشت فوگ الگاع ادورلي على گاع
وهو مو صوچك وال ذنب السفينة

الريح لعبت بالشراع..
وغافي قبطان العشگ

ومن صحى القبطان چان الموج عالي
الصوت عالي.. الريح كلش چان عالي

وما گدر يعدلها بينا
طاحــت ايامــك علــى ايامــي ورگ صفصــاف 

بس يا
ال تفيد وال تضر..

وهم خذاها الريح مدري ليا كتر
وطاحــت عيونــي علــى عيونــك بيــاض علــى 

لحبر ا
هنا بدى يضيع العمر

ويضيع كلشي..
يطيــح مــن راســي الحــزن ويســلم الليــل علــى 

مشي ر
گلبي ضيع حتى حلمة
وما بقت بالروح همة 

چلبت تچلوبة اعمى
وما دريت منين افوت..

وانا يومية اموت
بيك وبالياك اموت

وما لگيت لموتي چارة
ــي  ــي بروح ــري وتنطف ــان عم ــرب الدخ يش

ــكارة الج
يضيج خلگك من اسولف

طفيت الضويات من وجه المنارة
وهي هاي العمر من يمشي رصاصة

وسكتة من يمشي الجرح
وانا ليلية على تفاحك اطيح وانمسح
تضحك چفوفك واشوف الدنيا بيها

وركضة مسودن اجيها وتنمسح
وهذا كلة من الملح.. مدري من ادية

وصلتني لمرحلة اندم وارجع اندم
واغفى واحلم بيك واصحى

قصيدة قبطان

امحد عودة / السماوة
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واذكر السويتة بية..
وارجع اندم من جديد..

وين ما ادير الوجه عينك علية
رخصتلك روحي ونجوم الكرامة

وانت تدري اليرخص يقل احترامة
توسلتلك ع الزعل..

گتلك نلمة ومارضيت
برودة من دمك ردت للدمة فاير

حچاية طيبة.. ضحكة چذبة
تسكت بروحي براكين الغضب

وابرد واضمك.. وما گلتها وال حچيت
حيرتني تريدني وما ترضى بية

تعيــش قمــة نشــوتك مــن تكبــر بروحــي 
االذيــة

ليش يا كل الخسارات العشتها وما حچيت ؟
هذا حدي وياك گتلي.. وگتلك اصبر

ليش مستعجل بعدها الدنيا ظلمة؟
خل ادور اسمي التالشى بيا سراب

اصبر المفتاح بأيدك ما تظل مقفولة باب
وال يظل كلشي على حالة..

تمايزت حزني ولگيت شچم رسالة..
وما دريت جروحي وين بيا سما 

خل اشوف مرايتي شتحچيلي عنك
ليش سچينك بنص عمري وعمى ؟
چا ضميرك وين طاح بيا ضمى ؟

وانت ما دامك بديت.. انزع حريرك
خاطر تمارس طقوسك بالضحايا
انا من دمي ودمع روحي ارتويت

وبيدي خطيت النهاية..

خسرتك واخسرتني وحلم نلتم يوم 

وضعف حبك كرهتك واضحه احجيها 

كصتك ع الشمس مشروره وين الماي 

ردت كطرة واعذرك ما طلع بيها 

غيم جروحي منك خل تغطي اسماي 

باجر شمس غيرك كلها تمحيها

وال ضنك يباس السنبل اعنه الموت 

قمة النضج وكت يباس رجليها 

انه اوياك العمر عشته بطالع الروح 

وخبل لو من االول قصتك ابديها

 نار انت بشمع شاعل عشرتي وياك 

الهوه من يطب طرف عشرتنه ينهيها 

لو داخل حرب ما بيدي دركه وسيف 

اقل من عشكك اطلع منجرح بيها 

واثر فاس بجذع كلمتك موش بماي  

وتطيبها بوكتها وعادي اعديها 

اوكفها بشمس واصبر واصبر الروح 

وال بفيياي نخله ويمك اكظيها

خسرتك

امحد اجلوراني / واسط
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وگفت اعليك يدخيلك، جرح واهدوم 
انــا الكاتبهــا، والســاعي، والمشــگگها، اذا 

ــت فزي
ولــك روحــي عزيــزة بيــت ... ومطــرودة 

ــاي  ــا وي جبته
ــح  ــت اتلول ــرة اجي ــل ابمه ــف الجتي ــل چ مث

بممشــاي 
أحط چبدتي براس الرمح وانطرها
لما تنزل لچعبة وال گطعتك هاي 

ــك  ــي ول ــة الچال ــة امالگي ــرة عمي ــح مه تواك
روحــي

افك الروح يتجادح عتب منها 
افا تفك بالحرب جفك 

ياللي امعّزتك هلهولة الخاالت
حلم ، ومراد المرايات 

وبالموازاه ... من بطن السواجي اتغير
وبالمداراه ... هوادج للگلوب اتصير 

دگ ع الروح دگ الچف 
تحمل 

من يضل اصبع يدگ وحده يشگ الدف 
وفوگ الشگ نتل بالروح ... تيهتك

ِبلتلّمس والدوارة إليه بكل گبر نيشان 
ــدة  ــرم ش ــا ك ــزن ي ــه الح ــزن كل ــت الح لمي

يــاس ع البيبــان 
وگلت للناشديني اعليك

حبــة  گبــرك  علــى  اليدلينــي  أحــب جــف 
لملهــوف ا

واضمك بالنحر بمتوني أجل عليك 
واشوفك حظنة المچتوف 

اجيت ازحوف من الگيض 
هــا شــتگول اذل يمــك واســوي الســاني چــف 

واشرب 
كون الموت مثل النوم يتخرب 

احط چفي .. يريد ايعوفني وينبت 
أحط خدي ... أحسك گاعد اتعارچ 

يتساوى الصهيل ويالرصاص عليك
وانت تنزل اچفوفك .. تمد راسك لليالگيك

مرثية كرم

زين كاظم / السماوة
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مزن وعيون السما
ما بيها تبجي 

وال سواد ايوالم گلوب الصغار 
وال حزن 

والصبح ال لون ال ديرة خضار 
وال نبع ياخذني سفرة لون

بعيون المدن  
ااخ .. يا صوغة تمايم يا زراگ الروح 

جا بعدك ... وجيك 
ونمشي عكس من السفن 
هناك ....وستهويك نجمة 

اتاللي ليلة 
وفوگ الوالية  دليل اتعيش 

ليل بال شجن 
فوگ الوالية سوادك 

والشمع طول الدرب دمعة غريب
غربتك  بردة حضن 

هناك ...
توميلك عيوني  وترسم طيوفك نبع 

وانت بعيون الرمل 
دورة حسن 

نام .....  غنيتك تعب.. ياخذ دليلي 
طين ما والم خطاي 

)وجذبت(  ضوية سجن 
جرح 

ما يلتم .. يكابر  ال ضماد .. وال علگ 
جرحك رزن 

نومتك ... غربة مري 
موتت خضار 
ولمعة عيونك 

مزن

رحيل علي مهدي

علي داوود / بغداد
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وتنيتك وردة ذبالنه 
وضعت مني رسالة بريح 

ومثل برد الشتا ما يدري وين يطيح   
وكل قطرة مطر 

تكتب اسامينه حرز للناس  
طالسم للصبح والشوگ والبسمة

وتانيتك حلم يكبر كل ما تكبر الظلمة. 
كل ما يزهر القداح  

اضوگك  بالسما نجمة
ولكيت الناس  مو مثلي 

كلمن ملتهي بحلمة  
احساسي يدور بيه لكل تفاصيلك 

ياول محب تجرحي واشكيلك  
ومو بيدي 

من اشتاگلك اركض واصليلك 
واجيب الروح الحضانك

 تتحنه بمواويلك    
نهر مبيوك من روحي انه بدونك

  فلح  وتصلي للگيعان 
اذا ما شافت عيونك  

على زلوفي ينامي الشيب 
احبك واليحب مو عيب  
واسولفلك بكلبي شلون 

من تشتاك البنيه

ذبل  عودي

سجى هيثم / مغرتبة
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فــي كل أشــكال الحــراك الجماهيــري تتصــدر 
المــرأة مشــهد الحــراك وتثبــت حضورهــا مــن 
خــالل مشــاركتها فــي رفــض الواقــع المــر 
الســاحات  فــي كل  تواجدهــا  تعيشــه،  الــذي 
ينتفــض  المجتمــع  بــأن  للعالــم  رســالة  هــو 
ــاء  ــاال ونس ــاد رج ــم واالضطه ــارب الظل ويح
ســوية، وعندمــا هبــت الجماهيــر فــي1 تشــرين 
ــا  ــط فاالنتفاضــة مســتمرة ألنه ــاء فق ــس أحي لي
فكــرة والفكــرة ال تمــوت، وكل يــوم يمــر دون 
تذكيــر  المتظاهريــن حقوقهــم هــو  ينــال  أن 
لهمومهــم،  يديــر ضهــره  لمــن  النتفاضتهــم 
كل 1تشــرين هــو دعــوة للحيــاة دعــوة للعيــش 
الكريــم لإلنســان، ومــن يراقــب مشــهد الحــراك 
منــذ ســنين يفهــم بــأن مــا يطلبــه المواطــن 
ومــن  المســتحيل  وليــس  البســيطة  حقوقــه 
واجــب الدولــة االســتجابة لتطلعــات المواطنيــن 
ــة  ــة وتعجيزي ــدو كمعضل ــاذا تب ــا، فلم وتحقيقه
لــن تتحقــق بالرغــم مــن مناداتــه وصيحاتــه 
مــن خــالل التواصــل االجتماعــي والتلفزيــون 
والحــراك الجماهيــري الســلمي، والغريــب هــو 
ــك  ــد واالبشــع مــن ذل ــال المتعم الصــد واإلهم
ــة  ــاة جميل ــه بحي ــب بحق ــن يطال ــل م ــم قت أن يت
يحلــم بهــا، ال توجــد بشــاعة أكثــر مــن تصفيــة 
مــن ينــادي بحقوقــه التــي نــص عليهــا الدســتور 
ــذي  ــل ال ــن يقت ــو م ــتور ه ــع الدس ــن وض وم

ــوده!  ــق بن ــب بتطبي يطال
ــالم  ــان وس ــش بأم ــرأة أن تعي ــق الم ــن ح م
دون حــروب ونزاعــات وعنــف، أن تحمــي 
الدولــة أبنائهــا فــي البيــت وفــي الشــارع وفــي 
كل مــكان، أن تجــد أبنائهــا يتلقــون التعليــم 

الحكومــي المجانــي وبعــد التخــرج أن يجــد 
كل منهــم عمــل كــي يضمــن حيــاة كريمــة، أن 
تجــد فرصــة عمــل لهــا دون تمييــز كــي تتمكــن 

ــها. ــل نفس ــا وتعي اقتصادي
لكــن مــا نــراه اليــوم عكــس ذلــك فــال ضمــان 
دون  وبقيــت  كان  ســبب  ألي  ترملــت  لمــن 
ــطة  ــن البس ــذت م ــا فاتخ ــا وألطفاله ــل له معي
ــا،  ــا وألطفاله ــش له ــي األســواق مصــدر عي ف
ومصيــر األطفــال الشــارع يســتجدي او يمســح 
زجــاج الســيارات فــي التقاطعــات كــي يســاعد 

ــه.  عائلت
الشــباب العاطــل الــذي لــم يحصــل علــى 
فرصــة عمــل ســواء كان خريجــا او لــم يكمــل 
ــرة،  ــبة كبي ــر بنس ــبة الفق ــته. ازدادت نس دراس
تــردت الخدمــات فــي كل مفاصلهــا، فقــد االمــن 
واصبــح الســالح المنفلــت هــو المتنفــذ فــزادت 
ــذا  ــزاز، كل ه ــف واالبت ــل والخط ــم القت جرائ
للخــروج مطالبيــن  الجماهيــر  دفــع  وغيــره 
ــذل  ــض ال ــة ورف ــش بكرام ــي العي ــم ف بحقوقه
ــي  ــات ف ــرات واعتصام ــي تظاه ــة، ف واإلهان
ــذا  ــة ه ــرأة ايقون ــت الم ــرين 2019. وكان تش

ــراك. الح
ــر  ــر للتظاه ــت الجماهي ــي دفع ــباب الت  األس
غيــر مهتميــن للمخاطــر الــذي تمارســه اجهــزة 
الســلطة بحقهــم مازالــت موجــودة بــل ازدادت 
حدتهــا فالحــراك أذن لــن يتوقــف ويتجــدد بعــدة 
أشــكال فهــو كالنــار كلمــا زادت وقــوده زادت 
لــن  تشــرين  انتفاضــة  واشــتعاله.  شــرارته 

ــاء عــراق مدنــي حــر..  تنتهــي اال ببن

تشرين هي األمل بعراق احلرية والسالم 

مالذ اخلطيب
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لِك سيدتي

لفتــح مســام الوجــه.. أغلــي مــاء وضعــي 
فيــه أعشــاب مثــل الشــاي األخضــر، او نعنــاع 
وزيــت الزيتــون، ثــم ضعــي منشــفة علــى 
ــار،  ــق البخ ــرتك تستنش ــي بش ــك، واترك رأس
ثــم بعدهــا قشــري بشــرتك، وذلــك مــن خــالل 
مزيــج زيــت الزيتــون والســكر ودعكــه بوجهك 
بلطــف. وهــذا التقشــير مهــم إلزالــة الجلــد 
والخاليــا الميتــة وكل األوســاخ المتراكمــة على 
بشــرة وجهــك، بعــد ذلــك ضعــي ماســك للوجــه 
الــذي يتكــون مــن ملعقــة زبــادي وملعقــة نشــأ 
ويتــم خلطهــم جيــدا ويوضــع علــى الوجــه لمــدة 

ــم يشــطف بالمــاء،  ــة ث عشــرين دقيق

ضعــي قدميــك فــي خــل التفــاح المخفــف 
بالمــاء وحســب الكميــة الكافيــة لقدميــك، لمــدة 
خمســة عشــر دقيقــة، لهــذه الطريقــة فوائــد 

ــرة:  كثي
يزيــل رائحــة القدميــن الكريهــة التــي تســببها 
البكتريــا، ويخفــف مــن تشــققات القــدم ويســاعد 
فــي تقشــير خاليــا الجلــد الميتــة والتخلــص مــن 
ــي  ــا ف ــاعد ايض ــل، ويس ــدم والثآلي ــمار الق مس

التخلــص مــن فطريــات األظافــر 

 الزنجبيل

يحتــوي الزنجبيــل علــى الفوســفور والمعادن 
ــروة  ــي ف ــدم ف ــق ال ــي يمكــن أن تحســن تدف الت

تنظيف البشرة

فوائد نقع القدمني باخلل

ملنع تساقط الشعر

اعداد / احملررة
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أكالت صحية للفطور  
ــا  ــدأ به ــة يب ــي أول وجب ــور، ه ــة الفط وجب
ــك يجــب أن  ــة األهــم. لذل ــر الوجب ــوم وُتعتب الي
تكــون غنيــة بــكل العناصــر التــي يحتاجهــا 
األكالت  ومــن  متكاملــة.  وتكــون  الجســم 

للفطــور...  الصحيــة 

ساندوتش البيض واألفوكادو 

المهمــة  الغذائيــة  المكونــات  مــن  البيــض 
قليــل  فهــو  الصحــي،  الغذائــي  النظــام  فــي 
ــرة  ــة وُيشــعرك بالشــبع لفت الســعرات الحراري
طويلــة كمــا أنــه يمنــح جســمك البروتيــن. أمــا 
األفــوكادو يحتــوي علــى المعــادن والفيتامينــات 
ــذا  ــا 3. فه ــل األوميج ــة مث ــاض الدهني واألحم
الســندويتش ســيكون وجبــة خفيفــة وُمشــبعة 
جــدا. ســتحتاجين لـــ 2 بيضــة - ثمــرة أفوكادو -  
عصيــر ليمــون - 1 ملعقــة مايونيــز - كرفــس 

ــل  ــح - وفلف - مل
طريقة التحضير 

ُيمكنــِك ســلق البيــض أو قليــه فــي زيــت 
زيتــون. اهرســي األفــوكادو واضيفــي عصيــر 

مطبخ الشرارة الــرأس والتــي تشجعشــعر بدورهــا إعــادة نمــو 
الشــعر، يعتبــر فــرك قطعــة مــن الزنجبيــل 
علــى فــروة الــرأس لمــدة 10 دقائــق ثــم غســله، 

عالجــًا فعــاال لتســاقط الشــعر.

 البصل

يعــد عصيــر البصــل مــن أفضــل المكونــات 
التــي تحــارب تســاقط الشــعر، إذ إن نســبة 
ــة  ــى تغذي ــاعد عل ــه تس ــودة ب ــت الموج الكبري
بصيــالت الشــعر، لــذا فــإن فــرك فــروة الــرأس 
ــدًا  بقطعــة بصــل، وغســلها بعــد 15 دقيقــة جي
بالشــامبو ســيكون لهــا عظيــم األثــر علــى 
ــا.  ــوب فيه ــر مرغ ــة غي ــعر ودون رائح الش

زيت جوز الهند

يعــد زيــت جــوز الهنــد حــاًل مدهشــًا لجميــع 
مشــاكل الشــعر، لــذا فــإن التدليــك المنتظــم 
لفــروة الــرأس بــه بعــد الشــامبو يضمــن الحــد 

ــر. ــن تســاقط الشــعر بشــكل كبي م
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الليمــون والمايونيــز واهرســيهم معــا. حمصــي 
ــز أســمر،  ــال وُيفضــل أن يكــون خب ــز قلي الخب
علــى  األفــوكادو  معجــون  بوضــع  وابدئــي 
أعــواد  البيــض وأخيــرا  ُثــم ضعــي  الخبــز 
الكرفــس. ضعــي رشــة مــن الملــح والفلفــل ُثــم 

ــة  ــف عافي ــه وال تناولي

جبنة بالطماطم والنعناع 

ــة قطــع  ــم ُمقطع ــح - طماط ــة المل ــة قليل جبن
صغيــرة - أوراق نعنــاع - عصيــر ليمــون - 

ــون  ــة كم ــون - رش ــت زيت زي
طريقة التحضير 

اهرســي الجبنــة أوال فــي الطبــق لُتصبــح 
كريمــي، ُثــم اضيفــي زيــت الزيتــون. اضيفــي 
الطماطــم ُثــم أوراق النعنــاع وأخيــرا رشــة 

ــا. ــم مع ــون، وقلبيه ــر الليم ــون وعصي الكم

مكرونة بصوص الرحيان 
علــى عكــس الشــائع فالمكرونــة مــن األكالت 
الصحيــة التــي ُيمكنــِك اعتمادهــا ضمــن نظامك 
الغذائــي الصحــي. ولكــن أهــم شــى الكميــة 
وطريقــة تحضيرهــا. فإليــِك وصفــة المكرونــة 

بصــوص الريحــان اللذيــذ...
ســتحتاجين لـــ مكرونــة مســلوقة بــأي شــكل - 
ثــوم مفــروم - بصــل مفــروم - عصيــر ليمــون 
- دجــاج مخلــي - زيــت زيتــون – بهــارات... 

لـــ  ســتحتاجين  البيســتو  صــوص  ولعمــل 
فصــوص ثــوم - زيــت زيتــون - كاجــو أو لــوز 
أو صنوبــر - ملــح - فلفــل - أوراق ريحــان 

ــة.  ــة - جبن طازج
طريقة التحضير 

أوال حضــري صــوص الريحــان مــن خــالل 
مــزج كل مكوناتــه فــي الخــالط أو ُمحضــر 
ســميك  صــوص  علــى  لتحصليــن  الطعــام 
ــهية.  ــان الش ــة الريح ــر ورائح ــون األخض بالل
ــم  ــون ُث ــت الزيت ــي زي ــوم ف ــي البصــل والث اقل
المقطعــة قطــع صغيــرة  الطماطــم  اضيفــي 
واقليهــا معهــم. بعــد ذلــك اضيفــي الدجــاج 
وعندمــا يتغيــر لونــه اضيفــي التوابــل والملــح 
ــة المســلوقة  ــي المكرون ــرا اضيف ــل. أخي والفلف
مــع الدجــاج ُثــم صــوص الريحــان وقلبيهــم 

ــة  ــف عافي ــا. وال ــوا مع ــم ينضج واتركيه
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هــو جزيئــة بروتينيــة متعــددة االحمــاض 
األمينيــة ليفيــة صلبــة علــى شــكل سلســلة غيــر 
ــا النســيج الضــام.  ــان، تنتجــه خالي ــة للذوب قابل
هــذا البروتيــن موجــود فــي جســم االنســان 
بكميــات وفيــرة )يشــّكل فــي الجلــد مثــاًل ثالثــة 
ــي  ــي ف ــكل أساس ــاهم بش ــه(، ويس ــاع وزن ارب
تركيــب )العظــام والعضــالت والجلــد واألوتار 
والغضاريــف  الدمويــة  واالوعيــة  العضليــة 
واالنســجة الرابطــة والشــعر واالســنان إضافــة 
الــى أنــه يحمــي الكليتيــن وأعضــاء الجســم 

ــرى(. األخ
بســبب وجــود الكوالجيــن فبإمــكان االنســان 
كل  ويــؤدي  ويتمــدد  وينحنــي  يتحــرك  ان 

الفيزياويــة. اعمالــه 
ــه":  ــث "طبيعت ــن، نوعــان مــن حي الكوالجي
تمثيــل  دورة  فــي  الجســم  يصنعــه  داخلــي 
ــم تصنيعــه  ــدة.. وخارجــي يت بايوكيمــاوي معق
الغذائيــة  كالمكمــالت  الجســم،  خــارج 
والمقويــات. ولكــن هنــاك 28 نــوع مــن الناحية 

"التركيبيــة". 
الكوالجيــن ذو أليــاف عاليــة الكثافــة موجــود 
بعــض  تركيــب  مــن  جــدًا  عاليــة  بنســبة 
أجــزاء وأعضــاء الجســم كاألســنان، والعظــام 
ذو  الكوالجيــن  أمــا  والجلــد..  والغضاريــف 
اليــاف أقــل كثافــة فموجــود فــي نــوع مــن 
المفاصــل،  بيــن  تفصــل  التــي  الغضاريــف 
وهنــاك كوالجيــن يمنــع نمــو الخاليــا العضليــة 

الملســاء الــى جــدران الشــرايين فهــو داعــم 
للعضــالت والشــرايين.. امــا نــوع الكوالجيــن 
الجســم  فــي  الترشــيح  علــى  يســاعد  الــذي 
فموجــود فــي طبقــات الجلــد العليــا. إن بروتيــن 
ــن: ــؤول ع ــو مس ــام فه ــكل ع ــن بش الكوالجي
التــي  الدعامــات  او  الجســور  تشــكيل   .1

تؤّمــن قــّوة هيــكل الجســم.
2. تشــكيل ونمــو األنســجة الرابطــة فــي 

الجســم.
ــا  ــي تنســيق خالي ــًا ف 3. يلعــب دورًا محوري

ــا. ــا مــع بعضه الجســم وربطه
4. يمنــح الجلــد قوتــه وقابليتــه األيالســتيكية، 
فهــو ينســج شــبكة الطبقــة الوســطى فــي الجلــد 
والتــي تنمــو منهــا خاليــا جديــدة عوضــًا عــن 

تلــك التــي تمــوت او تهلــك.
عندمــا يتقــدم اإلنســان بالعمــر وبســبب مجمل 
العوامــل والظــروف الحياتيــة والبايولوجيــة 
التــي يتعــرض لهــا جســم االنســان يصبــح 
إفــراز الكوالجيــن قليــل ممــا يــؤدي الــى هبــوط 
نســبته فــي الجســم فينتــج ضــررًا مباشــرًا فــي 
ــع  ــور م ــد بالظه ــدأ التجاعي ــد وتب ــة الجل صح
ــع  ــة اإليالســتيكية وظهــور البق ــدان الخاصي فق
الــى  إضافــة  البشــرة،  ترهــل  مــع  الداكنــة 
ضعــف االوتــار والغضاريــف والتــي تنتــج 
اآلالم المســتمرة فــي المفاصــل والعضــالت 
والعظــام والفقــرات. تظهــر كل هــذه االعراض 
لــدى الرجــال حيــن بلــوغ الســتين مــن العمــر.. 

ما هو الكوالجني؟

د. مزاحم مبارك مال اهلل 
         كندا
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أمــا النســاء فتكــون أشــد وأبكــر مــن هــذا العمــر 
ــدورة الشــهرية. ــدًا حــال انقطــاع ال وتحدي

)نقــص  الكوالجيــن  علــى  تؤثــر  عوامــل 
الكوالجيــن( افــراز 

1. األشــعة فــوق البنفســجية والموجــودة فــي 
أشــعة الشــمس – هــذه االشــعة ضــارة للبشــرة 
حيــث تتســبب حيــن التعــرض لهــا الــى تقليــل 

نســبة إنتــاج الكوالجيــن فــي الجســم.
2. التدخيــن الــذي يعرقــل انتــاج الكوالجيــن 
ــى  ــؤدي ال ــا ي ــه.. مم ــن جــودة نوعيت ــل م ويقل
شــفاء  وبطــئ  المبكــرة  التجاعيــد  ظهــور 
الحــاالت المرضيــة التــي يتعــرض لهــا الجلــد 

كالجــروح والخــدوش.
3. اكتشــف العلمــاء إن تنــاول الســكريات 
وارتفــاع نســبتها فــي الجســم ســتؤدي الــى 
عرقلــة انتــاج الكوالجيــن ذي الكفــاءة العاليــة.
4. مشــاكل الجهــاز المناعــي – والتــي تــؤدي 

الــى إنتــاج أجســام مضــادة للكوالجيــن.
5. التقــدم بالســن والتغيــرات الهورمونيــة 

وخصوصــًا لــدى النســاء.
النفســية  والحــاالت  المســتمر  التوتــر   .6

واالكتئــاب. الســلبية 

مواد غذائية تساهم في إنتاج الكوالجين في 
الجسم:

- فايتميــن C، الفراولــة والبرتقــال والَكريــب 
فــروت، الليمــون الحامــض، الفلفــل الحلــو بــكل 

الوانه 

- التوت البري، طماطم، والبطاطا الحلوة.
- النحــاس موجــود فــي )كازو.. عــدس... 

السمســم( ككاو.. 
فــي  موجــودان  والبروليــن  الَكاليســين   -
ــة والســلق والســبانغ  )البيــض.. الفطــر.. اللهان
ــك الجــزر  ــة وكذل ــي الخضــروات الورقي وباق

ومنتجــات االلبــان(
ــة  ــوب الكامل ــي الحب ــود ف ــن موج - الجيالتي

)الطحيــن األســمر( والمكســرات.
- لحــوم الدجــاج البيضــاء ومــرق رقــاب 

الدجــاج.
- األسماك البحرية 

- الثــوم، بــذور الكتــان، بيــاض البيــض، 
الكزبــرة 

- الباقالء
• إن مــرق عظــام األغنــام يعــد مصــدرًا غنيــًا 

بالكوالجين.

الكوالجين وآالم المفاصل 
إن التهابــات المفاصــل تكّســر الكوالجيــن 
فتــزداد اآلالم مــع صعوبــة  فيهــا  الموجــود 

الحركــة. 
بــدأ اســتخدام الكوالجيــن فــي هــذه الحــاالت 
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ــه عــالج فعــال  ــم التأكــد أن ــم يت ــًا ولكــن ل حديث
ــي تؤخــذ عــن  ــن الت ــن مكمــالت الكوالجي ولك
ــوس  ــي ملم ــر ايجاب ــا تأثي ــم كان له ــق الف طري
لــدى مرضــى التهــاب المفاصــل الروماتويدي. 
الكوالجيــن المصّنــع ال يســاعد علــى تجديــد 
ــاك  ــي داخــل الجســم.. ولكــن هن ــًا ف نفســه ذاتي
الــى  آفــاق واعــدة فــي اســتخدامه جراحيــًا 

ــل. ــل المفاص داخ
االستخدامات المتنوعة للكوالجين:

1. في الحروق
2. في حاالت التجميل 

3. معالجة الجروح
4. هنــاك منتجــات تســتخدم للبشــرة – ولكــن 
التركيــب  كــون  اعتمادهــا  يمكــن  ال  علميــًا 
يمكــن  وال  كبيــر  للكوالجيــن  الجزيئــي 
امتصاصــه مــن خــالل الجلــد وعليــه ال ترتفــع 
مســتوياته فــي منطقــة اســتخدامه.. ربمــا يشــعر 

ــات  ــك المنتج ــتخدمة تل ــعر مس او تش
ببعــض التغييــر فهــو ليــس بســبب 
المــواد  بســبب  ولكــن  الكوالجيــن 

المســتخدمة فــي هــذه المنتجــات.
حبوب الكوالجين 

وتتركــز  األســواق  فــي  متوفــرة 
يلــي: بمــا  فوائدهــا 

العضليــة..  الكتلــة  زيــادة   -
الكتلــة  مــن  يزيــد  فالكوالجيــن 
الرياضــة  ممارســة  مــع  العضليــة 
وبــدون رياضــة فــال تــزداد الكتلــة 

إيجابــي. بشــكٍل  العضليــة 
ــن  ــى تكوي ــن عل ــوب الكوالجي ــاعد حب - تس

الغضاريــف.
- تقلل من آالم المفاصل.

- تحّســن مــن مســتوى الكولســترول وبالتالــي 
تقلــل مــن مشــاكل الشــرايين واالوعيــة الدمويــة 

والقلب.
مركبــات  كثافــة  زيــادة  علــى  تســاعد   -
الكالســيوم والفوســفات فــي عظــام النســاء بعــد 
انقطــاع الــدورة الشــهرية وبالتالــي فهــي مفيــدة 

ــام. ــة العظ ــرات هشاش ــل تأثي لتقلي
االثار الجانبية 

فــي  يتســبب  ان  ممكــن  الحساســية،   -
ــه  ــذي لدي ــد ان ال ــن المؤك ــن م ــية ولك الحساس
 )Sea Food البحــر  حساســية مــن )طعــام 
الكوالجيــن. يتنــاول  ال  ان  فعليــه  والبيــض 
بالجهــاز  اضطرابــات   -
وهبــوط  كاإلمســاك  الهضمــي، 
الطعــام. تنــاول  فــي  الرغبــة 
ــاكل  ــن مش ــي م ــن يعان - إن م
فــي الكليتيــن، فالحــذر واجــب 
حينهــا  الطبيــب  وباستشــارة 
الكوالجيــن. اســتخدام  بإمكانــه 
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نظرة عامة
الكوليــرا هــي مــرض بكتيــري عــادًة مــا 
ــبَّب  ــوَّث. تتس ــاء المل ــق الم ــن طري ــر ع ينتش
الكوليــرا فــي اإلصابــة بإســهال وجفــاف شــديد. 
ــون  ــن أن تك ــا يمك ــا، فإنه ــم عالجه ــم يت وإذا ل

ــاعات. ــالل س ــة خ قاتل
فــي  الكوليــرا  علــى  فعلّيــا  القضــاء  تــم 
البلــدان الصناعيــة بواســطة الصــرف الصحــي 
الحديــث ومعالجــة الميــاه. ولكــن مــا تــزال 
الكوليــرا موجــودة فــي أفريقيــا، وجنوب شــرق 
آســيا، وهايتــي. يرتفــع خطــر اإلصابــة بوبــاء 
الكوليــرا عندمــا ُيرِغــم الفقــر أو الحــرب أو 
ــش  ــى العي ــة األشــخاص عل ــوارث الطبيعي الك
فــي الظــروف المزدحمــة دون وجــود مرافــق 

ــة. ــي المالئم ــرف الصح الص
الكوليــرا بســهولة. ويمكــن  يمكــن عــالج 
الوقايــة مــن الوفــاة بســبب الجفــاف الشــديد عــن 
طريــق اســتخدام محلــول إمهــاء بســيط وغيــر 

مكلِّــف.
األعراض

ببكتيريــا  المصابيــن  أغلــب  يمــرض  ال 
يعرفــون  وال  كوليــرا(  )فيبريــو  الكوليــرا 
ــن  ــن األســاس. ولك ــدوى م ــوا بالع ــم أصيب أنه

بكتيريــا  أن  لحقيقــة  بالنظــر 
ــم  ــي برازه ــد ف ــرا توج الكولي
لفتــرة تتــراوح مــا بيــن ســبعة 
فبإمكانهــم  يوًمــا،  أيــام و14 
ــن  ــن ع ــدوى لآلخري ــل الع نق

طريــق الميــاه الملوثــة.
حــاالت  أغلــب  أعــراض 
الكوليــرا تكــون عبــارة عــن 
معتــدل  أو  بســيط  إســهال 

يصعــب تفرقتــه عــن اإلســهال الناتــج عــن أيــة 
مشــكلة صحيــة أخــرى. بينمــا يصــاب البعــض 
اآلخــر بمؤشــرات وأعــراض شــديدة للكوليــرا، 
غالًبــا مــا تظهــر خــالل عــدة أيــام مــن اإلصابــة 

بالعــدوى.
من أعراض عدوى الكوليرا:

- اإلســهال. يحــدث اإلســهال الناتــج عــن 
كبيــًرا  فقداًنــا  يســبِّب  وقــد  فجــأًة  الكوليــرا 
ــون  ــع غال ــل لرب ــد يص ــم — ق ــوائل الجس لس
)حوالــي 1 لتــر( فــي الســاعة. عــادًة مــا يبــدو 
اإلســهال الناتــج عــن الكوليــرا باهًتــا، وحليبّيــا 

ويشــبه ميــاه األرز.
فــي  القــيء  يحــدث  والقــيء.  الغثيــان   -
المراحــل األولــى مــن الكوليــرا ويمكــن أن 

لســاعات. يــدوم 
- الجفــاف. يحــدث الجفــاف بعــد ســاعات 
مــن ظهــور أعــراض الكوليــرا وتتــراوح حدتــه 
ــن  ــر م ــدان 10٪ أو أكث ــاد. فق ــيط لح ــن بس م
وزن الجســم يعنــي حــدوث جفــاف حــاد. ومــن 
مؤشــرات وأعــراض الجفــاف بســبب الكوليــرا 
وغــور  واإلرهــاق،  االســتثارة،  ســهولة 
العينيــن، وجفــاف الفــم، والعطــش الشــديد، 
وجفــاف وذبــول الجلــد الــذي عنــد قرصــه 

مرض الكولريا
اعداد / الشرارة
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ل أو  يعــود ببــطء لموضعــه األصلــي، قلــة التبــوُّ
انعدامــه، انخفــاض ضغــط الــدم، واضطــراب 
فقــدان  الجفــاف  ويســبب  القلــب.  ضربــات 
المعــادن مــن الجســم بســرعة مثــل الصوديــوم 
والكلوريــد والبوتاســيوم، وهــي المســئولة عــن 
الحفــاظ علــى تــوازن الســوائل فــي الجســم.  
وهــذه تســبب تقلصــات مؤلمــة فــي العضــالت. 
- الصدمــة. هــذه إحــدى مضاعفــات الجفــاف 
األكثــر خطــًرا. وهــي تحــدث حيــن يتســبب 
انخفــاض كميــة الــدم فــي انخفــاض ضغــط 
الــدم وانخفــاض كميــة األكســجين فــي الجســم. 
فــي حالــة عــدم معالجــة هــذه الحالــة، يمكــن أن 
تــؤدي صدمــة نقــص حجــم الــدم الشــديدة إلــى 

ــاة. حــدوث الوف

األسباب
ــواع  ــد أن ــبب أح ــرا بس ــدوى الكولي ــج ع تنت
اآلثــار  الكوليــرا.  يســمى ضمــة  البكتيريــا، 

ــم  ــة لس ــي نتيج ــرض ه ــة للم المميت
األمعــاء  فــي  البكتيريــا  تفــرزه 
الدقيقــة. يتســبب الســم فــي إفــراز 
ــاء،  ــن الم ــة م ــات هائل ــم لكمي الجس
ــدان  ــهال وفق ــى اإلس ــؤدي إل ــا ي مم

واألمــالح. للســوائل  ســريع 
مصادر االصابة

- الميــاه الملوثــة هــي المصــدر 
الكوليــرا.  لعــدوى  الرئيســي 
- سطح التربة أو مياه اآلبار. 

مزدحمــة  أماكــن  فــي  العيــش   -
مناســبة  صحــي  صــرف  مرافــق  بــدون 

األســماك  تنــاول  البحريــة.  المأكــوالت   -
المطبوخــة جيــًدا،  أو غيــر  النيئــة  القشــرية 

- الفواكه والخضروات النيئة. 
األرز  مثــل  للحبــوب  يمكــن  الحبــوب.   -
والدخــن الملوثــة بعــد الطهــي التــي ُتحَفــظ فــي 
درجــة حــرارة الغرفــة لعــدة ســاعات أن تنمــو 

ــرا. ــا الكولي ــا بكتيري فيه

عوامل الخطر
لإلصابــة  معرضــون  األشــخاص  جميــع 
بالكوليــرا، باســتثناء الرضــع الذيــن يحصلــون 
المرضعــات  األمهــات  مــن  المناعــة  علــى 
ــع  ــرا. وم ــة بالكولي ــن اإلصاب ــي ســبق له الالئ
ذلــك، هنــاك عوامــل معينــة يمكــن أن تجعلــك 
أكثــر عرضــة لإلصابــة بالمــرض أو أكثــر 
عرضــة لإلصابــة بعالمــات وأعــراض حــادة.
- المرافــق الصحيــة الرديئــة. هــذه الحــاالت 
شــائعة فــي مخيمــات الالجئيــن والــدول الفقيــرة 
والمناطــق التــي فيهــا مجاعــة أو حــرب أو 

ــة. كــوارث طبيعي
- انخفــاض حمــض المعــدة أو عــدم وجــوده. 
ال يمكــن لبكتيريــا الكوليــرا أن تعيــش فــي بيئــة 
حمضيــة، وعــادًة مــا يعمــل حمــض المعــدة 
ــر أن  ــدوى. غي ــد الع ــاع ض ــط دف ــادي كخ الع
ــن لديهــم مســتويات منخفضــة  األشــخاص الذي
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مــن حمــض المعــدة، مثــل األطفــال وكبــار 
الســن واألشــخاص الذيــن يتناولــون مضــادات 
أو   2 الهيســتامين  حاصــرات  أو  الحموضــة 
ــى  ــرون إل ــون يفتق ــات البروت ــات مضخ مثبط
هــذه الحمايــة، لــذا فهــم أكثــر عرضــة لإلصابــة 

ــرا. بالكولي
- العيش مع شخص مصاب بالمرض.

ــة  ــر واضح ــباب غي ــدم O. ألس ــة ال - فصيل
األشــخاص  إصابــة  احتمــال  يكــون  تماًمــا، 
بالكوليــرا   O الــدم  فصيلــة  يحملــون  الذيــن 
ضعــف احتمــال اإلصابــة لــدى األشــخاص 

ممــن يحملــون فصيلــة دم أخــرى.

المضاعفات
أســرع  مــن  الكوليــرا  ُتصبــح  أن  ُيمكــن 
ــريع  ــد الس ــؤدِّي الفق ــد ُي ــة. فق ــراض القاتل األم
ــى  ــادن إل ــوائل والمع ــن الس ــرة م ــات كبي لكمي
المــوت فــي غضــون ســاعات، فــي معظــم 
ــا فــي الحــاالت األقــل  الحــاالت الحــادَّة. أمَّ
ــوا  ــم يتلقَّ ــن ل ــد يمــوت المرضــى الذي ــدًَّة، فق ِح
العــالج بعــد ســاعات أو أيــام مــن ظهــور أول 
أعــراض الكوليــرا؛ وذلــك بســبب الجفــاف 

وهبــوط الــدورة الدمويــة.
علــى الرغــم مــن أن الجفــاف وهبــوط الدورة 
اإلصابــة  مضاعفــات  أســوأ  همــا  الدمويــة 
بالكوليــرا؛ إال أن مشــكالت أخــرى قــد تحــدث، 

مثــل:
- انخفــاض نســبة الســكر فــي 
الــدم )نقــص ســكر الــدم(. ُيمكن 
أن تنخفــض مســتويات الســكر 
مصــدر   — )الغلوكــوز( 
ــم —  ــي بالجس ــة األساس الطاق
ــرة؛ بســبب عــدم  بدرجــة خطي
ــن  ــام م ــى الطع ــاُول المرض تن
هــم  األطفــال  اإلعيــاء.  شــدة 
األكثــر عرضــة لخطــر هــذه 
ــبَّب  ــا تتس ــث إنه ــكلة؛ حي المش
ــة،  ــات مرضي ــدوث نوب ــي ح ف

ــاة. ــى الوف ــي، حت ــدان الوع وفق
يفقــد  البوتاســيوم.  مســتويات  انخفــاض   -
المرضــى المصابــون بالكوليــرا كميــات كبيــرة 
مــن المعــادن فــي البــراز، بمــا فيها البوتاســيوم. 
ــى  ــيوم عل ــتويات البوتاس ــاض مس ــر انخف ُيؤثِّ
القلــب ووظائــف األعصــاب؛ وهــو مــا ُيشــكِّل 

ــاة. ــى الحي خطــًرا عل
- الفشــل الكلــوي. عندمــا تفقــد الُكلــى قدرتهــا 
علــى الترشــيح، تتراكــم كميــات زائــدة مــن 
ــر  ــي الجســم — األم الســوائل، والفضــالت ف
الــذي قــد ُيشــكِّل خطــًرا علــى الحيــاة. غالًبــا مــا 
يترافــق الفشــل الكلــوي بالهبــوط الدمــوي عنــد 

ــرا. ــن بالكولي المرضــى المصابي

الوقاية
- اغســل يديــك بالصابــون والمــاء بشــكل 
ر، خاصــة بعــد اســتخدام المرحــاض  متكــرِّ

وقبــل تنــاُول الطعــام. افــرك الصابونــة، 
ــي  ــا ف ــط، بم ــن فق ــاء اآلم ــرب الم اش  -
ــاء  ــات أو الم ــي زجاج ــأة ف ــاه المعبَّ ــك المي ذل
الــذي قمــت بغليــه أو تعقيمــه بنفســك. اســتخدم 

الميــاه المعبــأة حتــى لتنظيــف أســنانك.
ــة بشــكل  ــاخنة آمن ــر المشــروبات الس - تعتب
عــام، مثــل المشــروبات المعلبــة أو المعبــأة 
ــن  ــة م ــح الزجاج ــن امس ــات، ولك ــي زجاج ف
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ــا.  ــل فتحه ــارج قب الخ
- ال تضــف الثلــج إلــى مشــروباتك إال إذا 

صنعتــه بنفســك باســتخدام ميــاه آمنــة.
ــا  ــوخ والســاخن تمام ــام المطب ــاَوْل الطع - تن
ــن، إن أمكــن.  ــام الباعــة المتجولي ــب طع وتجنَّ
األســماك  وكذلــك  السوشــي،  تجنَّــب   -
المطبوخــة  أو  النيئــة  البحريــة  والمأكــوالت 

نــوع. أي  مــن  غيــر صحيــح  بشــكل 
ــك  ــي يمكن ــه والخضــروات الت ــاول الفواك تن
والبرتقــال  المــوز  مثــل  بنفســك،  تقشــيرها 
واألفــوكادو. وابتعــد عــن الســلطات، والفواكــه 
التــي ال يمكــن تقشــيرها مثــل العنــب والتــوت.

لقاح الكوليرا
بالنســبة للبالغيــن يوجــد لقــاح علــى هيئــة 

جرعــة ســائلة عــن طريــق الفــم قبــل 
وحتــى مــع تنــاول اللقــاح، مــن المهــم اتخــاذ 
االحتياطــات المذكــورة أعــاله للوقايــة مــن 

ــرا. ــة بالكولي اإلصاب

التشخيص
ــرات  ُمؤشِّ وضــوح  مــن  الرغــم  علــى 
وأعــراض اإلصابــة الحــادة بالكوليــرا فــي 
المناطــق التــي َتشــيع فيهــا العــدوى، الطريقــة 
ف  ــد مــن التشــخيص هــي التعــرُّ الوحيــدة للتأكُّ

علــى البكتيريــا فــي عيِّنــة بــراز.

اختبــارات  ــن  ُتَمكِّ
الســريعة  الكوليــرا 
القيــاس  عصــا  باســتخدام 
المناطــق  فــي  األطبــاء 
ــد  التأكُّ لســرعة  النائيــة 
الكوليــرا.  تشــخيص  مــن 
ُيســاعد التأكيــد الســريع فــي 
خفــض معــدَّالت الوفيــات 
فــي بدايــة تفشــي الكوليــرا، 
ــالت  تدخُّ إلــى  وُيــؤدِّي 
العامــة  للصحــة  ــرة  مبكِّ
التفشــي. علــى  للســيطرة 

العالج
حيــث  فورّيــا؛  عالًجــا  الكوليــرا  تســتلزم 
ــون  ــي غض ــاة ف ــبِّب الوف ــد يس ــرض ق إن الم
ســاعات. تنخفــض الوفيــات إلــى أقــل مــن ٪1 

بالعــالج.
محلــول  باســتخدام  الســوائل،  تعويــض   -
بأمــالح  ُيعــَرف  الســوائل  لتعويــض  بســيط 
 .)ORS( تعويــض الســوائل عــن طريــق الفــم
الســوائل  تعويــض  أمــالح  محلــول  يتوافــر 
ــة مســحوق يمكــن  ــى هيئ عــن طريــق الفــم عل

تحضيــره بالمــاء المغلــي أو المعبــأ.
- الســوائل الوريديــة. األشــخاص الُمصابيــن 
ســوائل  إلــى  يحتاجــون  الشــديد  بالجفــاف 

وريديــة أيًضــا.
ــا  ــن كونه ــم م ــة. بالرغ - المضــادَّات الحيوي
ــرا،  ــر ضــروري مــن عــالج الكولي جــزًءا غي
فــإن بعــض المضــادات الحيويــة يمكــن أن تحــد 
ــر مــن  مــن اإلســهال المرتبــط بالكوليــرا وتقصِّ
فتــرة اســتمراره فــي األشــخاص المرضــى 

مرًضــا شــديًدا.
أظهــرت  الغذائيــة.  الزنــك  مكمِّــالت   -
األبحــاث أن الزنــك قــد يحــد مــن اإلســهال 
ــر مــن فتــرة إصابــة األطفــال بالكوليــرا. ويقصِّ
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"عمــاد  الَشــباب  منتخــب  مــدرُب  عبَّــر 
لمبــاراِة  الصحفــّي  الُمؤتمــِر  فــي  محمــد" 
العــراق والكويــت عــن ســعادته بتحقيــِق النقــاط 
الثــالث فــي هــذه المبــاراِة التــي انتهــت عراقيــًة 

بهدفيــن مقابــل ال شــيء.
وأكــَد محمــد: إن المنتخــَب الكويتــّي لعــَب 
وحاولنــا  الَملعــِب،  داخــل  قتالــّي  بأســلوٍب 
المبــاراَة،  يالئــُم  بتكتيــٍك  ذلــك  امتصــاَص 
ونجحنــا بذلــك مــن خــالل ســيطرتنا علــى 
المبــاراِة، وكنــت أتمنــى زيــادَة غلــة األهــداف 

أخبار الرياضة

حممد عباس املطوق

عــدة  إجــراِء  بعــد 
الشــوِط  فــي  تغييــراٍت 
الثانــي. وأضــاَف محمــد: 
إن هــذا الفــوز حقــَق دفعًة 
ننافــُس  لنــا،  معنويــًة 
فيهــا علــى التأهــِل مــع 
نتقاســُم  التــي  أســتراليا 

معهــا. الصــدارَة 
وأشــاَر الــى: إن هــذا 
الفــوَز قطعنــا فيــه التأهــَل 
بنســبٍة جيــدٍة لكننــا لــم 
اآلن،  حتــى  نتأهــل 
وتنتظرنــا مبــاراٌة فاِصلــة أمام أســتراليا ســنقاتُل 
ــى  ــا بحاجــٍة إل مــن أجــل الفــوِز فيهــا رغــم أنن
تعــادٍل لنتأهــل ســويًة برفقــة أســتراليا عــن هــذه 

الَمجموعــة.
سنســتعُد  بالقــول:  حديثــه  ختــَم  محمــد 
لُمبــاراِة أســتراليا بشــكٍل جيــٍد رغــم ضيــِق 
الوقــت بيــن ُمبــاراٍة وأخــرى، وســندرُس نقــاَط 
ــِب  ــوة المنتخ ــم ق ــم رغ ــف لديه ــوة والضع الق
ــارِة اآلســيوّية بشــكٍل عــام. األســترالي فــي الق
ــباب  ــب الش ــن منتخ ــر كابت ــه، عبَّ ــن جانب م

املؤمتر الصحفي... ملباراِة العراق والكويت
عماد حممد: قطعنا شوطًا كبريًا يف التأهل إىل نهائيات كأس آسيا
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ــِق  ــعادته لتحقي ــن س ــم" ع ــرزاق قاس ــد ال "عب
ــِة  ــم الفرح ــاراِة ورس ــذه المب ــي ه االنتصــار ف

ــن. ــوِه العراقيي ــى وج عل
ــت،  ــاراة انته ــذه المب ــم: إن ه ــاَف قاس وأض
وعلينــا التفكيــُر فــي المبــاراِة األخيــرة لنــا 
أمــام أســتراليا التــي ســتكون نتيجتهــا اإليجابّيــة 

ــيا. ــاِت كأس آس ــى نهائي ــِل إل ــق التأه طري
ــن  ــارت كابت ــة اخت ــَة المنظم ــُر أن اللجن يذك
ــل  ــم أفض ــرزاق قاس ــد ال ــباب عب ــب الش منتخ
العــب، وهــي الثانيــة التــي يحصــُل عليهــا 

العــٌب عراقــي، حيــث حصــَل حيــدر عبــد 
مبــاراِة  فــي  العــٍب  أفضــل  علــى  الكريــم 

العــراق والهنــد.
الَشــباب ســيالقي  إن منتخــب  إلــى  يشــاُر 
األســترالّي  نظيــره  األخيــرة  مباراتــه  فــي 
للشــباِب  آســيا  كأس  تصفيــاِت  اختتــاِم  فــي 
المنتخبــان  ويتقاســُم  الثامنــة،  للمجموعــِة 
المجموعــة  صــدارة  واألســترالي  العراقــي 

منتخــب. لــكل  نقــاٍط  بســت 

ــرة  ــكام ُك ــبت، دورُة ح ــوم الس ــت، الي اختتم
لجنــُة  أقامتهــا  التــي  المســتجدين  الصــاالِت 
الحــكام المركزّيــة فــي االتحــاِد العراقــّي لكــرِة 
بالتعــاون مــع لجنــِة كــرة الصــاالت  القــدم 
ثالثــة  مــدى  علــى  واســتمرت  والشــاطئّية، 
ــم  ــن ضمنه ــًا م ــا 30 حكم ــارَك فيه ــاٍم، وش أي

َحَكمــة واعــدة.
وألقيــت فــي الــدورِة محاضــراٌت عــن قانــوِن 
ــي  ــي اســتجدت ف ــالِت الت ــة وآخــر التعدي اللعب
القانــون، وحاضــَر فيهــا الحكمــان الســابقان 
علــي عيســى وعمــار فاضــل، وفــي نهايــِة 
الــدورة تــّم توزيــُع الشــهادات بيــن المشــاركين. 

حفــل  وحضــَر 
نائــُب  االختتــام 
لجنــة  رئيــس 
الصــاالت  كــرِة 
زيــاد  والشــاطئّية 
ومديــر  شــامل، 
حامــد  الــدورة 

. محمــد

اختتام دورة حكام كرة الصاالت املستجدين



93العدد 159رياضة وشباب

منتخبنــا  لالعــب  الســالمة  نتمنــى 

المحتــرف  ناطــق(  )ســعد  الدولــي 

فــي الــدوري الســعودي بعــد تعرضــه 

لإلصابــة اثنــاء مبــاراة فريقــه ابهــا ضــد 

التعــاون، امنياتنــا لــه بالشــفاء العاجــل 

ان  المالعــب  الــى  الســريعة  والعــودة 

اهلل. شــاء 

العب منتخبنا الدولي )سعد 
ناطق( يتعرض الصابة

َبحــَث وزيــُر الَشــباب والرياضــة، رئيــس 
"َعدنــان  القــدم  لُكــرِة  العراقــّي  االتحــاد 
درجــال"، اليــوم االثنيــن، مــع رئيــِس االتحــاِد 
اإلســبانّي لُكــرِة القــدم "لويــس روبياليــس" 
الَمجــاالِت  فــي  الثنائيِّــة  العالقــات  تعزيــَز 
وجــِه  علــى  واللعبــة  ُعمومــًا  الرياضيِّــة 

لُخصــوص. ا
ــاِء الــذي جمــَع درجــال  ــاء اللق جــاَء ذلــك أثن
ــع،  ــن الَمواضي ــَد م ــا العدي ــس، وناقش بروبيالي
ــّي  ــِم الدعــِم للُمنتخــِب الوطن ــى تقدي ــا إل وتطرق
الجوانــب  مــن  مســاعدته  وكيفّيــة  العراقــّي 
الفنّيــة فــي المرحلــِة الُمقبلــِة مــن أجــل االرتقــاِء 
بنتائجــه علــى الُمســتوياِت الُمختلفــة، اإلقليمّيــة 

ــة. ــة والعالمّي والقارّي
ــس  ــة رئي ــباب والرياض ــُر الَش ــه وزي  ووجَّ
"عدنــان  القــدم  لكــرِة  العراقــّي  االتحــاِد 
درجــال" ّدعــوة إلــى رئيــِس االتحــاِد اإلســباني 
ــدوره  ــذي ب ــراق وال ــارِة الع ــس" لزي "روبيالي

أبــَدى موافقتــه علــى َتلِبيــِة الدعــوة.

رئيس احتاد الكرة يلتقي نظريه اإلسباني
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االسرتاحة

الفــرق بيــن الصداقــة 
كبيــر،  ليــس  والحــب 
ــون  ــة تك ــا الصداق فأحيان

أفضــل مــن الحــب.

نوال السعداوي.

الصفــاء  لحظــة  هــو  الحــب 
ــة  ــادرة الباقي ــة الن الكوني
االزمنــة  هــذه  فــي  لنــا 

 . لمفترســة ا
غادة السمان

ــول عــن إنســان  ال أســتطيع أن أق
ــى  ــدرة عل ــه الق ــب إال إذا كان لدي ــه طي أّن
ــون  ــل.. يجــب أن يك ــم يفع ــر ول ــل الش فع

لديــك الخيــارات لتعــرف 
ــا مــن أنــت. حًق

أفونسو كروش

مــن المهــم أن تقــرأ، ولكــن بعينيك 
ال بعينــي غيــرك، وتفهــم بعقلــك ال حســب 
مــا يؤولــه اآلخــرون، فمــن الســهل أن 
يتحــول الســالم إلــى حــرب والتســامح إلــى 
ــرأت  ــة إذا ُق ــى كراهي ــب إل ــداوة والح ع

وُفســرت  حاقــدة  بعيــن 
ــل مريــض.   بعق

علي إبراهيم الموسوي

غيــاب  يعنــي  ال  الســالم 
الصراعــات, فاالختــالف سيســتمر دائمــا 
نحــل  أن  يعنــي  الســالم  الوجــود..  فــي 
هــذه االختالفــات بوســائل ســلمية عــن 

طريــق الحــوار, التعليــم, 
والطــرق  المعرفــة, 

نية. اإلنســا

الداالي الما 

الخريــف يشــبهنا، يريحنــا مــن 
زيــف البهجــة، يخلــع عنــا أوراق الماضــي 
ــدد  ــأوراق خضــراء تج ــا ب ــراء، يعدن الصف

فنســعد  للحيــاة،  شــهيتنا 
أنهــا  علمنــا  برغــم 
ســتصفر أيضــا، وتتســاقط 

الحقــا.
أحالم_مستغانمي

الحالمــة  للقلــوب  الســالم  كل 
ــال  ــف لألطف ــب والعط ــر، كل الح بالخي
ــا  ــم عالم ــا أن نمنحه ــن ينتظــرون من الذي

ــوان  ــئونه باألل ــل ينش أجم
والنــور وليــس بالبــارود 

ــدم. وال

واسيني األعرج

اعداد / احملررة
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أزياء شعوب يوروبا

تجــاوز عــدد شــعوب يوروبــا 20 مليــون 
شــخص حاليــًا، ويعتبــرون أول الممارســين 
ــة  ــاء تقليدي ــم أزي ــم، ولديه ــي العال ــعوذة ف للش
القــرن  إلــى  وتعــود  الخــرز  علــى  تتركــز 
فــي  الخرزيــة  أعمالهــم  وتبــرز  الســادس. 
الحفــل التنكــري الســنوي »إغونغــون«، حيــث 
يرتــدون أزيــاء مطــرزة بالخــرز، وتغطــي كل 

الجســد والوجــه.

أزياء شعوب الفودو:

 الفــودو هــو مذهــب دينــي توفيقــي متأصــل 
فــي غــرب أفريقيــا ويمــارس فــي أجــزاء مــن 
منطقــة الكاريبــي خاصــة فــي هايتــي وأجــزاء 
أزياؤهــم  المتحــدة.  الواليــات  جنــوب  مــن 
ملونــة ومزخرفــة، حيــث تخفــي معالــم ووجــه 

ــخص. الش

 أزياء شعوب نيهانغ:
 تشــتهر شــعوب نيهانــغ بالطريقــة التــي يلــف 
ــد ســجل  ــاش، وق ــا الرجــال رؤوســهم بالقم به
أحدهــم رقمــًا قياســيا باســتخدام قمــاش بلــغ 

ــة  ــن مائ ــر م ــب أكث ــر، وتطل ــه 400 مت طول
دبــوس لتثبيتــه، و50 قطعــة معدنيــة تحمــل رمــوزًا دينية. 
وبــدأ هــذا الــزي لــدى طائفــة الســيخ خــالل معاركهــم مــع 
المغــول، لحمايــة الــرأس مــن الضربــات خــالل القتــال، 

ــة. ــة وديني ــم أصبــح يحمــل معانــي روحي ث

أزياء قبائل ماسي:

الماســي مــن القبائــل شــبه الرحــل، يعيشــون 
ــا  ــة المواشــي، وينتشــرون فــي كيني علــى تربي
وشــمال تنزانيــا، يعتبــر الخــرز أبــرز مميــزات 
مالبســهم. ورغــم أن حياتهم مرتبطــة بالترحال 
لكــن هــذا ال يمنعهــم مــن التزيــن يوميــًا، بعقــود 
ــة كالشــالالت،  ــرة، وأقــراط طويل ــة كبي خرزي
وأســاور ترتفــع حتــى الذراعيــن، ويــدل تصميم 
وهويتــه  الشــخص،  عمــر  علــى  منهــا  كل 
ــدل  ــض ي ــرز األبي ــة. الخ ــه االجتماعي ومكانت
ــود  ــدم، األس ــى ال ــر عل ــب، األحم ــى الحلي عل
ــرة،  ــى الوف ــدل عل ــي ي ــرة، البرتقال ــون البش ل
واألزرق يرمــز للــرب وهــو لــون الســماء، 
األخضــر يــدل علــى الغطــاء النباتــي بعــد 

هطــول المطــر. 

أغرب املالبس يف العامل
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 وأنــا أخطــو صــوب المدرســة، كان أبــي 
يحّثنــي علــى المواظبــة والنشــاط والدراســة 
ــات  ــى الدرج ــل عل ــي أحص ــاد ك ــدٍّ واجته بج
العليــا، وكل مــا أحتاجــه يوفــره قائــاًل:-  أريــدك 
تنجــح وحينمــا تكبــر تصبــح دكتورا أو مهندســا 

ــتاذا! أو أس
كنت أجيبه: ال بّد من هذا حتمًا!

حتــى  دائمــا،  األول  كنــت  االبتدائيــة  فــي 
علــى  حصلــت  الــوزاري  االمتحــان  فــي 
ــل  ــوم المحافظــة أوائ ــي عم ــث ف ــز الثال المرك
الســبعينات، رغــم أننــي مــن قريــة فــي أقصــى 

جنــوب الجنــوب، ووالــداي أمّيــان.
ــل،  ــن األوائ ــت م ــا كن ــطة أيض ــي المتوس ف
ــي أول  ــدي ف وشــاءت الصــدف أن يرحــل وال
أيــام االمتحــان الــوزاري للســادس اإلعــدادي، 
مــا أربــك وضعــي النفســي ألتــرك االمتحانــات 
وأعيــد الســنة بالكامــل، فتأثــر وضعــي بشــكل 
كبيــر، وتغيــرت مســاراتي كلهــا، خــارج إطــار 
مــا حلمــت بــه وحلــم بــه أبــي أيضــًا وكمــا 

يقال:ــــ  تجــري الريــاح بمــا ال تشــتهي..
تذكــرت تلــك األيــام رغــم أننــي حصلــت 
ــعر  ــي أش ــوس، لكنن ــوم والبكالوري ــى الدبل عل

ــي  ــم أب ــق حل ــم أحق ــي ل ــزن ألنن ــن والح بالغب
ــا! ــي طبع ــا عن رغم

وأخواتنــا  أخوتنــا  أشــاهد  وأنــا  تذكرتهــا 
والمهندســين  العليــا  الشــهادات  أصحــاب 
يهانــون بطريقــة بشــعة، ال تنــّم عــن وعــي 
ومعرفــة بمــا تعنيــه الشــهادة العلميــة حــّزت في 
نفســي ونفــوس الجميــع، كمــا شــعرت باألســى 
والحســرة علــى وطــن يهــان فيــه صاحــب 
الشــهادة الــذي ســهر الليالــي وكافــح كــي يحقــق 
حلمــه وحلــم أهلــه، بــال ســبب ســوى انــه طالب 
بحّقــه فــي التعييــن والعمــل لغــرض توفيــر لقمة 
العيــش، وهــذا الحــق تكفلــه كل دســاتير العالــم، 
ألن للمواطــن حقــًا فــي العيــش الرغيد والســكن 
والتعليــم  والعــالج  العمــل  وفــرص  الالئــق 
ــه،  ــي وطن ــة ف ــة المرموق ــة االجتماعي والمكان
ــه أمــواج  ال أن يتــرك فــي مهــّب الريــح تتقاذف
العــوز والفاقــة والبحــث عــن فرصــة عمــل 
هنــا وهنــاك دون جــدوى وبــال مــأوى وتنخــر 
األمــراض جســده، وحينمــا يتظاهــر مطالبــًا 
ــاظ ال  ــات وألف ــه صف ــق علي ــان وتطل ــه يه بحّق

ــر!! ــل والضمي ــا العق ــل به يقب
إذا تعاملنــا مــع العلــم بهــذه الطريقــة البائســة، 

نقطة .. رأس سطر

عبدالسادة البصري

 
 متى حنرتم العلم، ونفّكر بالوطن؟ 
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فكيــف لنــا أن نســَع  لبنــاء وطــن، ونحقــق 
مســتقبل أجيــال قادمــة تحلــم بالعيــش كمــا 

ــم؟ ــدان العال ــي كل بل ــاس ف الن
لنــا،  أعــداَء  أبنائنــا  مــن  نجعــل  لمــاذا 
ــر  ــب آخ ــن كوك ــاءوا م ــم ج ــم وكأنه ونعامله
وحــراٌم عليهــم العمــل والعيــش والســعادة، مــا 
يجعلهــم فــي حيــرة مــن أمرهــم بيــن البقــاء أو 
ــتفيد  ــارج لتس ــى الخ ــرة إل ــال والهج ــّد الرح ش

مــن خبراتهــم وشــهاداتهم بلــدان أخــرى؟!
لمــاذا ال نفّكــر بآليــة بنــاء الوطــن الجديــد 
بشــكل صحيــح، ونخطــط لذلــك بضميــر حــي 
نقــّدم  النقــاء، كــي  وعقــل عراقــي خالــص 

التخطيــط  فــي  وحضاريــًا  راقيــًا  أنموذجــًا 
لــكل شــيء؟ العمرانــي 

احتــرام العلــم، وتقديــر الطالــب واألســتاذ 
والشــاعر  والفنــان  والمهنــدس  والطبيــب 
والكاتــب والعامــل، احتــرام إلنســانية اإلنســان 
حثيــث  وســعي  وقدســيته،  الوطــن  ولتربــة 

لبنائــه بمــا يليــق باســمه حقــا.
ونعــي  حســاباتنا  نعيــد  أن  علينــا  لهــذا 
حتمــا، والنــاس  الوطــن  تجــاه  مســؤولياتنا 
فســادنا  غــّي  فــي  ســادرين  نظــّل  أن  ال 
ومحاصصتنــا وطائفيتنــا وال انتمائنــا الحقيقــي 

والنــاس! للوطــن 
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يف زمــن بعيــد، ويف قريــة مــن قرانــا 
دار  الســاحرة، كانــت هنــاك  الوديعــة 
ــان ال  ــقفها زوج ــت س ــش حت ــنة، يعي حس

يضاهيهمــا يف اجلشــع أحــد..
ذات يــوم أهــدت جــارٌة إىل الزوجــني قفًة 
ــج الرجل وامرأته  مليئة بكعك األرز. ابته
باهلديــة أميــا ابتهــاج، وانكبــا يلتهمــان 
الكعك بنهم وشهية، إىل أن جاء يوم خلت 

فيــه القفة إال من كعكــة واحدة.
ســيأكل  مــن  يف  الزوجــان  اختلــف 
كعكة األرز األخرية، وحلسم األمر، قررا 
أن يضعا نفســيهما أمام حتــد: أيهما يفلح 
يف التــزام الصمــت ألطــول فــرتة ممكنــة، 

ســتكون الكعكــة مــن نصيبــه..
ــل  ــث الرج ــة، مك ــك اللحظ ــذ تل ومن

وزوجته ساكنني بال حراك، 
متقابلــني وجًها لوجه، دون أن 
يرفــع أحــد منهمــا عينــه عــن 

اآلخر.. 
ومرت األيــام وهما ماكثني 
على هذا احلال، حتى جاء يوم 
اقتحم فيه لص الدار، يف البدء 
ظــن اللــص أن الــدار مقفــرة ال 
يسكنها أحد، فشرع يتجول 
يف حجراتهــا، جيمــع النفائس 
وحيشرها يف حقيبته، إىل أن 
وصــل إىل احلجــرة اليت يوجد 

الزوجان... فيها 
مل  إذ  أبكمــان،  أنهمــا  اللــص  ظــن 
تبــدر منهمــا أي نــربة اعــرتاض وهو يســرق 

اجملوهــرات حتــت عينيهمــا.
بعد أن مــأ حقيبته بالنفائــس الثمينة، 
قــرر اللــص أن خيتطف الزوجــة. جذبها من 
غاللتهــا وألقــى بهــا علــى كتفــه. حاولت 
املــرأة أن تقــاوم، ولكــن دون أن تنطــق 
بكلمــة واحــدة. ولكن عندما أوشــكا 
على مغادرة املنزل، مل تتمالك املرأة نفســها، 
فصرخــت يف زوجهــا ملتاعــًة: "هل ســتظل 
هامًدا كاجلثة، هل ســترتكه يذهب بي 

دون حتــى أن تعــرتض؟!"
عندئذ هتــف الزوج بنربة ملؤها احلماس: 
ــذا  ــم! وهك ــن تكل ــت أول م ــااااا... أن "ه
أصبحــت الكعكة األخرية مــن نصييب!"

حكاية من الرتاث األفريقي

أول من يتكلم

حتررها / حنان سامل

مرحبا يا أصدقاء
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ــة،  ــط الربي ــد، وس ــر األس    عث
علــى قطعة َبــرد كبــرية، فنادى 
تهديــد:  بنــربة  وقــال  األرنــب، 
احتفظ لــي بهــذه القطعة، حتى 

أعــود، وإال..
واحننــى األرنب مرتعشــًا، وقال: 

أمر موالي.
بعــد  وعــاد  األســد،  ومضــى 
قليل، فلم جيد غري بقعة صغرية 
مــن املــاء، وإىل جانبها أرنــب ميت. 

األرنب واألسد

طالل حسن

حاول ان تلون 
بيكاتشو

 بألوان الباستيل
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اوجد مخسة فروقات يف الصورة التالية

1 - يف أحــد حصــص الرياضيــات قــام املعلــم بســؤال تالميــذه فقــال، إن الرقــم 
مثانيــة لــه مثانيــة أشــكال خمتلفة فهــل ميكــن أن تقومــوا جبمعهم حبيث 

حنصــل على ناتــج 1000؟.

2 - حرك عــود ثقاب واحد لتصبح 
املعادلة صحيحة

إخترب ذكاءك

حل السابق
1 -  متت املصافحة باليدين 28 مرة، وذلك بســبب أن الشــخص األول صافح اجلميع وبذلك 
يصبــح عــدد املصافحات باليــد 7، بينما الثاني عــدد مصافحاته كانت 6 حيث تســتبعد 
مصافحتــه للشــخص األول، أمــا الثالــث فكانــت مصافحاتــه 5، والرابــع مصافحاتــه 4، 
واخلامس مصافحاته 3، والسادس مصافحاته 2، واألخري مصافحاته واحد، بذلك يكون 

ــد 28 مصافحة. عدد املصافحات بالي
2 - حتريــك عــود مــن رقــم 8  فيصبح الرقــم 9 .. ونقله اىل اجلانــب الثاني ليصبــح الرقم 8 .. 

فتكــون املعادلــة  ... )3+9 -4 = 8(
                                                                   احللول يف العدد القادم
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كاريكاتري من الواقع

بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان ... عمر طالل حسن


