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  تعلموا من الھمزة

وربمEEا ( منEEذ ان تعلمEEت القEEراءة والكتابEEة 
مرموقEا  ھذا الشيء وحده يجعEل الشEخص

فEEEي وضEEEEعنا الحEEEEالي بغEEEض النظEEEEر عEEEEن 
منEذ ان تعلمEت ابجEديات : اقول ) شھادته 
وانEEا اكEEره الھمEEزة وذلEEك لنزقھEEا  ا;مEEور

ودلعھEEا الفEEائض عEEن الحاجEEة فھEEي حينEEاً 
وتجلEEس علEEى رأسEEه  تتسEEلق قمEEة ا<لEEف

فEEي حEEين آخEEر تمسEEك باليEEاء مEEن ذيلھEEا و
على  واحيانا تتنرجس بالضم وھي تتبختر

الEEواو وحEEين تخلEEو لنفسEEھا تنطلEEق لتجEEد 
ا; ان اغEEرب احوالھEEا , مكانEEا لھEEا وحEEدھا 

حEEEين تسEEEبق بكسEEEر تتربEEEع علEEEى  انھEEEا
الكرسEEEي وكأنEEEه اسEEEتحقاق لمابEEEذلت مEEEن 

;يسEEمح لھEEا  تضEEحيات ، مEEع ذلEEك فھEEي
ا;وقات على  التمسك بھذا الكرسي في كل

لكنھEا  الرغم من انه ; أحEد ينافسEھا عليEه
;تجلس على كرسEيھا ا; اسEتجابة لرغبEة 

حيEEEث تخضEEEع لمقتضEEEيات ) النحEEEو العEEEام(
والھمزة لھEا ميEزة اخEرى . الحروف  بقية

ھEEEي ان جميEEEع الحEEEروف تبEEEدأ بنفسEEEھا ا; 
) بEاء(ان لفظة : اكثر مث�  ھي وللتوضيح

أ بEEEالجيم تبEEEد) جEEEيم (تبEEEدأ بالبEEEاء ولفظEEEة 
ا; الھمEEزة فھEEي  وكEEذلك جميEEع ا;حEEرف

;تبEEدأ بEEالھمزة بEEل بالھEEاء ويقEEال والعھEEدة 
والھمEEEEزة  علEEEEى اھEEEEل العلEEEEم ان الھEEEEاء

مEع ذلEك , يشتركان فEي مخEارج الحEروف 
) المرحلEEEة(كلEEEه فھEEEي ملتزمEEEة بمتطلبEEEات 

و;تتمسEEEك بالكرسEEEي ... النحEEEو  عفEEEوا
و;تخترع الحجج و;تفتعEل ا;زمEات وھEي 

EEEنس ابEEEم تEEEالEEEع  دا انھEEEل جميEEEرف مثEEEح
ا;حEEEرف علEEEى الEEEرغم مEEEن تحفظEEEي علEEEى 

 لكنEي اشEھد لھEا بEاحترام.. كونھEا حرفEا 
حقEEEEوق بقيEEEEة الحEEEEروف فھEEEEي ;تتمEEEEادى 
و;تEEتھجم و;تتEEدعي و;تتمسEEك بكرسEEيھا 

. انه ;ينافسEھا عليEه احEد  على الرغم من
قEEد يقEEال ان ھEEذا المقEEال سياسEEي فEEاذا كEEان 

بعEEEض مEEEن الھمEEEزة  كEEذلك فعلينEEEا الEEEتعلم
 . اخ�قياتھا

  بقلم رئيس التحرير

   

  

  ترى النور... مجلة النور 

ما إن صدر العدد التجريبي الذي حمل 
العEEدد صEEفر فEEي تمEEام السEEاعة ا<ولEEى 

/ 21مEEن فجEEر يEEوم الجمعEEة المصEEادف 
Eات     2010/ارأيEت التعليقEى انھالEحت

واOراء مEEن إخEEوة وأخEEوات يبEEاركون 
ھذا ا;نجاز المھم الذي اعتبره البعض 
ھEEو اللبنEEة ا<ولEEى لEEدخول النEEور عEEالم 
ا�صEEدار الEEورقي ويسEEعدني أن أتقEEدم 
للجميEEEEEEع بالشEEEEEEكر والعرفEEEEEEان علEEEEEEى 

يمكEن لھEا  تشجيعھم لخطواتنEا التEي ;
كEم أن تستمر لو; وجودكم معنEا ودعم

ھيئEEة  إلEEىلنEEا وصEEلت اقتراحEEات قيمEEة 
التحرير من اجEل تطEوير عمEل المجلEة 

استعداده للعمل  أبدىھناك من  أنكما 
المجلEEة وعEEرض خدماتEEه  أسEEرةضEEمن 

باتجEEاه التصEEميم والتحريEEر وھEEذا دليEEل 
متحابEEEEة  أسEEEEرةالنEEEEور  أنآخEEEEر علEEEEى 

 ةا�خووكما وصفه عدد من  ومتعاونة
 يأصEEدقائنعEEم ... عEEراق مصEEغر   بأنEEه

EEEEذي  يعكEEEغر الEEEEا المصEEEه عراقنEEEس ان
ملEEEه حصEEEورة عراقنEEEا الجميEEEل الEEEذي ن

  .... بداخلنا 

من  ا<ولنطلق العدد  أنيسعدنا اليوم 
مجلة النور التEي سEتزداد نEورا وبھEاًء 

  .....  بتواصلكم معنا 

 

  

Pبداع الثقافيل النور جائزة  

ف���ي خط���وة ليس���ت بالمفاجئ���ة أق���دمت ھيئ���ة 
النزاھ��ة عل��ى إط��*ق مب��ادرة ج��ائزة ا%ب��داع 
الثق��افي ف��ي م��ؤتمر مؤسس��ة الن��ور للثقاف��ة 
وا%ع��*م ال��ذي عق��د ي��وم الخم��يس المواف��ق 

على قاعة المسرح ال�وطني  2009/ 10/12
ين بحض������ور ع������دد كبي������ر م������ن ا%ع*مي������
  .والصحفيين واBدباء والكتاب العراقيين 

وتأتي جائزة ا%بداع الثقافي في وقت تعال�ت 
في��ه اBص��وات م��ن تض��ييق حري��ة الص��حافة 
بع����د اIعت����داءات اBخي����رة عل����ى ع����دد م����ن 

وس��قط عل��ى  ا%رھ��ابيينالص��حفيين م��ن قب��ل 
   .أثرھا بعض الزم*ء بين شھيد وجريح 
تق��دم وكان��ت ھيئ��ة النزاھ��ة ق��د اقترح��ت أن 

ھذه الجائزة Bفضل ث*ث�ة نص�وص أدبي�ة أو 
شعرية أو مقاIت وغيرھا أو أن تنحصر في 
ف��ن م��ن الفن��ون الص��حفية أو تق��دم بطريق��ة 
تتف��ق بھ��ا ھيئ��ة النزاھ��ة م��ع مؤسس��ة الن��ور 

   .الثقافية 
كما اقترحت الھيئ�ة أن تش�كل لجن�ة خماس�ية 
ترش������ح النزاھ������ة اثن������ين منھم������ا وث*ث������ة 

تعم��ل عل��ى تحدي��د ترش�حھما مؤسس��ة الن��ور 
القيمة المعنوية والمادية لھذه الج�ائزة الت�ي 

   .تقدم فقط لكتاب مؤسسة النور الثقافية 
وھذه ليست المبادرة اBخيرة فھناك مب�ادرة  

أخرى في الطري�ق ق�د ت�رى الن�ور قريب�ا بع�د 
اكتم��ال النقاش��ات واIقتراح��ات بخصوص��ھا 
. لتك���ون ذات قيم���ة مادي���ة ومعنوي���ة عالي���ة 

ائزة تعول عليھا ھيئة النزاھ�ة Bنھ�ا ھذه الج
توفر دعما كبيرا لمن يحصل عليھا كما أنھ�ا 
تع��ود بالفائ��دة بم��ا يفع��ل نھ��ج ھيئ��ة النزاھ��ة 
ف�ي ب��ث ثقاف�ة النزاھ��ة ومكافح�ة الفس��اد م��ن 
خ*ل نصوصھا التي تعالج قضية من قض�ايا 
المجتم���ع وتط���رح حل���وI ناجع���ة تس���ھم ف���ي 
 إش����اعة روح النزاھ����ة وبن����اء جي����ل نزي����ه

   .تخضع فيه القيادات للمسائلة واIستجواب
ان ھذه المب�ادرة وغيرھ�ا والت�ي تطرحھ�ا ھيئ�ة 
النزاھة ھي ليست محاولة Iستمالة أحد أو أي�ة 

ب��ل ت��أتي م��ن ص��ميم   مؤسس��ة علمي��ة أو ثقافي��ة
واجباتھ��ا بموج��ب الق��انون النظ��امي المؤس��س 

  .لعمل ھيئة النزاھة 

 صباح الخير يا أھل النور

 ائغاحمد الص
 حسين القاصد
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 غالب الدعمي



 

      

 مائدة على..  استقرائية تأم�ت
الفجر ضياء  

  الخباز حسين يعل الشاعر مع
  

 وألبسني ، بالغة بحفاوة مكتبه في استقبلي
 التEEي ، المخضEEرمة)  الخبازيEEة دشداشEEته(

 العEEEEEراقيين ا<دبEEEEEاء مEEEEEن للعديEEEEEد البسEEEEEھا
 ا<دبEEEاء آخEEEر وكنEEEت ، لكEEEرب�ء الزائEEEرين
 أداعEب رحEتُ  ، السرمدي بإرثھا المحتفين
 قEEEد أنھEEEا ويبEEEدو ، بقEEEدمھا منبھEEEرا أذيالھEEEا
 ا;سEتھ�لي المشEھد إلEى بEالولوج ألھمتني

  .الخباز فسالت..  للقاء

  ماذا يعني لك الشعر ؟

 جسEراً  أدواتEي بعEض وأنEا ھEويتي الشعر -
 ، ھويEEات ، مEEدناً  ، أنسEEاناً  اOخEEر إلEEى أمتEEد

 وھEEEي كEEEرب�ء، فيھEEEا أرى التEEEي كرب�ئEEEي
  س�م ُحلة الخرائط كل ترتدي

 ھنEاك وھل الشعري، مشھدك تؤسس كيف
 داخEEEEل لEEEEقللخ تأسيسEEEEية تكEEEEوين منEEEEاطق
  ؟الشعرية المشاھد تلك مفردات

 حسEEEرة كEEEل واسEEEترجاع والتأمEEEل بEEEالقراءة
 فضEEاءاً  منھEEا <سEEتثمر بEEؤس يEEوم أنفقتھEEا
 منھEEا يھEEرب حقيقEEة ثمEEة يEEومي، يمنحنEEي

 ربمEEEا الEEEذاكرة اسEEEتفزاز الشEEEعراء، أغلEEEب
 أنامEEEل خطتEEEه بحEEEرف أو حيEEEاتي، بمشEEEھد
 مEEن لEEدي التكEEوين، منEEاطق أفEEرش الوجEEع

 النقEEاء ومEEن الEEوفرة، نEEادر خEEزين الجEEراح
  وأكتسب الرھان أشد مال رأس

 أنشEEEEEأتھا التEEEEEي الحقيقEEEEEة أن ، فع�EEEEEً  ھEEEEEل
 لمنتجEEEك متابعEEEاتي عبEEEر النقديEEEة بصEEEيرتي

 رغيفEEاً  ، الثقافEEة تعتبEEر انEEك علEEى ، ا<دبEEي
  للخبز

 مفردة)  مخبز(  د;لة عند نقف أن أو;ً  علينا
 الشEبع ، بالشEبع وترفل بالحياة تنبض مقدسة
 ا<مEEEEEن ودوائEEEEEر الحكومEEEEEات هحاربتEEEEE الEEEEEذي

   واضحة والنتيجة والمخابرات،

  

 يطأطEأوا أن بد ; والعروش الكراسي أصحاب
 تشعر حين جميل الرغيف، متناول عند الرأس

 مخبEEEز، عEEEن عبEEEارة ا;ع�ميEEEة المؤسسEEEة أن
  أع�مية مؤسسة الى المخبز يتحول أن وقبيح

  والشعر الخبز فرن بين الت�قي مناطق ھي ما

 مقھEEEEى تكEEEEون أن الصEEEEدف مEEEEن ھEEEEل أدري ;
 ا<دبEEEاء مقھEEEى جEEEوار الميEEEدان فEEEي الخبEEEازين

 الخبEEازين أسEEماء تابعEEت لEEو ومEEاذا) جيEEران(
 وكثيEEEEرة، كبيEEEEرة أسEEEEماء لوجEEEEدتھم الشEEEEعراء

 ولكEن الEوارد الEى أنظEر ; أن الخبازة علمتني
 أشEEبعته جEEائع كEEم المعنEEى وراء مEEا الEEى أنظEEر

 الEدمع أصEوغ أن علمنEي والشEعر...  أرغفتEي
  معنى

 أن نEرى ، النقد منطقة في مشتغلين باعتبارنا
 الحEس، منEاطق علEى يشتغل الشعري مشھدك
 اللغEة، سيمياء داخل المنجدية المداولة يجافي

 التEEي الشEEعرية الومضEEة علEEى تشEEتغل أنEEك ي
 الموسEEEEيقي وا�يقEEEEاع التكييEEEEف لھEEEEا يؤسEEEEس
  ؟الداخلي

 وأتسEEEEEاع الشEEEEEعري الEEEEEنص بخصEEEEEوبة أحلEEEEEم
 ھEEو التكثيEEف بEEأن أؤمEEنو التأثيريEEة، المنطقEEة

 اسEEتنھاض أن كمEEا الخصEEوبة، ھEEذه أھEEم أحEEد
 أن ;بEEد والقافيEEة الEEوزن عEEن بعيEEداً  الشEEعري

 فEي موجEود وھEو الداخلي، ا�يقاع على يعتمد
 من أكبر المسألة أن وأرى ، الموجوعين أنين
  . تصنيف أي

 ا;غتEراب، ھEذا وسEط انتمائEك تحمل أن عليك
 وا<جساد، نةوا<زم وا<مكنة النفوس اغتراب
 الحEEEدود خEEEارج ترميEEEك عنEEEدنا تھمEEEة أصEEEغر

 الھويEEEEEة لEEEEEك وتمEEEEEزق وا�نسEEEEEانية الوطنيEEEEEة
 حملنEEا ،تقصEEيك، تلغيEEك والتEEاريخ، وا;نتمEEاء

 خارجھا نعيش أن الصعوبة ومن حياة الحرب
 ثقافEEEEEة نحتEEEEEاج ، للقEEEEEراءة عنEEEEEدنا وقEEEEEت ; ،
 الصEEEمت، بتEEEدوين جEEEدياً  ففكEEEرت) السEEEندويج(

 فص�ً  عاشرت ربعةا< الفصول أكذوبة رفضت
  مجاز يمر كلما ثيابة يستبدل واحداً 

 وعمEEEEوم الشEEEEعر غيEEEEر ا<خEEEEرى اھتماماتEEEEك 
  ؟ ا<دب مناصب

 القEراءة، دون الشEاعر حEال العصEر بعد برتقالة
 اOخEEEرين نصEEEوص فEEEي ا�بEEEداع رؤيEEEة وعافيEEEة
 مEEا الروتينيEEة والجمEEل الميEEت والتنظيEEر إبEEداع،
 بحجEEEة ا<نEEEا أسEEEطورية أكEEEره تغرينEEEي، عEEEادت

 وخور ضعف ھي بل الشعر، عوالم في عملقتھا
 كEEل أن تشEEعر وبھEEذا يعEEالج، أن بEEد ; ومEEرض

 نصEEوص كتبEEت.. لEEبعض قريبEEة التEEدوين فنEEون
 وث�ثEة الEدعاء <دب نقدية وانطباعات مسرحية

 ا;نطباعEات، مEن والعديد الب�غة نھج عن كتب
  كبير بفشل ا�ع�م مھنة وزاولت

 ھEذه سEبق الشEعر أن ام أو;ً،) المخبز( كان ھل
 ؟الشاقة المرحلة

  
 المھد يكون أن V شاء الصيرورة ھو - المخبز
 مرحلEEEة سEEEبقت الشEEEعر سEEEمعة العجEEEين، طسEEEت
 متEEأخرة، سEEنٍ  فEEي الملعEEون ولEEدَ  عنEEدي، الشEEعر

 بEاھراً، شEعرياً  مسEتقب�ً  لEي توقع لمن والمعذرة
 ومعناي معناه الشعر معنى عن أبحث مازلت أنا

 

؟ أخيرة كلمة *  

 

وطني...رب يا وطني -  

 

 ;سEEتكمل ، الخبEاز ودعEEت ، البEاكر الصEEباح فEي
 النEEور ذلEEك مEEع والتحليEEق ، ا<ربعينيEEة زيEEارتي
 ، المقدسEة البھية القبة تلك من المنبعث ا�لھي

 و;سEEتنكر) الس�EEم عليEEه( الحسEEين ا�مEEام قبEEة
 وقEEول الطغEEاة علEEى الثEEورة إع�EEن معنEEى أيضEEا
  ، مEEEارقينوال الجبEEEابرة وجEEEه فEEEي الحEEEق كلمEEEة

 وراحEEEEت ، المليونيEEEة الحشEEEود وسEEEط انسEEEللت
 لEEون تشEEبه ، نEEدى دمعEEات محEEاجري مEEن تنحEEدر

 ، الحسEEينية ا<جEEواء تلEك واشEEج الEEذي الكبريEاء
 لسEEيد العظEEيم المحفEEل وذلEEك الدينيEEة والشEEعائر
 ، الس�EEم عليEEه الحسEEين V عبEEد أبEEي الشEEھداء

 في تدور زالت ما ا<خيرة الخباز كلمه ان ويبدو
EEي( يذھنEEا وطنEEي..  رب يEEت) وطنEEة وقفEEلبرھ 

 ، الدم بلون دمعا لحيتي ابتلت وقد القبتين وسط
اردد وأنا    
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 حوارات

 سعدي عبد الكريم



 

 آراء حرة

   

سائقي النقل الخاص تنال من حياء ) حرية(
  !!العراقيات

  

 الحرية، وأفردنا لھ�ا مس�احات كبي�رة م�ن إلى.. لطالما كنا نتوق 
منوالھ��ا ننس��ج عل��ى  أنتوجھاتن��ا الفكري��ة وا%نس��انية ، وحاولن��ا 

، وص�ارت كأنھ�ا  أيض�اوالحياة وبالسلطة  طبيعة ع*قاتنا بالناس
اIنعت�اق م�ن  و الكلمة السحرية الت�ي نبح�ث عنھ�ا لتحقي�ق ال�ذات

تح��د م��ن نش��اطاتنا وطبيع��ة  أنالتبعي��ة Bي��ة التزام��ات يمك��ن لھ��ا 
   .اdخرين تأثيرنا في

وإم��ام تل��ك اIنش��غاIت، ق��د يغي��ب ع��ن ال��بعض م��ا تحتوي��ه كلم��ة 
نص�فھا  أنتفصي*ت بالغة الدقة واBھمية، ويمكن لن�ا  لحرية منا

  بأنھا الس*ح ذو الحدين، وربما تماشيا مع الدارج من الحديث

 لس��*حھا ذاك أھمي��ة مض��اعفة عن��دما أن: نض��يف  أنأمكنن��ا  
الرج�ل (يتعلق اBمر ب�الحقوق والواجب�ات المناط�ة بك�* الجنس�ين 

ق��ة دنيوي��ة مقدس��ة، بك��ل م��ا بينھم��ا م��ن ع* وم��ا ي��ربط) والم��رأة
وI نض��يف  تحتوي��ه م��ن تفاص��يل حياتي��ة واجتماعي��ة مش��تركة،

ك�ل دع�وات المس�اواة م�ابين الجنس�ين والت�ي  إنما قلنا  إذاجديداً 
الكثي�رون وم�ازالوا ھ�ي Bج�ل تمك�ين الم�رأة م�ن إثب�ات  نادى بھ�ا

وI يمك��ن ان تمح��و ب��أي  وجودھ��ا وتفعي��ل قيمتھ��ا ف��ي المجتم��ع،
Bخ*قي��ة م��نح��ال م��ن اBح��وال م��ا تملي��ه الطبيع��ة ا%نس��انية وا 

والت��ي I  وأنوثتھ��اض��رورات احت��رام ب��ل وتق��ديس لحي��اء الم��رأة 
انتھاكھ��ا او التع��رض لھ��ا تح��ت ذريع��ة  يمك��ن المس��اومة عل��ى

) اBس��ف م��ع(الحري��ة الت��ي ص��ار ال��بعض يفھمھ��ا أو المس��اواة 
  .!بالمقلوب

خ*ق���ي الكبي���ر ھ���ذا الح���ديث، ذل���ك اIنح���*ل اB إل���ىوم���ا دفعن���ي 
خاصة ف�ي توجھ�ات أغ�اني الح�ب والغ�رام ھ�ذه اBي�ام  والمقصود

هللا بھ�ا م�ن س�لطان Bج�ل  والت�ي ص�ارت تبتك�ر مف�ردات م�ا ان�زل
بأس���لوب ) خصوص���اً (تحقي���ق ا%ث���ارة وتحري���ك مش���اعر الش���باب 

وفج في ظل غياب الرقابة وتح�ت Iفت�ة ممارس�ة الحري�ة  رخيص
منھ�ا ف�ي بيوتن�ا بض�غطة  ومس�احتھا الممنوح�ة ، وح�ين ن�تخلص

 على زر

  

واBج�رة  فق�د ص�ارت ت*حقن�ا ف�ي س�يارات النق�ل الخ�اص) الريم�وت(
حي��ث ص��ار الكثي��ر م��ن س��ائقي ھ��ذه الس��يارات I يراع��ون ) التاكس��ي(

Iيب�الون بش�يء ف�ي تش�غيل  حرمة و I أش�رطةيحترمون ذوق�ا ،فھ�م 
جھا العالي والمبتذلة بمفرداتھا وبضجي الھابطة بألحانھا اBغانيتلك 

م��ا  إذايھمھ��م  I أنھ��م واBدھ��ىويرغم��ون الجمي��ع عل��ى س��ماعھا ، 
 اBدبكانت ھنالك امرأة في الس�يارة ، ب�ل تش�عرھم يتب�اھون ف�ي قل�ة 

  استنكارا ، أوالذوق ، وان نكست المرأة رأسھا حياء  ونقصان

تقلي�ل  أو) المس�جل(ال�راكبين بغل�ق  I يستجيبون لرجاءات أنھمكما  
ديمقراطي���ة  أووان ثم���ة حري���ة ) أح���رار( أنھ���مج���تھم ص���وته ، وح

  على حبال عدم الحياء ، ) اللعب(منحتھم ھذا القدر من 

يتف�وه بالكلم�ات غي�ر ال*ئق�ة م�ن  أنيسمح للمغن�ي  لماذا: وتبريرھم 
الزاعق�ة  اBص�وات؟ ،وتظل  التلفزيون وI يسمح للسائق في سيارته

 وق والراكب��ونبخ��دش الحي��اء تتل��وى ط��ول الطري��ق وتعب��ث بال��ذ
 ا%نس�ان إنس�انيةمرغمون على تذوق السفاھة الت�ي تغت�ال ش�يئا م�ن 

  ، من نعمة الحرية وأشياء

وتبق��ى الم��رأة ، مھم��ا ك��ان عمرھ��ا، محاص��رة بطوف��ان م��ن الب��ذاءة  
وھي وسيلة نقل I بد لھا منھ�ا  اBجرةسيارة  تصعد أنارتضت  Bنھا

ھن�اك م�ا ب�ين رث�اء ھن�ا و ، ومنكمش�ة ف�ي مقع�دھا فيم�ا النظ�رات م�ن
  سخرية منھا ، أولحالھا 

ف�ي اIس�تماع لم�ا يرغ�ب  ويبقى السائق ممارس�ا لحريت�ه الشخص�ية 
  . اdخرينوان كان في ذلك تجاوز لحرية 

مراعاة حياء المرأة ھ�و القل�ب الن�ابض لمعن�ى الحري�ة الشخص�ية  إن
وجودھ��ا ف�ي س�يارته يمث��ل  إن إذعل��ى الم�روءة والش�ھامة ،  وتأكي�د

، ف�* يس�معھا الھ�ذر  أيضاويحميھا  يحترمھا ويوقرھا أنعليه  أمانة
، ول�يس م�ن  وI الب�ذيء ، فل�يس م�ن الش�جاعة انتھ�اك حي�اء الم�رأة

  I يحترمھا ، أن، وليس من المروءة  أنوثتھاالحرية خدش 

غاي���ة الحري���ة ھ���و احت���رام الم���رء لنفس���ه  إن نت���ذكر أنوعلين���ا  
  .ولrخرين

  

 أفراح شوقي
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  !!متى نتخلص من عقدة مخلفات النظام السابق 

;شEEEEEEك ان النظEEEEEEام السEEEEEEابق كEEEEEEان بعتمEEEEEEد منھجEEEEEEا سياسEEEEEEيا خاطئEEEEEEا 
يكEEEEEن باكملھEEEEEا والEEEEEدليل الضEEEEEرر الكبيEEEEEر فEEEEEي اغلEEEEEب جوانبEEEEEه ان لEEEEEم 

الEEEEEذي الحقEEEEEه النظEEEEEام باغلEEEEEEب الشEEEEEعب العراقEEEEEي بحكEEEEEم ا;جEEEEEEراءات 
التعسEEEEEEEفية والظلEEEEEEEم الEEEEEEEذي ظلمEEEEEEEوا بEEEEEEEه اضEEEEEEEافة الEEEEEEEى ا;ضEEEEEEEرار 
الكبيEEEEEEرة التEEEEEEي سEEEEEEببھا ذلEEEEEEك النظEEEEEEام بشEEEEEEعوب دول الجEEEEEEوار بحكEEEEEEم 
سياسEEEEEEEته العرجEEEEEEEاء والEEEEEEEتھجم بEEEEEEEين فتEEEEEEEرة واخEEEEEEEرى علEEEEEEEى دولEEEEEEEة 

; يعتEEEEEEEرف ا; بقوتEEEEEEEه ولھEEEEEEEذا ; ودولEEEEEEEة اخEEEEEEEرى وكأنEEEEEEEه جبEEEEEEEروت 
يختلEEEEEEف اثنEEEEEEان علEEEEEEى ان مخلفEEEEEEات ذلEEEEEEك النظEEEEEEام مخلفEEEEEEات كبيEEEEEEرة 
تحمEEEEEEل فEEEEEEي طياتھEEEEEEا كتEEEEEEل مEEEEEEن السEEEEEEلبيات وھEEEEEEذا مEEEEEEا يعEEEEEEاني منEEEEEEه 

ولحEEEEEEد يومنEEEEEEا  2003الشEEEEEEعب العراقEEEEEEي منEEEEEEذ سEEEEEEقوط النظEEEEEEام عEEEEEEام 
ھEEEEEEEذا والمعانEEEEEEEاة متواصEEEEEEEلة ومسEEEEEEEتمرة علEEEEEEEى مEEEEEEEا يبEEEEEEEدوا ولكEEEEEEEن 

متEEEEEEEى نEEEEEEEتخلص مEEEEEEEن  السEEEEEEEؤال الEEEEEEEذي يطرحEEEEEEEه الشEEEEEEEعب العراقEEEEEEEي
عقEEEEEدة مخلفEEEEEات النظEEEEEام السEEEEEابق ؟ فيEEEEEاترى ھEEEEEل مEEEEEن اجابEEEEEة لھEEEEEذا 

 السؤال ؟ 

عمومEEEEEEا كنEEEEEEا نعلEEEEEEم ونسEEEEEEمع كثيEEEEEEرا لحEEEEEEد قبEEEEEEل ايEEEEEEام قليلEEEEEEة عEEEEEEن 
مايحEEEEEEدث فEEEEEEي عراقنEEEEEEا الجديEEEEEEد مEEEEEEن فسEEEEEEاد مEEEEEEالي وفسEEEEEEاد اداري 
وفوضEEEEEEى عارمEEEEEEة وانھEEEEEEار مEEEEEEن دمEEEEEEاء لعEEEEEEراقيين ابريEEEEEEاء ذھبEEEEEEوا 

اعEEEEEEل ھنEEEEEEا وھنEEEEEEاك ضEEEEEEحية انفجEEEEEEارات عشEEEEEEوائية وقعEEEEEEت بفعEEEEEEل ف
وكEEEEEذلك دخلEEEEEت علينEEEEEا الEEEEEبعض مEEEEEن الفتEEEEEاوى التEEEEEي تتحEEEEEدث بأسEEEEEم 
الEEEEدين مEEEEع انھEEEEا بعيEEEEدة كEEEEل البعEEEEد عEEEEن الEEEEدين وكEEEEل ھEEEEذه السEEEEلبيات 
تنسEEEEEEب للنظEEEEEEام السEEEEEEابق وتعتبEEEEEEر مEEEEEEن مخلفاتEEEEEEه واضEEEEEEيف مEEEEEEؤخرا 
سEEEEEلبية اخEEEEEرى قEEEEEد تكEEEEEون ; تقEEEEEل شEEEEEئنا عEEEEEن السEEEEEلبيات المEEEEEذكورة 

الكويEEEEEت الشEEEEEEقيقة اع�EEEEEه وھEEEEEي مEEEEEEا ينتھجEEEEEه ا;شEEEEEEقاء فEEEEEي دولEEEEEEة 
التEEEEي كلنEEEEا نعتEEEEرف بانھEEEEا كانEEEEت فEEEEي يومEEEEا مEEEEا ضEEEEحية مEEEEن ضEEEEحايا 
النظEEEEEام السEEEEEابق ولكEEEEEن ا;ضEEEEEرار التEEEEEي لحEEEEEق بھEEEEEا جEEEEEراء سياسEEEEEة 
النظEEEEام السEEEEابق لEEEEم تكEEEEن اكبEEEEر واعظEEEEم مEEEEن ا;ضEEEEرار التEEEEي لحقEEEEت 
بالشEEEEEEعب العراقEEEEEEي الEEEEEEذي كEEEEEEان يأمEEEEEEل مEEEEEEن ا;شEEEEEEقاء الكEEEEEEويتين ان 

علEEEEEEEوا ھEEEEEEEا مثEEEEEEEل مEEEEEEEا يفيسEEEEEEEاھموا فEEEEEEEي تضEEEEEEEميد جراحاتEEEEEEEه ; تعميق
الخطEEEEEEEEEوط الجويEEEEEEEEEة موقEEEEEEEEEف اليEEEEEEEEEوم معنEEEEEEEEEا و إ; بمEEEEEEEEEاذا يفسEEEEEEEEEر 

  عندما قدمت الكويتية 

  
  

القضEEEEEEاء البريطEEEEEEاني علEEEEEEى الخطEEEEEEوط الجويEEEEEEة  إلEEEEEEى شEEEEEEكوى
 إلEEEEEEEىرحلEEEEEEEة  أولفEEEEEEEي  <ولEEEEEEEىاالعراقيEEEEEEEة الEEEEEEEذي يھEEEEEEEبط بطائرتEEEEEEEه 

لنEEEEEEدن وعلEEEEEEى ضEEEEEEوء ھEEEEEEذه الEEEEEEدعوى حجEEEEEEزت الطEEEEEEائرة العراقيEEEEEEة 
 ا<ذى النظEEEEEEام العراقEEEEEEي السEEEEEEابق الحEEEEEEق إن باعتبEEEEEEاروطاقمھEEEEEEا 

بEEEEEEEEEالخطوط الجويEEEEEEEEEة الكويتيEEEEEEEEEة اثنEEEEEEEEEاء احت�لEEEEEEEEEه للكويEEEEEEEEEت فEEEEEEEEEي 
السEEEEEEابق مEEEEEEع ان ھEEEEEEذا الموضEEEEEEوع تEEEEEEم ا;تفEEEEEEاق علEEEEEEى حلEEEEEEه بEEEEEEين 

ن ج�EEEEEEل الطلبEEEEEEاني الحكEEEEEEومتين العراقيEEEEEEة والكويتيEEEEEEة وتحديEEEEEEدا بEEEEEEي
الEEEEEEEEEرئيس العراقEEEEEEEEEي واميEEEEEEEEEر الكويEEEEEEEEEت اثنEEEEEEEEEاء زيEEEEEEEEEارة الEEEEEEEEEرئيس 
العراقEEEEEEEي الEEEEEEEى الكويEEEEEEEت مEEEEEEEؤخرا وكمEEEEEEEا قيEEEEEEEل فEEEEEEEي ا;ع�EEEEEEEم ان 

مليEEEEEEEEون دو;ر  500المبلEEEEEEEEغ الEEEEEEEEذي طالبEEEEEEEEت بEEEEEEEEه الكويEEEEEEEEت ھEEEEEEEEو 
كتعEEEEEEويض لEEEEEEوزارة النقEEEEEEEل وتحديEEEEEEدا للخطEEEEEEEوط الجويEEEEEEة الكويتيEEEEEEEة 

مEEEEEة ھEEEEEو دفEEEEEع الحكو. وبعEEEEEد مEEEEEداو;ت توصEEEEEل الطرفEEEEEان الEEEEEى حEEEEEل 
مليEEEEEEEEEEEون دو;ر والمائتEEEEEEEEEEEان المتبقيEEEEEEEEEEEة  300العراقيEEEEEEEEEEEة مبلEEEEEEEEEEEغ 

تحملھEEEEEEا اميEEEEEEر الكويEEEEEEت ثEEEEEEم ھنEEEEEEاك وثيقEEEEEEة اتفEEEEEEاق بEEEEEEين وزيEEEEEEري 
النقEEEEEEEEل الكEEEEEEEEويتي والعراقEEEEEEEEي وقعEEEEEEEEت قبEEEEEEEEل سEEEEEEEEنوات مضEEEEEEEEمونھا 

مليEEEEEEEEEون دو;ر يEEEEEEEEEدفع للخطEEEEEEEEEوط  150غرامEEEEEEEEEة العEEEEEEEEEراق مبلEEEEEEEEEغ 
الجويEEEEEEة العراقيEEEEEEة كتعEEEEEEويض عEEEEEEن اضEEEEEEراره التEEEEEEي لحقEEEEEEت بھEEEEEEم 

السEEEEEEابق فمEEEEEEا الEEEEEEذي غيEEEEEEر ھEEEEEEذه ا;تفاقEEEEEEات مEEEEEEن سياسEEEEEEة النظEEEEEEام 
وجعEEEEEEل ا;رقEEEEEEام مضEEEEEEاعفة واصEEEEEEبح ا;سEEEEEEلوب عEEEEEEدواني مEEEEEEن قبEEEEEEل 
ا;شEEEEEEقاء الكEEEEEEويتين اتجEEEEEEاه العراقيEEEEEEون فھEEEEEEل اصEEEEEEبح كEEEEEEل عراقEEEEEEي 
اليEEEEEوم ھEEEEEو صEEEEEدام حسEEEEEين فEEEEEي نظEEEEEر العEEEEEالم بشEEEEEكل عEEEEEام والعEEEEEرب 
يشEEEEEكل خEEEEEاص الEEEEEيس ھEEEEEذا ھEEEEEو العراقEEEEEي الEEEEEذي تضEEEEEرر فEEEEEي ظEEEEEل 

بEEEEEEه ايضEEEEEEا فبEEEEEEد; مEEEEEEن ان وجEEEEEEود النظEEEEEEام السEEEEEEابق وفEEEEEEي ظEEEEEEل غيا
يقEEEEEEEEف معEEEEEEEEه الشEEEEEEEEرفاء فEEEEEEEEي العEEEEEEEEالم اصEEEEEEEEبحوا اليEEEEEEEEوم ضEEEEEEEEده 

  مستغلون جراحاته ومعاناته 

قEEEEEEEد يمEEEEEEEرض  عمومEEEEEEEا اقولھEEEEEEEا ل�مانEEEEEEEة وللتEEEEEEEاريخ ان العراقEEEEEEEي 
ولكنEEEEEEEه ; يمEEEEEEEوت ا; بEEEEEEEامر V سEEEEEEEبحانه وتعEEEEEEEالى فمEEEEEEEن يتصEEEEEEEور 
انEEEEEه اليEEEEEوم ضEEEEEعيف وممكEEEEEن ان ينغلEEEEEب عليEEEEEه فھEEEEEو متEEEEEوھم كEEEEEون 

والبEEEEEEEEدوي يطالEEEEEEEب بثEEEEEEEEأره حتEEEEEEEى بعEEEEEEEEد  اصEEEEEEEل العراقEEEEEEEEي بEEEEEEEدوي
اربعEEEEEEون عامEEEEEEا و; اعتقEEEEEEد ان ضEEEEEEعفه ھEEEEEEذا سيسEEEEEEتمر حتEEEEEEى بعEEEEEEد 
ربعEEEEEEون عامEEEEEEا بEEEEEEل سيشEEEEEEفى مEEEEEEن جراحاتEEEEEEه وتعEEEEEEود لEEEEEEه عافيتEEEEEEه 
ويطالEEEEEEب بحقوقEEEEEEه المسEEEEEEلوبة ويعاقEEEEEEب مEEEEEEن وقEEEEEEف ضEEEEEEده سEEEEEEواء 
كEEEEEEEEان مEEEEEEEEن داخEEEEEEEEل الEEEEEEEEدار او مEEEEEEEEن خارجھEEEEEEEEا وسEEEEEEEEتنتھي تلEEEEEEEEك 
 المخلفEEEEEEEEات وتمضEEEEEEEEي مEEEEEEEEع اصEEEEEEEEEحابھا الEEEEEEEEذين مضEEEEEEEEوا ويبقEEEEEEEEEى

   ..التوفيق من V وحده 
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سرحسينما وم  

 

  عودة المسرح الضال

مذ عرف ا�نسان المسEرح وحتEى يومنEا ھEذا، يعEرف المسEرح بالمؤسسEة 
ا الثقافية ا;جتماعية التي تتوجه بخطابھا إلى الجماھير، التي تشEكل واحEد
. مEن أركانEه الخمسEEة، إضEافة إلEEى الEنص، والخشEEبة والمخEرج والممثلEEون

ھEEEذه المؤسسEEEة مEEEن شEEEأنھا أن تEEEوفر للنEEEاس حEEEق المتعEEEة الراقيEEEة شEEEأنا، 
. وسEEEامية المعEEEاني والتوجEEEه، بعيEEEدا عEEEن أعمEEEال الEEEربح غيEEEر المجزيEEEة

وللمسرح حق ا�متاع بالطرق كافة، التي تتناغم مEع الحEس، والعقEل، مEن 
ومEا المسEرحية . اني النابعة عن القيم ا�نسEانية والحضEاريةخ�ل بث المع

الشعبية إ; منھل لتلك الرؤى والتفكر، ونقصد بالشعبية، كل فن مسEتوحى 
مEEن الشEEعب، ليصEEاغ بEEالطرق الفنيEEة، كEEي يعEEود إلEEى الشEEعب ثانيEEة بصEEيغ 

باعتبار إن المضامين وا<فكار التي تتناولھEا المسEرحيات . علمية وجمالية
فالمسEرح كEان و; يEزال ذلEك . ليست سEوى، شEعبا وأعمEال شEعب الشعبية

النابض بحكاياتھم وما تبثه حياتھم من المعاني والمضامين الراقيEة، التEي 
من شأنھا نبذ السلبيات وا;رتقاء بما ھو ايجابي قدر ا�مكان، ھEدفا أعلEى 

فالمسEرح ككيEان . في الوصول إلى ما ينبغي أن تكون عليه الحياة والناس
إضEEEافة إلEEEى كEEEون المسEEEرح، خيEEEر مEEEن يراقEEEب . جتمEEEاعي يEEEدعو للثقافEEEةا

ولعل التقدميون منا أول من حEدد ھدفEه بعEد . المستقبل ويراه قبل اOخرين
أداة (ما خبروه جيدا واختصروا معانيه، بالتعريف التEالي الEذي يجEاھر بEه 

فھEو اختEزل المھمEة ). لينEين(، نسب القول تداو; إلEى )للتحريض والتغيير
التي انيطت بالمسرح مEن سEاعاته ا<ولEى ومنEذ أول التقEاءه بEه وبجھEوده 

اعطنEEي خبEEزا ( الراميEEة إلEEى خلEEق شEEعب واع بمقولEEة أيضEEا تنسEEب إليEEه 
 ). ومسرحا، اعطيك شعبا مثقفا

المسEEرح، ھEEذا الفEEن شEEديد الحساسEEية الEEذي يلEEتقط العيEEوب ليفصEEح عنھEEا، 
لبعض منھا بعيEدة عEن وعيوب المسرح تكمن في ا;ختيارات المتنوعة، وا

لم أكن أريد الدخول وللمرة ا<لف، أو تزيد . اھتمامات الجماھير والمجتمع
المضEEEللة لھEEEم ) العEEEدوة للجمEEEاھير ( الحEEEديث عEEEن أحEEEد أنEEEواع المسEEEرح 

والمخEEدرة لوعيEEه، التEEي تعطEEيھم السEEھل والبسEEيط حEEد ا;ھانEEة، ذلكEEم ھEEو 
، مثلمEEا يEEنھض المسEEرح ا;سEEتھ�كي الEEذي يEEنھض بجيEEوب القEEائمين عليEEه

( بالمحافظEEة علEEى التقليEEل مEEن وعEEي سEEالكي طريقEEه، أ; وھEEو المسEEرح 
كما تعارفنا عليه زمنا ليس بالقصEير، امتEد طيلEة عمEر حروبنEا ) التجاري 

ھEذا النEوع مEن المسEرح عEادت . وحصارنا وھي طويلة و; زالEت مسEتمرة
ھضEته نھضته ثانية لتأخذ الخبEز والمسEرح وتعطينEا شEعبا جEاھ�، عEادت ن

في العراق ثانية لتنھض في تمزيEق العEراق، إلEى جانEب أنEواع أخEرى مEن 
وعليEEه _ تسEEير بEEه نحEEو الھاويEEة والتمEEزق _ ا<مEEراض المستشEEرية التEEي 

  . فالمسرحية التجارية أصبحت البديل عن المسرحية الشعبية ـ الطموح ـ

 

حية أنEEا أدعEEو القEEائمين علEEى ھEEذا النEEوع مEEن المسEEرح أن يعEEودوا إلEEى المسEEر
الشعبية التي اسEتقطبت النEاس زمنEا لEيس بالقليEل، وبتمEاھي التEوجھين ربمEا 
نكسب المسرح والناس معEا، ولEن نتسEتر عEن مخEاطر التجاريEة فEي المسEرح 

  وھنا ندعو إلى أن نكتب للشعب، نمثل للشعب، نخرج للشعب . لوحدھا
  وعليه ;بد لنا أن نختار النصوص ا<قرب إلى نفوسھم 

  وتحاول تخليصھم من مخاوفھم ن تساؤ;تھموالتي تجيب ع
  و; مانع من أن تكون ممتعة وتدر بالمال الح�ل 

المسرح الشعبي في كEل العEالم ھEو الشEاغل ا<ھEم فEي المسEرح، ومEا الEدعوة 
م إ; دليEEل علEEى سEEموه 1906إلEEى تأسEEيس مھرجEEان مسEEرح القوميEEات عEEام 

يھا مEن فEن أصEEيل ورفعتEه، فEي ھEذه المھرجانEات تقEدم الشEEعوب أفضEل مEا لEد
ومن أجل أن يحقEق المسEرح ا;سEتمرارية مEع الجمھEور ;بEد . خلقته شعوبھا

أن يسEEEتفيد مEEEن الموروثEEEات الشEEEعبية، والحكايEEEات وا<سEEEاطير والقصEEEص، 
لنعمل كEي تسEتديم الع�قEة مEع الفنEون الشEعبية . وا<شكال الدرامية المتوارثة

تEراثھم، تEاريخھم، وكل مEا يمكEن ان يجEذب النEاس مEن مواضEيع تتحEدث عEن 
امتEEEدادھم، ;ن الخصوصEEEية الشEEEعبية الموروثEEEة أساسEEEيته �يجEEEاد المسEEEرح 

<نه من غير الممكن أن نستعير شEك� شEعبيا . الشعبي المتخصص ذو الھوية
الجمھEEور دقيEEق . <نھEEا سEEتبدو نشEEازا بالتأكيEEد. <مEEة أخEEرى ونEEدعي عروبتھEEا

يكشEفھا بسEرعة . لمسرححتى التفاصيل الحياتية لمواضيعه المطروحة على ا
فكيEف إذن عنEد التعامEل مEع حالEة كاملEة . ويعرف أنھEا دخيلEة وليسEت أصEيلة

  نستعيرھا لقومية أخرى وننسبھا له ؟
الكثير من مسارح الشعوب في العالم تدعو إلى استيعاب الموروثات الخاصEة 
بكEEEل شEEEعب، ونحEEEن شEEEعب لديEEEه الكثيEEEر مEEEن تلEEEك الخEEEزائن احتواھEEEا تاريخنEEEا 

ألEEEف ليلEEEة وليلEEEة، المقامEEEات، ا<سEEEاطير، الحكايEEEات، : مEEEن أمثEEEالوحضEEEارتنا 
الجمھEور ھEو الEذي يرتEاد . القصص الشعبي، خيال الظل، القراقEوز، وسEواھا

ومEن تكEرار . المسرح، دون تمييز في ثقافة ونوع ھEذا الجمھEور الEذي يتلقEى
ومEع مطالبتEه بالمزيEد وا<حسEن يمكنEه . المشاھدة يمكنه أن يتطور وبسھولة

وكمEا أسEلفنا . رفع مستواه تربويا وأخ�قيا وثقافيا، مEع المسEرح والفنEان من
مEEEن حيEEEاة  -كمEEEا قلنEEEا  -فEEEان المواضEEEيع المطروحEEEة غالبھEEEا تكEEEون مسEEEتمدة 

بعيEدا عEن اسEتثمار السEائد والبسEيط . تاريخه، تراثه، عاداته، تقاليده. الشعب
مEEا تعارفنEEا مEEن دعاباتEEه التEEي يسEEتثمرھا المسEEرح ا;سEEتھ�كي، أو الھEEابط ك

اللذان سيكتشEفان لنEا أخيEرا كEل ) الجمھور والفنان( ومن شأن الشعب . عليه
ما ھو جيد ورديء، وبعدھا سيتمكن من لعب دوره في إعادة بناء الحياة مEن 

  :مع ترسيخ الثوابت التالية. جديد
  . أبطال المسرحية الشعبية  -لغة المسرحية الشعبية  -
  . أجواء المسرحية الشعبية  -
بقيEة المسEتلزمات المكونEة للعEرض المسEرحي كشEعبية الموسEيقى، وا�نEارة -

المسEEرحية، ومEEا يتبعھEEا مEEن م�بEEس، وأثEEاث، ومصEEادر تلEEك المكونEEات التEEي 
  . تقارع الحياة في المسرحية الشعبية، كي تخلق الحس الشعبي المطلوب

الشEعبية وعليه وانط�قا من ضرورة توصEيل العمEل المسEرحي إلEى الجمEاھير       
. التي تعاني من نقص كبير في الثقافة علينا أن نتوجه بلغة الشعب، ومن لغته إليEه

وعلى الفن الEدرامي أن يتجEه إلEى الشEعب بأسEره والEى كافEة الفئEات فEي آن واحEد، 
وبالتEEEالي عليEEEه أن ينطلEEEق مEEEن فكEEEرة وحEEEدة المشEEEاعر بEEEين المشEEEھد والمشEEEاھدين 

وعلم الجمال بمفھومEه المبسEط . الثقافةفبالمسرح الشعبي سوف لن يرى الجمال و
سنصEEل بالنتيجEEة إلEEى المطلEEوب مEEن المسEEرح بEEالفھم العلمEEي ) فلسEEفة ا<شEEياء(ھEEو 

 .للمسرح

فاضل خليل. د.أ  
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  الوقـــــــــــت

    الوقُت ; يكِفي لَِعقِد ِرھانِ 

  ُدخانِ  َبيني َوَبيَن الموِت َخيطُ 
    

 الوقُت ; يكفي <شرَح أو <جـ

  ـرَح أو <فتَح ُمقلتي َوأراني
 

 عشَق أو <قــالوقُت ; يكفي <

  ـلَق أو <سرَق منه بعَض ثوانِ 
 

 الوقُت ; يكفي <رسَم أو <حلـ

  ـَم أو <فھَم َلھجَة الَھَذيانِ 
 

 الوقُت ; يكفي <بدأَ أو <نـ

عى ِفنجاني   ـكأَ أو <قرأَ ما اد]
 

 الوقُت ; يكفي <زرَع نخلةً 

  َنھرانِ  أعذاقِھا ظمأَيسقي 
..!! 

 الَقوا الوقُت ; يكفي لَِتقشيرِ 

  في َوالحروِف ِبِمدَيِة ا<وزانِ 
  

 الوقُت ; يكفي لَِتقشيِر الَقوا

 في َوالحروِف ِبِمدَيِة ا<وزانِ 

  
  

  

  

  َينقُلني على.. َحرٌب علي] الوقتُ 

 !!..ثانِ  ِرجَلي] من َقبر لَِقبر

  ُجث]تي َمسلُوَبةٌ .. َولَِي الھزيمةُ 

  !!..ِشرياني َيقتاُت دوُد الوقِت من

  أوِشُك أْن أرى.. الوقُت َمنفى العمر

 !!..إلى أوطانِ  َفيقِسَمهُ .. َوَطناً 

 َويِدي ِھَي الجسُر المعل]ـ.. ي المدىَجَسد

 ـُق بيَن َوْھِم الخبِز َوالِحرمانِ 

  َوالوقُت اللئيُم َيش̂دني.. أمَت̂د 

 !!..أكفاني - ھازئاً  -َنحوي َوينسج 

اني   وكل̂ الُعمِر ;.. الوقُت سج]

اني يكفي <ھرَب من َيَدي  !!..سج]

ةً .. الوقُت كابوسٌ    َتصاَدَف َمر]

 !!..ِكياني َفوُت َفصاَر َبعضَ أن_ي غَ 

  الوقُت ; يكفي لَِمحِو َخطيئتي

تاً   !!..َلكَفاني لو كاَن َيكِفي َمي_

  إن] الوقَت مثلُ السيِف؟: َمن قالَ 

 !!ِبلِساني إن] الوقَت َموٌت طعُمهُ 

  

دبأ  
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 محمد البغدادي



 

  

     


	اق(����ة  �� (  
...  يا عراقو  

 الزمن كله انحنالك باشتياق

...ناسي ذكره    

 شما تھدم حدر جدمه تنبني

 ھل زمن منصف حقيقي

 ولفه وي الناس ساواه بالحقوق 

 وانت خاطر

 اسمه ممنوع اعله خاطر

 ولو نجي الواقع نشوفه

 انشوف جارك

 يرسل ابروحه فقاعه

 محملة ابكومة قنابل

...ويا عراق  

تحيما اعاتب لكن انا مس  

 ميده َكاعك يا وطن واحنه الطحن

 والتدور الساعة وي دور الرحي

 وبيك عاذل

 ابنفخة يمسح من ترابه اوجوه ذله
 وانت تبقى

 دم غزال وصح حلو لكن مباح
 

 
 
 

 وحبره صاير

 يكتب اعله اسمك تراه الينمحي

....ويا عراق  

 شلون  شيبات الحديد سيوف

 وانت شيباتك فوارس

مناره وعلم رمشكيل   

 وھامتك َكبه وجبل وشما حَفر

 يلَكه قمة ابكل مكان

 وتلعب اعله  اضواك َكمره ويه المحاق

 لو كشفت الھدم مره

 تلَكه نخله

 وجنه تجري 

 من تحتھه انھار نفطك

 وتلَكه ظلمه

 معانَكه النور بترافه

 وسَكفك الصاير فضاء

.... يا عراق   

 اكتشفنه ظلم نعتب 

 عالحقيقة

 وأنت بيك ا<برياء

م2008  
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 سجاد سيد محسن



    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  ھموم تشكيلية عراقية

  

 أث���ارت اھتم���امي أس���ئلة حواري���ة طرحھ���ا عل���ي اح���د مراس���لي القن���وات
ودار الح�وار . العراق�ي  أسئلة تتعلق بمحن�ة التش�كيل والتش�كيلي. الفضائية

. البغ�دادي) مركز الفن�ون(فاجعة حرق ونھب وتدمير محتويات  ورسا على
تأسيس�ه اBول�ى ف�ي بداي�ة الثمانين�ات م�ن الع�ام  مأرجعتن�ي ال�ذاكرة إل�ى أي�ا

بنايت��ه كمرك��ز تس��ويق ف��ي  وحس��ب الرواي��ات الموثق��ة أنش��ئت. المنص��رم
الثقاف�ة م�ن  وتشاء الص�دف ان يم�ر وزي�ر. شارع حيفا من الكرخ في بغداد

 وكان مقترح�ا م�ن ق�بلھم. أمام المبني وبمعيته بعض التشكيليين المتنفذين
ل عل�ى ھ�ذا المبن�ى الح�ديث ليح�ول إل�ى مرك�زا أو للوزير أن يحاول الحصو

بما أنھا مبعثرة في أكثر من مبنى I تصلح أساسا , التشكيلية متحفا للفنون
مرك��ز (إل��ى )1986(ھ��ذا المبن��ى ف��ي ع��ام  وي��تم فع��* تحوي��ل. كمت��احف

والحيوي��ة أن تحم��ل اس��م  وكالع��ادة ف��ي إنش��اء المراف��ق الجدي��دة). الفن��ون
وكان يض�م  .مثلما حملته مدنا وإنشاءات أخرى, امصدام في عراق تلك اBي

 مديرية الفنون الجميلة التابعة للوزارة ومتحف الرواد والمجموعة الدائمة
ولس��عة المنج��ز التش��كيلي العراق��ي . لم��ا بع��دھم والش��باب م��ن التش��كيليين

وك�ان . احتوى ھ�ذا المرف�ق الحض�اري أمثلتھ�ا المختلف�ة وتنوع تجاربه فقد
تشكيلية عراقية على مدى فت�رة نض�ج الحداث�ة  عة انتقائيةيمثل اكبر مجمو

 إنرغ�م , لتش�كيليين مھ�اجرين م�ا ع�دى نت�اج متف�رق, العراقي�ة وم�ا قبلھ�ا
الفن��ون  وك��ان مرك��ز. بع��ض م��ن نت��اجھم ك��ان معروض��ا فعلي��ا أو أرش��يفيا

  .البغدادي من أھم المتاحف التشكيلية العربية الحديثة على قلتھا

 
واد سليممن اعمال الفنان ج  

 

 علي النجار

 فنون تشكيلية

  

من�ه  تبخ�ر مرك�ز الفن�ون ول�م يبق�ى) 2003(ف�ي التاس�ع م�ن نيس�ان ع�ام   
وھ�ل . كي�ف ح�دثت ھ�ذه الجريم�ة بع�د دخ�ول الق�وات اBمريكي�ة بغ�داد. شيئا

وأي�ن حماي�ة . وم�ن الفاع�ل أو الف�اعلون إذا ك�انوا كث�ر. منظم�ة ھي جريم�ة
افي�ة والت�ي ھ�ي مل�ك للش�عب م�ن قب�ل المحت�ل والثق مرافق الدولة الرس�مية

رموز الحكم السابق مشتركين ف�ي  إذا ما عرفنا بان بعض من). المحرر(أو
قلي��ل م��ن الفن��انين  ج��رائم تھري��ب اdث��ار واBعم��ال الفني��ة وبمس��اعدة نف��ر

 والس��ؤال اdن ھ��و ھ��ل I ت��زال ھ��ذه الفئ��ة تم��ارس مھمتھ��ا. وأش��باھھم
لة بالحلق��ة ا%جرامي��ة الجدي��دة للش��بكات التھريبي��ة لح��د اdن وھ��ل لھ��ا ص��

فاعتق��د ب��ان نھ��ب حص��يلة التش��كيل , كان��ت لھ��ا ص��لة م��ا وان. التخريبي��ة
س��اھم في��ه أكث��ر م��ن ط��رف , بقلي��ل العراق��ي للمائ��ة ع��ام الماض��ي أو أكث��ر

وال��ذاكرة  ان ك��ان وراء ذل��ك أجن��دات تھ��دف إل��ى نس��ف الم��وروث. خبي��ث
 .I مثيل لھا حت�ى ف�ي ال�زمن الن�ازيالثقافية العراقية وبھذه الفجاجة التي 

وان مرت ھذه الفاجعة بدون أن تخل�ف أث�را . فھل اختلفت أم اختلت اBزمنة
ف��* يعن��ي ان اBم��ر . السياس��ة المتص��ارعة النف��وذ والمص��الح ف��ي الس��احة

والمجتم��ع الم��دني ! عل��ى م�ن بي��ده اBم�ر ب��ل يج�ب. انتھ�ى وط��واه النس�يان
عل�ى اBق�ل , الجريم�ة مرتكب�ي ھ�ذه العراق�ي ان يكث�ف جھ�وده للكش�ف ع�ن

ب�وIئھم  تأسيس ھيئ�ة مؤسس�اتية م�ن الق�انونيين والمثقف�ين المش�ھود لھ�م
للع���راق وحض���ارته المنھوب���ة والفن���انين ذوي الع*ق���ة وك���ادر المؤسس���ة 

ل ع��ن الخ��زن والمس��ؤ) رغ��م ال��تحفظ(مرك��ز الفن��ون الس��ابق المتحفي��ة ف��ي
I تعتب�ر اليونس�كو ت�دمير أ. اليونس�كو وبالتنس�يق م�ع. واBرش�فة والع�رض

, رص�دت فع�* أم�واI ل�ذلك رغم أنھ�ا(النتاج التشكيلي العراقي ونھبه كارثة
ما أمك�ن  كذلك م*حقة والعثور على). لكن ھذه اBموال تبخرت ھي اBخرى

 علما ان أكثره يقبع ف�ي مت�احف. من ھذا النتاج المنھوب قبل فوات اBوان
   .خصية معروفةوصاIت عربية وأجنبية ومجموعات ش

 , الضائعة حول كيفية استعادة عافية التشكيل العراقي ومؤسساته

الفنانون التشكيليون  ماذا بيدنا نحن. ; يبدو ا<مر ھينا و; يبشر بخير  
في  ان نفعله وقد تم إغفالنا أو عدم ا;عتراف بنا كمساھمين حضاريين

جدته على ما لكن . عراق اOن الذي من المفروض به ان يكون جديدا
وقد تم الحكم با�عدام على (رجعيا م�ئيا بكافة ت�وينه يبدو تحمل أثرا

ولم ). الجدد ;رتكابه جرائم قتل بوازع ديني احد وزراء الثقافة العراقية
الغفلة أو التغافل الفني في كل  تحدث ومنذ بداية القرن العشرين مثل ھذه
ملكيتھا إلى  من. ت حديثةمراحل الدولة العراقية السابقة والتي سمي

ولو بنسب مختلفة لعبت السلطوية , جمھورياتھا على اخت�ف أھوائھا
  .دورا فيھا

إبداعاتEه والتEي  وعدم تسEييس. بدأ ; بد من احترام الفنان وتقدير جھده  
 ھي كنتاج فني حقيقي عصية على استھ�ك السياسة والسياسيين بمخلف

يبEدو فEي عراقنEا الEديمقراطي البرلمEاني  ولحد اOن ;. مشاربھم وأھوائھم
أيEEة نيEEة للتوافEEق فيمEEا يخEEص الفنEEان ونتاجEEه ا�بEEداعي وكمEEا  (!)التEEوافقي

المتنفEEذون الجEEدد بأنEEه عبEEث ; نفEEع فيEEه للبشEEر  يضEEمره ويقEEره سياسEEيونا
التEي ھEي بEدون , المحاصصEاتية ھذا ھو واقع حEال وزارة الثقافEة(وللدولة

وطالمEا بقEي ). أحيانEا �نسEانية وبEدون وزيEرمثقفين واعين لدور الثقافEة ا
 ف�EE يمكEEن الحEEديث عEEن كيفيEEة. الفنEEان مركونEEا وعرضEEه لعبEEث العEEابثين

 .استعادة التشكيل العراقي عافيته
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 لوحة وفنان
وتخEرج مEن البEوزار عEEام  1914ولEد الفنEان فEائق حسEن عEام 

1938  

وھEEو اول مEEن اسEEس فEEرع الرسEEم فEEي معھEEد الفنEEون الجميلEEة 
  الفنية  واسس الكثير من الحركات

يعتبر فائق حسن اول فنان عراقي اعتمد فلسفة اللون واعتبره 
   اساس ابداع الفنان التشكيلي

فطبيعة ا;لوان وانسجامھا وترابطھا ھي اھEم مقومEات اللوحEة 
  . الفنية 

تمخضت تجربته الفنية عن ابداعات غاية في الرقEي والروعEة 
تEي كانEEت بواقعEEه واثارتEه الصEEحراء وشEغف بEEالخيول ال  ارتEبط

دليله ونديمه في طفولته ولوحتEه المرفقEة ھنEا اشEارة واضEحة 
<مكاناتEEEه وقدرتEEEه الفائقEEEة فEEEي توزيEEEع الكتEEEل اللونيEEEة واجEEEادة 

. تحليلھEEEا واعتمEEEد معالجتEEEه اللونيEEEة بانسEEEجام ومقEEEدرة عاليEEEة 
ن�حEEظ الEEوان الصEEحراء وخيEEام البEEدو وحركEEة الخيEEول ا;صEEيلة 

الذاتيEEEه وتوطEEد ع�قتEEEه والEEوان الم�بEEEس كلھEEا تثيEEEر نوازعEEه 
اسEEتخدامه الكثيEEف للEEون ;يلغEEي . بواقعEEه ووجEEوده ا;نسEEاني 

خطوطEEه القويEEة ويعEEزز انسEEجامھما الEEذي افرزتEEه ع�قتEEه بمEEا 
حولEEEه مEEEن ارھاصEEEات وتEEEداعيات لEEEذلك فھEEEي انعكEEEاس مبھEEEر 

   .واضاءة ساطعة لكل تفاصيل الواقع انذاك 

 إيمان الوائلي

 

 

 

 

  في السويد بشرى سارة <ھالي مدينة مالمو

 

الجامعة الحرة في ھولندا              
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شباب .. حياة افضل .. صحة افضل 
 دائم

ھناك حقيقة علمية تؤكد عدم وجEود سEبب 
بيولEEوجي يمنEEع ا�نسEEان مEEن الحيEEاة حتEEى 
سEEن المائEEة والعشEEرون عامEEا ً مEEع التمتEEع 
بالصEEEEEEEحة الطبيEEEEEEEة يإسEEEEEEEتثناء السEEEEEEEاعة 

إذن . البيولوجيEEEة الموجEEEودة فEEEي جيناتEEEه 
رنEEا وبعبEEارة أخEEرى يمكننEEا أن نطيEEل أعما

ونتمتEEع بلياقEEة صEEحية ;جھزتنEEا الجسEEدية 
إذا مEا إتبعنEEا أسEEلوب طبEي صEEحيح وسEEليم 

ويا حبذا ان نبدأ بذلك , في حياتنا اليومية 
النظEEEام مبكEEEرا ً وسEEEتكون النتيجEEEة جيEEEدة 

  .واقعية ملموسة وخاصة عند تقدم العمر 
ا�نسEان ; يمEEوت وإنمEا يقتEEل نفسEEه ْ ذاك  

ض الشئ في مثل رائع وإن كان قاسيا ً بع
فلEو اخEذناً لشEرح . لكنھا الحقيقEة , تعبيره

وتبيEEان ذلEEEك مEEEث� ً معEEEدة ا�نسEEEان والتEEEي 
يمكEEن لھEEا أن تعمEEل بيولوجيEEا ً ولعشEEرات 
مEEن السEEنين الطويلEEة نEEرى بعEEض النEEاس 
يموتون وبعمEر قصEير نسEبياً وبسEبب تلEك 
المعEEدة نتيجEEة ا<صEEابة با<لتھابEEات الحEEادة 

EEات التEEة أو التقرحEEم المزمنEEن أن ثEEي يمك
تتطEور إلEى أنEEواع مEن السEرطانات القاتلEEة 
المميتEEEEة فEEEEي الوقEEEEت الEEEEذي يمكEEEEن لتلEEEEك 

ا;سEEتمرار بالعمEEل لفتEEرة أطEEول لEEو  المعEEدة
حافظنا عليھا بأتباع نظاماً  غذائيا ًصحياً  
معينEEEا ً وسEEEھ� ً فEEEي نفEEEس الوقEEEت وعلEEEى 

وجبEEEEات  أو;ً ( سEEEEبيل المثEEEEال ; الحصEEEEر 
  غذائية قليلة الكمية متنوعة

ولEEو أخEEذنا مEEث� ً القلEEب والEEذي يمكEEن لEEه أن 
ھEEو عليEEه عنEEد  يعمEEل لفتEEرة أطEEول بكثيEEر ممEEا

  أغلب الناس وذلك لخصوصية تكوينه 

ھEEذا  اسEEتق�ليته نEEرى إن أمEEراضونسEEبية 
واسEعة ا<نتشEارقاتلة فEي  القلب وشرايينه

<سEEEلوب الحيEEEاة السEEEئ  نتيجEEEة  عصEEEرنا
والخاطئ الذي نعيشEه فEي حياتنEا اليوميEة 

غذاء غير (  ى سبيل المثال ; الحصروعل
إجھEاد وتEوتر ,نEوم غيEر منEتظم , متوازن 

) غيEEاب الرياضEEة ,  نفسEEي وعصEEبي دائEEم
وا<مثلة كثيرة ; يتسEع المجEال لسEردھا  .

لكEEEEن مEEEEن الضEEEEرورة , والخEEEEوض فيھEEEEا 
التركيEEز ولEEو باختصEEار شEEديد علEEى حقيقEEة 
مھمEEEEEEEة وبسEEEEEEEيطة ومعلومEEEEEEEة يعرفھEEEEEEEا 

التذكير وا<نتباه  أقولھا من باب  الكثيرون
  : إليھا أ; وھي 

إن تغييEEEEEرات بسEEEEEيطة نEEEEEدخلھا علEEEEEى 
إسلوب حياتنا اليومية يمكنھا أن تطيEل 
مEEEEن أعمارنEEEEا ا<فتراضEEEEية المتوقعEEEEة 

  :ولنبدأھا من اليوم 
التركيEEEEز علEEEEى الغEEEEذاء الصEEEEحي .  1 

الطEEEEEEEEEازج .. المتكامEEEEEEEEEل والمتنEEEEEEEEEوع 
    وجبات صغيرة متعددة ..والطبيعي 

ح المبكEEEر وا;سEEEتيقاظ النEEEوم المEEEري. 2
  المبكر بمعدل ثمان ساعات ليليا ً

ضرورة النشEاط اليEومي عم�Eً  أو .  3
  ھواية 

ضرورة ممارسة الرياضة الدائمEة .  4
  يوميا ًمع التنفس الصحيح 

ا<بتعEEEEEاد عEEEEEن العEEEEEادات الضEEEEEارة .  5
  كتناول الكحول والتدخين 

.. العEEEيش سEEEعيدا ًفرحEEEا ً متفEEEائ� ً . 6
  .ً◌ لaخرين  ا ً متفھمامعطاء ً متعاون

تجنEEEEب التEEEEوتر والشEEEEد والضEEEEغوط . 7
  .النفسية 

ا�نتبEEEاه دائمEEEا ً <ي تغييEEEر طEEEارئ . 8 
الطبيEEب  مھEEم فEEي جسEEمك وإستشEEارة 

لمعالجتEEEEEEEه قبEEEEEEEل تفاقمEEEEEEEه وتطEEEEEEEوره 
.

 

   
  

  أو الماء ا<سود  .. داء الزرق
   

وتسEEEEمى أيضEEEEا (  Glaucomaداء الEEEEزرق 
   )الكلوكوما أو الماء ا<سود أوالسعيقة

وھEEي علEEة تصEEيب العEEين يسEEببھا ضEEغط سEEائل 
ھEEدا الضEEغط  و . لمقلEEةالعEEين المتزايEEد داخEEل ا

المتزايEEد قEEد يEEؤدي إلEEى تلEEف العصEEب البصEEري 
والشبكية وقد يؤدي إلى فقدان البصEر لEو تEرك 

ويعتقEEEEد أن السEEEEبب يعEEEEود إلEEEEى . دون معالجEEEEة
وغالبEEا مEEا . إعاقEEة تصEEريف السEEائل مEEن المقلEEة

تحدث الحالة عند ا<طفال بسبب وضع شاد في 
النمEEو، لكEEن المEEرض عEEادة مEEا يظھEEر بعEEد سEEن 

  . مسين فحسبالخ

وقEEEEد يبEEEEدأ الEEEEزرق بEEEEألم شEEEEديد فEEEEي العEEEEين و 
اضEEEEEEطراب أو عEEEEEEدم وضEEEEEEوح فEEEEEEي الرؤيEEEEEEة 

أمEEEEا الEEEEزرق . مصEEEEحوبين بشEEEEعور بالغثيEEEEان 
المزمن فتحدث بشكل بطيء مع قليل مEن ا<لEم 
وتEEدھور متواصEEل فEEي الرؤيEEة؛ فھنالEEك نوبEEات 

مEع رؤيEة حلقEات " غشEاوة أمEام العينEين" من 
ر الضEوء تشبه حلقات قEوس قEزح حEول مصEاد

  . البعيدة

ويشEEكل التشEEخيص المبكEEر للعلEEة أھميEEة كبيEEرة 
بسEEبب مEEا يتشEEكل مEEن خطEEر علEEى الرؤيEEة فEEي 

ففEEي الواقEEع أن . الحEEا;ت المھملEEة دون ع�EEج
خطر الزرق ھEو أحEد ا<سEباب التEي تEدعو إلEى 
أن ينصEEح فيھEEا ا<شEEخاص بعEEد سEEن الخمسEEين 

وقEEد يجEEري . أن يفحصEEوا بصEEرھم كEEل سEEنتين
ط باسEEتعانة الطبيEEب المعEEالج تحديEEد شEEدة الضEEغ

  بأصابعه أو باستخدام جھEاز يEدعى التونEوميتر 
tonmeter )مقياس الضغط .(  

وفEEي الحEEا;ت المبكEEرة غالبEEا مEEا يكEEون الع�EEج 
وعند فشEل . باستخدام العقاقير المناسبة مؤثرا

الع�EEEEج بالعقEEEEاقير قEEEEد يكEEEEون بإمكEEEEان عمليEEEEة 
صEEEغرى أن تشEEEق قنEEEاة تسEEEاعد فEEEي لتصEEEريف 

وعنEEد تلEEف الشEEبكية والعصEEب . الزائEEدالسEEائل 
طبيEEة أو جراحيEEة   البصEEري قEEد تمنEEع معالجEEة

  .تدھور الحالة لكنھا ; تعالج الضرر الحاصل

  

 طبيبك
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  ..!شقندحيات رسمية

 ..!سوي زين وذب بالشط:  بغداد أمانة
 ..! جيب ليل واخذ عتابة:  دائرة التقاعد

 ..!أواعدك بالوعد واسكيك يا كمون:  التجارة وزارة
 حنطته تاكل شعيره الما يعرف تدابيره:  وزارة الدفاع

!.. 
 ..!وين الھرجة ببيت العرجة:  مجلس النواب

 البيت بيت أبونا والغرب يطردونا : Bمريكيةالقوات ا
!.. 

 ..!!الحمى ما تجي إI من الرجلين:  اBحزاب
 ..!حب واحجي واكره واحجي: الفضائيات 

ومنجلك  اسمك بالحصاد:  وزارة اBمن الوطني
 ..!!مكسور

بخيرھم ما يخيروني وبشرھم عموا :  دول الجوار
 ..!عليه

عين بعيد عن البعيد عن ال:  الخضراء المنطقة
 ..!القلب

بيه فرد  صار البيت Bم طيره وطارت:  المليشيات
 ..! طيره

 كشف راسه وخرعنا... جبنا اBكرع يونسنا :  امريكا
!.. 

حايط نصيص ياھو اليجي يطفر :  العراقية الحدود
 ..! عليه

 ..! حراميھا حاميھا: (......)  أحد الوزراء
ل ما رحتي مث.. تي تي تي تي :  وزارة الكھرباء

  ..! اجيتي
جذب المصفط أحسن من صدك :  المالية وزارة

 . المخربط
 ..! سلتنا جزنا من العنب ونريد:  وزارة النفط

 ..! انصاديت وانت النجر :ا%رھاب 
 ..! صاموت Iموط:  المؤتمر ا%س*مي

 !؟.. إلى متى يبقى البعير على التل:  الجامعة العربية
  ..! طلعت فرعون ردناك عون:  عمرو موسى

  : ومختصر مفيد 
   ..!وجرار الخيط.. صارت بيد شعيط ومعيط

   )مثل عراقي(
  
 

 استراحة النور

 مھند الليلي

  
وعش�قت .. عشقت دج�ى اللي�ل Bن�ه بل�ون عيني�كِ 

وعش�قت جم�ال .. ظلمة البح�ر Bن�ه بل�ون ش�عركِ 
وعش�قت الحي�اة Bنھ�ا .. الطبيعة Bنه يوحي إليكِ 

وعش��قت الم��اء Iن الدني��ة ح��ارة   ..جمعتن��ي ب��ك
وطافي������ة الكھرب������اء وان������ي راح ام������وت م������ن 

   ...!!العطش

 لحظة حب

 .. تغيب يوم مسموح

يEEEEEEEEEEEومين تEEEEEEEEEEEذوب 
  ..الروح

لEEو  (sorry) اكثEEر 
  ..!ذابح لو مذبوح

 

  ..أحلى الك*م

  ..Bحقاد مرتفعاً كن كالنخيل عن ا
  ..أطيب الثمر بالحجر يرمى فيعطي

sms 

 
 
  

 

..وخزة  

;يمكEEن للصEEفر علEEى الشEEمال 
ان يكون ذو قيمة في حساب 

ولكEEEEEن اصEEEEEEحاب .. ا;رقEEEEEام
الغEEEEرض الضEEEEيق يحEEEEاولون 

 كEEEEEEEEEل ا;رقEEEEEEEEEام  اسEEEEEEEEEتثمار
 لصEEEEEالحھم حتEEEEEى وان كEEEEEان

   ..!الصفر على الشمال
  )دنبوس( 

 

  
.. احتار ش�لون يبلغھ�ا.. صديقه راد يبلغ زوجته بالخبر.. يابه يكلك اكو فد واحد مات

ش�عندك م�ن : راحلھ�ا للبي�ت وكلھ�ا.. ففكر بطريقة حتى يخفف من اثر الصدمة عليھا
ق�ال ..!! هللا ين�تقم من�ه ويش�وفني بي�ه ي�وم: ؟؟ كال�ت..قم�ار زوج�ك ج�اي يلع�ب.. خبر
الص�ديق ..! الھ�ي رب�ي ياخ�ذ روح�ه: ؟ كال�ت..واضطر انه يخس�ر بي�تكم بالقم�ار: لھا

ي�اربي ھس�ه ي�دخلوه علي�ه : ؟؟ كال�ت..وطلع متزوج عل�يج وح�دة ثاني�ة.. I : قال لھا
   ..!!!وا المرحوميلله شباب فوت: الصديق قال وھو يلتفت خارج البيت..! جنازة

  ھھھھھھھھھه ھھھھھھھھھھھه ھھھھھھھھھھھھھھه

   
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شكو ماكو

  ..نكتة عراقية
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 نبضـــــــــــــــــــات

  

 أزمة المصطلحات
  

تطالعن����ا ك����ل ي����وم آIف النص����وص 
ة كان�ت أم نقدي�ة أم مقال�ة وم��ا ش�عري

 إلي���ه م���ن مختل���ف القوال���ب اBدبي���ة
ونح���ن نتلقفھ���ا ب���روح عطش���ى لك���ل 

 منھل عذب
ونف��اجئ بم��ا يق��ف ف��ي الحل��ق مح��دثا 
 Iترويھ����ا مي����اه  الني����ل و I غص����ة
امواه دجلة كما  ق�ال الش�اعر الكبي�ر 

 احمد شوقي
وھ���ذه الغص���ة س���ادتي الك���رام أزم���ة 
 المصطلحات فب�دل أن ينس�اب ال�نص
س���ھ* رقراق���ا يص���ل إل���ى ك���ل قل���ب 

 وعين
ن����راه يق����ف بعي����دا منع����زI يتس����ور 
بمصطلحاته الضخمة يتحدى كل م�ن 
تسول له نفسه من القراء المس�اكين 

 ‘أن يصل إليه ليفھمه 
  لماذا يا سادتي ؟

ھ��ل أص��بح مقي��اس الثقاف��ة ع��دد  م��ا  
تض���ع ف���ي ال���نص م���ن مص���طلحات 

‘ مستوردة دخيلة على لغتنا العربية 
 لى فھم المتلقي البسيط عسيرة ع

وھل إذا جردت نصك أو حديثك منھا 
I يق���ال ل���ك مثق���ف ل|س���ف س���ادتي 
ستتباعد الھوة بين المتلقي والكات�ب 

أن لغتن����ا , إذا اتخ����ذنا ھ����ذا المس����ار 
العربية فيھا م�ن المف�ردات م�ا يغن�ي 

 حاIت الوصف وبالرقة وأعمق أكثر
‘ العم��ق المطل��وب  أوالقس��وة  أو

ذا ونتخ��ذ م��ن ونح��ن نت��رك ك��ل ھ��
المص���طلحات الغربي���ة الت���ي م���ن 

تخ������دم حال������ة دون  أنالممك������ن 
  ,غيرھا

ونجعلھ������ا قاموس������نا ومنھجن������ا 
كم������ا ھ������و الح������ال لك������ل م������ا . 

  .يحدث في حياتنا 
  ودي لكم

 نلقاكم

يجھEEEEEل الكثيEEEEEرون أن فكتEEEEEور ھوجEEEEEو كEEEEEان غزيEEEEEر ا�نتEEEEEاج فEEEEEي مجEEEEEال الفنEEEEEون المرئيEEEEEة 
فقEEEEد قEEEEام برسEEEEم أكثEEEEر مEEEEن . بالقEEEEدر نفسEEEEه الEEEEذي كEEEEان عليEEEEه فEEEEي مجEEEEال ا�نتEEEEاج ا<دبEEEEي

  .أربعة آ;ف لوحة خ�ل الفترة التي عاشھا
مEEEEEEن أن تخطEEEEEEف لفنيEEEEEEة بعيEEEEEEًدا عEEEEEEن ا<ضEEEEEEواء خوفEEEEEEا مالEEEEEEه اوقEEEEEEد احEEEEEEتفظ ھوجEEEEEEو بأع

لكنEEEEEEEه كEEEEEEEان يشEEEEEEEارك العائلEEEEEEEة وا<صEEEEEEEحاب وھEEEEEEEج , ا<ضEEEEEEEواء مEEEEEEEن أعمالEEEEEEEه ا<دبيEEEEEEEة
  .أعماله

وكEEEEEان يسEEEEEتخدم كEEEEEل ا<سEEEEEاليب الممكنEEEEEة �ظھEEEEEار التEEEEEأثير المطلEEEEEوب مثEEEEEل طEEEEEي الEEEEEورق 
  .وسكب الحبر  أو التلطيخ بالفحم 

  
  1847ھذه اللوحة من نتاجه عام 

  مدينة المتداعيجسر ال: بعنوان 
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       §     
ة ـــــوقف  

  
  لو كان الدمع كافيا ليبقينا             لو إن القدر لم يفرق ليالينا
  لو بأيدينا مسكنا أمانينا            لما ارقنا دمٌع وI ادمي مآقينا

 

 

 رفيف الفارس


