
Al-Iraqia Australian - Cultural and artistic 
 تأسََّستْ 

  05في 
 إكـتوبـر 
2005 
 سیدني

 رئیس التحریر : د. موفق ساوا  /  نائب الرئیس : ھیفاء متي

 لى جمیع أنحاء العالم إ تصدر یوم األربعاء في أسترالیة / سیدني  وتوزع

 Wednesday, 03 Mar  2021   Issue No. 788  
E:aliraqianewspaper@gmail.com  Mob: 0431 363 060 - 0423 030 

Established 
05 

October 
2005 

Sydney 

Dr. MUWAFAQ SAWA 
Editor in Chief 



02 



03 
Wednesday 

AL- iraqia No.788 • 03 Mar 21 •Year 16 

 تقدیم : زكي فرحان/ سیدني    

    دار  
       ا  ا 

م��ق��ت��ط��ف��ات م��ن ك��ت��اب��ات االس��ت��اذ رئ��ی��س 
المھندسین ھشام ال�م�دف�ع�ي ب�ع�د أش�ھ�ر م�ن 

واس�ت�ق�رار ال�زع�ی�م  1958ت�م�وز  14ثورة 
وحكومتھ في الحكم، وعندم�ا ك�ن�ت م�ن�ش�غ�ال 
بأعمالي الھندسیة ف�ي مص�ل�ح�ة ال�م�ص�ای�ف 
والسیاحة، ط�ل�ب ال�م�دی�ر ال�ع�ام ل�ل�م�ص�ای�ف 

(رشید مطلك) مني وأخي قحطان،   والسیاحة
المھندس المعماري المعروف، أن نرافقھ في 
 زیارة الى بی�ت ال�زع�ی�م ع�ب�د ال�ك�ری�م ق�اس�م

الواقع في منطقة (بستان الخس) ال�ب�ت�اوی�ی�ن 
من بغداد، للتعرف على واقع ال�ب�ی�ت ووض�ع 
التصامیم إلصالحھ وت�ح�دی�ث�ھ ل�ی�ك�ون س�ك�ن 

 خاص مریح للزعیم. 
ك�ان ص�اح�ب م�ط�ع�م ش�ری�ف   صالح المط�ل�ك

وحداد الواقع في مقدمة جسر (الملك ف�ی�ص�ل 
 .جانب الرصافة الثاني) من

البیت یقع على ارض سكنیة بمساحة حوال�ي 
م�ت�ر، وھ�و م�ن ب�ی�وت أم�الك ال�ی�ھ�ود  600

امتار  4"المجمدة".  بناء الدار یقع على بعد 
من السیاج األمامي وم�ح�اط ب�م�س�اح�ة غ�ی�ر 
مشیدة بعرض مماثل یتخللھا أشجار مرتف�ع�ة 
وقریب�ة م�ن الس�ی�اج ال�خ�ارج�ي، وال�ح�دی�ق�ة 

یحی�ط ب�ھ�ا  2م 200الخلفیة مساحتھا حوالي 
أشجار مرتفعة قریبة من الس�ی�اج ال�خ�ارج�ي 
ووسطھا ساحة مف�ت�وح�ة اس�ت�ع�م�ل�ت س�اح�ة 

ك��الب ارب��ع��ة ش��رس��ة م��ن ال��ن��وع   ی��ق��ط��ن��ھ��ا
 .المخصص للحراسة

 
أما الدار فھي مشیدة بال�ط�اب�وق وف�ق ط�راز 

ال�ع�ش�ری�ن وم�ن   یعود لعمارة ثالثینات الق�رن
طابق واحد. یتكون تخطیط البیت م�ن م�دخ�ل 

الضیوف على الی�م�ی�ن  أمامي مستعملة غرفة
وغرفة معیشة العائلة على ال�ی�س�ار وم�دخ�ل 

یقع على یمین ویسار غ�رف  الھول في األمام
نوم وعلى الیمین یقع الحمام وع�ل�ى ال�ی�س�ار 

ب�ی�ن�ھ�م�ا ب�اب ت�ؤدي ال�ى ال�ح�دی�ق�ة   الم�ط�ب�خ
 .الخلفیة

 
أما اثاث بیت الزعیم، وھو م�ن ك�ب�ار ض�ب�اط 
الجیش ال�ع�راق�ي، ف�ھ�ي بس�ی�ط�ة ال�ى درج�ة 
متناھی�ة. غ�رف�ة ال�ن�وم خ�ال�ی�ة م�ن الس�ج�اد 

 تحتوي على سریر حدیدي ودوالب حدیدي. 
أما السریر فھو من الح�دی�د ال�ذي تس�ت�ع�م�ل�ھ 

ع��ل��ى الس��ط��وح   ال��ع��وائ��ل ال��ب��غ��دادی��ة ل��ل��ن��وم
وال��دوالب ف��ھ��و م��ن ال��دوال��ی��ب 
الحدیدیة البیضاء المزج�ج�ة م�ع 

ال���م���س���ت���ع���م���ل���ة ف���ي   رف���وف،
 المستوصفات الطبیة. 

وأما غ�رف�ة ال�ج�ل�وس ف�ان أث�اث�ھ�ا 
یتكون من تخ�ت�ی�ن خش�ب�ی�ت�ی�ن م�ن 
الن�وع ال�م�س�ت�ع�م�ل ف�ي ال�م�ق�اھ�ي 
الشعبیة. وأما الحمام فیتوفر ف�ی�ھ 
حوض ماء من الموزاییك، ش�ائ�ع 
االس��ت��ع��م��ال ل��دى ذوي ال��دخ��ل 

لس�ك�ب ال�م�اء   القلیل، م�ع ط�اس�ة
على جسم االنسان وتختة خشبی�ھ 
 للجلوس، والماء الحار یسخن م�ن

 الخارج بحرق النفط. 
لم االحظ اثاث في المطبخ سوى طباخ 

االدوات المعتاد   ذو ثالثة عیون وبعض
وجودھا في المطبخ. ال یوجد ف�ي ال�ب�ی�ت 

االن��ت��ب��اه. أم��ا   اث��اث اخ��رى ت��ج��ل��ب
الحدیقة الخلفیة فال یمكن ال�دخ�ول 
الیھا بسبب تواجد كالب الحراسة 

 .الشرسة
 

بلغنا رش�ی�د ال�م�ط�ل�ك ان م�ا 
ی��ت��وف��ر ل��دى ال��زع��ی��م م��ن 

م�ب�ال�غ إلص�الح داره ھ�و 
اث��ن��ان وعش��رون ال��ف 

دین�ار وح�ذرن�ا م�ن 
ت����ج����اوز ھ����ذا 
ال����رق����م ع����ن����د 

 .العمل على ھذا المشروع
بدأ قحطان بوضع المخططات األولیة والفكرة 
التصمیمیة األولیة للتصلیحات آخذی�ن ب�ن�ظ�ر 
االعتبار متطل�ب�ات س�ك�ن رئ�ی�س دول�ة، م�ن 
متطلبات السكن والمعی�ش�ة ف�ي ال�ب�ی�ت، م�ن 
تعدیالت على الھیكل االنشائي للدار ب�م�وج�ب 

المتوقعة من قبل رئ�ی�س دول�ة،   االستعماالت
 وما یتطلب من تأثیث مناسب للحیاة الی�وم�ی�ة

وم�ت��ط�ل��ب�ات ال�ح��ی�اة ال�رس��م�ی��ة والض��ی�اف��ات 
 العراقیة والخارجی�ة ك�م�ا درس�ت م�ت�ط�ل�ب�ات

 .الحمایات ان تطلب ذلك
 

ومن ناحیة اخرى ك�ان ع�ل�ي ان ادرس م�ن 
ال�ح�م�ای�ة   ناحیة انشائیة وخدم�ی�ة م�ت�ط�ل�ب�ات

األم��ن��ی��ة ال��خ��ارج��ی��ة ل��ل��دار بص��ورة ع��ام��ة 
ال�خ�ارج�ی�ة   وللجدران والسقوف والش�ب�اب�ی�ك

ومتطلبات الحمایة من الحری�ق وم�ا ی�ت�ط�ل�ب 
 من دراسات أخرى. 

ال��ف��ك��رة ل��ت��ط��وی��ر ال��دار   ص��ارت
وتكییفھا كاملة تقریبا. وكان 
م���ن واج���ب���ي ان أق���وم 

كل�ف�ة األع�م�ال   بحساب
ع���ل���ى ض���وء ھ���ذه 
الت�ف�اص�ی�ل، ل�ت�ك�وی�ن 
فكرة عن الم�وازن�ة 
 ال����ع����ام����ة ل����ھ����ذا

 المشروع.
اتضح لنا ان المبالغ 
المطلوبة إلنجاز ھذه 
 المھمة تتجاوز المبالغ

لمخ�ص�ص�ة ل�ذل�ك. ا
ق�دم��ن��ا ت��ق��ری��ر 
ب����ھ����ذه 

نتس�ل�م   الحقائق الى االستاذ رشید المطلك. لم
ج��واب ب��ال��م��واف��ق��ة او ال��م��ب��اش��رة... ول��ذل��ك 

 .اعتبرنا ان المھمة منتھیة
من ھذه المھ�م�ة الص�غ�ی�رة اتض�ح ل�ي م�دى 

ال�ك�ری�م   بساطة الحیاة المعیشیة للزعی�م ع�ب�د
، اذا م�ا 1958ت�م�وز  14قاسم ق�ائ�د ث�ورة 

للكثیر م�ن ك�ب�ار   قارناھا مع الحیاة المعیشیة
ضباط الجیش العراقي آنئذ ومنھم م�ا ن�ع�رف 

ال�ع�ھ�د ال�م�ل�ك�ي وآب�ائ�ن�ا   من كبار شخص�ی�ات
 ومعارفنا من كبار قیادات الجیش العراقي. 

الزعیم عبد الكریم قاسم طیلة ف�ت�رة   لقد أثبت
 8ح��ك��م��ھ وح��ت��ى م��ق��ت��ل��ھ ف��ي ان��ت��ك��اس��ة 

انھ زاھ�د ف�ي ال�ح�ی�اة وی�ط�م�ح   1963شباط
 كثیرا في رعایة الطبقات الفقی�رة وال�م�ع�دم�ة

من المجتمع وأراد ان یكون نموذجا لإلنس�ان 
 .المتعفف الشریف في خدمة المجتمع
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شكل دخولي الى م�درس�ة ال�ب�ت�اوی�ی�ن   
(األوسی�ة االب�ت�دائ�ی�ة ح�ال�ی�اً)   االبتدائیة

نقلة ك�ب�ی�رة ف�ي ت�أری�خ�ي الش�خ�ص�ي. 
فألول م�رة أج�د ن�ف�س�ي ت�ح�ت س�ل�ط�ة 
مؤسسة صارمة، ربما مثل ال�م�ؤس�س�ة 
العسكریة. اْذ إنتھت، والى االبد سلطة، 
االس��رة ال��رق��ی��ق��ة، ال��ت��ي إع��ت��ادت ان 
"تدلل" االبن االك�ب�ر، وال ت�رف�ض ل�ھ 
طلباً. ك�م�ا أن�ي ب�دأت أق�ل�ص ع�الق�ت�ي 
بالشارع، خوفاً م�ن ان ی�ل�م�ح�ن�ي اح�د 
المعلمین فضالً عن إنصرافي ل�ل�دراس�ة 
والتعلم. وبسبب ھذا االنض�ب�اط ال�ع�ال�ي 
تغیرت االعراف الیومی�ة داخ�ل االس�رة 
التي ك�ان�ت ت�ح�رص ع�ل�ى ت�وف�ی�ر ك�ل 
ماتط�ل�ب�ھ االدارة ال�م�درس�ی�ة، وبش�ك�ل 
خاص النظافة والقی�اف�ة، ف�ووی�الً ل�م�ن 
یضبطھ المدیر في ال�ط�اب�ور الص�ب�اح�ي 
وھو لم یلتزم بشروط النظ�اف�ة وت�ق�ل�ی�م 
االظافر أو یخرق النظام والھدوء. وكان 
م�ن ع��ادة م�درس ال��ری��اض�ة ف��ي ھ��ذا 
الطابور أن یطلب منا ممارسة ت�م�اری�ن 
ری�اض��ی��ة ج��م��اع��ی��ة م��ع��ی��ن��ة ل��إلح��م��اء 
والنشاط. وبعد ان نس�ت�م�ع ال�ى ك�ل�م�ة 
ال�م�دی��ر وق��راءة االن��اش�ی�د ال�م��درس�ی��ة 
نتوجھ في صفوف منتظمة الى قاع�ات�ن�ا 
،حیث كان ھذا الطقس التربوي ی�ت�ك�رر 
یومیاً. ومنذ البدای�ة ح�رص�ت ع�ل�ى ان 
اكون في طلیعة الطلبة المتف�وق�ی�ن،ب�ع�د 
ان وجدت التشجیع م�ن اف�راد أس�رت�ي 
وبعض المعلمین، وكنت ادق�ق ف�ي ك�ل 
كلمة او جملة اتعلمھا واع�ی�د ك�ت�اب�ت�ھ�ا 
بخٍط جمیل الزمني منذ ذلك الوقت،حیث 
كان جمیع المعل�م�ی�ن ی�ح�رص�ون ع�ل�ى 
تعلیمنا أصول الكتابة والخط، فكنت منذ 
ن�ع��وم��ة أظ��ف��اري أح��ب ال��خ��ط، وأق��ل��د 
خطوط عنوانات الصحف ومانشیتات�ھ�ا، 
والتھم ما فیھا م�ن اف�ك�ار وم�ع�ل�وم�ات 
كانت عصیة على مداركي آنذاك ، لكنھا 
كانت تحفزني عل�ى م�زی�د م�ن ال�ب�ح�ث 
والمعرفة. وأتذكر أني ك�ن�ت أذھ�ب ك�ل 
صباح جمعة الى سوق السراي القت�ن�اء 
بع�ض قص�ص االط�ف�ال. وك�ن�ت أث�ن�اء 
مروري بشارع الرشید اتوقف ملیّاً أمام 
مكاتب الخطاطین امثال الخطاط أوكس�ن 
ف��ي الس��ن��ك وال��خ��ط��اط مش��ك��ی��ن ق��ل��م 
والخطاط صبري في الحیدرخانة وك�ن�ت 
أطیل التأمل في واجھةً مكت�ب ال�خ�ط�اط 
ھاشم الذي حرصت الحقاً عل�ى إق�ت�ن�اء 

  .كراستھ في الخط العربي
ومن المعلمین الذین تركوا أثراً ع�م�ی�ق�اً 
ف��ي ن��ف��س��ي ف��ي ت��ل��ك ال��ف��ت��رة م��ع��ل��م 
الریاضیات االستاذ ص�ادق حس�ن وھ�و 
والد ط�ب�ی�ب ال�ع�ی�ون ال�م�ع�روف اك�رم 
صادق حسن والذي كان زمیل�ي ایض�اً، 
ومعلم اللغة العربیة االستاذ أحمد وھ�و 
والد الفنان الكوم�ی�دي ال�راح�ل ش�ھ�اب 
أحمد، فضالً عن التأثیر ال�ع�م�ی�ق ال�ذي 
تركھ معلم ال�ل�غ�ة االن�ج�ل�ی�زی�ة االس�ت�اذ 
فرج، بتعمیق شغفي بھذه اللغة، وك�ان 
لمدیر المدرسة االست�اذ ص�ادق ال�ف�ت�ال 
شخصیة ق�وی�ة وم�ؤث�رة ع�ل�ى ج�م�ی�ع 

الطلبة، بحضوره وتربویتھ وص�رام�ت�ھ. 
ومن المواقف الطریفة ال�ت�ي م�رت ب�ي 
اثناء الدراس�ة، ان م�ع�ل�م ال�ری�اض�ی�ات 
االستاذ صادق حسن قام اثناء ت�وزی�ع�ھ 
اوراق االم��ت��ح��ان الش��ھ��ري بض��رب��ي، 
متھماً إیاي بالغش م�ن ورق�ة زم�ی�ل�ي، 
وھو ما أثار ضحك الطلبة الذین أخبروه 
بأني من الطالب المتفوقین في الص�ف. 
فدعاني وزمی�ل�ي ال�ى الس�ب�ورة، ل�ح�ل 
بعض ال�م�س�ائ�ل، وق�م�ت ب�ح�ل ج�م�ی�ع 
االسئلة بصورة صحیح�ة ،ب�ی�ن�م�ا فش�ل 
زم��ی��ل��ي ف��ي ح��ل اي س��ؤال ،ف��ع��اق��ب��ھ 
وأرسل�ھ بص�ح�ب�ة م�راق�ب الص�ف ال�ى 
مدیر المدرسة إلحض�ار وال�ده،وح�ث�ن�ي 
على عدم السماح لآلخرین بالغش مني. 
كما كان لمعلم الجغرافیة االستاذ ظ�اف�ر 
اثراً بالغاً في نفسي، ففي إحدى المرات 
كان یشرح ل�ن�ا وی�ؤش�ر ع�ل�ى خ�ارط�ة 
معلقة على السبورة في مقدم�ة الص�ف 
للعراق والوطن العربي، وتحدث المعلم 
عن البلدان ال�ت�ي ت�ق�ع ت�ح�ت االن�ت�داب 
البریطاني وت�ل�ك ال�ب�ل�دان ال�م�س�ت�ق�ل�ة، 
ولكني الحظت ان ال�خ�ارط�ة ال�م�ع�ل�ق�ة 
كانت تمیز بین الدول المستقلة وال�دول 
التي تحت االنتداب عن ط�ری�ق ال�ل�ون، 
حیث كانت األخ�ی�رة ب�ال�ل�ون االخض�ر، 

ف�ل�م أس�ت�ط�ع م�ق�اوم�ة  ومنھا ال�ع�راق.
سؤال الحَّ عليُ  فرف�ع�ت ی�دي وس�أل�ت 
المعلم: "لماذا یا أستاذ ل�ونٌ�ت خ�ارط�ة 
العراق باللون االخضر الخاص ب�ال�دول 
التي تقع تحت االنت�داب؟" وھ�ن�ا ش�ع�ر 
المعلم باالرتباك، لكنھ إبتسم وق�ال ھ�ذا 
س��ؤال م��ھ��م وذك��ي، وس��ب��ب ذل��ك أن 
الخارطة قدیمة، رسمت وطبعت عن�دم�ا 
كان العراق تح�ت االن�ت�داب ، إم�ا اآلن 

 . فالعراق بلد مستقل
وشیئاً فشیئاً ب�دأ ال�ح�س ال�وط�ن�ي ف�ي 
داخلي ینمو ویتلمس مایدور حول�ھ ف�ي 
الشارع الع�راق�ي، الف�ت�اً ان�ت�ب�اھ�ي ال�ى 

،عندم�ا ك�ن�ت آن�ذاك 1948ماحدث عام 
ف��ي الص��ف ال��ث��ال��ث االب��ت��دائ��ي، وف��ي 
العاش�رة م�ن ع�م�ري، ع�ن�دم�ا إن�ف�ج�ر 
الشارع العراقي بالغض�ب، واالح�ت�ج�اج 
ضد توقیع معاھدة بورتسم�وث ال�م�ذل�ة 

ح�ی�ث خ�رج�ت ال�ك�ل�ی�ات  .مع بریط�ان�ی�ا
وال��م��دارس وال��دوائ��ر ف��ي مس��ی��رات 
غاضبة مألت شوارع بغداد وساحات�ھ�ا. 
وفي الصباح الباكر ، أعتلى احد الطلبة 
في مدرستنا ، مكاناً مرتفعاً وبدأ یھ�ت�ف 
وی��دع��ون��ا ل��ل��خ��روج ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي 
التظاھرات ال�ج�م�اھ�ی�ری�ة . وی�ب�دو ان 
إدارة المدرسة قد غضت النظرعن ھ�ذا 
التحرك المفاجئ بین الط�ل�ب�ة ،ف�ف�ت�ح�ت 
لھم االبواب وخرجوا جمیعاً ، ب�ان�ت�ظ�ام 
وكأنھم في مسیرة كشافیة . وكنت اكثر 
ال�ط��الب س��روراً وس��ع��ادةً وان��ا ات��ق��دم 
ط��الب ص��ف��ي وأردد الش��ع��ارات ال��ت��ي 
انت�ش�رت آن�ذاك، وال�ت�ي ت�ن�دد ب�ن�وري 
السعید، وصالح جبر الذي قیل انھ وق�ع 
تلك االتفاقیة مع ال�ج�ان�ب ال�ب�ری�ط�ان�ي. 

 "وكان الشعار بال�ن�س�ب�ة ل�ن�ا م�غ�ری�اً:

نوري س�ع�ی�د ال�ق�ن�درة، وص�ال�ح ج�ب�ر 
 ." قیطانھا

وسار موكب مدرستنا لیلتق�ي ب�م�واك�ب 
معظم المدارس االبت�دائ�ی�ة وال�ث�ان�وی�ة، 
للبنین وال�ب�ن�ات، فض�الً ع�ن ال�ك�ل�ی�ات 
والمصان�ع وال�دوائ�ر ف�ي ن�ھ�ر بش�ري 
ج�ارف م�رَّ بش�ارع الس�ع�دون وال�ب��اب 
الشرقي، الى ان غمر ش�ارع ال�رش�ی�د، 
حیث وص�ل�ن�ا إل�ى م�ن�ط�ق�ة الش�ورج�ة 
وت��ح��دی��داً الس��اح��ة ال��م��ق��اب��ل��ة ل��ل��ب��ن��ك 
المركزي العراقي التي كانت آنذاك بنایة 
لبنك الرافدین، حیث رفع الط�ل�ب�ة ع�ل�ى 
اكتافھم اح�د ط�الب م�درس�ت�ن�ا، اس�م�ھ 
"اسعد صفو"، حیث أل�ق�ى ك�ل�م�ة ن�دد 
ف�ی�ھ�ا ب�االس�ت��ع�م�ار وال�م�ع��اھ�دة وس��ط 
تص��ف��ی��ق��ن��ا ال��م��ت��واص��ل. وت��رك��ت ھ��ذه 
المشاركة أثراً عمیقاً في نفسي، ف�ب�دأت 
بإرسال الكثیر من االس�ئ�ل�ة الس�ی�اس�ی�ة 
الصعبة التي ل�م أك�ن أف�ق�ھ�ھ�ا، وك�ن�ت 
أحیاناً اقرأ ب�ع�ض ص�ح�ف ال�م�ع�ارض�ة 
الوطنیة، ومنھا جریدة "االھالي" التي 
یصدرھا الحزب الوطن�ي ال�دی�م�ق�راط�ي 
ال���ذي ك���ان ی���رأس���ھ الس���ی���د ك���ام���ل 
الجادرجي، وجریدة "االستقالل" ال�ت�ي 
كان یصدرھ�ا ح�زب االس�ت�ق�الل، ال�ذي 
یرأسھ السید مھدي كبة. وكان یعمل في 
ورشة والدي للتاسیسات الكھربائیة في 
العلویة وقریباً م�ن س�اح�ة ال�ف�ردوس، 
عدد من العمال الذین كانوا ی�خ�وض�ون 
في حوارات سیاسیة ونقابیة معقدة، أو 
یصغون إلى بعض االذاعات ال�ع�ال�م�ی�ة. 
وكنت استمع بلھغة إلى تلك المناقشات، 
بل ورحت أعبر عن وجھة ن�ظ�ري، أو 
أنقل لھم ما سمعت من اخبار من بعض 
االذاع��ات أو م��ا ق��رات��ھ ف��ي الص��ح��ف 
السیاسیة وقد رحت اتساءل عن س�ب�ب 
االنتف�اض�ة، ف�أخ�ب�رن�ي ب�ع�ض ال�ع�م�ال 
النقابیین، ومنھم النقابي محمود، ال�ذي 
اص��ب��ح ف��ی��م��ا ب��ع��د ن��ق��ی��ب��اً ل��ع��م��ال 
الكھرباء،بأن بریطانیا ارادت ان تفرض 
معاھدة استرقاقیة جدیدة ض�د ال�ع�راق. 
ولغرض تمریر ھذه المعاھدة تم تع�ی�ی�ن 
السی�د ص�ال�ح ج�ب�ر رئ�ی�س�اً ل�ل�وزراء، 
وارس��ل وف��د رس��م��ي ال��ى م��دی��ن���ة 
بورتسموث البریطانیة برئاسة الدكت�ور 

وعندما ع�رف الش�ارع   فاضل الجمالي
ال�ع��راق�ي ب��ذل�ك ب�دأ ی��ت�م��ل�م��ل ول�ع��ب��ت 
االحزاب الوطنیة وبشكل خاص الح�زب 
الشیوعي ال�ع�راق�ي الس�ري، وال�ح�زب 
الوطني الدیمقراطي، وحزب االستقالل، 
دوراً كبیراً في التمھید لھذه االنت�ف�اض�ة 
الجماھیریة التي واجھتھا الشرط�ة ف�ي 

 بعض الم�ن�اط�ق ب�أط�الق ال�ن�ار ال�ح�ي
وح��دث��ت م��ع��رك��ة ك��ب��ی��رة ف��وق جس��ر 
الشھداء (الذي كان یسمى آنذاك بجس�ر 
ال�م��أم��ون) ح��ی�ث اس��ت��ش��ھ�د ع��دد م��ن 
المتظاھرین ومنھم ج�ع�ف�ر ال�ج�واھ�ري 
،شقی�ق ش�اع�ر ال�ع�رب االك�ب�ر م�ح�م�د 
مھدي الجواھري، الذي رثاه في قصیدة 

  :شھیرة، مطلعھا
 اخي جعفر 

 اتعلم انت ام التعلم 
 بأن جراح الضحایا فٌم 
 فٌم لیس كالمدعي قولةً 

 ولیس كآخًر یسترحمٌ 
 یصیح على المدقعین الجیاع

 .أریقو دماءمكم تطعموا
وقد اضطرت حكومة ص�ال�ح ج�ب�ر ال�ى 
التراجع ع�ن تص�دی�ق ت�ل�ك ال�م�ع�اھ�دة 
االسترقاقیة.، وادرك ال�ن�اس ان ن�وري 
سعید كان یقف وراء ھذه اللع�ب�ة ب�دف�ٍع 
من السفارة البریطانیة التي كانت تق�رر 
سیاسة البلد، وھو م�ای�دح�ض الص�ورة 
التي یحاول ان یشیعھا البع�ض م�ؤخ�راً 
عن أن ال�ن�ظ�ام الس�ی�اس�ي آن�ذاك ك�ان 
نظاماً للعدالة ویحترم السیادة الوطنیة ، 
ب�ی��ن�م��ا ك�ان ف�ي ال��واق�ع ن�ظ��ام��اً ش��ب��ھ 
إقطاعي، وش�ب�ھ مس�ت�ع�م�ر، ومس�ل�وب 
الس��ی��ادة ال��وط��ن��ی��ة، وك��ان ل��م��ك��ت��ب 

التحقیقات الجنائیة، الذي یرأسھ الج�الد 
بھجت العطیة وجالوزتھ ال�ی�د ال�ط�ول�ى 

  لقمع أیة معارضة وطنیة
وق�رأت الح�ق�اً ال�ك�ث�ی�ر م�ن الش�ھ��ادات 
والدراسات عن الوثبة، ل�ك�ن�ي ش�ع�رت 
بالفخر وانا أقرأ للروائیة العراقیة إنعام 
كجھ جي الم�ق�ی�م�ة ف�ي ب�اری�س ح�ال�ی�اً 
وصفاً رائعاً لیومیات الوثبة في روایتھا 

ف�ي  ٢٠١٧"النبی�ذة" الص�ادرة ع�ام 
بیروت. وكانت الروائیة تص�ف أح�داث 
الوثبة من وجھة ن�ظ�ر ب�ط�ل�ة ال�روای�ة 
تاجي عبد الحمید، الص�ح�ف�ی�ة الش�اب�ة، 
رئ��ی��س��ة ت��ح��ری��ر م��ج��ل��ة "ال��رح��اب". 
ووصفت ال�ط�ری�ق�ة ال�ت�ي ن�زل�ت ف�ی�ھ�ا 
الجماھیر الشعبیة الى الشوارع، وكیف 
أل�ق�ى ش�اع�ر ال�ع��رب االك�ب�ر قص�ی�دت��ھ 
المیمیة في رثاء أخی�ھ ج�ع�ف�ر، وك�ی�ف 
كان الشاعر محمد صالح ب�ح�ر ال�ع�ل�وم 

  یلقي قصائده على الجماھیر
كان یوم سبت، في الثام�ن عش�ر م�ن "

 كانون الثاني سنة ثمان واربعین. 
عاد طلبة الكلیات من ع�ط�ل�ة ال�ج�م�ع�ة 
واعلنوا االضراب السلمي. ل�م ی�دخ�ل�وا 
الى الصفوف في ذل�ك ال�ی�وم، وال ف�ي 
االیام التالیة. انطلقت الش�رارة م�ن دار 
المعلمی�ن ال�ع�ال�ی�ة وس�رت ف�ي ھش�ی�م 

 " الغضب
ینقل الجسر العتیق جموع الكرخ ال�ى "

الرصافة. تعترضھم الشرطة، فیع�ب�رون 

بالزوارق الخشب والقفف .ینفلت طالب 
من مبنى المك�ت�ب�ة ال�م�رك�زی�ة وی�ھ�ت�ف 
بسقوط المعاھدة. تخرج ال�ح�ن�اج�ر م�ن 
الحلوق ، تردد في صیحة واحدة تسق�ط 

 " .معاھدة بورتسموث
صبیحة ذلك الیوم البارد من ك�ان�ون،  "

سمعت العراق كلھ یھدر في بغداد. رأت 
م�ق�ع��دی�ن ومس�ن��ی�ن وام��ھ�ات ی�ح��م�ل��ن 
اط��ف��ال��ھ��ن ف��وق اك��ت��اف ال��ع��ب��اءات، 

 "یسیرون نحو المیدان
مع شروق كل صباح من تلك االی�ام،  "

ستلتحق فئات جدی�دة ب�االض�راب ی�أت�ي 
سكان الصرائ�ف، وی�م�ش�ي ال�م�س�ط�ر، 
وعمال الط�اب�وق وال�م�ط�اب�ع وم�ع�ل�م�و 
المدارس، مع باعة اللبلبي والسمك�ری�ة 
وندل المطاعم . یزداد حض�ور ال�ن�س�اء 

 وسط المتظاھرین. 
 ". سافرات وبالعباءة

لقد كانت الروائیة إنعام كجھ جي موفقة 
الى حًد كب�ی�ر ف�ي ن�ق�ل ن�ب�ض الش�ارغ 
العراقي خالل وث�ب�ة ك�ان�ون ال�م�ج�ی�دة، 
شأنھا ش�أن ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ق�ص�اص�ی�ن 
وال�روائ�ی�ی��ن والش�ع�زاء واالع�الم�ی�ی��ن 
العراقیین الذن صوروا صفحات ناصعة 
من نضاالت الشعب العراقي في مختلف 

  .المراحل
كنت أشعر، وانا ف�ي ن�ھ�ای�ة ال�م�رح�ل�ة 
االبتدائیة بشئ یمور في داخلي وی�غ�ل�ي 
كالمرجل إح�ت�ج�اج�اً ع�ل�ى ش�ئ اس�م�ھ 
االس��ت��ع���م��ار واالق��ط��اع وال��ت���خ��ل���ف 
وال��م��رض. وك��رھ��ت بش��ك��ل خ��اص 
االق��ط��اع��ی��ی��ن ال��ذی��ن ك��ان��وا یس��وم��ون 
الفالحین صنوف االضطھاد ویدفعونھ�م 
إلى الھرب إلى بغ�داد واالس�ت�ق�رار ف�ي 
مناطق معین�ة، وم�ن�ھ�ا م�ن�ط�ق�ة خ�ل�ف 
السدة االتي كنا نس�م�ی�ھ�ا ب�ال�ع�اص�م�ة، 
حیث تنتشر اكواخ الفقراء من الفالحین 
ال�ن��ازح��ی��ن أو ال��ھ��ارب��ی��ن م��ن س��ط��وة 

وكان یح�ّز ف�ي  االقطاعیین وسراكیلھم.
نفسي ان اجد معظم المعم�م�ی�ن، ال�ذی�ن 
یجوبون المدن واالریاف ینحازون إل�ى 
االق�ط��اع�ی��ی�ن ال�ذی��ن ك�ان��وا ی��ح�س��ن��ون 
ضیافتھم فیمنح�ون�ھ�م ف�ي م�ق�اب�ل ذل�ك 
بركاتھم ویوصون الرعیة باطاعة أولي 
االمر، غاضین النظر عن الجرائم ال�ت�ي 
كانوا یرتكبونھا، ھم وسراكیل�ھ�م ب�ح�ق 
الفالحین. وأتذكر أن أحد المعممین كان 
یمر في االع�ی�اد وال�م�ن�اس�ب�ات ، ل�ك�ي 

وق�د .یجمع الخمس والزكاة من اقاربنا 
شكت بعض الع�وائ�ل ان�ھ ك�ان یش�ت�رط 
على بعض ال�ع�وائ�ل ال�ف�ق�ی�رة، وم�ن�ھ�ا 
عائل�ة أرم�ل�ة ف�ق�ی�رة ت�ح�ت�ف�ظ ب�ب�ع�ض 
الدجاجات التي تن�ت�ظ�ر ھ�ي واط�ف�ال�ھ�ا 
بلھفة ان تبیض لھم بیضة أو بی�ض�ت�ی�ن 
لتكون افطاراً ل�ھ�م وك�ان الش�ی�خ ھ�ذا، 
وھو یق�دم ب�رك�ات�ھ، وی�ج�م�ع ال�خ�م�س 
والزكاة یش�ت�رط ان ت�ذب�ح ل�ھ دج�اج�ة 
ك�ام�ل��ة ف��ي ك�ل وج�ب��ة ،ووج�دت ت�ل��ك 
االرملة الفقیرة نفس�ھ�ا مض�ط�رة ل�ذب�ح 
واحدة من دجاجاتھا ،وقدمتھا لل�ض�ی�ف 
الذي افترسھا، ولم یبق منھا شیئاً منھا 
امام انظار اطفالھا الذین كانوا یراقب�ون 
وینتظرون ان یترك لھم الض�ی�ف ش�ی�ئ�اً 
لیأكلوه. ومنذ ت�ل�ك ال�ف�ت�رة رفض�ت ان 
اكتب أي لقب في نھ�ای�ة إس�م�ي، ع�ل�ى 
الرغم من إلحاح مدیر المدرسة ل�ل�ق�ی�ام 
بذلك. وقد عاتبني أبي الحقاً، وعنف�ن�ي، 

  . لكني كنت مصراً على موقفي
......... البقیة ف�ي الص�ف�ح�ة ال�ت�ال�ی�ة  

 و  ن اوا اك ا1948  

 ث وامر ة 1952 
 

 بغداد فاضل ثامر*/

1948الجواھري یلقي قصیدة (أخي جعفر) في وثبى   

صالح جبر رئیس وزراء العراقي یوقع المعاھدة 
1948ینایر  16االنكلیزیة العراقیة في   

ارنست بفین والوفد البریطاني أمام صالح جبر في مدینة بورتسموث 
1948ینایر  16قبیل التوقیع على المعاھدة االنكلیزیة العراقیة في   
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 ول�د ھ��ذا الس��ل��ی�ل األك��ب��ر ل��ج��ی�ل��ھ م��ن  
الشبیبیة، والتي عرفت بوطنیت�ھ�ا   االسرة

واس��ھ��ام��ات��ھ��ا الس��ی��اس��ی��ة ال��ب��ارزة ك��م��ا 
ل�وال�د   باسھاماتھا الش�ع�ری�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة،

عرفت�ھ ال�ح�رك�ت�ان ال�وط�ن�ی�ة وال�ث�ق�اف�ی�ة 
وتشب�ع   . ابرز روادھا  العراقیة واحدا من

اسعدا بتراث اسرتھ كم�ا ب�ت�راث ال�ح�رك�ة 
الوط�ن�ی�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�م�ن�اوئ ل�ل�ھ�ی�م�ن�ة 
االستعماریة البریط�ان�ی�ة ف�ب�االض�اف�ة ال�ى 

بس���ف����ی���ر ث����ورة " وال���ده ال���م����ك���ن����ى
كان عمھ الشیخ م�ح�م�د ب�اق�ر   "العشرین

ھ�و اآلخ��ر م�ن اق��ط�اب ث��ورة   الش�ب�ی�ب��ي
ال�ع�ش�ری�ن ال�وط�ن�ی�ة اذ اص�در ص�ح�ی�ف�ة 
"ال��ف��رات" ال��ت��ي ن��ط��ق��ت ب��اس��م ال��ث��ورة 
التحرریة ضد وجود االستعمار البریطان�ي 
في العراق مما عرض�ھ ان�ذاك ل�ل�م�الح�ق�ة 
واالضطھاد حتى قیام الحكم الوط�ن�ي. ام�ا 
عمھ الثالث محمد جعفر ف�ق�د ع�رف�ھ ذل�ك 
االس��ت��ع��م��ار ن��دا م��ؤث��را ب��ب��غ��داد ف��ق��ام��وا 

ونفیھ م�ع ع�دد اخ�ر  1919باعتقالھ عام 
 من الوطنیین الى جزیرة ھنجام

 
تشبع الشھ�ی�د اس�ع�د ب�ح�ب ال�وط�ن م�ن  

تراث اسرتھ كما نھل من ث�ق�اف�ة واش�ع�ار 
جده محمد جواد الشب�ی�ب�ي واب�ی�ھ م�ح�م�د 
رضا وع�م�ھ م�ح�م�د ب�اق�ر ف�ت�ك�ون ل�دی�ھ 
وبشكل مبكر نزوع ادبي وشعري ممزوج 
بلغة تتحدى المظالم الحكومیة والتب�ای�ن�ات 
الطبقی�ة ال�ف�احش�ة ال�ت�ي ب�رزت ف�ي ظ�ل 
اس�ت��م�رار ن�ف��وذ الس��ل�ط��ة االس��ت�ع��م�اری��ة 
ال��ب��ری��ط��ان��ی��ة ع��ل��ى م��ق��درات ب��الد ث��ورة 
الع�ش�ری�ن ال�وط�ن�ی�ة ال�ت�ح�رری�ة. وك�ان�ت 
اشعاره تكشف باقتدار الثن�ائ�ی�ة ال�م�ؤل�م�ة 
للفقر والجوع مع التخمة المقترنة بالغ�ن�ى 
الفاحش في بالد الرافدین. وك�ان الش�ھ�ی�د 
الغالي یوضح لم�ت�اب�ع�ی�ھ م�رام�ي ال�ن�ف�وذ 

اذ كان متح�دی�ا ل�ھ�ی�م�ن�ت�ھ ع�ل�ى   االجنبي
مؤسسات ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة ال�ت�ي ك�ان�ت 
بأطوار النمو األبتدائي وھو ما یزال انذاك 
في مراحل واطوار الصبا وال�ت�ف�ت�ح ع�ل�ى 

  .الفكرین السیاسیین العالمي والوطني
، ون��ت��ی��ج��ة ل��ت��ف��وق��ھ 1950ف��ي ال��ع��ام 

الدراسي، أرسل الش�ھ�ی�د ال�غ�ال�ي ب�ب�ع�ث�ة 
حكومیة للدراسة ببری�ط�ان�ی�ا ح�ی�ث درس 
بأحد المعاھد التقان�ی�ة ف�ي م�دی�ن�ة ل�ف�ب�رة 
بمقاطعة ورسیشتر وتخرج منھا مھن�دس�ا 

. وأث�ن�اء 1955كھربائیا بتفوق في سن�ة 

دراستھ ھناك ، اسھ�م ھ�ذا ال�ع�راق�ي ب�ل�م 
شمل طلبتنا في بریطانیا عب�ر ال�م�ش�ارك�ة 
بتاسیس جمعیة الطلبة العراق�ی�ی�ن وال�ت�ي 
صاغت شعارھ�ا ال�رائ�د ألعض�ائ�ھ�ا (م�ن 

التفوق العلمي والعودة الى ال�وط�ن)   اجل
االمر الذي ساعد ف�ي ت�رب�ی�ة ق�ی�م خ�دم�ة 
ال�ع�راق وأس�ھ�م ب�ع�دم تش�ت�ت ال�ك�ف�اءات 
العراقیة الواعدة في منافي الغربة آن�ذاك، 
وھو عكس ما آلت الیھ االمور في ال�وق�ت 

م�ْوس�ف   الحاضر من شتات غیر مسب�وق
ومكلف كلفا باھضة لتنمیة وتطویر ال�ب�الد 
وارتقائھا نتیجة ھجرة الكفاءات من جھ�ة 
وان�ع��دام ال��رغ��ب�ة ال��م�ح��ل��ی�ة ألس��ت�ق��ط��اب 
الكفاءات من خارج البالد بل دفعھا للبق�اء 
ھناك وذلك من الجھة األخرى. وكان م�ن 

تلك الجم�ع�ی�ة ال�ك�ث�ی�ر   الرواد في تأسیس
من القامات الوطنیة العراقیة الت�ي ل�م�ع�ت 
اسھاماتھا الثقافیة والع�ل�م�ی�ة ب�ع�د اك�م�ال 
الدراسة االكادیمی�ة وم�ن�ھ�ا م�ث�ال زم�ی�ل�ھ 
المرحوم الدكت�ور م�ح�م�د س�ل�م�ان حس�ن 
االقتصادي العراقي الالمع ال�ذي اض�ط�ھ�د 
ھو االخر م�ن ق�ب�ل ال�ن�ظ�ام ال�ب�ع�ث�ي ف�ي 

ومرات عدی�دة اخ�رى ف�ي أواخ�ر  1963
الس��ت��ی��ن��ی��ات وح��ق��ب��ة الس��ب��ع��ی��ن��ی��ات 
والثمانینیات من القرن ال�م�اض�ي ب�ع�د ان 
اسھم، وبشكل مْوثر، بتشكیل تیار ف�ك�ري 
س��ی��اس��ي دی��م��ق��راط��ي وط��ن��ي وم��ھ��ن��ي 
اق��ت��ص��ادي ع��ارض ال��ع��س��ف وال��ج��ور 

ال�دی�م�ق�راط�ی�ی�ن " الحكومیین سمي بتی�ار
 ."المستقلین

ع�م��ل اس��ع��د الش��ب��ی��ب�ي ف��ي ال��ع��دی��د م��ن 
المؤسسات العراقیة اذ كان م�ھ�ن�دس�ا ف�ي 

في م�ح�ط�ت�ي ك�ھ�رب�اء   الموانيء ومن ثم
الھارثة ب�ال�ب�ص�رة وال�دورة ب�ب�غ�داد ق�ب�ل 

 1963فصلھ من الخدمة الحكوم�ی�ة ع�ام 
السباب سیاسی�ة ب�ع�د ان اخ�ت�ف�ى ل�ف�ت�رة 

لح�وال�ي الش�ھ�ر   معینة بأحد دور اقربائھ
فیما بعد اعتقال�ھ م�ن   اعقبھا  او ما ینیف

قبل نظ�ام ال�ح�رس ال�ق�وم�ي (اي ال�ب�ع�ث 
األول) بعد صدور اسمھ بأحدى ل�وائ�ح�ھ�م 
غیر المستندة الى أي قانون وضع�ي أن�م�ا 

شریعة الغاب التي ادرجت بم�وج�ب�ھ�ا   الى
وط�ن�ي ع�راق�ي ف�ي  800اسماء حوالي 

ب��ن��اء ع��ل��ى ای��ع��ازات   ل��وائ��ح األع��دام
وم��ع��ل��وم��ات اج��ن��ب��ی��ة. وك��ان ھ��ؤالء 
مستھدفین باالعدام ال�ع�ش�وائ�ي م�ن ق�ب�ل 

ب��أی��ام��ھ   ان��ق��الب االج��رام ال��ب��ع��ث��ي االول
والذي أطاح بشك�ل دم�وي س�اف�ر   األولى

بالحكومة الوطنیة لرئی�س ال�وزراء ع�ب�د 
الكریم قاسم وال�ت�ي ان�ج�زت ال�ك�ث�ی�ر م�ن 
الصناعات ومشاریع ال�ت�ع�ل�ی�م واالس�ك�ان 
لص��ال��ح ال��ف��ئ��ات ال��ف��ق��ی��رة م��ن الش��ع��ب 

 العراقي.
  

بعد االفراج ع�ن�ھ اض�ط�ر الش�ھ�ی�د اس�ع�د 
لمغادرة العراق مع اسرتھ ال�ى ب�ری�ط�ان�ی�ا 
ح��ی��ث ع��م��ل م��ھ��ن��دس��ا ب��اح��د ال��م��ص��ان��ع 
البریطانیة في مدینة مانشست�ر ول�ح�وال�ي 
عام واحد لیقرر بعدھا العودة الى ال�وط�ن 

فآث�ر   بعد ان ضایقتھ بعض األوساط ھناك
ھذا العراقي األبي تلك العودة ابان حكومة 
عارف (وبالرغم م�ن فص�ل�ھ م�ن ال�ع�م�ل 
الحكومي) متحدیا مذلة الرضوخ للضغوط 

   .االجنبیة ومھادنتھا
بقي شھیدنا الغالي في العراق ی�ع�م�ل ف�ي 
القطاع الخاص ضم�ن ش�رك�ة الس�اح�ب�ات 
والجرارات الرومانی�ة ح�ت�ى ان�ت�ھ�ت م�دة 
فصلھ من العمل الحكومي فعاد للعم�ل ف�ي 

 1968وزارة الصن�اع�ة وال�م�ع�ادن ع�ام 
ل�ی��س�ت��ل�م ب�ع��ض ال��م�ھ��ام ال��ك�ب��رى ھ��ن��اك 
ل�ال�ش�راف ال�ھ�ن��دس�ي وال�ت��ن�ف�ی��ذي ع�ل��ى 
مشروع كبریت ال�م�ش�راق ف�ي ال�م�وص�ل 

ش�رك�ة  - ت�ح�ت اش�راف�ھ -والذي انجزتھ 
بولونیة اعقبھ العم�ل ل�ت�ن�ف�ی�ذ ال�م�ش�روع 
الض�خ��م ق��رب ال��ح�دود الس�وری��ة الن��ت��اج 
الفوسفات في عكاشات لینجزه ھ�و اآلخ�ر 
بكل كفاءة واق�ت�دار ض�م�ن وزارة ال�ن�ف�ط 
والمعادن بعد دمج فرع المعادن الذي ك�ان 
تابعا لوزارة الصناعة بوزارة النفط. وبع�د 
انجازه الكفؤ لمشروع الفوس�ف�ات اوك�ل�ت 
الیھ مؤسسة المشاریع النفطیة في أواخ�ر 
السبعین�ی�ات م�ھ�م�ة ك�ب�رى اخ�رى وھ�ي 
االشراف الھندسي والتنفیذي على ان�ج�از 
مشروع غاز الج�ن�وب ال�م�س�ال. وش�اءت 
ظروف العراق ان تندلع الحرب ال�ع�راق�ی�ة 

نت�ی�ج�ة غ�زو ص�دام  1980اإلیرانیة عام 
الی��ران ف��رد اإلی��ران��ی��ون ب��اس��ت��ھ��داف 
المنشات النفطیة العراقی�ة األق�رب ال�ی�ھ�م 
ومن�ھ�ا خ�زان�ات مش�روع غ�از ال�ج�ن�وب 
ال��م��س��ال ال��ذي اش��رف ع��ل��ی��ھ ك��ب��ی��ر 
المھندسین اسعد الشبیب�ي. وع�ن�د س�م�اع 
ش��ھ��ی��دن���ا ال��غ��ال���ي ل��ن��ب���أ اس��ت��ھ���داف 

والدمار الذي اص�اب م�ن�ش�آت�ھ   المشروع
التي ان�ف�ق عص�ارة أی�ام�ھ ول�ی�ال�ی�ھ ف�ي 
تشییده خدمة ل�ل�ش�ع�ب ال�ع�راق�ي، ت�وج�ھ 
ب��رف��ق��ة س��ائ��ق وس��ی��ارة رس��م��ی��ی��ن ال��ى 
البصرة لتفقد تلك المنشآت وعلى ما یذك�ر 
فان الشھید الغالي ابدى تذمره عالنیة من 
تبعات ھذه الحرب االجرامیة ع�ل�ى ال�ب�الد 
ومنشآتھا االنتاجیة فق�ام ج�الوزة ال�ب�ع�ث 
وصدام باختطافھ من الشارع في ب�واك�ی�ر 

وھ�و م�ت�وج�ھ  1980تشرین الثان�ي  26
لشراء الخبز ألسرتھ ال�ك�ب�ی�رة. ك�ان ذل�ك 
الیوم المؤلم آلل الشبیبي واصھارھ�م ھ�و 
نفس تاریخ رحیل وال�د الش�ھ�ی�د ال�زع�ی�م 
الوطني محمد رضا الش�ب�ی�ب�ي ول�ك�ن ف�ي 

وال�ذي ش�ی�ع�ھ ح�وال�ي رب�ع  1965العام 
ملیون عراقي في ش�وارع ب�غ�داد اك�رام�ا 

الممیز بتاسیس ال�دول�ة ال�ع�راق�ی�ة   لدوره
م�����ؤس�����س�����ات   ال�����ح�����دی�����ث�����ة وادارة

وال�ت�ش��ری�ع ف��ی�ھ�ا ع��ل�ى أس��س   ال�ت�ع�ل��ی�م
دستوریة وحضاریة. فھل كان اس�ت�ھ�داف 

بالخطف في نفس التاری�خ ذاك   ابي جنان
عام على رحیل وال�ده م�ن ق�ب�ی�ل  15بعد 

الصدف ام ك�ان ام�را م�ق�ص�ودا ورس�ال�ة 
ال�دك��ت�ات��وری�ة ال�ف��اش�ی��ة ال��ى   أخ�رى م��ن

الشعب ال�ع�راق�ي ع�ل�ى ان ال�وط�ن ص�ار 
مستباحا بشكل اكبر لجالوزتھم بعد رحی�ل 

الش���ب���ی���ب���ي االب واخ���ت���ط���اف اك���ب���ر 
واك��ث��رھ��م ح��ی��وی��ة ف��ي ال��ن��ش��اط   أب��ن��اءه
 والسیاسي والثقافي؟  المھني

باع�ت�ق�ادن�ا ان ت�وق�ی�ت ت�اری�خ اخ�ت�ط�اف 
الش�ھ��ی��د اس��ع��د الش��ب��ی��ب��ي ك��ان م��ت��ع��م��دا 
ورسالة واضحة لم�ن ك�ان�وا س�ی�ج�رؤون 
م��ث��ل اس��ع��د الش��ب��ی��ب��ي ع��ل��ى ت��ح��دي 
الدكتاتوریة بان ال�ع�راق واب�رز م�ث�ق�ف�ی�ھ 
صاروا مرتھنین ألم�زج�ة ال�ح�اك�م ب�ام�ره 
ص��دام وزب��ان��ی��ت��ھ. ب��اع��ت��ق��ادن��ا أیض��ا ان 
الرسالة الحكومیة المتضمنة جاھرت بھذا 
العمل االجرامي لتقول ل�ن�ا ب�أن ال�وط�ن�ی�ة 
واألمانة والشرف واإلخ�الص ال�م�ت�ف�ان�ي 
في العمل ل�م ت�ع�د ك�ل�ھ�ا ك�اف�ی�ة ل�ح�م�ای�ة 

ف�ال�م�ط�ل�وب   االنسان من االذالل والعسف
ھو الخنوع لال�س�رة ال�ح�اك�م�ة وألم�زج�ة 
قادتھا حتى ولو أدى ذلك ال�خ�ن�وع ل�دم�ار 

  .اقتصاد العراق وشعبھ االبي
الرسالة األخ�رى ال�ت�ي وج�ھ�ھ�ا ج�الوزة 

 26صدام ب�ت�غ�ی�ی�ب الش�ھ�ی�د اس�ع�د م�ن�ذ 
ھ�ي ف�ي ال�ت�ع�ت�ی�م  1980الثاني   تشرین

ف�ي اخ�ب�ار ذوی�ھ ع�ن   السادي ال�م�ت�ع�م�د
مصیره لسبع س�ن�وات رغ�م ان ال�وث�ی�ق�ة 
الرسمیة التي ظ�ھ�رت ھ�ذه األی�ام ت�زع�م 

. ھذه 1983ایار  28بأنھ كان قد اعدم في 
الرسالة قالت لنا انذاك بان االنس�ان ص�ار 
رھینة للحاكم الفرد وجالوزتھ وال حصانة 
ألحد حتى ألكثر الناس م�ك�ان�ة واح�ت�رام�ا 

ب�ع�ض   ضمن المجتمع العراقي. ورغم ان
الش��ب��اب ال��ذي ل��م ی��ع��ش ت��ل��ك األی��ام 

صار الی�وم ی�رن�و ال�ى ال�م�اض�ي   الحالكة
المریر بسبب تدھور األحوال ف�ي ال�ب�الد، 
اال ان من عاش ت�ل�ك ال�م�ح�ن ال ب�د وان 
یتذكر مآث�ر م�ن غ�ی�ب�وا م�ن ال�ع�راق�ی�ی�ن 
االبرار حالھم حال الشھی�د ال�غ�ال�ي اس�ع�د 
الشبیبي واقرانھ . انني اتذكر الی�وم أیض�ا 

ال�ت�ي   المآثر واالنجازات المھنیة الجمیل�ة
قدم�ھ�ا ل�ن�ا ول�ت�اری�خ ال�ع�راق ال�م�ع�اص�ر 

المغیب البارز توفیق الت�م�ی�م�ي   األعالمي
وال�ذي  "ھذا اب�ي" في برنامجھ التوثیقي

نفتقد اصالتھ وذك�ری�ات�ھ ع�ن ق�ادة ال�ب�ل�د 
 ممن رحلوا.

عام من اغتی�ال�ھ  37وفي ھذه األیام وبعد 
رسمیا نستذكر طیبة وخلق وتواضع كبی�ر 
المھندسین أسعد محمد رضا الشبیبي كم�ا 
نستذكر اس�ھ�ام�ات�ھ ال�ك�ب�ی�رة ف�ي ال�ع�م�ل 
المتفاني لیل نھ�ار ل�رق�ي وت�ق�دم الش�ع�ب 

علیك الرحمة وال�غ�ف�ران . العراقي الصابر
یا اسعد الشب�ی�ب�ي ش�ھ�ی�دا ب�ارا اخ�ر م�ن 

 .شھداء ھذا الوطن الغالي

ا ل مى اذ  

                      ا ر  أ اق اا   
 

 كندا -د. فاضل عباس مھدي/ تورونتو
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 (الخطاب المسرحي)
ف�ي اح�د ال�م�ص�ان�ع   التأثیث المكاني عبارة عن مشغل لصناعة ال�دم�ى

وبما یشبھ القبو فیھ انواع من مشاریع لدمى ھجینة لم ت�ك�ت�م�ل ب�ع�د .. 
ووعاء .. ومھد خشبي .. وحبل یمت�د ال�ى الس�ق�ف ... ی�ب�دأ ال�خ�ط�اب 
ونحن نشاھد الفتاة الخرساء (یاقوت) التي یعلو رأسھا ج�دی�ل�ت�ان ب�م�ا 
یظھرھا وكأنھا صبیة وھي تجلس الى ماكنة خ�ی�اط�ة بس�اق واح�دة .. 

ب�ھ�ا وب�ذات ال�وق�ت نش�اھ�د   وقد امتد القماش االبیض الى م�ا ی�ح�ی�ط
(صفوان) وھو یفترش االرض وراح یقص القم�اش ب�واس�ط�ة م�ق�ص 

یزداد صریر ماكنة الخ�ی�اط�ة وی�زداد ت�دف�ق ال�ق�م�اش  ...  لعمل تصمیم
االبیض حول (صفوان) وتحتدم حركة (صفوان) فیضیق بما یحدث ح�د 

 ونراه یصرخ .. بید ان (یاقوت) تستمر ...االنفجار
 . صفوان : كفى

 یاقوت : (تستمر)
 !!.. صفوان: كفى قلت
 یاقوت : (تستمر)

(ینفعل صفوان وینتفض واضعا الم�ق�ص ح�ول رق�ب�ة ی�اق�وت ف�ت�ج�م�د 
 حركتھا)

 . صفوان : قلت كفى ... كفى ... كفى
 (تجمد حركة صفوان ھو االخر ویحل الصمت ثم ینفجر ضاحكا)

حقا یاقوت؟ أنا ..أنا اسف ..ابدا ما كان یص�ح ان   صفوان : ھل اخفتك
لكن ھذا الصریر ال�م�ك�رور ل�ھ�ذه ال�م�اك�ن�ة   اتصرف معك كبغل مفزوع

انھ یدمي خ�اطـ�ري ال�ى ال�ح�ـ�د   .. كل شيء بروحي  اللعــینة یستنزف
الذي ال اقوى فیھ على رسم فصال واحـد بھذا المقـ�ص ص�ری�ر م�وخ�ز 
تماما كســرف الدبابات وھي تعبر فوق سطوحـنا لتبصق ال�خ�ـ�وف ف�ي 
نفوسنا .. فتدفــع بنا لالختب�ـ�اء ب�ی�ن م�خ�اب�ئ االرض ال�خ�ان�ق�ة .. ان�ا 
ببالھتي .. وانت بكل ھذا الخرس الذي یتكئ على ساق واحدة .. وھ�ذا 

الرقـص على س�ط�ـ�وح م�ا ت�خ�ی�ـ�ط�ھ   المقص الماجن الذي ال یشبع من
 . وانت ..والمقص  یداك الناعمتان .. نعم یاقوت .. انا

ان�ھ م�ق�ص ال ی�ع�رف    ی�اق�وت)  صفوان : (یلتف ویشھر المقص امام
 م�ق�ص�ل�ة  ب�ن�ص�ل حـ�اد م�ث�ل ای�ة  السكون...مقص شـره  وش�ی�ط�ان�ي

 . للرقاب  عطشى
(یأتي الى االسماع مؤثر تمزیق قماش من ال�خ�ارج .. ف�ت�ص�م ی�اق�وت 

 وتغادر الماكنة) على أذنیھا 
كل لی�ل�ة..  ان تصـغي الیھ ..مازال یعـاني ھوسھ المعتاد حذار  صفوان:

یطلـ�ق  ویعـاني الوحدة .. وھو شره الى الحد الذي  انھ یختلي الى نفسھ
ضال�ت�ھ .. رب�م�ا ی�ك�ون ق�د نس�ی�ن�ا  فیھ العنان لخیالھ المریض لیصطاد

غ�ادرن�ا ب�ع�د   ھاھــنا بعد ان اوصــد االبواب وغادرنا آخر مرة .. نعـ�ـ�م
ان اودعــنا خریطة شقائنا بھذا القبو وعاث ب�ك�ل ھ�ذا ال�ج�م�ال فس�ادا 

 . المطر  كریشة تحت  االثنین وتركنا نحن
 (تضرب یاقوت بواسطة العكاز على االرض)

صفوان : ال علیك.. سأكمل ما كان یجب ان یكون.. وسأصنع ل�ك س�اق�ا 
 . اللیلة وعدتك ھذه جمیلھ كما

(یندفع صفوان ویقوم بجمع ما تبقى من شرائط االق�م�ش�ة ب�غ�ی�ة ع�م�ل 
 )سائق لیاقوت ویجلس خلف ماكنة الخیاطة

نعم ... س�أع�م�ل ع�ل�ى ذل�ك االن ..وس�ن�رق�ص م�ع�ا ح�ت�ى   : صفوان
ی�دف�ع�ن�ا   نعم ..البد من شب�ح ف�رح..  فضاء ھذا القبو الخانق فرحا  نمأل

یجب�رن�ي   ال شيء بال رجعة .. ولتعلمي ابدا ان  الى مغادرة ھذ الجـحیم
 سواك...ومن اجل ھذا سأصنع لك ساقا  على المكــوث في ھذا القبو

ھناك یاقوت سن�ب�دأ دورة ای�ام�ن�ا م�ن  كل ھذه الوحشـة والغیاب  لنعبر
 . وبال مقص جدید انا وانت
صریر الماكنة ..وتق�وم ی�اق�وت   بعملیة الخیاطة فینبعث  (یقوم صفوان

ع�ن   بالضرب على االرض بواسطة العكاز بغضب .. فیت�وق�ف ص�ف�وان
 العمل)

ان   ما زلت اراھن ان باستطاعت�ي  صفوان :ھل انت غاضبھ یاقوت..؟
تنفرج اساریرك .. ما رایك في ان اصن�ـ�ع ل�ك  امتـص ھذا الغضب حتى

 !الورد..؟  اللیلة طفال بلون
 (تتجھ یاقوت الى المھد في الجانب االخر وتھزه برفق)

صفوان : طفل یمأل جحیم ایامنا صخبا ویتقافز بین ھذه الدمى الج�ام�دة 
 . مشاكس  كقط

 من اغاني االمھات ألطفالھن وتھز المھد)  (تترنم یاقوت بأرجوزة
حتى ی�ب�ت�ك�ر اروع فص�ال   صفوان : اللیلة سأطلق العنان لھذا المقص

بخیـوط من شغاف القلب .. ت�م�ام�ا   االثنان  لطفل جمیل وسنخیطھ نحن
 كما یفـعل اآلدمیون ولكن بطریقة مختلفة

 (تجمد حركة یاقوت ... ثم تضرب على المھد بجزع)
صفوان : نعم یاقوت..البد وان یكون بط�ری�ق�ة م�خ�ت�ل�ف�ة.. اع�رف ان�ك 
عندما تنامي كل لیلھ كنت تتوسدین امنیة ان یكـون ل�ك ط�ف�ل م�ن ھ�ذا 

 . البغال التلد الرجال یا حبیبتي البغل الماثل امامـك وكالعادة اھمس لك
 (تتذمر یاقوت وتنھار بین الدمى)

صفوان : فأذن لیس امامي اال ان اسرد لك الحكایات مثل كل لیلة ح�ت�ى 
ببساطة ال املك اج�اب�ة م�ح�ددة   تنامـین ویغفو في خاطرك السؤال ألني

ل��م��ا ی��ح��دث .. ك��ل م��ا اع��رف��ھ ان��ي اع��ی��ش م��ع��ك ف��اج��ع��ة ف��رض��ی��ة 
 من غیمة عابرة عبر تلك الفتحة النائیة  كنا قد سقطنا  مبھمة ..ربما

في السقف تباعا في شتاء ممطر, وربما ی�ك�ون ال�ح�ال اب�ع�د م�ن ذل�ك 
بكثیر ..ولیس بعیدا ان یكون االمر حدثا مركبا خ�ارج ك�ل االح�ت�م�االت 
والتصورات وینطوي على سر دفین .. ل�ك�ن ال ع�ل�ی�ك ..س�أح�ك�ي ل�ك 

 ...حكایة من الف حدث وحدث
 (یمسك صفوان بإحدى الدمى)

صفوان : ماذا تود السیدة ان اسرد لھ�ا ال�ل�ی�ل�ة.. اط�ل�ب�ي م�ا تش�ائ�ی�ن 
واآلخ�ری�ن..   االول�ی�ن  من خراف�ات سیدتي ففي جعبتي كل ما یطیب لك

لقد الھمتني فط�رت�ي ان اع�رف ك�ل االس�م�اء..وان ادخ�رف�ي ذاك�رت�ي 
ابجدیات كل االشیاء حتى اول بزغ لدھشتي بك حین افقت یوم�ا ألج�دك 

تتوسدین وحدتي ھنا في ھذا المكان االصم دون ان اع�رف م�ن   وانت
ی�وم�ھ�ا ان�ك م�ن ك�وك�ب   .. خیل الي تفاصیلھا ما زلت احفظ ادق  انت

 آخر .. اتودین ان اسرد لك ما كان یعتریني لحظتھا...؟
 یاقوت تطرق براسھا)

ما رأیك في ان احدثك ع�ن ال�ج�زی�رة ال�ت�ي ل�ط�ال�م�ا  .. صفوان : حسنا
ش�م�وس ل ات�غ�رب ..ج�زی�رة م�ن   فی�ھ�ا وط�ن�ا م�ن  حلمت ان اقیم لك

 وكل العصور نھارات.؟ نھارات دائمة .. كل الفصول فیھا نھارات
 یاقوت : (ال ترد)

صفوان : اعرف انھا اضغاث احالم ..طیب.. م�ا رأی�ك ف�ي ان اح�دث�ك 
فیھا الى خ�ارج ھ�ذا ال�ق�ب�و ع�ب�ر ت�ل�ك   ھذه اللیلة عن آخر مرة نظرت

 . الفتحة النائیة في السقف
 (موسیقى توجس من داخل راس یاقوت وتنظر الى االعلى)

وال�ع�ائ�م�ة خ�ارج ك�ل ت�ق�وی�م�ات .. ال�غ�ائ�م�ة  في تلك الل�ی�ل�ة :صفوان 
صنعت ھذا الحبل وتسلقت الى الس�ق�ف ون�ظ�رت ال�ى   كنت قد  االزمنة

 !.یاقوت .. لقد رأیتھ الخارج ... یاه ...ھالني ما رأیت... وما سمعت
وبش�ك�ل   یعود مؤثر تمزیق القماش م�ن ال�خ�ارج  ... (ضربة موسیقیة

 وتصاب على أثرھا یاقوت بالتشنج وترتجف ھلعا) اشد
صفوان : نعم لقد رایتھ یاقوت... ب�أم ع�ی�ن�ي رأی�ت�ھ وھ�و یض�ع آخ�ر 

یھجعون بص�م�ت�ھ�م االبـ�دي ف�ي االق�ب�ی�ة   اللمسات لخریطة العباد وھم
االخرى..كان یزرع الخوف في اوردتـھم ومضى مترنحا الى مخدعھ .. 

 اظنھ كان ثمال ..او یخیل الي انھ كان على قدر كبیر من النشوة على
 االق�ب�ی�ة ب�ط�ون ال�ق�ھ�ر م�ن  اقل تقدیر .. لق�د ...ل�ق�د ش�م�م�ت رائ�ح�ة

 ق�ب�ون�ا تش�ب�ھ ال�ى ح�د ك�ب�ی�ر  لھذا القبو ..انھا اقبیة اخ�رى المالصقة
األزلي ھذا .. لكنھا اكثر سریة واشد غموض�ا.. وب�ی�ن ال�ح�ی�ن واالخ�ر 
كنت أراه وھو یسعى الى اختراق قشور ادمغتھم لین�ظ�ر م�ا ف�ی�ھ�ا م�ن 

مشروعة.. فھو یخشى المؤامرة ویحرص ف�ي ان ی�ع�ل�م ش�وارد   احالم
ك�ان�وا   ف�ي ك�ل ح�ی�ن  وھو یحصي أنفاسھم  مرعوبا  االمور... شعرتھ

ال�م�ط�ر م�درارا..   یسفون خوفھم بصمت كما البالوعات حینم�ا ی�ن�ھ�م�ر
زوای��ا االق��ب��ی��ة ال��ل��زج��ة وب��أن��ف��اس م��رت��ج��ف��ة ..   وی��ح��ت��ش��دون ف��ي

ب�ھ�م�س خ�ف�ی�ض..رب�م�ا ك�ان�وا   كنت اسمعھم الغط�ی�ن  واجفة  وقلوب
ال�وحش�ة ع�ل�ى   ص�الة  ك�ان�وا یص�ل�ون  ی�ق�رأون ال�ت�ع�اوی�ذ.. او رب�م�ا

 .  انفسھم ...اقبیة .. وقرود
 كمن صعقت .. یتحدث صفوان بصوت خفیض)  (تجمد حركة یاقوت

خ�الف   صفوان : نعم انھا قرود یا ی�اق�وت ... ق�رود ع�ق�ی�م�ة ھ�زی�ل�ة
س�م�اس�رة   یحف بھ  جنونھ  عنفوان  صورتنا انا وانت ویقف ھو وبكل

ال�ن�ش�وة ك�م�ا   وھو ینظر من شرفت�ھ وی�ل�ع�ق  من شیاطین .. لقد رایتھ
یجتر الخنزیر لعابھ .. وبین الحین واآلخ�ر.. ك�ن�ت اس�م�ع ض�ح�ـ�ك�ات�ھ 

الشوھاء وھو یسعل من فرط سجائره ال�م�س�ت�وردة م�ن وراء  الداعرة
وی�ع�ب ال�خ�م�ـ�رة   ح�د الس�ف�اھ�ة  م�دم�ن�ا  االكوان وینفث الدخان ..ك�ان

الش�رف�ة ت�ك�ف�ي   جوفھ غیر آبھ بالعباد .. كانت المسـافة بیني وبی�ن  في
النعاش الرغبة في ان اراه على حقیقتھ ..لم ی�ك�ن م�ھ�ی�ب�ا ك�م�ا اط�ن�ب 

 ال�م�اج�ن�ة.. وح�ی�ن واالجراء.. وذوي االق�الم ..من الشعراء المداحون
الفضیة العائمة كغمامة في كبد الس�م�اء زادن�ي   من شرفتھ اكثر اقتربت

ش�ھ�ب�ا ..   بركان تم�ط�ران  كفوھتي  ذلك وضوحا فتبحرت فیھ.. عیناھا
 وتقذفان بالحمم وھو یتط�ل�ع ال�ى ك�ل ج�ھ�ات االرض ..وك�ان م�ح�اط�ا

ویقف على یسار شرفتھ سی�اف وب�م�رأى   بالجواري الحسان والولدان
س�م�س�ار ل�ق�ی�ط ..دب�ق..   ی�ق�ف  یم�ی�ن الش�رف�ة  مفزع حد الھلع وعلى

 .. للبیع  مزاد حیاء عن  سمعتھ وھو یعلن بلسان عار من كل
 احدى الدمى الھجینة ویقلد صوت السمسار)  (یتناول صفوان

صفوان : من یشتري قرودا ناطقة ایھا السادة ... من ی�رغ�ب ب�اق�ت�ن�اء 
ھذا قرد مھرج یمتھ�ن الس�رد ب�ط�راف�ھ ..   فیؤنس وحشتھ  قرد یتحدث

الش�خ�ص�ي.. وھ�ذا   وھذا قرد یحفظ اسراركم .. وتلك قردة ل�ال�س�ت�خ�دام
قرد ولید سیعید الیكم ومضات من ط�ف�ول�ت�ك�م ال�ت�ي انس�ل�ت م�ن ب�ی�ن 

عل�ى ق�در ك�ب�ی�ر م�ن االت�زان یس�رد ل�ك�م   كالرمل .. وھذا قرد اناملكم
ضجر بعد الیوم وال س�أم ... ھ�ل�م�وا ی�ا   الحكایا والمالحم واالسمار فال

وال�ت�ق�ص�ی�د   سادة .. اقتنوا ما تشاؤون م�ن ال�ق�رود ..ن�ق�ب�ل الش�ی�ك�ات
 . المریح ...والبیع باآلجل .. وبال كفیل
ك�م ھ�و م�ؤل�م ان ی�ل�وك آدم�ی�ت�ك   صفوان : (یلقي بالدمیة وی�ت�ح�دث)

م�ن وث�ن   سمسار موتور...ویلقي بھا الى المسافل وب�ت�ف�وی�ض م�ط�ل�ق
مخمور.. وكم ھو بغیض ان ت�ع�ل�ن اس�ت�س�الم�ك ل�ق�واد م�أف�ون واب�ن 

ل��ی��ب��دأ ال��م��زاد ...   یص��ف��ق ی��ا ی��اق���وت  أب��ی��ھ ..ك��ان ال��ج��م���ی��ع
 .. ال�ق�رود  ب�ی�ن ق�ط�ی�ع  وانسللت بتؤدة حتى وجدت�ن�ي  مكاني فغادرت

 الذي كنت فی�ھ ع�ل�ى ی�ق�ی�ن م�ن ان ال اح�د  الى الحد كانوا یشبھوني
بیننا.. وف�ي ال�ل�ح�ظ�ة ال�ت�ي أم�ر ف�ی�ھ�ا   یكتشف ادنى فرق  یستطیع ان

ال�ك�اس�دة ,ص�رخ�ت ان�ا   ل�ب�ض�اع�ت�ھ  السمسار قردا ان یتف�وه ت�روی�ج�ا
اعود الى ھ�ذا   ألغادر محنتي فال  صوتي ...لعل احدھم یبتاعني  بأعلى

 ...القبو فصرخت بقوة
 (یطلق صفوان اصوات تشبھ اصوات ال�ق�ردة وی�ت�ص�رف ك�ق�رد وھ�و

 ویتأرجح)  یتسلق الحبل وسط القبو
صفوان : أنا قرد یا سادة ... قرد حكواتي ی�م�ت�ھ�ن الس�رد... وس�أس�رد 

التھ�ری�ج   قرد .. وسلیل امة قردیة تمتھن علیكم الحكایا .. أنا قرد وابن
وبما یطی�ب ل�ك�م ف�ي ان   بمجون ..لقد خلقت  وارقص  اغني .. بامتیاز

اكـون مجرد اضحوكة .. فمسخت على ما انا علیھ من ضـعة وانح�ط�اط  
طریق .. انا قرد یحترف التمل�ق لس�ی�ده ح�ت�ى یش�ب�ع   فال اعرف للعزة

ذل وان�ك�س�ار.. ل�م   ل�ی�زی�د ..ان�ا عص�ارة  فیمسح عل�ى راس�ھ  خیالءه
 فطرت علیھا..بل حرصت عل�ى ان  التي تعلمني امي ان اغادر قردیتي

كل فروض الطاعة والخنوع حتى احدودب ظ�ھ�ري   تطعمني مع حلیبھا
ف�ال�ث�م�ھ�ا   وھ�ي ت�رك�ل�ن�ي  الثقیلة ی�ا س�ادة فما عدت ارى غیر اقدامكم

فأدمنت شأني ..واوصاني ابي المخضرم بالقردیة حتى النخاع ان الع�ق 
وب�ف�م   م�ن ف�ت�اة ع�ط�ف  فیض ج�ب�روت�ك�م  من  یتساقط  بلساني كل ما

م�ذ  قرد معروض للب�ی�ع  یا سادة... فأنا  بالخرس... من یشتریني  مخاط
 . ابصرت الدنیا

(تزداد حركة صفوان القردیة ویطل�ق ال�ت�ص�وی�ت�ات ف�ت�ج�ھ�ش ی�اق�وت 
على االرض وی�ت�ح�دث ب�ان�ك�س�ار   بالبكاء فیترك صفوان الحبل لیسقط

 ولوعة)
صفوان : ابكي یاقوت ...ابكي ... فلیس امامنا سوى الدموع لنغسل م�ا 

دف�ع�ا   من مآس ندفع ضریبتھا م�ن آدم�ی�ت�ن�ا تقترفھ احالمنا المشروعة
ل�وال ان   ق�ل�ب غ�ای�ت�ي  كدت ان انجح لیلتھا في ان اص�ی�ب .. للشبھات

 ث�م ص�ف�ق .. شزرا .. فابتسم بمكر بعد ان اكتشف حقیقت�ي  نظرني ھو
الس�م�س�ار   ی�ھ�م�س ف�ي اذن  وضحك مأل شدقیھ .. ولن یتوانى في ان

بعینیھ كل الح�رائ�ق ح�ی�ن ن�ظ�ر ال�ي .. ف�ادرك�ت   اوقدت  بعض كلمات
من مكان الى آخ�ر ..ك�ان   یطاردني  وھربت ..وصار السمسار  المغزى

 ویعبر االزم�ن�ة ب�ل�م�ح ب�ال�ب�ص�ر  یطیر خلفي بجناحین من لھب ودخان
 ... یمزق الحجب مزمجرا  ھو  وصوتھ

ف��ت��ص��م ی��اق��وت ع��ل��ى   (ی��أت��ي ال��ى االس��م��اع م��ؤث��ر ت��م��زی��ق ق��م��اش
 وكذلك صفوان ... لحظات ویجلس صفوان منكسرا)  اذنیھا

االن یاقوت ... مطارد حت�ى آخ�ر ح�ف�ی�د ..م�ط�ارد   صفوان : انا مطارد
م�ن�ي   غ�ادرت ھ�ذ ا ال�ق�ب�و س�ع�ی�ا  ألني اك�ت�ش�ف�ت ال�ح�ق�ی�ق�ة ب�ع�د ان

 عن سؤال�ي ال�ی�ت�ی�م ...وس�ی�ت�م اع�ت�ق�ال�ي ب�أی�ة ل�ح�ظ�ة  بإجابة  للظفر
وسأحاكم ألني رفض�ت ان ان�ت�م�ي ال�ى ھ�ؤالء ال�ذی�ن ص�اروا م�ط�ی�ة 

لكم تخیلت اني ساقف في قف�ص االت�ھ�ام ب�ی�ن   الوالءات ألوثان االرض
وال�ح�ك�م ..وال    الخ�ص�م  فھو  یدي وثن تحتشد في قبضتھ كل العناوین

 مفر من ان اجلد .. او ارجم ..او ی�ھ�در دم�ي.. ك�ل ذل�ك ك�ان ی�ع�ت�م�ل
لی�ل�ت�ھ�ا ك�ن�ت ح�اذق�ا ... براسي حین اطلقت للریح ساقي سعیا للخالص

ك�ع�اب�ر س�ب�ی�ل ح�ت�ى   ف�ت�ن�ك�رت ب�ب�الھ�ت�ي  التمویھ  من اجل  بالھروب
 قدماي الى ماال اتوقع ان ارى یاقوت  قادتني

 (تنتاب صفوان ارتجافھ في جسده)
الش�وارع ال�خ�ل�ف�ی�ة ل�ل�م�دن ال�ب�ع�ی�دة ال�ت�ي   صفوان : فح�ی�ن س�ل�ك�ت

الحص�ر   اوث�ان وش�رف�ات  رایت اكثر م�ن ھ�و..  بالخدر والفجور  تغط
 على االسواق.. والساحات... والطرق�ات  وتطل  تمتد الى ماالنھایة  لھا
وی�دق مس�ام�ی�ر ..  م�ن ال�ت�اب�ع�ی�ن  وكل وثن كان یتربع ع�ل�ى ع�رش..

ب��م��خ��ت��ل��ف   س��ط��وت��ھ ف��ي ال��رؤوس ال��م��ج��وف��ة ك��ط��ب��ل .. وت��اب��ع��ون
 والنك�س�ار  من الخنوع  ویجلدون اجسادھم بسیاط  یسجدون  االجناس

اك�ث�ر   لوثنھ .. وكلم�ا ت�وغ�ل�ت  یھتف تبعا لھذا  والمھانة .. والكل كان
البعض یقدم القرابین ..وال�ب�ع�ض    انتشارا ..كان  زادت الشرفات  كلما

ف�ي الش�اش�ات   حین یظھ�ر ام�ام�ھ�م  لشبح وثن  مسعورا  االخر یھتف
یستھدف ..وثن یخاف الموت..!! وآخرون ی�رقص�ون   الكبیرة مخافة ان

امام نصب وث�ن م�ات ق�ب�ل ق�رون وال�ب�ع�ض   على المعازف وھم عراة
یولد بعد .. ام�ا االغ�رب م�ن ك�ل  االخر كان منھمكا في تصنیع وثن لم

م�ھ�رج�ان االوث�ان.. وث�ن   مررت بقوم یعبدون انفسھم .. انھ  ھذا حین
م�ن اح�ك�ام   یلعب القمار.. وآخر یصطاف بش�الالت ن�ی�اك�را ك�ل�م�ا ف�رغ

 وی�ت�اب�ع  قبضتھ على تابعیھ ..وثن آخر لھ حسابات في كل بنوك ال�ع�ال�م
البورصھ ..وآخر لھ جزر تغص بما ی�ك�ف�ي م�ن ال�ح�ور ..ووث�ن ی�ك�ره 

الوالء ..ویبغض فكرة الخوض في االنعتاق لذا ی�ع�م�ر االوط�ان   مالحدة
مأتما بالمشانق للمنشقین وذوي الكرام�ة ... ف�م�ا ك�ان   باالقبیة ..ویقیم

الس�ی�ف   اول وث�ن.. ف�وض�ع  امامي لیلتھا اال ان احتمي عن�د س�ق�ی�ف�ة
ح�ف�ی�د, وث�ن ی�ح�رم ال�ح�الل   بالبیع�ة ح�ت�ى آخ�ر  نحري وطالبني  على

الح�ت�م�ي بس�ق�ی�ف�ة   مع الفط�رة.. ف�ھ�رب�ت ث�ان�ی�ة  كل ما یتقاطع  ویبیح
وطالب�ن�ي   آخر..لم امكث طویال بین یدیھ ..كان بارعا في االخصاء  وثن

مع�ت�وه   حتى وجدتني بین یدي وثن  ان ارقص كغانیة ... فھربت خلسة
 آخر حدیث عھد بالطغیان .. لكنھ نزق ومراھق .. نازعني في ان یخ�ت�م

ك�ل ذل�ك ی�ح�دث .. على جبھتي الكون لھ مملوكا حتى ال�م�وت ف�ھ�رب�ت
ل�ی�ن�ال   وكان السمسار یقتفي أثري ...كان یرید ان یظفر بي حیا او میت�ا

مقبرة حبلى باالس�رار .. ع�ن�د ذاك ان�ح�س�ر   حتى وصلت الى  الجائزة
وحدھم الم�وت�ى  ...  فال اوثان تقیم في المقابر یایاقوت ...  االوثان دور

الطریق الى السماء ... لیس سوى شواخص ألناس مات�وا ف�ي  یسلكون
والب�ع�ض م�ات م�ن�ت�ح�را ..رای�ت�ھ�م ی�ج�ل�س�ون ف�ي  الحروب واالزمات

سمسار او وثن ... ویندبون حظ�ھ�م   وھم یقرأون الصحف دون  حلقات
شقائھم... نظروني فضحك�وا   في ابدیة  العاثر ویھرسون ارواحھم ندما

ای�اك ان  ..  مأل االشداق قالوا وبلسان عربي فصیح وبال ادنى ع�ج�م�ة
ب�ت�ردد ...ف�ق�ال   دن�وت م�ن�ھ�م  !!..  تموت من اجل دجاج�ة او ب�ی�ض�ة

ص���ح���ف   الت���خ���ف... خ���ذ اق���رأ ..أق���رأ...أق���رأ  اق���دم���ھ���م ھ���الك���ا
 اس�م�ي  یاصفوان ..كانوا یعرفون   لتعرف من انت  واالخرین  االولین

كان ص�ف�وان�ا ف�ي س�اب�ق   یایاقوت... اتعلمین لم ..؟ الن كل واحد منھم
 ..... نلتقیكم في الجزء الثانيیاقوت..     واالغرب مما ھو اغرب عھد

و   
 دیودراما

 

(الى آدم المخبوء في اوردتنا مثل قافیة 
 بقصیدة شعر صوفیة)

 

          
 

 
 

 سعد ھدابي   ... الجزء االول  
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فجأة رأى أطرافھ مندفعة إل�ى األم�ام، 

شعر بقلبھ یلھث خل�ف ام�رأة م�رق�ت 

من أمامھ كأنھا برق أض�اء واخ�ت�ف�ى 

 ..في زحمة الشارع

علیھ أن یت�رك م�ك�ان�ھ ل�ل�ح�اق ب�ذل�ك 

البرق، خطوات بسیطة شعر ب�ن�ف�س�ھ 

كأنھ علم تتقاذفھ ریح غاضبة. ھم�س 

ل�ن�ف�س�ھ ب��ع�ی�ن ح�ی�رت��ھ؛ م�ا ال�ع�م��ل؟ 

سأل�ح�ق ب�ھ�ا.. ل�ك�ن ك�ی�ف س�ت�خ�رج 

كلمات من فم مشدود.. علي ال�ت�ح�دث 

مع نفسي أوالً.. أكید ستظھ�ر ط�اق�ت�ي 

ومعرفت�ي ب�أص�ول ح�دی�ث ال�ع�ش�ق.. 

ومن ثم.. من ثم س�أت�ع�رف ع�ل�ی�ھ�ا... 

ان��ت��ظ��ري.. س��أق��ول ل��ھ��ا.. ل��و ق��رأِت 

أفكاري وخواطري وما بي من شع�ور 

أتجاھك.. فأنك عش�ت�ار ال�ق�ادم�ة م�ن 

ذل�ك ال��زم�ن ال��ب�ع�ی��د.. ن�ع��م س�أج��رب 

ذك�ائ�ي.. س�أت�ق�رب م��ن�ھ�ا، ات�أم�ل�ھ��ا، 

سأدور حولھا.. آه من عیون الن�اس.. 

ستتناھشني ع�ی�ون ال�ن�اس.. س�أق�ول 

لھا أنِت جمیلة.. س�ت�ق�ول ل�ي؛ ش�ك�راً 

على ھذا اإلطراء.. س�أرت�ب�ك وت�زوغ 

عیناي باحثة عن موطئ ل�روح�ي ف�ي 

خضم بحر اللھفة مثل ب�ح�ار ض�اع�ت 

 ..سفینتھ وفیھا كل ما ھو نفیس

أردفت ھي؛ لقد سمعت ھمساتك.. ھ�ل 

حقاً أعجبك جمالي.. ھل حقاً أنا رقیقة 

إلى ھذا الحد.. أنت لم تلمس�ن�ي ب�ع�د.. 

ألیس فيَّ ما لم تعرفھ بع�د..؟ س�ی�دت�ي 

لو كان الكون مثل جمالك ورق�ت�ك ل�م 

تكن ھناك حروب ك�ون�ی�ة ول�م ی�ف�ك�ر 

نابلیون بسقوطھ باالمتحان ولم یدخل 

الدكتاتور إلى البلد المجاور بحثاً ع�ن 

النصر ال�خ�س�ران.. أش�ی�اء وح�وادث 

 ...كثیرة لم تحدث... لو.. لو

جلسا في مقھى أمام فنج�ان�ي ق�ھ�وة.. 

قلبت ھي فنجانھ وأبحرت عیونھا ف�ي 

فوھتھ.. خ�رج�ت م�ن رح�ل�ت�ھ�ا وھ�ي 

تھمس لنفسھا.. بلد جدی�د خ�ال�ي م�ن 

القیم.. فیھ حق�ائ�ب ك�ب�ی�رة وص�غ�ی�رة 

تمثل فقراء وأغن�ی�اء.. ال ت�وج�د ف�ی�ھ 

أدوات كتابة ودفاتر.. ف�ی�ھ ب�الب�ل ف�ي 

اقفاصھا وعصافیر شاردة.. لیس فی�ھ 

ج��ن��ة وال م��ن��ط��ق��ة خض��راء.. ب��رك 

مستنقعات ودم یسیل ھنا وھناك.. ث�م 

رفعت رأسھا لتسمعني ھمسھا.. ھناك 

حرب بعی�دة األج�ل ل�ی�س ل�ھ�ا س�ب�ب 

معروف.. ك�م�ا ی�ؤخ�ذ ال�خ�روف إل�ى 

الذبح وھو ال یعرف السبب ب�ع�د ألن�ھ 

ی��رى ك��ث��ی��ر م��ن ال��ح��ی��وان��ات غ��ی��ره 

 صالحة لألكل والطبخ.. لَِم ھو فقط؟

كان ھو صاغراً ب�ذھ�ول ت�ح�ت وط�أة 

طبول، مسامیر تدق رأسھ ال عھدة لھ 

بھا.. سی�دت�ي ھ�ل أن�ِت ع�ّراف�ة؟ ل�ق�د 

أقعدتیني وسط ف�ن�ج�ان�ي ورم�ی�ت�ی�ن�ي 

بوابل من نفای�ات ودم وش�رور.. ھ�ل 

ستتركیني قابعاً في ف�ن�ج�ان�ي.. ع�ادت 

 : إلى فنجانھا وھي تكلمني

 ـ ما بك... ما حكایتك؟

وھل ظلت لي ح�ك�ای�ة غ�ی�ر ح�ك�ای�ت�ي 

معك.. كنت أشعر ب�ال�غ�ث�ی�ان ق�ب�ل أن 

أراك.. وھا أنا بین یدیك ط�ی�ر ی�م�رح 

في حقول السعادة الغامرة.. كل ش�يء 

 ..فّي أنقلب وعاد إلى طویة أخرى

 ـ علیك أن تقتنع؟

 ـ بماذا؟

 ـ أنك شاعر

ـ أنك ش�اع�ر.. والش�ع�راء ی�ع�ش�ق�ون 

 بسھولة

 ـ وما الخطر في ھذا؟

 .ـ لكن الحیاة لیست ھكذا

 ـ وما حاجتي لحیاة لیست ھكذا..؟

رفعت رأسھا من فوھة فنجاني لتبوح 

لي.. أنھا المرة األخیرة التي س�ت�ح�ب 

ف��ی��ھ��ا.. ح��ذار م��ن ھ��ذا ال��ح��ب أی��ھ��ا 

الغریب.. فنجانك سیط�ع�ن�ك.. ال ت�ظ�ل 

أحمقاً، مندفعاً، الھثاً وراء ال�ن�س�اء.. 

ستذبح كالنعاج وس�ت�ت�ك�س�ر ع�ظ�ام�ك 

وستقرع نواقیس ال�ح�رب م�ن ج�دی�د 

وس��ت��ل��ب��س ال��ن��س��اء أج��م��ل ال��ث��ی��اب 

وسیرقصن فرحاً طرباً ویشربن ن�خ�ب 

 حیاتك الجدیدة. 

وسیقرأ النشید الوطني على جنازتك.. 

ب��ع��دھ��ا س��ت��س��ت��س��ل��م وت��رف��ع ال��رای��ة 

البی�ض�اء خ�ل�ف ذل�ك ال�ج�دار األب�دي 

وسیع�ل�ن م�وت�ك ب�ال�م�ذی�اع ال�وط�ن�ي 

والتلفاز الوطني والصح�ف ال�وط�ن�ی�ة 

 ..الیومیة

 ـ ولَِم كل ھذا سیدتي.. ماذا جنیت..؟

ـ ج�ن�ای�ت�ك أن�ك ت�ع�ی�ش ف�ي أرض ال 

تعرف الحب.. ومع بش�ر ال ی�ؤم�ن�ون 

 ..بالحب

خ�رج م�ن اخ�ت�ب�اره ل�ن�ف�س�ھ خ�اوی�اً، 

مترنحاً ثم غادر الم�ق�ھ�ى ول�ع�ن ت�ل�ك 

اللحظة المفاجئة البارقة التي أوصلتھ 

 ..إلى الموت

 قصة قصیرة   

  إمع

 

 ھولند -بغداد   /نعمة یوسف
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1 
 وقِندیالِن شرقیاِن ..عیناكِ 

 بلیِل الغُربِة الباكي
 وِعقٌد من نجوِم اللیِل ..یُزِھُر فوِق ُشبَّاكي

ُع بیَن أضالعي..  ولیلََكةٌ ..تُفرِّ
 سقاھا ِطیُب ریَّاكِ 

 
                     ** 

 صباَح الخْیِر یاوطني
 صباَح الخیِر یاداري .. ویاسَكني

 صباَح الخیِر یاأحباُب ..یاأطفاُل.. یاأشجاُر..یانْخلُ 
 صباَح الخیِر یاغیطاُن .. یاُغدراُن ..یاجیراُن ..یاأھلُ 

 صباَح الخیِر یاأرَض المواویِل..
 ویاشمساً.. تُقبُِّل وجنِة النیلِ 

 و یاقمراً.. أُعانقُھ على البُعِد ..
 لقد فتحوا حقـائبَنا..ولكْن مادَرْوا أني

 أَُخبُِّئ تحَت أجفاني ..حقوَل القمِح والقُطِن !
 وأنَّ النیـَل یَھِدُر بیَن أوردتي ..

 وطْمَي النیـِل في وجھي..أدیٌم أسمُر اللوِن !
 لقد فتَحوا حقائبَنا ..ولكْن ماَدرْوا أنِّي

 حَملُت الناَس في عیـْــني ..
 

2 
 حَمْلُت ھواَك في رئتي ..عبیراً من ثََرى وطـني

 وما سِمعوا مقاطَع من مواویٍل ..یھدھُد رْجعُھا أُذني
 بلحٍن ُمْغـــِرِق الشََّجِن ..

 عِن األیاِم واألقداِر والصبِر ..
  ینوُح لفُــرقِة األحباْب.. ..

 ویشكو َغْدرةَ الزَمِن....
 

                       ** 
 َمِن اآلتي ....؟

 ..على بابي..  أُشمُّ عبیَر أحبابي
 َمِن اآلتي..؟

 وأقرأُ في خطوِط الوجِھ عنواني..وخارطةً ألوطاني
 أٌخ ألقْت بِھ الُكربْة ..وضیُق العْیِش للغُربـــــْة..

 ـ مَن الفیُّوِم؟
 ـ مْن أُسواَن ..

 یامْرَحى....
ـُل خوفھُ بالصدِر تَْحنانا ..وآسو اآلهَ والُجرحا..  أُزمِّ

 ویجري الدمُع في عْینیِن ..في قلبْیِن ..ھتَّانا
 ..والَعْیَش واِلـِمْلحا  ونَقِسُم زاَدنا

 وأسألُھُ ..ویسألُني
 عِن األبناِء.. واألعماِم ..واألخوالْ 
لزالْ   عِن األخباِر ..واألسعاِر ..والزِّ

قَنا ..  وكیف الدھُر فَرَّ
قَنا ..  وكیَف الشوُق أرَّ

 
3 

 فأجَھْشنا ..وعانَق بعُضنا بعضا ..!
                        ** 

 وفي لیلِي ..أُراِوُد مْوجةَ المذیاِع ..
 تَْجنُح في ُعباِب الریْح ..

 أُراِوُدھا ..ویأتي الصْوُت مشروخاً ..
 جریحاً ُمْتَعَب النَبَراِت ..أشَربُھُ بآذاني ..

یَق ..یاظَمأَ الُمحبِّینا ..!  أبُلُّ الرِّ
 ویخبو الصْوُت .. یجنُح في ُعباِب الریِح ..

   یغَرُق في سدیِم اللْیلْ 
 فأُسلُِم مْقلتي للدَّمِع ..أُْسلُِمھا

 وأُبِصُر مْن ُزجاِج الدمِع وْجھَ أبي ..بطَلعتِھِ 
 وأبِصُر نوَر والَدتي..

فحا...  فأسُجُد ..أطلُب الغفراَن والصَّ
ي ..وما عفَّرُت أقدامي  زماٌن مرَّ یاأمِّ

  ومارتَّْلُت فاتِحةً على قـــبِركْ 
 فال.. التُكثِروا لْومي

 فلَْسُت العاقَّ یاأمي ..ولكنَّي
 كثَْوِر الحْقِل مشدوٌد بساقِیٍَة..أُجرُّ سالسَل الحزنِ 

 وأحِمُل فوَق أكتافي ..جباَل زمانَي الُمـْضني
  وَھمَّ البنِت .. واإلبنِ 

 
                   ** 

  َعبُوساً..
 یستَفیُق الُصْبُح في الغُربة
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 بال دفٍء .. بال نبٍض و إحساس
 بال أھل ٍ .. بال ناسِ  
 تماثیٌل یَُغلِّفُھا .. 

 جلیُد الغُربَِة القاسي
 فیَشتدُّ الظما للدفِء ..

 لألنساِم ..للبَْحرِ 
 لسْوَسنٍة .. تُعطُِّر نسمةَ الفجرِ 

 لَصفصافْة ..
 تُمشِّط شعَرھا األخَضــــرْ 

 وتغفو في ضباِب الُصْبِح .. 
 ُمرِخیةً غدائَرھا على النھرِ 

 لمئَذنٍة ..یَُسبُِّح فوقَھا الكَروانْ 
ـــانْ   بلْحٍن خـــاشٍع ریـَّ

 وترفُع إصبََع التوحیِد للرحـمنْ 
 ویشتدُّ الظما لھواَك یاوطــني

 لعطِر ثراَك .. یاوطــني
 لبرِد نداَك .. یاوطــني

 ففیَك أغیُب .. یاوطـــني
 وفیَك أعوُد .. یاوطــــني

 وفیِك أموُت.. فیَك أموُت ..
 فیَك أموُت یاوطـــــني ....

 .............. 
  * طبیب استشاري لألمراض الصدریة

ا ّأ ا 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 شعر: أدیب كمال الدین  

 أدالید -استرالیا  
 

ّریّة  فتَح لي البحُر، ذاَت حیاة، محفظتَھ السِّ

فَن الغرقى،  فرأیُت السُّ

فَن الھلكى،  والسُّ

فَن التي أكَل الّدھُر علیھا وشرب،  والسُّ

فَن التي لم یزْل یتقاذفھا الموج  والسُّ

 وھي تحمُل عظاَم الالجئین ودموعھم وصرخاتھم.

* 

 لم أكْن سعیداً أبداً 

ّریّة  برؤیِة ھذه المحفظة السِّ

 طویالً حتّى ورمْت عیناي. فقد أبكتني

* 

 كفكفُت دموعي وھمسُت لقلبي:

 أنا ال أحبُّ أسراَر البحر

 وُسفنَھ الغرقى والھلكى

 والمآلنة بعظاِم الموتى.

 أنا أحبُّ مباھَج البحِر على الّساحل.

* 

 لكنّني اكتشفُت أو ُكِشَف لي ذاَت نھار

 أّن مباھج البحِر على الّساحل

 ھي محض ھراء؛

 النّساء وأشكالھّن العجیبة،

 النّساء ورقصاتھّن الغریبة،

 النّساء وأكاذیبھّن التي ال تنتھي عنَد ساحِل البحر.

* 

 ھكذا سقطت المباھُج واألسرار

 في ضربِة حظٍّ واحدة.

 ھكذا أصبَح البحُر جمیالً 

 من دوِن أسراٍر وُسفٍن غرقى،

 من دوِن نساء ورقصاٍت وأكاذیب.

* 

 نعم

 أصبَح البحُر وحیداً 

 أزرَق كقلبي الوحید.

* 

 كفكفُت دموَع حروفي وھمسُت لقلبي:

 شكراً أیّھا البحر

 شكراً ألنَّك تشبھني تماماً. 

   ... ا ا 
 
 
 
 

 شعر : د. نصر عبد القادر* /  مصر
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عندما نتحدث عن المھرج ف�ي ال�ف�ن�ون إن�م�ا   
نتح�دث ع�ن ال�ف�ن األك�ث�ر إث�ارة وق�درة ع�ل�ى 

ال��ذي ظ��ھ��ر م��ن��ذ  ال��م��ھ��رج)( اإلدھ��اش أي 
الحضارات األولى في قصور الم�ل�وك واألم�راء 
وفي الشوارع وخیمة الس�ی�رك وال�م�ھ�رج ھ�و 
بحق جوكر ذلك السیرك الذي یمتلك العدی�د م�ن 
المھارات وال�م�واھ�ب م�ن رق�ص وم�وس�ی�ق�ى 
وتمثیل إلى جانب األداء الحركي المقنع بمع�ن�ى 
آخر ھو یجید إلى ج�ان�ب ت�غ�ی�ی�ر ال�وج�وه ك�ل 

األلعاب لكنھ یتعثر فیھا مت�ع�م�داً إض�ح�اك 
الجمھور بعیداً عن الحالة النفسیة أو 

الظروف التي یمر فیھا إل�ى ج�ان�ب 
ذل��ك ھ��و الش��خ��ص ال��وح��ی��د ال��ذي 
یقول الح�ق�ی�ق�ة م�خ�ل�وط�ة ب�ال�ھ�زل 
والسخریة حیث یكذب الجمی�ع وھ�و 
أیضا غالباً ما یمیل إلى األلغ�از ال�ت�ي 

تنطوي على حقائق مؤلمة ال یج�رؤ أح�د 
ع��ل��ى ال��ب��وح ب��ھ��ا وھ��ذا م��ا أك��ده 

الكاتب األمریكي آرثر میل�ر ال�ذي 
ال��م��ھ��رج ھ��و ح��ق��ی��ق��ة ” ق��ال: 

اإلنسان، إنھ ی�م�ث�ل ك�ل م�ا ف�ي 
مھ�زل�ة ال�ح�ی�اة م�ن س�خ�ری�ة. 
وھو الرمز األكثر ق�درة ع�ل�ى 
التعبیر عن العم�ق ال�ح�ق�ی�ق�ي 

ول��و ع��دن��ا إل��ى   “ ل�ل��وج��ود
ال��م��ھ��رج ف��ي ال��ت��اری��خ 

ال��ع��رب��ي ل��وج��دن��اه 
م���������الزم���������ا 

ل���ك���رس���ي 
الس��ل��ط��ان 
وب�����الط�����ھ 

والیخلوا عرش ال�م�ل�وك واالم�راء 
من بھلوان یضیف جو من المت�ع�ھ 
والترف وال�ب�ھ�ج�ة والس�رور ف�ي 
ن��ف��وس ال��م��ت��ن��ف��ذی��ن والس��ل��ط��ة 

ولكنھ ك�ان ھ�ن�ا مس�ل�ی�اً   الحاكمة
للحاشیة أكثر من قائ�ل ل�ل�ح�ق�ی�ق�ة 
ومع ذلك ف�إن ح�ری�ت�ھ ف�ي ال�ق�ول 
كانت أكبر من حریة اآلخری�ن ألن�ھ 
ب��دون ذل��ك ی��ف��ق��د ال��ق��درة ع��ل��ى 

 اإلضحاك.
وموضوع المھرج اھت�م ب�ھ ال�ع�دی�د 
من الكتاب حی�ث أُل�ف ع�ن�ھ ح�وال�ي 

ألف كتاب بجمیع ل�غ�ات ال�ع�ال�م..  16
كما اھت�م ب�ھ ال�ع�دی�د م�ن ال�ف�ن�ان�ی�ن 

باعت�ب�اره ص�ورة ك�اری�ك�ات�وری�ة 
للحیاة التي نعیش�ھ�ا ل�ذل�ك ت�م 

تناولھ في السین�م�ا وال�م�س�رح وال�ف�ن ال�ت�ش�ك�ی�ل�ي 
واع��ت��ب��ره ال��ف��ن��ان��ون م��ن��ب��ع��اً خص��ب��اً ل��إلب��داع 
وللموض�وع�ات اإلنس�ان�ی�ة ف�م�ث�الً ق�دم ف�ي م�ج�ال 
السینما العدید من األفالم العالمیة ال�ت�ي ت�ع�ب�ر ع�ن 
ھ�ذا ال�م��وض�وع وی�ع��د م��ن أھ��م�ھ��ا ف��ی�ل��م (أع��ظ��م 

الذي أخ�رج�ھ (س�ی�س�ی�ل دي  استعراض في العالم)
ویدور ھ�ذا ال�ف�ی�ل�م ح�ول ح�ی�اة م����ی����ل) 

م��ھ��رج��ي الس��ی��رك والع��ب��ی��ھ 
م�ت��ع�رض��اً ل��ح�االت��ھ�م اإلنس�ان��ی��ة 
وعالقات�ھ�م ب�ب�ع�ض�ھ�م وب�ال�ع�ال�م 

 الخارجي.
 

وقدمت في مجال المس�رح واألوب�را 
عشرات األعمال التي تتعرض لھ�ذا 
الموضوع لكن أھمھا على اإلط�الق 
ھ�ي أوب��را ری��ج��ول��ی��ت��و ال��ت��ي وض��ع 
موسیقاھا الموس�ی�ق�ار الش�ھ�ی�رج�وس�ب�ي 
فیردي ـ مؤلف أوبرا عایدة ـ� ال�ت�ي 

ف��ي اف��ت��ت��اح ع����رض����ت 
األوب���������������را دار 

ال���م���ص���ری���ة 
القدیمة (األوب�را 

 الخدیویة).
أم���ا ف���ي م���ج���ال  

ال��ت��ش��ك��ی��ل ف��ق��د ك��ان 
الفنان التشكیلي م�ن أك�ث�ر 
المبدعین اھتم�ام�اً ب�ھ�ذا ال�م�وض�وع 
ب��اع��ت��ب��اره خ��ام��ة ج��ی��دة تص��ل��ح 
للتش�ك�ی�ل، ف�ھ�ي م�ل�ی�ئ�ة ب�ال�ح�رك�ة 
واأللوان وبداخلھا مشاعر إنسانی�ة 
والكثیر من التخفي واإلفصاح، ل�ذا 
فھي عالم ومادة مث�ی�رة ل�ل�ت�ع�ب�ی�ر 
وفي الوطن الع�رب�ي ب�رز ال�ع�دی�د 
منھم امثال شك�وك�و واس�م�اع�ی�ل 
یاسی�ن م�ن مص�ر وش�وش�و ف�ي 
لبنان وجعفر لقل�ق زادة وص�ف�اء 
محمد ع�ل�ي م�ن ال�ع�راق وھ�ن�اك 
ال�ع��ش�رات م�ن��ھ�م ...رغ�م ھ��والء 
المھرجین كان یستلطفھم الم�ل�وك 
واالمراء والمتنفذین ل�ك�ن ك�ان�ت 
نھایتھ�م م�أس�اوی�ة ب�ع�د ان�ت�ھ�اء 
ط��اق��ت��ھ��م ف��ي اداء ال��ح��رك��ات 
البھلوانیة یستبدلون بغیرھم م�ن 
المھرجین ویذھ�ب�ون ال�ى ط�ی�ن 
النسیان ولن یسال عنھ�م اح�د 
وھو یعیشوا شضف العیش 

 ... والجوع والحرمان

 ھولندا/منال الحسن 
 

والعجز الفك�ري أزاء   نشعر بالحیرة  

ف�ي ع�ال�م�ن�ا ھ�ذا   ما حصل وی�ح�ص�ل

المليء بالمغالطات والت�ن�اقض�ات وأن 

اختلط فیھا   ھذه الظاھرة التي نعیشھا

الحابل بالنابل فلم یعد االنسان البسی�ط 

مثلي ومثل اغلب سكان ھ�ذا ال�ك�وك�ب 

االزرق ان یتبی�ن ف�ی�ھ الص�ح�ی�ح م�ن 

الخطا، الطبیعي من المص�ن�وع، ال�ذي 

یرید الخیر من الذي یرید الشر. ش�يء 

واحد یجب ان یعلمھ قادة ھذه الن�ق�ط�ة 

الزرقاء التي عمھا كرونا، ان�ن�ا ن�ری�د 

ان نحیا ونعیش لنسعد حتى ب�ك�دح�ن�ا، 

نسعد فقط بقبالت احبائنا من ازواج�ن�ا 

وابناءنا واقاربنا واص�دق�اءن�ا، نس�ع�د 

باحتضان كل البسطاء في ھذا الكوكب 

االنساني الوحید، نسعد ب�االس�ت�ئ�ن�اس 

واالطمئنان، نسعد ب�م�ن وم�ن ی�ؤم�ن 

واالم�ان ول�ی�س   خوفنا، نسعد بالح�ب

بالقوة والجبروت، نسعد نحن بس�ط�اء 

ال��ك��وك��ب ب��ع��دم ال��ت��ف��ن��ن ف��ي اش��ك��ال 

ال��ن�ووی�ة م�ن�ھ��ا   ال�ح�روب وان�واع�ھ�ا

والبیولوجی�ة او غ�ی�رھ�ا م�ن اس�م�اء 

سمیتموھا، نسعد ب�ح�ض�ارة انس�ان�ی�ة 

تؤمن سد كل االفواه الج�ائ�ع�ة، نس�ع�د 

بحضارة ت�غ�ال�ب الش�رور ال�ط�ب�ی�ع�ی�ة 

عاجزة ام�ام   المختلفة ال حضارة تقف

 .كرونا سواء كان طبیعیا او مصنوعا

 انا  روم تا 
 ا  

 حسن نصراوي/ العراق
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 قبَل أن یضجَر رأُس النعامِة ِمْن اِنغـراِسـِھ بالتُراب

 َضَجَر رأسي ِمْن َسـفِّ الحقائِق الـتُرابیة.. 

 كأن َسـئِـمُت ِمْن ھذا الكیان التُرابي َحـدَّ اِالندثار

أ یارفیَق التُراب   َدْعـنِي أتـمـیـَّ

 َھـْل لو ُجـِعـْلـُت ِمْن الماء َسـأرقى إلى الشيِء الحيِّ / الَحـَسـن 

ِة حاالٍت َحـَسـنة :  وھذا التـمـیِّـؤ یُـغـریني بعدَّ

 َشـربَة وأكونھا اِالرتواء في ظمأ الـنزوح 

 أْم مـزنة وأكونھا الخیر على قِفاِر نینوى

 قطرة وأكونھا النداوة على أوراِق التولیب 

 أْم غْطَسـة وأكونھا اِالنعتاق في ُجرِن المعموذیة 

 َسـْبَحـة وأكونھا النجاة على سواحِل اللجوء 

ة في شاطيء اإلسكندریة  أْم موجة وأكونھا الَمَسرَّ

 منُذ قدیِم الوعي ومادتي لَْم تعرْف إال الحالة السائلة

 وھذا اِالنھمار یتماشى َمَع اِنسیابیة حواسي

أ یارفیَق التُراب   َدْعـنِي أتـمـیـَّ

 بیني َو بین الماء نعوٌت مشتركة آَن َجـَریانُھا

كة   لَِكْن قبَل أن ینغمَر رأُس الوطِن برماِل الحكوماِت الُمتحرِّ

 أِعـُدَك بالعودة لكینونتي الـتُرابیة 

 فقط ألني سـأشتاقُـَك بعدِد أعقاِب سجائِركَ 

 َوأنَت " ِمْن التُراب وإلى التُراب " قَـْد التعود..

 قَـْد أُقـنِعُـَك أنَّ حیواِت الماء أبقى َو أبھى 

 خصوصاً للذین ( دمعتھم قریبة ) 

 (و یاما) قاَربَـْت دمعتُـَك خطَّ اسـتواِء المشاعر

 حتَّى تقاطََرْت بفنجاِن قھوتي 

ْت دمعتُـَك بین أحجاِر الذاكرة الكریمة  (و یاما) اِنـَسـلـَّ

بَـْت بورقة نَْعَوتي  حتَّى تَصلـَّ

أ معاً أبد الرافدْین  قَـْد أُقـنِعُـَك ونـتـمـیـَّ

 قَـْد ال أُقـنِعُـَك وأتالشى بالكینونة المائیة وحدي

نِي َســأشتاُق الجواَر ِمْنـَك.. وبحالة أقرب إلـْیـَك ِمْنـَك..  لَكِّ

تـَك الدمعیَّة الثمینة  فَال تَـلُْمنِي لو اِخـترُت أن أسـتوطـَن ُغـدَّ

ْلـتَـنِي كثیراً.. ما قـبـَّ ما اِلـتـقـیـنا كثیراً.. ُكـلـَّ ما بكیَت العراق كثیراً.. ُكـلـَّ  َوُكـلـَّ

: 

 ألفین َو تـمـیِّـؤ

 أ َِْد 
 رَ اُاب 

 
 

 جوانا إحسان أبلحد 
  استرالیا -ملبورن 

  ..وإعلم 
  أن قلبَك سیكبر أعیادا

 بین راحتيَّ أیامي
  وأن ریح الحنین ستعیدك

  لتلقي بك فوق غمامة أزماني
  وأن العطر السومري ھو قیامة أنفاسك

  ھو میعادك وخاتمة الشوق
  لعمري..أنت رائحة عمري

 ..وإعلم
  أن بوسعك الذھاب حیثما تشاء

 أن تسیر على حافة الغیاب
  وترتل نشید النسیان
 لترقص على إیقاعھ

    إمرأة أخرى
  أما..أنا..سأعیدك

  وأحولك لموشحات أندلسیة
  تضيء مجالس األمراء
  تجمل مخیلة الشعراء
  تغري قلوب النساء

  تحیي الوقت باالشتھاء
  ألني ماء لیلك المحلى بالھیام

 ..وإعلم
  أني آخر أنثى تسقط بكأس نبضك

  وأنك القصیدة التي تحاصرني بالمعنى
  فسالما علیك أیھا اللذیذ

 كلما أكتملت بدور الغرام على صدري
  كلما حلقت فرآشات لمساتك على منكبي

  وتأرجحت أغنیات حضوري
  بعش ذاكرتك
  سالما علیك

  كلما حولني عناقك لسكاكر أعیاد
  وقصة قصیرة یفوز بخاتمتھا العشاق

 او..حلم كان تأویلھ(أنت البالد)
 ..وإعلم

  ان قلبك سیكبر أعیادا
 كلما قطفت جلنار شفتيَّ 

  ونفخت نار العشق
 رغم صمت الرماد

 

میثاق كریم الركابي

  

       

الناصریة /العراق

 

ت 
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 وبّشرا حاالً بقرب الوصالْ   **   ارْ ـــخلیليَّ ُعوَجا على الّدی

 وُدجى التّعـاســة قـد أفَـلتْ   **   فشمُس الّسعادة قد بزغتْ 

 **  ودیَاِجیُر الجفاِء قـد غـربـتْ    و أنواُر الِوداِد قد سطعتْ 

 **  بسمةً ھمسةً أو حتـّى البكاءْ    خـلیلـيَّ بلّـغـا عنـّي َو لَوْ 

 قد تقلّـدُت اآلن سیف العداءْ   **     فال یأَس بعد الیوم أجلْ 

 ** الحاسـِد الـحـسـوِد و للـبـالءْ   للھـجِر، للفراِق و للعذولِ 

ھُ الكبـریــاءْ   **  أنا الیوم أعلُن مـیـالَد نـَا  ُموٍس جـدیـٍد أسُّ

 حـبـیـبـتـي بـلـواحـظ الـمـھـا  **   قـاتـٌل أنـا أو مـقـتـوٌل یا

 عـشـیـقـتـي بمواعیــد الـُمنى **   شـاھـٌد أنا أو شـھـیـد یا

حى  ھـالَّ نـسـیـِت أو تناسْیتِ   ** مواعیـد اللّْیِل و عنـد الضُّ

 أضــأن تلك اللیالــي الدھماءْ   **   كم من بسماٍت ال معاتٍ 

حى ذاك الضیــاءْ    كم من ھمساٍت خافتاتٍ   ** وھـْبـَن للضُّ

 ** أنعمن على الكــون الھنـــاءْ  كم من ضحكاٍت مجلِجالتٍ 

 ھالَّ أصخِت آذان القلِب اْلـ ** ـَعلـیـِل المتكـبـِّر لذاك النّـداءْ 

 ** و ترِسلِي بوْجِدنَا للفنــــــــاءْ  ال تعجلي یا مھجة الّروحِ 

 ِد الـُمتَیَِّم الـوْلــھــان یا فتـاهْ   **   أصغي بآذاِن آذاِن الفؤا

 ** الـُمـتھـافـِت على الـعـطــــــاءْ    أسـمعـِت ذلـك الھـاتـف

 ** ِق النُّھـى وفي ذّرات الھـــواءْ    یا رجاًء ساكـنًا بأعـمـا

ِع في الّسمـــــاءْ  یا رجـاًء حالـًما بالوصِل **  بالكلِـِم المتفرِّ

ـبوِح وباإلبَــــــاءْ  یا رجـاًء حـبـاه الـخـالـق **  بالوجھ الصَّ

ـَل بالـغــارِ  ْھِر بالیاسمیِن بالبـــــــالءْ  ** یا رجـاًء ُكــلـِّ  بالزَّ

 عنَّا و أوصدَت أبواب الَجفـاءْ  ** ھـالَّ نزعـَت ذاك البـُرودَ 

 **ـَك العاشقِة لوْجِد األصفیاءْ  ھالَّ سكبَت من أعماِق روِحـ

 ُمـتـالطـًمـا َكـیَـْوِم َھـْیـجـــاءْ  **  َصـبابـةً وھـًوى وغـرامـاً 

 ** ِج جـفـونِـَك اآلسرِة الھدبــاءْ  قَـْد نََھـْلُت من أْزبَـاِد أْمـَوا

 و َوَعـَدْت أحاسـیسـي نُھـا** َي بـعـشـقـَك حـتـّـى الفنــــاءْ 

ــــواءْ   یا رجائي وُمـھجـتي وُمـ بَـتي في جحیم الشِّ  ** ـَعـذِّ

كـيَّ الـبـالـَغ الـسَّـخـــــاءْ   ھالَّ تـنـسَّـمِت ذاَك الـِعْطـَر ** الـزَّ

 ** َمـْوقِـِد ِعـْشـقِـِك أْعلََن الوفاء  َذاَك قـلبي یا فَـتاتي فَْوقَ 

              ( ك ذات) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 العراق سجال الركابي/  د.

 

 

  سالماً على روحي التعبة

  أحاور الوریقات الخضر

 على الفتى جامع القمامة بكلمة أحنو 

   أسمع تجلیّات موزارت 

 )یسّح دموعاً دافئة ( حاسبینك) (طالب القرغولي 

 أدعك األلوان بجنون على لوحة بیضاء

 ……)أعید تأطیر صوراً عائلیّة ( رحلوا

  الشيء یُجدي

 ذئب الوحدة فاغر أنیابھ

 ألجمھ بعبیر الرازقي

  ألتھم بضع حروف

  في قاّراٍت باھتةشمسھا أھاتف الخّالن 

  القلوب قلقة

  الشطُّ زمَّ عطره

  الذي أخافتنا منھ جّدتي تقّزم الطنطل 

 تقّزم جداً وبشراسة                                     

  الیھّمني اجتیاحھ جسدي                    

  النابضة بالعشق من أناي  جّل ما أخشاه نضوب الفرح              

  ال بأس ال بأس   

  صابرة على مھاد من الصبّار سأجلس    

  …!بنكھة سندس حالمة بغٍد                   

28.5.2020 

"ا َُِْ" 
 
 

 
 
 
 

 ُمـِعـز الـشَّعـبُـونـي
 تونس  
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القّصة القصیرة والقصیرة ج�دا (ك�م�ا ی�ع�رف�ھ�ا أغ�ل�ب 
النقاد) ھي عبارة عن ن�ص أدب�ي ن�ث�ري ی�ح�م�ل ب�ی�ن 
طیاتھ شعوًرا إنسانیًا وربما حكایة خیالی�ة ل�ھ�ا م�ع�ن�ى 
ممتعة، تسرد لحدث ما او مجموعة من األحداث ال�ت�ي 
حدثت مع شخصیة معینة في وقت مح�ّدد، وق�د ی�ك�ون 
ھذا السرد واقعیّاً أو خیالیّاً، إنھا (فن االیجاز والتركیز 
الدال) كما یسمیھا فرانك أكونور ف�ي ك�ت�اب�ھ (الص�وت 

 المتفرد) .
والھدف من القّصة ھو نق�ل ال�م�ت�ل�ق�ي ل�ی�ع�ی�ش ح�ال�ة 
الّشخصیّة الواردة في القّصة، وذلك ل�ی�خ�ت�ب�ر ش�ع�وره 
ویعیش حالتھ النفسیّة، وفي النھایة یحصل على فائدة 

  أو مغزى یسعى الكاتب إلى توصیلھا للقارئ .
ومن خصائصھا أن تشتمل على فكرة واحدة م�ك�ت�م�ل�ة 
المعالم وواضحة منذ البدایة وحتى النھایة ك�م�ا ی�ج�ب 
ان تتضمن حدثًا واحًدا، وشخ�ص�ی�ة رئ�ی�س�ی�ة واح�دة، 
ولھا ھدف واحد ویكون التوجھ مباشرة ن�ح�و ال�ھ�دف 
وھذا ما الحظناه في قصص كال الزمیلتین مشلین رغم 

 كونھما یشتغالن في حقلین مختلفتین...
فالقاصة مشلین بطرس تسلط عدستھا ع�ل�ى الش�ارع 
والبیت لتل�ت�ق�ط ب�ذك�اء ودق�ة ش�خ�ص�وص�ھ�ا ال�ف�اع�ل�ة 
سیاسیا وأدبیا وإجتماعیا ف�ي الس�اح�ة ال�ت�ي ت�م�ك�ن�ھ�ا 
لتكون قناعا تعكس الواقع الذي تنوي القاصة تجسیده 
للقارئ لتجعلھ یستفز من وقع األخطاء المتراكمة م�ن 
الماضي والت�ي ك�ان�ت الس�ب�ب ف�ي م�ح�اول�ة الس�م�ك�ة 

 الكبیرة ِالبتالع الصغیرة منھا ...
فعلى سبیل المثال نجد ان ال�ق�اص�ة مش�ل�ی�ن ب�ط�رس  

ركزت في قصتھا (خرافةٌ ترسُم جن�تَ�ھ�ا) ع�ل�ى ت�م�ث�ال 
یشیر الى عمق حضارتھا والحدث ھو اِنكس�اره، وف�ي 
قصتھا (ھدیر ال�ل�ی�ل) ت�رك�ز ال�ق�اص�ة ع�ل�ى ال�ق�ض�ی�ة 
الفلسطینیة التي تشیر الیھا بعقد الحیاة، وفي قص�ت�ھ�ا 
(راصور) تكون المرأة في نظر مجتمعھا ھي ال�م�ح�ور 
فأشارت الیھا بالراصور الذي یعني النابض لتنق�ل ل�ن�ا 
نظرة المجتمع الذي یؤمن بان المرأة كالراصور ی�ج�ب 
الدعس على رأسھا كي یبقى حج�م�ھ�ا ب�ال�ح�ج�م ال�ذي 
تراه لَك مناسبًا. وفي قصتھا (عطیة... ب�خ�ی�ل) ت�ع�ال�ج 
الھوة الشاسعة التي تفصل ال�ف�ق�ی�ر ع�ن ال�غ�ن�ي وف�ي 
قصتھا (مدارس معاصرة) تزاوج بین طموحات الف�ت�ى 
الذي یبیع ال�م�ن�ادی�ل وش�وق�ھ ل�م�ا ی�ع�ج الش�ارع م�ن 

 الكتب، وھكذا في بقیة قصصھا...
أما مشلین ح�ب�ی�ب ت�راھ�ا ت�رس�ل خ�ی�ال�ھ�ا ال بص�رھ�ا 
لیجوب واقعنا لیلتقط بدقة ما یؤھلھا لرسم شخوص�ھ�ا 
كي تس�ق�ط ع�ل�ی�ھ�م رؤی�ت�ھ�ا ل�ت�ع�ك�س ص�ورة ال�واق�ع 

 اإلنساني المزیف...
فعلى سبیل المثال في قص�ت�ھ�ا ( ف�ی�ن�وس والص�دف�ة) 
جسدت القاصة مشلین حبیب بمھارة ظ�اھ�رة اِخ�ت�ف�اء 
الجمال من ال�م�ج�ت�م�ع، وف�ي قص�ت�ھ�ا (غ�رام) ت�ع�ال�ج 
المجھولیة التي تطال اإلنس�ان وف�ي قص�ت�ھ�ا (ج�ائ�ع) 
تعكس عبثیة اإلنسان ت�ج�اه اآلخ�ر وف�ي قص�ت�ھ�ا (م�ا 
زلت أتدرب على وضع األقنعة) تع�ال�ج ال�وض�ع الش�اذ 
في مجتمع ال یمل من اِس�ت�خ�دام األق�ن�ع�ة ف�ي ت�ع�ام�ل�ھ 
الیومي، وفي قصتھا (وھكذا التقینا) ترید ان تقول إن 
للرجل وجھان إحداھما مزیفة وأخرى حقیقی�ة وھ�ك�ذا 

 في بقیة قصصھا .
رغم إنھما تعمالن في بیئ�ت�ی�ن م�خ�ت�ل�ف�ت�ی�ن إال أن�ھ�م�ا 
تعالجان مواضیع تتشابھ فیما ب�ی�ن�ھ�ا ف�ق�ص�ة راص�ور 
(مشلین ب�ط�رس) تش�ب�ھ ف�ي ال�م�ع�ال�ج�ة قص�ة (ھ�ي) 
لمشلین حبیب وقصة عطیة بخیل لدى مشلین ب�ط�رس 
تشبھ قصة جائع لدى مشلین حبیب وقصة بكتریا ل�دى 
مشلی�ن ب�ط�رس تش�ب�ھ قص�ة (ال�رج�ل ال�ع�اري) ل�دى 

  مشلین حبیب...
وم��ن أج��ل أن ت��ك��ون ال��ق��ص��ة مش��وق��ة ح��اول��ت ك��ال 
القاصتین خلق الحیویة والدی�ن�ام�ی�ك�ی�ة وال�ح�رارة ف�ي 

 العمل من خالل أھمیة الموضوع .
إن البناء الشكلي للقصة القصیرة ج�دا ال ی�ن�ظ�ر إل�ی�ھ 
فقط من خالل القص�ر، وإن�م�ا ی�ج�ب أن ی�ع�ت�م�د ع�ل�ى 

مرتكزات رئیسیة مھمة تمیزه ع�ن ال�ق�ص�ة ال�ط�وی�ل�ة 
والمتوسطة الطول، وذلك من خالل براعة القاص ف�ي 
اِالختزال والتكثیف في الحدث السردي. واِالكتفاء بأقل 
ما یمكن م�ن الش�خ�ص�ی�ات، ب�اِالض�اف�ة ال�ى زم�ك�ان�ی�ة 
مقننة، إذ أنھا تقفز مباشرة الى الحدث المركزي بدون 
مقدمات، مكتفیة ب�األط�ر ال�ت�ي ی�وف�رھ�ا ذل�ك ال�م�رك�ز 
لخلق أجواء القصة، إذ أنھا تعتمد على حبكة بس�ی�ط�ة 

 في فضاء زمكاني مختزل.
لذا ال یمكن بآیة حال م�ن األح�وال أن ت�ك�ون ال�ق�ص�ة 
القصیرة والقصیرة جدا ملخصاً لروای�ة أو فص�ال م�ن 
فصولھا ، فالروایة تھتم بالتف�اص�ی�ل ال�دق�ی�ق�ة، ت�ت�ع�دد 
فیھا الشخصیات والحوادث والم�واق�ف وف�ی�ھ�ا م�ج�ال 
لإلسھاب والتعبیر عن األف�ك�ار واآلراء، ب�ی�ن�م�ا ت�دور 
القصة القصیرة حول حادث معین أو عدد مح�دود م�ن 
الحوادث التي تركز على فكرة أو ھدف أو ش�خ�ص�ی�ة، 
فھي ومضة ضوء تتركز على شيء خاص ، وت�ل�ت�ق�ي 

 في ھذه الناحیة مع القصیدة الشعریة الومضیة.
لذا فالتكثیف ھو م�ن ال�ع�ن�اص�ر ال�م�ھ�م�ة ف�ي ال�ق�ص�ة 
القصیرة والقصیرة جدا ك�ون�ھ ھ�و ال�ذي ی�ح�دد ب�ن�ی�ة 
ال��ق��ص��ة م��ن خ��الل ف��اع��ل��ی��ت��ھ ال��م��ؤث��رة ف��ي اِخ��ت��زال 
الموضوع وطریقة تناولھ، واِی�ج�از ال�ح�دث وال�ق�ب�ض 
على وحدتھ وھذا یعتمد على قدرة القاص على إنت�ق�اء 
عناصر الصورة وموضوعھا إنتقاًء موفقاً وتشك�ی�ل�ھ�ا 

 تشكیالً موحیاً.
لقد إستطاعت ك�الً م�ن ال�ق�اص�ت�ی�ن مش�ل�ی�ن ب�ط�رس  

ومشلین حبیب أن تبتكر فضاء لغتھا فنجحن في تقدی�م 
فكرة متوھجة ذات تقنیات عالیة مستفیداً م�ن ال�ف�ن�ون 
األخرى كالفن التشكیلي والمونتاج والدراما والشع�ر.. 
مما سھل علیھما شحن الكلمات بأكث�ر م�ا ی�م�ك�ن م�ن 
المعاني والتعبیر عنھا ب�أك�ث�ر م�ا ی�م�ك�ن م�ن األف�ع�ال 
وبأقل ما یمكن من المفردات، وھ�ذا ال ی�ت�آت�ى إال م�ن 
خالل توالي إكتساب لغة ل�ھ�ا ال�ق�درة ع�ل�ى ال�ت�ك�ث�ی�ف 

 الھائل للمعاني.
أن اللغة لدى القاصتین تمتلك إنزیاح�ات�ھ�ا ال�ت�أوی�ل�ی�ة، 
ِالعتمادھما في أكثر األحیان عل�ى ل�غ�ة أھ�ل�ت�ھ�م�ا ك�ي 
تحافظا على توازن البناء السردي ب�دال م�ن اإلن�ج�رار 
وراء ال��ح��دث ال��ى خ��ارج س��رب ال��ق��ص��ة ، ف��ھ��ذه 
اِالنزیاحات ھي التي قادتنا للتأویل عن الواقع الحقیقي 
الذي یعیشانھ للداللة على ما تریدان الوصول الیھ ك�ل 

  منھما.
إال أن تكثیف الفعل الق�ص�ص�ي ل�دى ال�ق�اص�ة مش�ل�ی�ن 

ج�ع�ل ال�م�ق�ط�ع الس�ردي  بطرس كان األكثر من خالل 
یحوي على مجموعة من الجم�ل الس�ردی�ة ال�م�ت�وال�ی�ة 
والمتعاقبة بسبب إزاحة الكثیر من الزوائد الت�ي ك�ان�ت 
تفصل بین ھذه الجمل مما ساھمت في تحبی�ك ال�ق�ص�ة 
وتحولھا الى القص�ة ال�ق�ص�ی�رة ج�دا ف�ك�ث�رت األف�ع�ال 

 لدیھا.
أما القاصة مشلین ح�ب�ی�ب ی�ب�دو ل�ي إن�ھ�ا ت�ف�ك�ر ف�ي 
مش��اری��ع ھ��ي ب��األص��ل م��واض��ی��ع ل��ق��ص��ص ط��وی��ل��ة 
اختزلتھم الى قصص قص�ی�رة ل�ذا أب�ق�ت ال�ب�ع�ض م�ن 
المقاطع االخب�اری�ة ف�ي ال�ن�ص الس�ردي ، م�ن خ�الل 
تقدیم األخبار واألحداث والوقائع بطریق�ة م�ب�اش�رة أو 
ضمنیة، بھدف نقل الواقع المعطى ووصفھ كما ھو لذا 

 یمكن تصنیف قصصھا ضمن القصة القصیرة .
فالقاصة مشلین بط�رس ف�ي قص�ت�ھ�ا (خ�راف�ةٌ ت�رس�ُم 
جنتَھا ) تستخدم األفعال (تحملھ، تضمھ، تتحدث ال�ی�ھ، 
تغطیھ،...) تسعة أفعال في نص ص�غ�ی�ر. وف�ي نص�ھ�ا 

ف�ع�ل (ص�ف�ع�ت، غ�ف�ا،  13مدارس معاصرة تست�خ�دم 
راح، ھب، غنى، رقص...) وفي قصتھا (ب�غ�م�ال�ی�ون) 

فعل في نص�ھ�ا ال�ذي ی�ح�وي ع�ل�ى م�ا  17إستخدمت 
  كلمة وھكذا في بقیة نصوصھا ... 45یقارب 

 
أما القاصة مشلین حبیب نجدھا ھي األخرى تكث�ر م�ن 
أفعالھا، ففي قصتھا (صفعة) تستخدم األف�ع�ال (دخ�ل، 
نفث، دفعھا، خرج، دخل ، طار، یقود) سبعة أفعال في 
قصة ال تت�ج�اوز الس�ط�ری�ن. وف�ي قص�ت�ھ�ا ( اِن�ت�ح�ار 
سمكة) تستخدم األف�ع�ال (ج�ل�س�ت، ق�ررت، ت�وج�ھ�ت، 
رم�ت، ت��رك�ت��ھ��ا، ف��ك��رت، ق��ررت، ش�ك��رت، س�ب��ح��ت، 
انقض، اِلتھ�م�ت�ھ�ا) أح�د عش�ر ف�ع�ال ف�ي ھ�ذا ال�ن�ص 

 وھكذا ...
نالحظ أن ضرورة التكثیف في لغتیھما بدى واضحاً .. 
فنحن ھنا أمام لغة شعری�ة ب�ال�ك�ام�ل ب�م�ا ت�ح�وي م�ن 
انزیاحات وتشبیھات، فضال عن الموضوع، ل�ذا ف�أھ�م 
أركان السرد لدیھما كان من خالل رسم شخصی�ات�ھ�م�ا 
وھي (تف�ع�ل) ب�دال م�ن أن ت�خ�ب�رن�ا ك�ل م�ن�ھ�م�ا ع�ن 
(أفعالھا) ومن ھنا تك�ون األف�ع�ال ع�ن�ص�را غ�ای�ة ف�ي 

األھمیة في لغة القصة القصیرة والقصیرة جدا، فكث�رة 
األفعال یعني كثرة المع�ان�ي وك�ث�رة األح�داث وس�رع�ة 
الحركة. فھذه األفعال ھي التي جعلت السرد م�ت�م�اس�ك 
وفاعل بوساطة اللغة الشعریة المبطنة في فعل القص. 
وھذه صفة عامة في القصة ال�ق�ص�ی�رة ج�دا أي حش�د 
أكبر عدد من األفعال في الن�ص أي إس�ت�خ�دام ال�ج�م�ل 

 الفعلیة الضاجة بالحركة .
فالتكتیك في القصة القصیرة والقصیرة جدا تت�خ�ذ م�ن 
اللغة شكال لیس كشكلھا المعتاد في األدب ال�ق�ص�ص�ي. 
إنھا لغة مكثفة ، ففي النص (إمرأة) للق�اص�ة مش�ل�ی�ن 
بطرس نالحظ الكثافة المعنویة الھائلة ال�ت�ي ح�م�ل�ت�ھ�ا 
العبارة (...أتركك ألبحث عن ذاتي، وأحق�ق ق�راري..) 

  و (.. دعني وشأني، لقد حطمُت قبوري) .
والصدفة) لدى مش�ل�ی�ن ح�ب�ی�ب   وفي النص ( فینوس

نالحظ أیضا الكثافة المعنویة ال�ھ�ائ�ل�ة ال�ت�ي ح�م�ل�ت�ھ�ا 
العبارة (ومنذ ذلك الح�ی�ن وف�ی�ن�وس ت�ب�ك�ي والص�دف�ة 
تفرز لؤلؤا) والعبارة (عیناه نصف المغلقتین ت�ن�ظ�ران 

 أبدا الى المجھول) في قصتھا (غرام).
فھذه الجمل القصیرة اخ�ت�زل�ت ال�ك�ث�ی�ر م�ن ال�ك�الم ،  

وأغنت الكاتب عن العودة الى أح�داث م�اض�ی�ة ت�وح�ى 
بھا الى القاريء. فالقصة ال�ق�ص�ی�رة وال�ق�ص�ی�رة ج�دا 
تسعى إلى تولید الدھشة ف�ي ذھ�ن ال�ق�اريء اِع�ت�م�ادا 
على تكتیكات لغویة خاصة، تفرض المساحة الصغی�رة 

 المتاحة للقاص ولغة تمتاز بالكثافة العالیة.
ونظرا لدخول الحكایة كمكّون أساسي في بناء الق�ص�ة 

م�ھ�م�ا ق�ي قص�ص   السردیة، فإن الحوار یأخذ ح�ی�زا
یضعف الفع�ل   القاصتین، وبشكل مكثف وقصیر كي ال

القصصي لدیھما، وھو الذي یولد الح�رك�ة وال�ح�ی�وی�ة 
في النص فالحوار لدى القاصة مش�ل�ی�ن ب�ط�رس ج�اء 

 في قصتھا (عطیة ... بخیل) من خالل :
* طالبھ فقیر متوسالً القلیل من ذاك اللحم، علّھ یت�ل�ذذ 

 برائحة الشواء..
 وفي قصتھا (راصور) جاء الحوار من خالل :

 فقال لجاره -
 أتعرف الراصور؟ ... -

وھكذا في بقیة قصصھا ، إال أن�ھ ج�اء ب�ع�ض الش�ئ 
 طویالً في قصتھا (بكتیریا):

 -* اِبتعد من ھنا اآلن، فأنت لست منا، وال نحن منك! 
 تنتفض بسرعة وتتساءل مشدوًھا:

 ومن أنتم بال مؤاخذة؟ -
 وبصوت یمتطي بخاره رائحةٌ نتنة یجیبون:

نحن العطب المتجذر منذ قرون، ن�ح�ن ال�ع�ف�ن ال�ذي  -
 یجتاح العالم في الزمن المقبل.

وھكذا الحال لدى القاصة مشلین حبیب ، ففي قص�ت�ھ�ا 
 (عصري) جاء الحوار من خالل :

تأفف  * فطلب من إبنھ أن یتولى عنھ مھمة الصیاح...
أو  SMSالولد وطلب منھ أن ی�رس�ل ل�ھ�م ب�دل ذل�ك 

 واتساب.
وفي قصت�ھ�ا (ف�ی�ن�وس والص�دف�ة) ج�اء ال�ح�وار م�ن 

 خالل :
* فسألت الصدفة ان تخبِّئھا. ق�ب�ل�ت الص�دف�ة، ل�ك�ن�ھ�ا 

 حذرتھا
 وفي قصتھا (ھي ) جاء الحوار من خالل :

* وقالت "أعطیني سم�ع�ك". ف�أع�ط�ی�ت�ھ�ا ... وق�ال�ت 
 "نظرك". أعطیتھا ...

إال أنھا في قصتھا (وھكذا اِلتقینا) جاء الحوار صام�ت�ا 
 وبعض القصص یكون الحوار ضمنیا ...

الحظنا القاصتان قد اِعتمدتا الح�وار داخ�ل ال�م�ش�اھ�د  
التعبیریة كوسیلة لبناء القصھ، فت�ع�ددت الش�خ�ص�ی�ات 
كونھا من أھم عناصر الحبكة ، فھم األب�ط�ال ، تُ�رس�م 
كیفما اتفق ، وتعددت بالتالي األص�وات وت�داخ�ل�ت ... 
نا بنائیا أغ�ن�ى ال�ن�ص ب�ال�ح�ی�وی�ة  لذا فالحوار مثّل مكوِّ

  والحركة .
فالحركة في القصة ھي الطریق�ة ال�ت�ي تس�ی�ر ع�ل�ی�ھ�ا 
القصة لبلوغ ھدفھا، ویك�ون ال�ب�ن�اء ف�ن�ی�ا إذا إع�ت�م�د 
طرائق التشویق وكان متالحم األجزاء بح�ی�ث ی�ت�ك�ون 
منھ ما نسمی�ھ (ال�وح�دة ال�ف�ن�ی�ة)، ف�ال�ح�رك�ة ع�ن�ص�ر 

  أساسي في العمل القصصي، وھي نوعان:
* حركة عضویة، تحققت لدى القاصة مشلین بط�رس 
ف�ي ال�ح�وادث ال�ت�ي ت�ق�ع (اِن�ك�س�ار ال�ت�م�ث�ال، س�رق��ة 
المفتاح، حركة الراص�ور، ح�رك�ة ال�ط�ف�ل وھ�و ی�ب�ی�ع 
المنادیل الورقیة ، حركة قطعة اللحم على ال�ف�ح�م .... 

 وھكذا
ولدى مشلین حبیب جاءت ال�ح�رك�ة م�ن خ�الل (رك�ب 
السیارة، دخل المبنى، وصل الم�ك�ت�ب...) ف�ي قص�ت�ھ�ا 
(رائحة نتنة) وفي قصتھا صفعة ج�اءت ال�ح�رك�ة م�ن 

ن�ف�ث ال�غ��ض�ب ل�ھ��ی�ب��ھ   خ�الل (دخ��ل وراء ال�غ��ض�ب.
دفعھا ھو على نفسھا. خرج تاركا طیفا ھارب�ا   علیھا.

 خلفھ..) وھكذا في بقیة القصص.
* والحركة الذھنیة التي تتحقق في سلوك الشخصیات 
التي تتمثل في ال�ق�ص�ة ل�ل�وص�ول ن�ح�و ال�ھ�دف ال�ذي 

  تھدف الیھ القاصة.
فإذا كان السرد ی�ن�ظ�ر ال�ی�ھ م�ن خ�الل ن�ق�ل ج�زی�ئ�ات 
الوقائع بواسطة ألفاظ تعبر ع�ن�ھ�ا م�ن خ�الل ت�رت�ی�ب 
العالقات الداللیة التي تحیل الى حدث سردي مفترض، 
قائم في فضاء زماني، ومن ثم فالصلة بی�ن�ھ�م�ا وب�ی�ن 
العمل صلة ضروریة ی�ج�ب أن ن�ع�ي ف�ك�ل ح�رك�ة ف�ي 
الوجود ال یمكن أن ت�ح�دث خ�ارج اِالط�ار ال�زم�ك�ان�ي. 
لذلك جاءت القصة السردیة لدیھما" ذات بنیة زمان�ی�ة 

 ومكانیة تتشكل من خاللھا معالم الحكایة.
فالمكان لدى مشلین بطرس في قصتھا (خرافةٌ ت�رس�ُم 
جنتَھا) و(راصور) ھو الشارع، وفي قص�ت�ھ�ا (ھ�دی�ل 
اللیل) ھو المساحة المحصورة بین فلسطین وس�وری�ا 
ولبنان وفي قصتھا (مدارس معاصرة) ال�م�ك�ان أیض�ا 

وھ�ك�ذا   ھو الشارع الذي یعج بعمالقة األدب ال�ع�رب�ي
 في بقیة قصصھا ...

أما المكان في قصص مشلی�ن ح�ب�ی�ب (أم�ام ال�م�رآت، 
عصري، الرجل العاري،..) ھ�و ال�ب�ی�ت وف�ي قص�ت�ھ�ا 
(انتحار سمكة) ھو البحر وأحیانا یكون ال�م�ك�ان غ�ی�ر 
محدد أي اِفتراضي كما في قصتھا (ص�ف�ع�ة، ف�ی�ن�وس 

 والصدفة، ھكذا ألتقینا..)
فیما مضى نجد ان ب�ن�ی�ة ال�م�ك�ان ف�ي ھ�ذه ال�ق�ص�ص 
مكثف، بحكم أن فنیة القصة القصیرة والق�ص�ی�رة ج�داً 
تتطلب االیحاء والتركیز والشد إلى المفاص�ل ال�م�ھ�م�ة 
م�ن ال�ع�الق�ة ب�ی�ن ف�ن�ی�ة ال�ق�ص�ة وت�اری�خ�ی�ة ال�م�ك��ان 
فالشخوص لدى كال القاصتی�ن ی�ت�ص�رف�ون وف�ق�ا ل�م�ا 
مرسوم لھم من المكان الواجب التحرك فیھ لتجعل ك�الً 
منھما القارئ یتفاعل تفاعال عاطفیا وفك�ری�ا ون�ف�س�ی�ا 

( والم�ت�م�ث�ل   فالمكان لدى كل منھما  مع شخوصھما،
في الشارع الذي یلعب فیھ األطفال أو یباع فیھ ال�ك�ت�ب 
أو فلسطین أو...) لدى مشلین ب�ط�رس و (ال�ب�ی�ت أو 
المعمل أو البحر أو....) لدى مشلین حبیب ك�ان ح�یّ�زاَ 

 مفترضاَ أو متخیالَ یتفاعل معھ القارئ ألھمیتھ .
ولما كان اِالحساس بمعاني المكان موص�والً ب�ال�زم�ان 
ومتصالً بھ فقد بدا صعبا ق�راءة ال�م�ك�ان ب�م�ع�زل ع�ن 
تضمین الزمان، إذ العالقة بین ال�زم�ان وال�م�ك�ان ف�ي 
األعمال السردیة تبادلیة . فالمكان في القصة القصیرة 
جغرافیا ھو الوجھ اآلخر للزمن ال�ذي ت�ت�ح�رك ع�ل�ی�ھ 
الشخصیات ومن خاللھ تق�ع األح�داث ف�ھ�م�ا ال�م�ح�ور 

 الذي من خاللھما یذوب فیھ األنا واآلخر .
ومن الجدیر ب�ال�ذك�ر إن الس�رد ال�ح�ك�ائ�ي ف�ي ال�ن�ص 
القصصي لدى القاص�ت�ی�ن مش�ل�ی�ن ب�ط�رس ومش�ل�ی�ن 
حبیب، ھو الذي نقل تجربتھما القص�ص�ی�ة ال�ى خ�ارج 
الطابع الغنائي الذاتي، فنصوصھما لیست تع�ب�ی�را ع�ن 
تجربة ذاتیة بقدر م�ا ھ�ي تص�وی�را ل�ت�ف�اع�ل أح�داث، 
وصراع شخصیات، فكل م�ن�ھ�م�ا ت�ح�ی�ط�ان ب�ال�م�وق�ف 
إحاطة كاملة، تجعل تشك�ی�ل م�واق�ف وأح�داث وح�وار 
وفضاء النص أقرب ما یكون إل�ى ال�ت�ش�ك�ی�ل الس�ردي 
الحدیث، فتحولت التجربة الذایة القصصیة لدیھما إل�ى 
تجربة إنسانیة، فإن المتأمل في تجربتھما یجدھا غنیة 
بالطابع السردي والمشھدي؛ وما یراه من فعل غنائ�ي 
في حقیقة األمر لیس ذاتي ش�خ�ص�ي ب�ل ھ�و ت�ج�س�ی�د 
لألنا الكلیة وكما تقول ال�ق�اص�ة مش�ل�ی�ن ب�ط�رس ف�ي 
قصتھا (شاعرة: شغل اِب�داع�ھ�ا ح�دی�ث الص�ح�ف�ی�ی�ن، 
عادت إلى المنزل ت�ذرف دم�وع�ھ�ا ال�م�ع�ت�ادة ت�ط�ال�ب 

 زوجھا بنصوص جدیدة)
أو في قصتھا ( بكتریا : نحن ال�ع�ط�ب ال�م�ت�ج�ذر م�ن�ذ  

قرون، نحن ال�ع�ف�ن ال�ذي ی�ج�ت�اح ال�ع�ال�م ف�ي ال�زم�ن 
  المقبل ).. وھكذا في بقیة قصصھا ...

وھكذا الحال في قصص مشلین ح�ب�ی�ب ك�ق�ول�ھ�ا ف�ي  
  قصتھا (صفعة) :

نفث الغضب لھیبھ ع�ل�ی�ھ�ا) وف�ي   دخل وراء الغضب.
  قصتھا (فینوس والصدفة):

(ومنذ ذلك ال�ح�ی�ن وف�ی�ن�وس ت�ب�ك�ي والص�دف�ة ت�ف�رز 
  لؤلؤا )

 وغیر ذلك ...
نجد إختفاء األنا لدى كل منھما لتتحول ال�ت�ج�رب�ة ل�دى 
كل منھما من تجربة ذاتیة غنائیة الى تجرب�ة انس�ان�ی�ة 

 عامة .
.......................... 

ش�ارع   –قدمت كمحاضرة في قاعة م�رك�ز ال�ف     -1
 الحمرا بیروت

  ا ا واء ادي   
 

 )1لدى القاصتین مشلین بطرس ومشلین حبیب(   
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(ساحة مفتوحة في جمی�ع اإلت�ج�اھ�ات م�رور 
قرابین ب�أع�داد ك�ب�ی�رة ..والس�اح�ة م�ك�ت�ض�ة 
بأعداد من ال�ن�س�اء وال�رج�ال م�ن�ھ�م م�ن ھ�م 
قابعین في زوایا یقتطعون جزءاً من الس�اح�ة 

 فوضى تعج المكان)… في اإلنتظار
قرباٌن مغطى بقطعة خام وزھور حمراء یفوح 
منھا عطر خ�الب م�ت�ن�اث�رة م�ن ھ�ن�ا وھ�ن�اك 

 .وفوق القرابین
من بعید ت�ق�ف إم�رأة ت�ب�دوا ج�م�ی�ل�ة ت�رت�دي 
وشاحاً من قماش المخمل األب�ی�ض م�ن�ق�وش�اً 
بالورد األحمر في عقدھا السابع عش�ر ت�ق�ف 

 بالقرب من قربان أخیھا الذي یتوسط المكان
... 

النساء یحملن ب�اق�اٍت م�ن ال�زھ�ور ال�ح�م�راء 
 .ینثرونھا فوق قرابین أحبتھم

المرأة : (تنشد وتردد بص�وت ش�ج�ي تش�دوا 
 (ومعھا النساء

 لنفترق ونحن عاشقان
 لنفترق رغم كل الحب والحنان

 فمن خالل الدمع یا حبیبي أرید أن تراني
وم�ن خ�الل ال�ن�ار وال�دخ�ان أری�د أن ت�ران�ي 

 لنحترق لنبِك یا حبیبي
 فقد نسینا نعمة البكاء من زمان

 لنفترق كي ال یصیر حبنا اعتیاداً 
 وشوقنا رماًدا

 وتذبل األزھار في األواني
 كن مطمئن النفس یا صغیرى

 فلم یزل حبك ملء العین والضمیر
 ولم أزل مأخوذة بحبك الكبیر

 .... ولم أزل
المرأة مستمرة تنثر ال�زھ�ور ال�ح�م�راء ف�وق 

 القربان
 ذلك الرجل البعید
 یتخطى القرابین

 !یقترب منھا رویداً 
  ویحملق في عیناھا!)

المرأة : لماذا تن�ظ�ر ال�ي ھ�ك�ذا أی�ھ�ا ال�رج�ل 
 !!!!! الماِرق

(الرجل مازال یتفحص عن كثب وجھ ال�م�رأة 
 المنكوبة)

 الرجل : (رجل یناھز السبعون عاماً)

 الرجل : ماِرق ! ھھھھھھ
 ! المرأة : ماذا ترید مني أیھا الرجل

 الرجل : أردت مساعدتك الأكثر
 !!! المرأة : ماذا ممممم ما ذا ترید

 الرجل : (ینظر إلیھا)
 ! الرجل : أنت جمیلة یأمرأة جمیلة

 ! جمالك یجعلني أفقد صوابي
ووومادخل جمال�ي ف�ي ی�وم ف�اج�ع�ة  : المرأة

 ! أخي
 دعنى إبتعد أرجوك

دعني آرى عینھ وأقترب من روحھ ألدخل في 
مسامات قلبھ وأعید الى نفسي لحظات جمیلة 
فقدتھا في طفولتھ (مشھ�د س�ی�ن�م�ائ�ي ف�الش 

 باگ)

الرجل : (ینظر إلی�ھ�ا) س�أع�م�ل ل�ھ م�راس�ی�م 
 عرس جنائزیة فاخرة

 وحفل جنائزي كبیر
 وأنت وأنت ستكونین لي

 الرجل : أنت جمال ٌالیقاوم
 !!! المرأة : ماذا

أأأأتس��اوم��ن��ي ع��ل��ى دف��ن أخ��ي !!! ل��م��اذا 
 !تساومني بھذه الطریقة القبیحة

 !وم��ن أن��ت افص��ح ع��ن ن��ف��س��ك! م��ن أن��ت
 !ومادخلك بقربان أخي

ھ�ی�ا اب�ت�ع�د اب�ت�ع��د واال س�أرد ع�ل�ی�ك بش��يء 
التتوقعھ ابتعد.. ھذا الرجٌل أخ�ي ال�ذي أف�ن�ى 
حیاتھ من أجل�ك ان�ت واج�ل�ك�م ان�ت�وا (تش�ی�ر 

 للماره)
وأخلص لمقدساتكم الدینیة وألرضكم ودنیاك�م 

 !وشعبكم
 !وأنا .. أنا.. أُخیة ھذا القربان

 !أیھا الرجل
 !نعم أنا أخت ھذا القربان المغدور

 ! أخیة ھذا العظیم
 ! لماذا تساومني أذن

 ! ومن أجل من تساومني
الرجل : ال لشيء ألنني أأحببتك وأن�ت ث�ك�ل�ى 
ترقصین كالطیر م�ن وج�ع ف�راق أخ�ی�ك وق�د 

 آرى جمال وجھك كأنھ قطعة من القمر
 تسطع في لیل مظلم

 ستتوجین اللیلة

 لي زوجة وحبیبة
 أنت أمیرة قلبي ومملكتي

 ! تقدمي لما أنت خائفة
المرأة : وم�ا ال�ج�دوى م�ن ذل�ك أن ت�ع�رض 

 نفسك لي
 ! مالجدوى من ذلك (غاضبة)

 الرجل : أنت خائفة مني .. التخافي یاعزیزتي
المرأة : ال .. أنا لست خائفة من شي ! لس�ت 

 ! خائفة
 أنا

 فخورة ألنھ رفع ھیبتنا جمیعاً وحزینة لفقدانھ
 ال أنا الأخاف

 الأخاف من شيء
 ! لما أخاف أیھا الماِرق
 ! الرجل : ال تخافي مني

 ! المرأة : أنا مفجوعة مفجوعة بجنازة أخي
 أرجو ك یاأ� إجعلني قربانا ً

 بدالً عن أخي الصغیر
 إبن أمي المفجوعة بأخوتي

 الموتى
(تبكي) أخوتي صغاْر سرقتھ�م ال�ح�روب م�ن 

 ! تحت عباءتھا عنوةً 
 ! سراق ٌأنتم وطواغیت وقتلة وتجار حروب

 أیھا الرجل التساومني
 فصندوق قلبي مقفل بالھموم

 والتساومني
 ! في یوم فاجعتي

 إرحل
 إرحل
 إرحل

(الرجل ینظ�ر ال�ی�ھ�ا ی�غ�ادر ال�م�ك�ان ویش�ی�ر 
 جھة مجھولة) للحرس بإرسال القربان الى

أنث�روا  (المرأة : (مفجوعة ومقیدة بالسالسل
الورد األحم�ر ف�وق ق�رب�ان أخ�ي أنش�دوا ل�ھ 

أیت�ھ�ا ال�ن�وارس رت�ل�ي   صلوالھ  نشید الرحیل
لقربان أخي نشید الرحیل وحل�ق�ي ب�أج�ن�ح�ت�ك 

 . أیتھا النوارس البیضاء بعیداً 
...................... 

 المصادر : قصیدة أسألك الرحیل
 للشاعر نزار القباني

27 /5/2020 

                 مسرحیة قصیرة جداً 
 .. ن

 
 

 تألیف : د. خلود جبار   

لم یؤثر الدین في حضارة مثل�م�ا  
أث��ر ف��ي ال��ح��ض��ارة ال��م��ص��ری��ة 
القدیمة ، فھو یعد الب�اع�ث األول 
لقیام ھ�ذه ال�ح�ض�ارة وال ت�وج�د 
أمة أثرت الدیانة في ك�ل ج�وان�ب 
حیاتھا مثلما أثر الدین ف�ي ح�ی�اة 
المصریین القدماء، وبم�ا أن ك�ل 
دیانة س�واء أك�ان�ت ت�ن�زی�ل�ی�ة أم 
وضعیة تقوم على أسس خ�م�س�ة 

 -ھي :
األول: اآلل��ھ��ة ف��ي ال��وض��ع��ی��ة، 
واإللھ الواحد (هللا) عز وجل ف�ي 
التنزیلیة، أي من ھو ف�ي م�وق�ع 
العبادة وم�ن ت�ؤدى ل�ھ ف�روض 
الطاع�ة ب�وص�ف�ھ ال�م�ت�ح�ك�م ف�ي 
أمور عباده. الثاني: العباد ال�ذی�ن 
ی���ؤدون ال���ع���ب���ادات ل���آلل���ھ���ة 
ویتبركون بھ�ا وی�ت�وس�ل�ون ل�ھ�ا 
ل�ت��ح��ق�ی��ق س�ع��ادات��ھ�م ال��دن�ی��وی��ة 
والرضا ع�ن�ھ�م وح�م�ای�ت�ھ�م ف�ي 
ح��ی��ات��ھ��م اآلخ��روی��ة. ال��ث��ال��ث: 
الوسطاء بین اآللھة والمتعب�دی�ن 
(الكھنة) وما شابھ مھماتھم م�ن 
رجال ال�دی�ن. ال�راب�ع: الش�ع�ائ�ر 
والطقوس یقوم بھا ال�م�ت�ع�ب�دون 
بعد تصدیقھم وإیمانھم ب�م�ا ورد 
عن اإللھ تصدیقا وإیمان�ا ج�ازم�ا 
ف��ي ق��ل��وب��ھ��م (ال��ع��ق��ائ��د) ال��ت��ي 
یھدفون من ورائھ�ا كس�ب رض�ا 

اإللھ. الخام�س: أم�اك�ن ل�ل�ع�ب�ادة 
یؤدي فیھا العباد بأشراف الكھن�ة 
(رج���ال ال���دی���ن)، الش���ع���ائ���ر 
والطقوس لإللھ أو ل�آلل�ھ�ة ، ال 
مجال للشك في أھمیة دراسة أثر 
الدین في تاریخ األم�م، وب�م�ا أن 
التاریخ ی�م�ث�ل نش�اط�ات األف�راد 
واألمم مجتمعة، فإن دراس�ة أث�ر 
الدین في شخصیة مثل شخص�ی�ة 
ال��م��ل��ك أم��ن��م��ح��ات األول ت��م��ث��ل 

دراسة لحلقة من ح�ل�ق�ات ت�أث�ی�ر 
الدین في الت�اری�خ، ك�ون�ھ ی�م�ث�ل 
ظاھرة لھا عظیم األثر في تاری�خ 
مصر القدیمة، حتى قب�ل تس�ن�م�ھ 
عرش مصر، ومن ثم أثر ال�دی�ن 
ف��ي م��ن��ھ��ج��ھ ف��ي ال��ح��ك��م وأھ��م 
مخلفاتھ، حتى وفاتھ وما رافق�ھ�ا 
من طقوس ج�ن�ائ�زی�ة، وم�ن ث�م 
نتتبع أثر الدین في بن�اء م�دف�ن�ھ. 
أث��ر ال��دی��ن ت��أث��ی��را ب��ال��غ��اً ف��ي 

شخصیة الملك أم�ن�م�ح�ات األول 
ف�ق�د دخ�ل��ت أس�م�اء اآلل�ھ�ة ف��ي 
تركیب أسمائھ ج�م�ی�ع�ھ�ا؛ وذل�ك 
من أجل كسب ود عبادھ�ا ووالء 
مراكز عبادتھا، وقام كذلك وع�ن 
قص��د ب��إدخ��ال اس��م اإلل��ھ أم��ون 
ضمن تركیبة اسمھ وج�ع�ل�ھ إل�ھ 
الدولة األول ال�ذي غ�ط�ى ع�ل�ى 
جمیع اآللھة المص�ری�ة، ب�ع�د أن 
مجلة ال�ت�راث ال�ع�ل�م�ي ال�ع�رب�ي 
فصلیة، علمی�ة، م�ح�ك�م�ة ال�ع�دد 

أدم�ج ف�ي  77م  7102 -الثالث 
بعضھ�ا م�ث�ل اآلل�ھ�ة رع فص�ار 

رع أو بعد أن ورث   –اإللھ أمون 
مھام وصفات بعضھا اآلخر م�ث�ل 
ما حصل م�ع اإلل�ھ م�ی�ن. ك�ذل�ك 
وظ��ف ال��م��ل��ك أم��ن��م��ح��ات األول 
األدب األسطوري إلضفاء ش�يء 
من الصفات البطولی�ة واألع�ج�از 
على نفسھ حینما كان وزی�را ف�ي 
أواخر مدة حكم األس�رة ال�ح�ادی�ة 
عشرة ومن ثم نج�ده أن ی�وظ�ف 
الدین وبخاصة النب�وءة ال�دی�ن�ی�ة 
خی�ر ت�وظ�ی�ف ف�ي أم�ر تس�ن�م�ھ 
عرش مصر، وھ�ذا م�ا ورد ف�ي 
ن��ب��وءة ن��ف��رت��ي ال��ت��ي ص��ورت 
أمنمحات بص�ورة ال�م�ن�ق�ذ ال�ذي 
سوف یأتي بعد ف�وض�ى وغ�ی�اب 
للع�دال�ة ف�ی�ع�م�ل ع�ل�ى اس�ت�ع�ادة 

االستقرار وتحقیق العدالة بفض�ل 
ما كان یمتل�ك ع�ق�ل�ی�ة س�ی�اس�ی�ة 
وإداری���ة ف���ذة تس���ن���م ال���م���ل���ك 
ام��ن��م��ح��ات األول ع��رش مص��ر 
وھي ما زالت تعاني من مخلف�ات 
ال�ف�وض�ى الس�ی�اس�ی��ة والض�ع��ف 
االقتصادي التي مرت بھ�ا ال�ب�الد 
ط��ی��ل��ة عص��ر ال��ف��وض��ى وال��ت��ي 
اس��ت��م��ر م��ن ن��ھ��ای��ة األس��رة 
السادسة وح�ت�ى ن�ھ�ای�ة األس�رة 
العاشرة. فكان في طل�ی�ع�ة م�ھ�ام 
الملك أمنمحات األول ھو القضاء 
على حالة تسل�ط أم�راء األق�ال�ی�م 
على مقدرات الب�الد وس�ی�اس�ت�ھ�ا 
وج��ع��ل��ھ��م خ��اض��ع��ی��ن ل��ل��س��ل��ط��ة 
ال��م��رك��زی��ة، ونش��ر ال��ع��دل ب��ی��ن 
الناس.مات الملك امنمحات األول 
على أثر مؤامرة دبرت ل�ھ داخ�ل 
قص��ره م��ن ح��اش��ی��ت��ھ. وك��ان��ت 
الطق�وس ال�ج�ن�ائ�زی�ة ال�م�راف�ق�ة 
لجنازتھ ومكان دفنھ) مجموع�ت�ھ 
الھرمیة (التي بناھا في عاصمتھ 
ال�ج��دی��دة "ای��ت ث�اوي"، تش��ی��ر 
بوضوح إلى أنھ كان یعم�ل ع�ل�ى 
إعادة ما ك�ان س�ائ�دا أب�ان ح�ك�م 
فراعنة مصر أیام الدولة القدیم�ة 
وكیف كانت الشعائر وال�ط�ق�وس 
ال�دی�ن�ی�ة ت�ل�ع��ب دورا ك�ب�ی�ر ف��ي 

 .مراسیم تجھیز ودفن الملوك

ما  
ا رة اا     

 
 
 
 
 
 
 

 علي سرحان/ مصر 
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  أمت 
      ال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 إسماعیل الھدار/ تونس 
 

 مالئكة أنشأت مجتمع األغالل 

   أحاطتھ بعقیدة وأوھام 

   ضوابط قیدت كل كیان

 ذاك الذي، 

 أراد فقط إطالق العنان 

   …لفكر أو ربما لمجرد الھذیان

 *** 

   سعادة أم خداع؟

   األمر سیان،

   أمام ھاجس الحفاظ على مكتسبات

   راحة البال،

 یتجلى، 

 طقس ارتداء القناع 

***    

    فصل جوھره إقصاء

 ألدوار،

 صنفت أفعال " إغواء"  

 شیطانیة، 

  حاولت تبدید طالسم الغشاء  

 *** 
 

 قالوا 

   احذر رغبة رفع القناع عن الجموع

 فلن تدرك ماھیة مآل إلیھ كل وجدان 

 نخشى علیك مجابھة بطش مفھوم

   "قوة اإلیمان" 

 فنحن المالئكة سادة مجتمع الخضوع...

 نفقھ فنون التكمیم واإلحباط، 

 فمراسم التشویھ من فرمانات وأحكام، 

 باتت وشیكة،  

 لقلم أضحى قدره الفرار ... 

  ***     

أ مِ ََاد َْ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسماعیل خوشناو/ العراق 
 

 قُِھْرُت ِمْن أفعالِكَ 
 یا َمْن ادََّعیَت بِأنََّك أَبي

 أَال یَْكفیكَ 
 ما یَأتیَك ِمَن الشَّعبِ 

 من َسبٍّ 
 و ِمْن َغَضبٍ 

 قَد كانِت اْألُُسودُ 
 على َمقاِمھم تَحُسُدھم

 اْآلَن یَْقِرفُ 
بُعُ   ِمْن أَفعالِھم الضَّ

  الْثعلَُب ُمنَدِھشٌ 
 قد جاَوَزه
  في اْلَمْكرِ 

 وفي النَّْھبِ 
 قَِصُص َمَضتْ 

 أَنَصاباً لُھم  نَحتَتْ 
  واْآلنَ 

 لوحاُت اْلقَبرِ 
 ما عاَد یَقبَُل بِھم

 لھم مَع اْألَعینِ   وُمِسحَ 
  كل َخیطٌ 

 ِمَن النََّسبِ 
  لَْم یَبَق لنا َغدٌ 

  إِالَّ َعلَیھِ 
 بَعرِض السَّماءِ 
 َسواُد بََصماتِھم
 َرفََضُھُم التَّاریخُ 

 كَوَساَخةٍ 
  ِممَّ تَْخُرجُ 

 ِمْن تَحِت الذَّیلِ 
 و الذَّنَبِ 

  قَد َجفَّ بَِخطَواتِھم
 ُكلُّ نَْبعٍ 

 اْلَحیاةُ بِھِ   تَنُمو
 َعتََمةٌ تَربُو
 وَوحَشةٌ 

 تُرِھُب ُكلَّ بَیتٍ 
 ِمَن اْلُكتُبِ 

  أَطاَح السَّماءُ 
  بِقارونَ 

 وفِرَعوَن ذي اْألوتادِ 
  قَد داَر اْلِعقابُ 

 على ُكلِّ َمْن طََغى
 وأتى بِالَضْیرِ 

 و بِالَعتَبِ 
********* 

          ٢٠٢٠/٥/٢٤             

 ا  
 
 
 
 

 عصام سامي ناجي/ مصر
 

من أجل الوطن و الذي ینعم ب�خ�ی�رات�ھ ب�ع�د   یموت أبناء الفقراء    
موتھم بل وفي حیاتھم أبناء الطبقة األرستقراطیة الذی�ن ی�ع�ط�ون�ن�ا 
دروس في الوطنیة من مكاتبھم المكیفة ومن أستدیوھات ال�ق�ن�وات 
واإلذاعات المختلفة، وھذا قمة الس�خ�ف ... أق�ول ھ�ذا ال�ك�الم ألن 
فنانھ مشھورة في مصر أصیبت بفیروس كورونا فاتصلت ب�وزی�رة 
الصحة التي قامت بدورھا بتجھیز غرفة خ�م�س ن�ج�وم ل�ع�زل ت�ل�ك 
الفنانة وأیضا جھزت لھا غرفة عنایة مركزة من ب�اب االح�ت�ی�اط ، 
ونحن طبعا لسنا ضد ھذه اإلجراءات ولكن نح�ن ض�د ع�دم ت�وح�ی�د 
المعاییر، فالطبیب الذى توفى بفیروس كورونا عندما ل�م ت�وف�ر ل�ھ 
وزارة الصحة غرفة للعزل ال یقل ف�ي األھ�م�ی�ة ع�ن ت�ل�ك ال�ف�ن�ان�ة 
وغیرھا من أبناءالذوات، بل ربما دوره أھم، فتلك الفنان�ة أص�ی�ب�ت 
فالفیروس في أثناء عملھا الذى تتقاضى علیھا األلف من الجنیھات 

المالیین ، وھذا العمل ال یعود بالنف�ع ع�ل�ي ال�م�ج�ت�م�ع،  أذا لم یكن 
بینما الطبیب أصیب بالعدوى وھو یعالج المصابین ، ولكن ال�م�ث�ی�ر 
فى ھذا األمر والذى یدعوا للحسرة أن�ھ ع�ن�دم�ا أع�ت�رض األط�ب�اء 
علي عدم االھتمام بھم خرجت علینا وسائل أعالم السل�ط�ة ب�ح�م�ل�ة 
مسعورة ضدھم واتھمتھم بتھم سخیفة وبالعمالة ل�ج�ھ�ات م�ع�ی�ن�ة، 

 وطبعا ھذه التھم المعلبة والجاھزة 
 یتھم بھا كل من یطالب بأبسط حقوقھ 

  
بعض الدول العربیة نجحت في الحد م�ن ان�ت�ش�ار ج�ائ�ح�ة ك�ورون�ا 
واتخذت إجراءات ناجحة والبعض األخر لم ینجح ، والدول التي ل�م 
تنجح تلقى بالمسؤولیة علي المواطن وأنھ ال یتسم بالوعى الك�اف�ي 

وی�ن�زل م�ن م�ن�زل�ھ إل�ي الش�ارع،  ویمارس حیاتھ بشكل ط�ب�ی�ع�ي 
والحقیقة أن الموطن ینزل من من�زل�ھ ل�ك�ي ی�ع�م�ل وم�ن ث�م ی�وف�ر 
القوت لھ وألبنائھ ، فالحكومات العربی�ة ف�ي م�ج�م�ل�ھ�ا ل�م تص�رف 
األموال لموطنیھا لتعوضھم عن توقفھم ع�ن ال�ع�م�ل ، ك�م�ا ف�ع�ل�ت 
بعض الحكومات األورب�ی�ة ، ف�رئ�ی�س وزراء ای�ط�ال�ی�ا م�ث�ال ق�ال: 

أن تض�ح�ي   المواطن ضحى كثیرا من أجل ای�ط�ال�ی�ا ،و آن األوان
    إیطالیا من أجل مواطنیھا 

  
من الجائحة وھ�ذه   في مصر تم صرف مبالغ زھیدة لمن تأثر عملھ

المبالغ التسمن وال تغنى من جوع ، وع�ن�دم�ا ی�ن�ت�ق�د ال�ب�ع�ض ھ�ذا 
ویطالب بزیادة المبالغ تخرج علینا أب�واق الس�ل�ط�ة ب�االس�ط�وان�ات 

وتحدثنا عن أننا ال نملك األم�وال   المشروخة والعبارات الممجوجة
الكثیرة وأن مواردنا محدودة ، وطبعا مواردنا محدودة ال تظھ�ر إال 
عندما نتحدث عن احتیاجات المواطن البسیط بینما یتم رفع مرتبات 

   العاملین في الجھات السیادیة باستمرار
  

أن فیروس كورونا تم تصنی�ع�ھ م�ع�م�ل�ی�ا ع�اد م�ج�دد  الحدیث علي 
خ�ط�ئ  وظھرت أصوات كانت تنكر ذلك األمر وھي تعلن أنھا ع�ل�ى 

وأن ھناك احتماالت كبیرة جدا في أن الفیروس تم التدخل ال�ب�ش�ري 
 فیھ لیصیب عدد كبیر من البشر.

 



 15 
Wednesday 

L- iraqia  A No.788 • 03 Mar 21 •Year 16

 انا فتاة قصیرة القامة

 استطیع االختباء اینما كان

 اجمع الزھر

 والحجارة

 وحبات الكرز

 دونما انحني

 

 انا فتاة قصیرة القامة

 ال أحب ارتداء الكعب العالي

 لست بحاجة الى فساتین طویلة

 لست بطویلة أللمس السماء

 ولست بقصیرة ألدفن تحت االقدام

 

 انا فتاة قصیرة القامة

 احب رجال طویل القامة

 عندما اقف امامھ استیطع رؤیة قلبھ

 رأسي بمستوى دقاتھ

 عیناي بمستوى رقبتھ

 شفتاي بمستوى حنجرتھ

 یداي تلتف حولھ شدة اصابع

 انا فتاة قصیرة القامة

 احب رجال طویل القامة

 ینحني لیقبلني

 ینحني لیحملني

 ینحني

 ینحني

 ینحني لیجمعني ویرتبني

 ویضعني بین یدیھ

 كحبة فستق اتعبھا التدحرج

 احب رجال كثیر االنحناءات

 ال یمل من االنحناء

 ینحني فمھ لیلتھم نھديَّ 

 ینحني لسانھ لیداعب حلمتيَّ 

 تنحني یدیھ لتجمع العسل

 تنحني اصابعھ لترسم 

 قوسا من اللمسات فوق خصري

 احب رجال كثیر االنحناءات

 

 انا فتاة قصیرة القامة

 عندما اجلس على قدمیھ

 ترتفع قدماي عن االرض

 عندما ننام على السریر

 مثل صلیٍب اتعبھ الوقوف

 تنشغل اجزاؤنا الوسطى بنقاٍش یوميّ 

 األقصر یجب ان یصعد

 تقول اجزاءه

 الطویل یجب ان ینحني

 تقول اجزائي

 وینتھي النقاش بأن اضع رأسي

 فوق قلبھ

 اعد دقاتھ

 دقة

 دقة

 واسجل عدد الذرات الداخلة الى صدره

 ذرة

 ذرة

 فأنا فتاة قصیرة القامة

 واحب رجال طویل القامة

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

 * شاعرة عراقیة من بابل

 م ة                                  ة اأ
 حنین محمد

 بابل 

 

 

 قصیدة



aliraqianewspaper@gmail.com 


	P01
	Aliraqia Wed 03 Mar 21 No 788
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	16



