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نعى احتاد كتـاب وأدباء اإلمارات الشـاعرة عوشة بـنت خليـفة السويـدي التي توفيت عن عـمر ناهز  98عاما واصفا رحـيلها بأنه ”خسارة عظـيمة للـثقافة واإلبداع
عروفة باسم ’فتاة العرب ‘إسهامات مـلموسة في تطـوير الشعـر النبطي عـبر لغة رشـيقة وعمـيقة ما جعل ).وقـال االحتاد في بيان (أسـهمت الشاعـرة ا اإلماراتي
ـويجعي في مديـنة الع عام  1920لكنهـا كانت تعيش في دبي وكـتبت في بداية إبداعها محـل اهتمام ومتـابعة من قطـاعات واسعة.والـشاعرة الراحلـة من مواليد ا
مشوارهـا باسم مسـتعـار (فتاة اخلـليج) إلى أن أرسل لهـا نائب رئـيس الدولة وحـاكم دبي الشيـخ محمـد بن راشد آل مكـتوم ديوان شـعر عام  1989تغيـر بعده لقـبها إلى
ديح والغزل والنقد االجتماعي وجارت كبار الشعراء مثل فتاة العرب إذ كتب في أولى صفحاته..وكتبت الشاعرة اإلماراتية في مختلف أغراض الشـعر ولها قصائد في ا
طرب بينهم جابر جـاسم وعلي بن روغة وميحد حمد.ونعاها الشيخ محمد بن زايد آل أحمد الكندي وعمير بن راشد آل عفيشه الهاجري كمـا تغنى بأشعارها عدد من ا
سـلحة في تغـريدة على تـويتر يوم اجلـمعة كـتب فيها ”فقدت اإلمارات قـامة أدبيـة شامخـة وعالمة فارقـة في الشعر نهيان ولي عـهد أبوظـبي ونائب القـائد األعلى للـقوات ا

النبطي ظلت قصائدها في الوطن والتاريخ والدين لعشرات السن تثري الذاكرة اإلماراتية حكمة وثقافة ومعرفة وإبداعا).
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ــهـنــيـة فــبـاسم  ا سـلــمـان االصــيل))
وتقـديـر الـكـفـاءات  اسـتدعـي ((سيف
ؤسسة الصحفية االصيل)) لترؤس ا
مولة من قبل االمريكان واإلعالمية  ا
 حتت قـنـاع   ((فــهـد اجلـاسـر)) وقـد
زرعت  بـــالـــعـــديـــد من اجلـــواســـيس
كالب الــصـــيــد من امـــثــال ((نــاظم ))
الذي كـان ع ((فهد))  عـلى  صحفي
ؤسسة  باإلضافة الى  الصحفيات ا
اجلـــمـــيـالت  مــوضـع تـــفــريـغ طـــاقــة
((احلــبــوب الــزرقــاء)) لــدى  ((فــهـد))
وأســـيــاده  مــثل ((ديـك ســتــيــوارت))
رجل اخملـــابـــرات االمــريـــكي  امـــثــال
((نور)) و ((ندى )) وغيرهن الكثير...
كذلك   سعى ((فهد اجلاسر)) وزمرته
ـــبـــدئـــيــة الـى  قـــتل روح الـــوفـــاء وا
وخــيـانــة قـيم الـصــداقـة  عــنـد بـعض
الـصـحـفـيـ   أمثـال ((عـلي)) صـديق
((ســــــيـف)) الــــــذي قـــــدم لـه  افــــــضل
اخلــدمـــات وانــتـــشــله مـن الــبـــطــالــة
والــبــؤس  والـــفــقــر  فــيــتــحــول الى
كاتب تقارير  تسيء الى صديقه علي
ــؤســســة ...  امل  ان يــتــرأس  هــو ا
فهذا جزء من تـخريب وجتريف القيم
ثقف واطن العراقي  ومنهم  ا لدى ا
 الــصــحــفي واألديب  ضــمن مــخــطط
واسع ومـبـرمـج  ومدروس  لـتـجـريف
الـقـيم  والـكـونـفــورمـيـا االجـتـمـاعـيـة
االيـجابيـة عند االنـسان الـعراقي لكي
حتــكـم قـــوى االحــتـالل واالســتـــغالل
قــبــضــتــهــا  عــلـى الــشــعب  وســرقــة
ثــــرواتـه وســــحق ســــيــــادته  عــــبــــر
الـتعـهـيـر  والـتجـيـيـر  وسـحق الذات

ستقلة .. احلرة ا
تمكن الروائي  أن يضع أمام القاريء
 األسـالـيب الـقـذرة  الـتي انـتـهـجـتـهـا
اخملــابـــرات االمــريـــكــيـــة  وذيــولـــهــا
لـتـسـقــيط  الـصـحـفي الـوطـني  احلـر
((سـيف)) والـذي كـان سـيـفـا   قـاطـعا
بتـر كل مؤامراتـهم وخططـهم  القذرة
  مترفـعا على منـاصبهم وإغراءاتهم
التي عجزت حتى ان تشتري  ضمائر
الــعـاهــرات   فـقـد تــمـكــنـوا من شـراء
اجسـادهن  ولكـنهم عـجزوا عن شراء
ضمائرهن ودفعهن  خليانة اوطانهن
فأثرن الهروب  بدال من األستمرار في
 مـهزلـة  الـتعـيـير والـتـجيـيـر والزيف
تمثلة بـشخصية ((فهد )) ومن على ا

شاكلته .
رفض وكــشف  ((االصــيل)) كــلل هـذه
األســالــيب وانـــتــصــر لــذاته  ولــعــبه
ووطـــنه  والـــتـــحق  بـــقـــوى حتـــريــر
ـــــوصل  مـن  ((داعش)) األجـــــرامي ا
وتــــعـــــرض  حملـــــاوالت األغـــــتـــــيــــال
وتــعــرضه  لإلصــابــة اثــنــاء مــعــركـة
الــتــحــريــر   لــيــحــتــفل بــاألخــيــر مع
الـعـراقـيـ وعـائـلة األصـيـل   ومنـهم
((سـيف)) بــعـد حتـقـيق الــنـصـر عـلى
ـــــوصل وغـــــيـــــرهـــــا ((داعش)) فـي ا
((حـيث اصبـحت ((السـيكـارة وقنـينة
اخلمـر اخطـر من الـطاعون ))ص464

في نظر الدواعش 
(( بـــ الـــتـــعــــجب واالعـــجـــاب بـــ
احلمـاسة ووجيب القـلب  رسم سعد
صورة جديدة تماما البن عمه سيف 
لم يـكن نـائـمـا لـيـسـوغ لـنـفـسه كـيف
رأى ســيــفــا يــلــوح بــالــنــصــر  وهـو

يحتضن كنز جده)) ص646.
ـوذج يـقـول ان الـصـحـفي الـعـراقي
ـثــقف الـعــراقي االصـيـل  كـمـا هي وا
ــــكن  ان كل عــــائـــــلــــة االصــــيـل  ال 
تـخـضع  لـقـوى االسـتـغالل والـفـسـاد
واإلفــسـاد  عـائــلـة اخـتـلـط  فـيـهـا دم
سيحي  وحافظت سلم وازيدي  وا ا
عـلـى ((كـنـز)) هم جـمـيــعـا لـيـبـقى في
مــحـفــوظـا فـي تـراب الــوطن  وضـمن
جـغـرافـيــته وبـ ايـدي اهـله ... فـهـو
ـوذج مصـغـر لالمـة الـعـراقـيـة  بكل
مـكـونـاتـهـا  تـمــثـثل فـيـهـا الـشـجـاعـة
والــوفــاء واألصـــالــة وحـب االنــســان
والــــوطن  وعــــدم  الــــرضـــوخ  ألرادة
ستبد رغم كل الظروف ستعمـر  وا ا
. فـــكــان  لــقب األصــيـل اســتــحــقــاقــا
وطـنــيـا  وأنـسـانـيـا   لـهـذا الـنـمـوذج

احلقيقي لألمة العراقية .
ثـــبــات أصـــالــة الـــعــراقـي رغم  قــوى
الــتــرهــيب  والــتــرغــيب والــتــجـهــيل

والتضليل :-
ــواطـن الـعــراقـي  وانــهـزام أصــالــة ا
أألرهـاب :- كما  اوضـحنـا سابـقا  ما
ــــثـــقف تـــعــــرض له  الـــصــــحـــفي وا
الـعــراقي   مــورست  اسـالــيب  اقـذر
ــواطن وأحــقـــر وأقــذر مــنــهـــا ضــد ا
الـعـراقي  ولـعـشـرات من الـسـن  من
قـــبـل احملـــتل  اخلـــارجي  و  احملـــتل
ـدعـوم  خـارجـيـا  من ((الـوطـني))  ا
جتـويع  وتـرهـيب وتضـلـيل وجتـهيل
مـــــبــــرمـج  ومــــخـــــطـط له   من قـــــبل
ــيـة ومـحـلـيـة مــؤسـسـات  كـبـرى  عـا
مــــتـــــخــــادمــــة  مـع  قــــوى االحــــتالل

الذي اخذ يـتخبط ثم سـرعان ما هدأ))
رص555-554.

ـوصليـ  احلقيقي وقد ظـهر جوهر ا
الـــرافض لــلــدواعـش  ودولــتــهم دولــة
اخلــرافــة  من خالل حتــدي الــدواعش
ـهيب  جلـثـمـان الـشـهـيد والـتـشـيـيع ا
بـارق  الذي عـجـز الدواعش  عن مـنعه
او حتجيمه  فالذوا  بـالهرب تالحقهم

وصلي االحرار ... لعنات ا
وقد كـان للروائي أشـارة واضحة  الى
عجز حملتل مهـما بلغت قوته  وقدراته
هام  التي التـقنية  عن الـقيام بـعض ا
اجنــزهــا  الــعـراقي  الــوطــني  بــقـدرة
وكفاءة كبيرة  كما حصل  في محاولة
تــهــريب  ((بــهــار))  وايــصــالــهــا  الى
اربـــيل  حـــيث فـــشـل االمــريـــكـــان  في
ـقاوم العراقي مهـمتهم  بـينمـا تمكن ا
((بـارق))  من  تـنـفـيـذ لك  فـابن الوطن
هــو االجـــدر  واالقــدر عــلى الــفــعل في

بلده ...
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((حيث يـوجد رجل وامـرأة مجتـمع
يــــــكـــــون الـــــلـه  حـــــاضــــــرا))جـــــوزيه
ساماراجو –موت ريكاردوس ص246
في ((الـسـاخـر الـعظـيـم )) نطـلع  عـلى
العديد من االسمـاء النسائية  (( نور 
جنـاة  اسـيـا  سـلـيـمه  نـدى  بـهـار 
وداد  كوثر  بنات الصائغ ))  حتمل
مــــخــــتــــلف الــــصــــفــــات  زوجــــة  وام
وعشـيقة ومسـبية  وصـحفية  ولـكننا
ــــرأة  كـــــان   شـــــبه نالحـظ ان دور  ا
سـلبـي ان لم نقـل سلـبـيـا  وغـيـر فاعل
فـي عـــمـــوم االحـــداث  بـل  عـــلى االعم
االغـلب  ضـحيـة  عنـف  بشـكل او اخر
 اشــد  واقـسى حـاالته  الـعـنف  الـذي
تـــــــــــعـــــــــــرضـت لـه  الـــــــــــنـــــــــــســــــــــاء
االيــزيـدات((بــهـار)) وغــيـرهـن من قـبل
الدواعش  وخصوصـا بعد استيالئهم
ــوصل  واطــرافـهــا وقــد  اهـتم عــلى ا
اتـعرضت االدب والـصـحافـة كثـيـرا  
له  الـــنــــســـاء االزيــــديـــات  مـن ســـبي
واغـتــصـاب وهـو امـر لـم يـكن  جـديـدا
فـي  الــتـــاريخ الـــعــربـي االسالمي  بل
رافق كل الـفـتــوحـات االسالمـيـة حـتى
في عصر اخللـفاء الراشدين  في ح
لم  يـــركــز عــلـى اجملــازر  والــتـــعــذيب
الــوحــشي الــذي مـورس ضــد الــرجـال
ــنــاســبــة فــان  اسم واالطــفــال   وبــا
((بـهـار))  كـان صـاحب حـظـوة كـبـيـرة
في  االدب الـــروائي  الــعـــراقي    فــان
هـنـاك روايـة  بـهـذا الـعـنـوان ((بـهار))
للروائي العراقي  عامر حميو  تتناول
 مـأسـاة سـبـيـة  ازيديـة  بـنـفس االسم

....
ولـكـن الـروائي  ((امــجـد تــوفـيق))  لم
يـغـفل  اشـكـال الـعـدوان االخـرى الـتي
ــرأة الــعــراقــيـة كــانت تــمــارس ضـد ا
عـمـومــا ومـنـهـا اســتـغاللـهــا جـنـسـيـا
واسـتـبـاحة جـسـدها من قـبل أصـحاب
ــال والــســلــطـــة  ســواء في اجلــانب ا
الــــــداعـــــشـي او فـي اجلـــــانـب االخـــــر
ــراة الـــعــجــوز الــعــربــيــة فــنــمــوذج ا
سلـمة  التي حلق شـعرها وتعرضت ا
أل من قــبل لــلــعـض واالهــانــة  امــام ا
وصل  احـد هذه التـنماذج  دواعش ا
ومـــاتــعــرضت له الـــصــحــفــيــة نــور و
زمـيـلـتـهـا  نـدى  واسـيـا  من  امـتـهـان
اجلــســد  حــد االبــتــذال من قــبل فــهــد
وذج  ا اجلاسر ومن قبل االمريكان  
ـرأة ـمــارس ضـد ا آخـر  من الــعـنف ا
في  ظل سـلـطـات  قـمـعـيـة اسـتـغاللـية
ومــجـتــمع غــيــر مـتــوازن تــمـسـخ فـيه
ذوات الــنــاس  وخــصـوصــا  الــنــسـاء
بـــاعــتـــبــارهـــا  اجلــنس االضـــعف في
اجملــتــمع ... نالحظ  مــدى  اســتــغالل
اخملـــابــرات االمـــريــكـــيــة  لـــلــفـــتــيــات
ـثـقــفـات في اجلـمــيالت الـعــراقـيــات ا
خدمة مصاحلـها  وايقاع  الرجال  من
مـسؤولـ او  شخـصيـات  اجتـماعـية
هـامـة فـي شـبـاكـهـن ومن ثم  ارتـبـاطه
بــاخملـــابــرات االمـــريـــكــيـــة وتـــنــفـــيــذ
مــخـطـطـاتـهــا   وهـذا مـا حـدث  لـنـدى
ونـور  الـذي اضطـرها  اخـيـرا  الهـجر

الى امريكا .
كــذلك يـبــدو لــنـا ان الــروائي  يـرى ان
نع مـن متـعة  اجلـسد لـيس هـناك مـا
حيـنمـا تـتوفـر القـنـاعة بـ الطـرف 
بل عـلـى الرجـل ان ال يـرد  طلـب جـسد
انثـى  ألي سبب كـان ((ان الله ال يـغفر
ـن يــــتـــــخـــــلى عـن دعـــــوة أمــــرأة)) ر
ص453.  طبعا هذه فتوى جريئة  في
 أحـقـيـة مــتـعـة اجلـســد ألنـهـا حـاجـة
انـسـانيـة عـاطـفـية  البـد من اشـبـاعـها
ـرأة  سـتـجـد الف ثـغـرة وثـغرة وان  ا
لـتــشـبع رغــبـتــهـا ان مـورسـت ضـدهـا
ـوانـع والـكــوابح الــتي تــتــبــخـر وال ا
تـصمـد  سـواء عنـد الرجـال او النـساء
حينـما تتاح  لـهما الفـرصة  بعيدا عن
ــنـــابــر وصــراخ احلـــنــاجــر مـــواعظ ا
بــالـعــفـة والــفــضـيــلـة  والــشـرف  ...ال

واالسـتـغالل  عـلى االقـل منـذ االحـتالل
العثـماني  التركي  لـقرون من الزمان 
واالحـتالل االنـكـلـيزي  ومـن ثم احلكم
ـلكي  الـتابع   لـلمـستـعمـر  وشركات ا
ألـــبــتــرول ومن ثم  خـــنق حــلم الــرابع
عشر من تموز  بالـتعاون ب الرجعية
احملـلــيـة واخملـابـرات االمــريـكـيـة  وقـد
اســـتـــمـــر نـــزيـف الـــدم الـــعـــراقي  في
الـــعــــهـــود الـالحـــقـــة  وأخــــرهـــا  زمن
ـنــهــار  وحــكم ((الـدم الــديـكــتــاتــور  ا
قراطـيـة )) احلـاليـة...يـكـاد كل مـنصف
ـــواطن يــــقـــول  ان مــــا تـــعـــرض لـه  ا
الـــعــــراقي مـن الـــقــــهـــر والــــتــــجـــويع
والــتــرويـع  لم يــتــعــرض له أي شــعب
آخـر ال مـن حـيث الــزمن  وال مـن حـيث
األســالـيب  رغـم ذلك  لم تـتــمــكن هـذه
ـــاكـــيــنـــة  الـــعــمـالقــة الـــقـــاهــرة  ان ا
تــســـتــأصل  قـــيم  احلب والـــتــضــامن
والـتكـافل  والـوحدة بـ افراد الـشعب
ـخــتـلف قـومـيـاته  وأديـانه الـعـراقي 
وطــوائـــفه  وحــتـى طــبــقـــاته في وقت

الشدة ....
سـلـيـمـان االزيـدي  يـتحـول الـى مسـلم
ــضــطــهـد ويـتــضــامن مع  االثــوري  ا
طـرود  ظلما  وليبقى ومع اليهودي ا
 محتفظا  بودائعهم  في أشد الظروف
عـوزا  وإرهـابـا  وخوفـا   وكـمـا كانت
ــسـلــمــة في حــضن الــزوج  ســلــمـان ا
األيـزيـدي االصل   عـادت بهـار لـتـكون
ـــســـلم  الــذي في حـــضن  ((ســـعــد)) ا
كان له فـضل حمايتـها وتخلـيصها من
قـهـر االرهـاب  واالغـتـصـاب  مـضـحـيـا
بحـياته  وحـياة اسـرته  لم يكن   لقب
((االصــيل)) إال اســتــحـقــاقــا  لــســلـوك
انساني ال يـعرف التـفريق على اساس
ديـــني او عــرقي  ووطـــني  لم يــعــرف
اخلــضـوع  لـقــوى الـقـهـر   مــهـمـا كـان

اسمه او دوافعه ...
لقد كان  الروائي   غـاية في االنسانية
ـا تعرض له واإلنصـاف  وهو  يوثق  
االحـــبــة االخـــوة  االثـــوريـــ  جملــزرة
وحــشـيـة  ألنـهم طـالـبــوا بـاسـتـقاللـهم
او بنوع من احلـكم  الذاتي  لقـوميتهم
عام  ))1933بـدأ الـهـجـوم عـلى الـقرى
االثــوريــة من قـــبل الــعــشــائــر ورجــال
الـشــرطـة مـن الـقــوة الـســيــارة  وقـتل
ــئــات من االثــوريــ  نــهـبـت قـراهم ا

تلكاتهم...))ر ص44. و
ف ســـلــــيــــمــــان  وأوالده (( ابـــراهــــيم
وشـهـاب )) وأحـفــاده (( جالل  وسـعـد
ـقاوم الـشـهـيد واحـمد ومـحـمـد ))  وا
الــبـــطل  ((بــارق)) و الـــشــيـخ ((هــاني
االعـمى)) وولـده  والـتـاجـر اسمـاعـيل
اذج  ألقمار من ـا  هي   وعائلته  ا
 االنـسـانــيـة والـوطــنـيـة  تـنــيـر سـمـاء
وفـــضـــاء وارض  بـالد الـــرافـــدين رغم
ديـاجـيـر الـظالم  وأحـابـيل قـوى الـشر
ا اثـبت وال زال يـثـبت  لكل والـقـهـر  
من يـســول لــنـفــسه  قــهـر الــعـراقي او
اذالله او مــسـخ  شــخـــصــيـــته    بــأنه
الزال  عـصـيـا عـلى  الـتـرويض لـيـكون
مطـية  لـلقـوى االستـعمـارية والـعرقـية
والطائفية  وان باع االسد  فان الروح
تبقى  حاملة للسمو وللحب   والثورة
 ضـــد الــقــبح  والـــظــلم . فـــعال حــكــام
اخلـــــــضــــــراء ومـن  يــــــســــــنـــــــدهم ان
يــســتـوعــبــوا الــدرس ويـتــعــلــمـوا من
ـكن ان الـتــاريخ  فـالــذهب  الـنــقي ال 
يـتــحـول  الى نـحـاس مــهـمـا طـال زمن
غــمـره  بــالـعــفن  والـقــذارة  واألوحـال
فــســرعــان مــايــعــود  المــعــا  مــشــرقــا
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فــعــلـى كل  االصــوات  الــنــشــاز  الـذي
يـلــقي بـالــلـوم عــلى الــشـعب الــعـراقي
وتــصـــفه  بــاالزدواجـــيــة  والـــذيــلـــيــة
والتبعيـة  ان تخرس  فعود اخليزران
 قــد  يـنــحـنـي امـام الــريــاح الـصــفـراء
ولكنه ال ينكسر وسيبقى يحمل   صفة
ـبــرح  عــلى ظــهـور الــطــغـاة الــلـسـع ا

والقتلة ...
قـالة  تشـهد ميادين  وأنا اكـتب هذه ا
الـــكـــفـــاح من اجل  احلـــريـــة والـــرفــاه
فـــوران شـــبـــاب  وشـــيب  وصـــبـــيـــان
ونساء العراق  في ثورة عامرة  قدموا
فيها قراب الـفداء   لطرد  قوى القبح
واجلهل والـطائفيـة والعرقيـة والفساد
 تــذكـرنــا  بــانـتــفـاضــات شــعـبــنـا في
الــــثالثــــيــــنــــات واالربـــعــــيــــنــــيــــنـــات
واخلــمـســيــنــات  ضـد قــوى الــتــخـلف
والــرجــعــيــة واالســتــعــمــار وتــذكــرنــا
بـانــتـفـاضـة شــعـبـنـا  في  اذار  1990
ضـد الـديـكـتـاتـوريـة  ضـمـائـر الـطـغاة
تـموت  ولـكن ضمـائر االحـرار   حية ال

تموت .
يـقف  ((بارق )) بـكل عنـفوان  الـشباب
ــقــاومـة لــيــهـتـف بـحــيـاة والــثـورة وا
ــوت لـلـدواعش (( حــيـنـهـا ـوصل وا ا
بــادر احـــد الــدواعـش وافــرغ  مـــخــزن
بندقيته االوتامـاتيكية  في جسم بارق

الـعـفـري)) ومـحـاوالته  أل بـتـزاز اوال
االصـيل  لـعـلـمه  بـهـروب  ((بـهار)) 
والتلويح يتـهديهم  كونهم من قاموا
بـإخفائـها  وتهـريبهـا للحـصول على
ـال  لم يرتـدع االبتـهديـده  بأخـبار ا
اجملــرم الـداعــشي  ((ابــو حـفــصـة ))
الذي كانت ((بهار)) اسيرته  قبل  أن

يؤيها ((سعد األصيل)).
هـــذا مــا يــؤيـــد رأي ((ســيف)) حــول
التحوالت اخلطـيرة التي تعرض لها

اجملتمع العراقي 
(( ان تـصــدعـا من نـوع غــيـر مـألـوف
اصاب اجملتمع  فغير مفاهيم وقيما
 وأخالقيات كانت صامدة على مدى

قرون ))  ر ص271.
 وكــيف أصـبح ((سـامي)) ابن اشـهـر
ــــــوصل  احــــــد قــــــادة قــــــوادة فـي ا
((داعش))  ومتـحكـما  برقـاب وحياة
ـدينـة بأيدي اهـلهـا (( ح سـقطت ا
الـدواعش كان سـامي من األشـخاص
الذين أُطلق سراحهم  فأطلق العنان
حلـنـجـرتـه بـالـهـتـاف لـهم ثم انـتـمى
الـيـهم  لـبس الـزي األفـغـاني وأطـال
حلـــيــــته وأصــــبح دلــــيال لأليــــقـــاع
بــخـصـومه )) ص ?503ولـكن  جالل
اســـتــــطـــاع ان يــــوظـــفـه بـــإيــــصـــال
ـــشـــروبــات والـــســـجــائـــر الى أبي ا
تصعلك . وقد  نفذ هاشم  اجملنون ا
ـطــلـوب  واألكـثــر من هـذا   جـالس ا

((أبوهشام))  وتبادال االنخاب
(( جــــــــــــلـس مـع ابـي هـــــــــــاشـم وإذا
يـحتـسيـان اخلمـر  ولم تبق شـتيـمة
في الـعـالم لم يسـتخـدمـها ابـو هاشم
لــكل من يــتــجــرأ عـلـى مــنع الــدخـان

واخلمر )) 505.
فــلإلنــسـان حــد  في حتــمل  اإلهــانـة
واإلذالل  وسلب ومـسخ الشخـصية 
ان هو جتـاوز هذا احلد ولم يـنتفض
لذاتـه ولكـرامـته سـيـتـأقلـم ان لم نقل
ســيــأنس هــذا احلـــال ويــدمن عــلــيه

وكما قال  أدغار الن بو :-
((اعـلــمــوا ان هـنــاك حـدا لــلــعـار في
ـكن ــســحــوق ال  ــســتــضـعف وا ا
لـــهـــذا االنـــســــان ان يـــتـــجـــاوزه أن
يـحــتـمل فـوقـه حـدا سـيــتـقــبل بـعـده
العـار نفسه كـمتعـة ذاتية هـائلة ...))
ادغـار الن بـو -سـلـسـلـة اعالم الـفـكر
–جان روسلو –ترجمة وتقد كميل

قيصر داغرط2
كــمــا يــلــقي الــضــوء  عــلى  ان احلل
ـكن ان يـحل الـعـسـكـري وحـده   ال 
مـشـكـلـة االرهـاب الـداعـشي او غـيـره
من مـنـظــمـات األرهـاب واالنـحـراف 
بل البـــد أن تـــرافـــقــــهـــا فـــعـــالـــيـــات
ونشاطات اقـتصادية  كتـوفير العمل
وثـقـافيـة لـغـسل األدمـغـة الـطـرية من
درن الـعنف  ومـسبـباته  وخـصوصا
الــديـنــيــة مـنــهـا  وتــوفــيـر  الــسـكن
الكر  وضـمان حريـة الفرد  لكي  ال

يكون فريسة للتطرف واإلرهاب .
كـــمـــا أنه يـــواجه  أقــذع الـــعـــبــارات
وأحقر األوصـاف للحرب مـهما كانت
ـسخ كل  تـوصـيف أنـساني حـيث  
(( فـي احلــرب يـــصـــبح احلـــديث عن
بـطــوالت  ومـآثـر اشـبه بــالـبـحث عن
ـــواخــيـــر  فــاحلــرب عــذراوات في ا
خــديــعــة كــبــرى انــتــجــهــا االنــسـان
لتسويغ فشله في حل مشاكله  وهي
عـجـز صريح مـهمـا بـرع السـاسة في
ــسخ لــهـا)) فــنــون جتــمـيل الــوجه ا

رص502.
كــمـــا ان الــروائي  لـم يــغـــفل  كــشف
زيـف  واحـــــة االمــــــان والـــــسـالم في
الـعــالم الــغـربي كــمــا يـظــهـر االعالم
ذلك  وذلـك عــبــر  تــعــرض ((ســيف))
لـلـضرب والـتـسلـيب من قـبل عصـابة
اجـــرامــيـــة من الـــســـراق  في شــارع
الشـانـزالـيه في فرنـسـا عـندمـا سـافر
الى هـنـاك  لـزيـارة   ولـقـاء عـشـيـقـته
((لــيـــلى)).فــالــروايـــة قــصــة احــتالل
وصل  العزيزة من وحترير  مديـنة ا
 داعش   ومـا كان علـيه النـاس  قبل
واثناء االسر الـداعشي للموصل وما
بــعـده ...رغم  ضــخـامــة وكـبــر حـجم
الرواية إال  ان الروائي تمكن من شد
القاريء الى احداثها دون ملل  حتى
الـنـهـايـة  دون ان تفـلت  مـنه  خـيوط
الــسـرد  او يــتـيـه في كـثــرة االحـداث
واألمــاكـن  والــشــخـصــيــات   كــانت
الــعـبــارة رشــيـقــة والـكــلـمــة مـعــبـرة
بـــشـــكـل جـــيــد  عـن مـــضـــمـــونـــهــا 
والــصــورة مـبــتــهــجــة بــخــطــوطــهـا
ومالمــحــهــا وألــوانــهــا  ف((امــجــد
لك جتـربة كبيرة توفيق))  روائي  
فـي   مــــــجــــــال الــــــســــــرد الــــــروائي
والقصصي  وله العديد من اجملاميع

ميزة . القصصية والروايات  ا
{ عـــــشت ألروي- غــــابــــريـل غــــارســــيــــا
مـاركــيــز-تـرجــمــة صـالح عــلــمـاني  –دار

دى 2005. ا

ــــكن  أن حتــــد مــــنـــهــــا  أال حــــريـــة
أالخـتــيـار الــعـاطــفي لــلـمــرأة والـرجل
وهذا مـا تفتـقده مـجتـمعـاتنـا العـربية
واإلسالمية خصوصا  وفي أغلب دول
الـعالم عـموما  نـتيـجة لفـقدان الـعدالة
ــســـاواة  والــهـــيــمـــنــة الـــذكــوريــة وا
ـال والــدين  عـلـى مـقـدرات وسـطــوة ا

االنسان .
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تـمـكن الـروائـي الـفـطن  من اسـتـخـدام
حـبـكـة  سـرديـة فـاعـلـة في الـتـنقـل ب

اضـي واحلاضـر  والـربط بـيـنـهـما  ا
وتـــتــــبع اجلــــذر  من قــــبل  امــــتـــداده
احلــــــيــــــاتي  فـي احلــــــاضـــــر عــــــبـــــر
اســــتــــحـــضــــار  مــــخـــطــــوطــــة اجلـــد
((سليمـان))  ضمن  بعض احملفوظات
 في  مخـزن  البيت الكـبير للـعائلة في
ـوصل  الـذي اخـتفت فـيه  األيـزيـدية ا
الـهـاربـة من داعش ((بـهـار)) وسـلـمـته
حلفيده ((سـعد شهاب االصيل )) هذا
 األصـيل  السـعد الـرابط ب احلـاضر
ـاضي وكـاشـفا ـاضي مـنـقـبا  في ا وا
اسراره  وحـل الغـازه ورموزه ودالالته
 وفك شفرة ارقامه   ليربطه باحلاضر
ــســتـــقــبل والــســـعي لــلـــمــضي الـى ا
السـعـيد  لألنـسـان بارتـبـاط  ((السـعد
األصيل)) بـال((بهار ))  ربـيع  اجلمال
احملــرر من االســـر بــغـض الــنـــظــر عن
الـدين والـقومـية واجلـنس والـطائـفة 
ثـقف وقـد أنـتـصـر لـها  ال((سـيـف)) ا
األصـــيل  عـــاشق احلـــيـــاة  وقــاوم كل
وسـائل الـتـرهــيب والـتـرغـيب من قـبل
قوى الداخل واخلارج   ليرفع  اصابع
الـنــصـر وهـو  يـشـهـد اسـتـخـراج كـنـز
ـعــبــر عن  تالحم كل اجلــد االصـيـل  ا
فـــئـــات وشـــرائح الــــشـــعب الـــعـــراقي
بــــقــــومــــيـــاتـه   وأديـــانـه  وطـــوائــــفه
وطـبـقـاته  احلرة الـوطـنيـة (( مـسيح 
يــهــود  مـســلــمـ  عــرب   اكـراد ))
فـكـان  الـروائي  مـوفـقا جـدا  فـي  شد
الـــقــاريء في الـــتــنـــقل  الـــرشــيق  مع
شخصيات الرواية  من عصر الى اخر
 ومن زمن الـى اخـر لــتــكــون الــصـورة
بـــأوضح  حـــالـــة  مـــفـــســـرة  احلــدث
اضي  وكـوليد ا كـان في ا احلاضـر 
طـبـيـعي له   فـالـيـوم أبن األمس  كـما

سيكون الغد ابن اليوم ...
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تـبـدو األحـداث  عـبر الـروايـة في غـاية
الـــواقــعــيـــة  لــســلـــوكــيــات مـــخــتــلف
الـــــشـــــخــــصـــــيــــات  ومـــــشــــاعـــــرهــــا
ـسـتـتـرة وسـلـوكـيــاتـهـا  الـظـاهــرة وا
دون أن يـــــفـــــرض عـــــلـــــيـــــهـــــا أرادته
وأيــدولــوجــته  ويـــنــتــصــر لــلــجــمــال

والوطن 
نـعم أنـهـا روايـة احـداث  وأفـكار  دون
شعارات   ودون  تـقريرية صـحفية أو
مـباشـرة ف التـرويج لفـكرة مـحددة أو
مــحــاصـرة الــقـاريء  ضــمن  أسـيــجـة

وأقفاص  توجه محدد .
أمـتـدح الـشـيـوعـيـ عـبـر  اتـهـام أحـد
الــشــخـصــيــات الــوطــنــيــة  األصــيــلـة
بــاالنـتـمــاء الـيـهم  فــضح األرهـابـيـ
ــارسـاتـهم عــبـر  عــرض  افـعــالـهم و
الــوحـشــيـة  ضــد  الـنــاس  ومـصـادرة
حــريـاتـهم  كــمـا في  عـمـلــيـة قـطع  يـد
الصبـي الصغيـر بتهمة الـسرقة بدافع
اجلــــــوع   أو  إعــــــدام  عــــــشــــــرة من
الــشــبـاب بــدعـوى  تــزويــدهم اجلـيش
ــعــلــومـــات عن داعش واإلرهــابي بـــا
جـامع أصـابع  ضــحـايـاه  في حـقـيـبـة
خاصة  إلثبات قيامه بالقتل  ألمرائه 
ومـا ســبق  وان ذكـرنــاه حـول  حالقـة
شعر أالمرأة العجوز ...الخ. كما  أزال
الـلـبس عن بـعض الـشـخـصـيـات الـتي
تزيت مضطرة   وتقنعت بقناع داعش
 من اجل القـدرة على التـحرك  والفعل
ـنـاهض لهم  ولـيس حـبا   لـهم  كـما ا
هــــو حــــال  ابـن  الــــشــــيـخ ((هــــاني))
تجـلبب بجلباب الدواعش لتحي وا ا
 وابن أخت  ((ابــوهــاشم))اجملــنـون .
لم يـغفل  الـكاتب  بـعض الشـخصـيات
الـطــريـفــة  الــتي تـعــيش عــلى هـامش
احلـيـاة  مـثل اجملـنـون الـسـكـيـر ((ابـو
ــتــمـرد عــلى كـل   ضـوابط هــاشم )) ا
داعش وتـــعــــلــــيـــمــــاته  االجـــرامــــيـــة
ـوذج غـيــر مـقـنع  الى االرهـابــيـة  و
ـمسـوخة مـاوصـلت اليه الـشخـصـية ا
في  اجملـتمع الـعـراقي  حيث  يـخاطب
دينة ال االصيل  ب (( أيها اجلبناء ا
تموت وأنتم جتـمعون أألموال أذهبوا
واســـألـــوا أُمـــكـم عن أبـــيـــكم يـــاأوالد

الزنا))ر ص 497. 
ولـكـنه سيـنـقلب  ب  360درجـة تمـاما
حــيــنــمـا يــؤمن له  ((أوالد الــزنــا)) مـا
يـحتـاجه من سـكـائـر وخمـر   يـصـفهم
قائال (( أنتم أشـرف خلق الله في هذه

دينة )) 498ر ص. ا
حــقــارة ونــذالــة  الـــداعــشي (( حــسن

((احلــيـاة لـيــست مـا يـعــيـشه احـدنـا
ا هي ما يتـذكره  وكيف يتذكره وإ

ليرويه)) غابريل غارسيا ماركيز×
عــنــوان الــروايــة يــحــيل  الى  فــاعل
ـــثل دور  مـــراقـب  عــام  لـألحــداث
ومـجــريــاتـهــا وحتـوالتــهــا  لألفـراد
وحتــوالتــهم  من حــال الى حـال  كل
يـظن او يـعـتقـد  بـان وضعه سـيـكون
بــاقــيـا  عــلى مـا هــو عـلــيه /وسـوف
يكون  عصيا علـى التغيير والتبدل 
فالبؤس دائم  والغنى  والثراء دائم
 الــســـلــطــة واحلــكم  واجلــاه دائم 
ـــعـــتـــقـــد  دائـم  الـــعــزة الـــفـــكـــر وا
والكـرامـة  دائـمـة  الدونـيـة  دائـمة 

القبح دائم  واجلمال دائم ...
ـــراقب  شـــاهـــدا  عـــلى يـــقف هـــذا ا
الــتـحــوالت  بــاعــتـبــارهــا هي حــالـة
ـتغير  وكأننا الثبات  فال ثابت إال ا
نـراه يـضـحك  ملء شـدقـيه هزءا  في
من يــعــتــقــد بــالــثــوابت  مــبـعــدا كل
احـتـمـاالت الـتـغـيـيـر والـتـحـول  انه
ـــشـــاهــد الـــزمن  هـــذا الـــشـــاهـــد وا
ـطــلع  عــلى  الـتــحـوالت ــوثق وا وا
رفــــيق الــــتـــغــــيــــيـــر الــــدائم  وعـــدم

الثبات...
((الــســخـــريــة بـــلــسم ضـــد تــابــوات
كـانة الـسـياسـة والـدين واجلنـس وا
االجتـمـاعيـة والـصفـة الـوظيـفـية  او
احلــزبــيـة  أو ايــة صـفــات يـتــصـور
اصحابها انها تمنحهم حصانة ما))

رص266.
والــســخـريــة هي امــكــانـيــة تــســفـيه
ومـقاومة  انـسانـية  حلالـة او سلوك
او ظـــروف قـــاهـــرة يـــصـــعب عـــلـــيه
مـــقـــاومــتـــهـــا  او ردهـــا  هي سالح
فـعــال لـلـنــيل من الــفـاعل  ومــقـاومـة
ــفـعـول به  ذكــيـة  فـطــنـة من قـبل  ا
تـتــخـذ مــخـتــلف الــطـرق والــوسـائل
واألســالــيـب  تـعــتــمــد عــلـى  ثــقــافـة
وجتربـة وحـنكـة الـساخـر  غـالبـا ما
تتسم بالـتلقائية والـعفوية  ومظاهر
الـــســذاجـــة  كـــسالح لـــلـــتــهـــرب من
الـعــقـوبـة  وجتـنـب االذى  وتـتـغـلف
بـغالف  احلكـمة  والـدهاء  والـتورية
كن الساخر من في وقت وظرف  ال 
ـبـاشـر الـصـريح  وعـدم تـوفر  الرد ا
ـقـاومـة  وردة الـفـعل مـسـتــلـزمـات  ا
ـبـاشـرة  هـذا اجلـادة  الـواضـحـة  ا
االسـلـوب  هـو اكثـر االسـالـيب  الذي
ـا يــخـافـه  ويـتــحــاشــاه  الــفــاعل  
يجعله  يحـسب الف حساب للساخر
... هـكـذا مـثال كـان  ((الـبـهـلـول)) في
الــتــراث الـــعــربي االسـالمي وغــيــره
الــــكــــثــــيــــر في مــــخــــتــــلـف االزمـــان

والعصور...
امــــا  من هـــــو الــــســــاخــــر

الـعـظيم  فـهو ((الـزمن ))  هـذا التـيار
ــراقب الــذي ال اجلــارف الــزاحف  وا
ـل والـــشـــاهـــد الـــذي ال يــــغـــفل عن
تسجيل كل  واردة وشاردة في  حياة
 الـبـشـر خصـوصـا  وهـو مـالك احلق
ـا يـرى  ويـشـاهد الـكـامل  لـيسـخـر 
من افـعال  الـبـشـر  ووثـوقـيتـهم   في

الالتغيير
((من حق الساخـر العظيم أن يواصل
ســــخـــــريــــتـه وهــــو يــــرى ويـــــســــمع
احملاوالت اخلائبـة حلصر احلياة في
تـعـريـف  من حـقه أن يـســتـلـقي عـلى
قفاه من الضحك وهو يشاهد أن ثمة
مـن يـحــمل دلــوا  يــتــصــور انه قـادر

على سجن ماء نهر)) رص613.
يـشتـرك الروائي ((امـجد تـوفيق)) مع
الزمن  يرافـقه وهو يشهـد  التحوالت
ـدن الــعـراقــيــة لــلـحــكــام واألفــراد وا
والــعـــقــائــد  في روايـــته  لــشــهــادات
حتـول الـديكـتـاتور السـاخـر الـعظـيم 
الــعـظــيم  الى فـأر صــغـيــر في حـفـرة
حقيرة  الذي  كـان يتصور نفسه  انه
مـــــــلـك اجلـــــــهـــــــات االربـع  حتـــــــول
((ســـلـــيــمـــان)) االزيـــدي الى  مـــســلم
ــــــصــــــلـي فـي الــــــصـف االول  الى ا
الــوطـني الى عــمـيل  وخـادم سـارق  
للـمستعـمر الفقـير الى ثري  العـفيفة

الى  عاهرة ....الخ .
راقب فـهو بـذلك رصد احلـياة بـع ا
والـروائي الـفــطن احلـسـاس  مـدركـا
ان نـــــهــــر احلـــــيــــاة دائـم اجلــــريــــان
والـــتـــغــيـــيـــر  اذا  ســكـن  او تــوقف
اصابه الركود والعفن  فالحياه له إال
ــرئــيـة بــاحلـركــة الــدائـمــة احلــركـة ا

ستترة . واحلركة الداخلية ا
UN½ôu%Ë UNF «Ë  W U×B «

الــصـــحــافــة  الـــنــزيــهـــة  والــواعــيــة
ـمثلـة بالصـحفي الـصادق الواعي وا
ـنـحـاز اخملــلص لـشـعــبه ولـوطـنـه  ا
لــقــضـيــة احلب واجلـمــال  والـعــدالـة
ـصبـاح الوهاج قـراطيـة  هو ا والـد
الـذي ينيـر الطـريق  للجـماهـير  التي
تـفـتش عن احلقـيقـة  وتـتلـمس طريق
احلـــــريـــــة  واخلـالص من الـــــقـــــهـــــر
واالســـتـــغـالل  لـــذلك فـــالــــصـــحـــفي
والصـحافـة  ال تغيب عن عـيون  قوى
الـظـالم والتـخـلف والـقـمع واالحـتالل
ـا يــجـعـلــهـا   تـسـلك واالســتـغالل  
اســـالــــيب  الـــتـــرغـــيـب والـــتـــرهـــيب
لالســتـيالء  عـلى عـقــول الـصـحـفـيـ
ـؤســســات الـصــحــفــيـة حتت وضـم ا
هــيـمــنــتــهـا  لــتــكــون وسـيــلــتــهـا في
التضليل والتجهيل  وتأبيد هيمنتها

على ثروات ومقدرات الشعوب ...
ثل هذا وذجـا   يـقدم لـنا الـروائي  
السلوك عـبر مؤسسة
 الــــعــــمــــيـل ((فــــهــــد
اجلـــــــاســــــــر)) زيـــــــر
الــنــســاء  والـقــابض
عــلى  مــال الـعــمــالـة
وذراع  االمــــريــــكـــان
وشـــــركـــــائـــــهـم  في
جتــنـيــد صــحـفــيـات
وصــحــفي  الــعــراق
خلــدمــة اجــنــداتــهم
وتــنــفـيــذ خــطــطـهم
فـي الـــــبـالد  نـــــعم
هـــــــذا احلـــــــيــــــوان
ـفــتـرس اجلــاسـر ا
على  استقالل بلده
وكرامة أبناء وطنه
 وقــــــــــــــــــــد وضــع
االمــريـــكــان  حتت
تـــــــــصــــــــــرفه  رزم
الـــدوالرات  ورهط
من الـــــعـــــاهــــرات
اجلــــــــــــمـــــــــــيـالت
كـــــــمـــــــصـــــــيــــــدة
السـتـدراج وشراء
ضمائـر  اصحاب
االقالم  الرصـينة
واحلـــــــــــــــــــــــــــــرة
وأصـــــــــــحــــــــــاب
الـــــكـــــفــــاءات في
ؤسسات ادارة ا
الـــصـــحـــفـــيـــة 
وهــذا  مـــا اريــد
له ان يـحـدث مع
((سيف ابـراهيم

الساخر العظيم للروائي أمجد توفيق
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