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رأي. في تلـك اللـيـلة حـضـر كل موتى
وت. عائـلـتنـا للـحـوار بحـسب زمن ا
كـــنت صـــغــــيـــرا لـــذلك صــــعب عـــلي
ـوتى .سمعتـها تهمس التـعرف لكل ا

لوالدي قائلة  :
 _اريد كرة حسن 

قال:
_ابحثوا لها عن الكرة.

وبكى منتحبا
جـاء تــسـلـسـل شـقـيـقـي حـسن ضـمن
قـائمـة موتـانا وعـرفـنا انه الـتسـلسل

االخير .
كــان لــديه كـــرة مــطــاطــيــة صــغــيــرة
وبيـضاء ياتمـنها لديهـا كلما فرغ من
الــلــعـب فــتــضــعــهــا في صــنــدوقــهــا
ـدهون بالنفط االسود مثل الصغير ا

لؤلؤوة ثمينة.
انه يـقف هــنـاك واليـريــدني ان الـقـاه

بدونها  
ابحثوا عنها 

قـال ابي ذلك وعــاود نـحـيـبـه .عـرفـنـا
بأن روحها قد فاضت.

منذ تـلك السن الـبعيدة صارت امي
تــبـــكي الحــزان كـــانت قـــد فــرغت من
البكاء عليهـا يحلو لها ان تستذكرها

وتبكينا معها.
او حتت الـسـريـر. ــا قـرب الـبــاب  ر
ـكن ان تـراهــا  عـيـنـاي لك عـيــنـان 
مــطـفــئــتــان لــيس لـي غــيـرك .كــنــتم
طاط تلهون بهـا.انت تعرفها   كرة ا
 الـبيـضاء.ايـن هي ?  اللـيـلة شـممت
ـوت  أتــسـتــمع لي ام انك رائـحــة ا
ام تــكــمن لــقط تــلــعب مــعه. نــائـــمــا 
جــارتــنــا ان نـاديــتــهـا ال تــســتــطـيع
ســــمـــــاعي لـم يــــبـق لي من مـــــعــــ
غــيــرك.عــجــيـبــة هــذه الــدنــيــا احــيـا
سـك وزوجته  في وت ابـني  ا و
انـفـجـار لم يـكن  يـخطـر لي ذلـك على

لـم نــنــته  بــعــد مـن احــزانــنــا عــلى
ح ميـتة شقـيقي  الصغـير حسن 
وت اثر الحت على جدتي عالمات ا
ــوت حــزنــهــا عــلــيه .   بــدا لــنــا  ا
تهاوي . سيـعاود زيارته لـكوخنـا ا
فـــاقــدة الـــبــصــر عـــجــوزا هـــرمــة 
تــعــصـب راســهــا بــخــرقــة ســوداء
تـدخن بـشراهـة. كـانت مـحط رعـاية
يـكن لـهــا عـطـفـا وبـرا .كـبـار والـدي
الـسن  يـعـجل في مــوتـهم فـقـدانـهم
لـعـزيـز او حتـولـهم من بـيت الـفوه
الخر اليـرتبـطون معـه بذكـرى.  بعد
مـرر عقود من الـسني  يـطرأ على
الـبال  امـوات عـائـلـتي يـأتي طيف
أسمع ـقـدمـة  جـدتي الـعـجـوز في ا
صـوت دمــدمـتـهـا في لــيـال الـشـتـاء
الطويـلة مـختلـطة بسـعال تتـصاعد
وتـــــيـــــرته  فـــــيـــــجـــــعـــــلـــــني ارثي
حلالها.مات شقيقي الصغير  جراء
ـرض احلـصـبـاء مـرض اصـابـته 
لـعــ حـصــد من عــائـلــتي  صــغـار
عـــــديــــــدين شــــــهـــــدت  حلــــــظـــــات

احتضارهم جميعا. 
 حلـــظــات مـــوتــهـم  كــانت هـــكــذا :
ــعــنـة تــتــسع عــيــونــهم وتــتــألق 

النظر في وجوه احمليط من افراد
الــعـائــلـة يــبــدون اكـثــر اسـتــرخـاء

وطمأنينة . 
الصغـاريحـزنون حلزن الـكبـار اكثر

وتون. ا يحزنون على من 
  عويل وصراخ  مأل بـيتنا  في ذلك
اليوم البعيد من تلك اليلة الشتائية
 شــعـرت بــأن عـائــلــتي لم تـعــد تـلك
الـــعــائــلـــة . كــنـــا نــنـــام الى جــانب
والـدتي لـتـبـدا  بقص جـكـايـتـها عن
سكـيتة الـتي اختطف تـلك العنـزة ا
ولــيـــدهـــا ذئـــبـــا وراحت تـــطـــالـــبه
بأعادته الـيهـا متـوسلة لـكنه في كل
مـــرة يــصــدهـــا ويــطـــاردهــا الى ان
طــلــبت من فــخــار اوانـي الــطـ ان
يصـنع لهـا قرنـ هددت بهـا الذئب
ـفـتـرس الـذي ارتـعـد خـوفـا واعـاد ا
احليـوان الصغيـر لالم.كانت النزاع
ــيت  حـول بــيـنـي وبـ الــشـقــيق ا
فــأن مـالت بـرأسـهـا تـوجـيه الـكالم 
طالبـتها بامـالته نحوي وان نحـوه 
فــعــلت طــالــبــهــا بــالــضــد فــيــنــشـأ
الصراع واليفضه غير صوت اجلدة
االجش مـن ركـن الــــــكـــــــوخ.كـــــــنــــــا

نخشاها.

في الـصـبـاح لـم يـعـد االمـر كـمـا كان
في اللـيل. جاء الـينـا اقارب عـديدين
بينـهم نسـاء بكـ بصـوت منغم مع
والـدتي ومعهن اطـفال بـسني طابت
لي مصاحبتهم ولهوت معهم ناسيا
لـــيــلـــة فـــقــدانـي لــشـــقـــيــقـي حــسن

الصغير.
 اشـتد سـعـال العـجـوز دون انقـطاع
ـلح لم يـنــفع الـتــهـامـهــا حـفــنـات ا
اليــقـافه اعــقـبه امــتـنــاع عن تـنـاول
الـطـعـام بـدا قلق والـدي بـالـتـزايد 
راح  يـهم في  كـلــفـة جتـهـيـز دفـنـهـا
ــا  افــرغ  مــا لــديه في واقــامــة ا
مـــا شــقــيــقي  واســـتــدان  مــبــالغ
اليـعـلم الـله كــيف يـسـددهـا وهـاهي
العجوز تنذر بالرحيل وسهر والدي

رعب. لياليه منتظرا الزائر ا
ــوت كــوخــنــا وراح يــحـاور  دخل ا
جـدتي طوال اللـيل وبدأ يسـتدرجها
ن فـجاء ومعه الـعديد من مـوتاها 
ن لم نـعـرفهم  ,راحت عـرفـناهـم و
في حــديـث مــســهب مــعـــهم شــقــيق
والـــدي مــات قــبل والدتـي بــســنــ
دخل طـرفــا في حـواراتـهـا  شـاركـته
ـراة ـتـوفـاة مـظـلـومـة ا قــريـبـتـنـا ا
الـــعـــانس الـــتي كـــانت تـــزورنــا في
اوقــات قــريــبـة ال لــشــوق او حــاجـة
بقدر ما كان يدفعها تكاثر القمل في
ـصبـوغ باحلـناء شعـرها الـقصـير ا
فـتـضـعه في حـضن والـدتي لـتـسـتل
منه ما تـستل  .كـانت عينـا مظـلومة
جاحظت  في وجه نحاسي  مدور
دائـمـا ما يـخـرج كالمـهـا من انـفـهـا 
كانت تـقسم بـوالـدها  الـذي قتل في
لم تـتـزوج عاشت مـعركـة عشـائـرية 
حتــظى حتت رعــايـــة اقــربــاء لـــهــا 
بـاحتـرام االخرين وتـدلي برأيـها في
امور تخص الرجال وال يدحض لها

بال . تـركوا الـصـغيـر بال معـ ماذا
كن ان افعل له انا اجلدة العمياء?
  طـيف الــصـغـيـر بـســنـيـنه اخلـمس

يناديني:
- الـلـيـلـة تـلحـقـ بي جتـديـنـني في
ابي يـريـد ان حـضن امي نـفـرح بك 
يــراك انـدمــلت جـراحه وعــادت الـيه
اطــرافه الـتي فــقـدهــا ودفن بــدونـهـا
تعالـي يا جـدتي بسـرعة ال تتـباطيء
ـطـاط ال تـاتي دون ان  تــأتي بـكـرة ا
الــبــيـــضــاء مـــعك ارجــوك يـــاجــدتي

..اسرعي
سـمعـته يـتوسـلني..يـدعـونني الـيهم

مــــتى مــــا وجــــدت لي الــــكـــرة اذهب
ـــكــــنـــني ان اخــــيب امل ال الـــيــــهم
حفيدي,سيبكي ان لم يجدها معيوال

طاقة لي على رؤيته يبكي.
هل وجـدتهـا ?انـها هـنـا ابحـث عنـها
ال تــقـل لي بــانك ال تــعــرف اين هي
مــنـــذ مــوتـه  وانت تــســـتـــأثــر بـــهــا
تـدحــرجـهــا بــاقـدامك هــنـا وهــنـاك 
الـــنــــعـــاس جــــعــــلك تــــتـــكــــاسل فال

تصغي.انت كلب كسول.
تكـلمـوا معي  وت يـحيـطـون بي   ا
رايت كـائنات من نـور حنونـة وطيبة
مـا من ميت من عائلتي اخذت بيدي 
تمنيت ان اراه سارعت الى احضاره
امـامي  صـحـيح انــهـا ادخـلـتـني في
نـفـق مـظـلـم لـكـنــهـا اخــرجـتــني مـنه
صـرت ارى مالـم يخـطر لي للـضـياء 
عـلى بـال من مـوتى لم افـكـر بـهم من
يـــريـــدون ان اتـــبـــعـــهم انـــهم قـــبل  
البس يحملون الصغير  ينتظرون 
جـديـدة يبـدو بـ ايديـهم مـثل طـائر
معافى بجنـاح مـلون مـا اجمـله 
كن يـبتـسم لي.كنت اعـرف بأنـهم ال
ان يدعوني وحيدة يحيط بي الظالم
والـوحـشــة في بـيت تـهـاوت جـدرانه
ــطـــر  وال دواء لي ــنـع ا ســقـــفـه ال
اظـنــهم سـمـعـوا نـحــيـبي فـهـبـوا من

رقدتهم لينجدوني. 
ال تدعني اذهب بدونها فلن يعانقني
عــنـدهـا سـيــشـيح بـوجــهه وال يـدنـو
مني  .ظـلمـة الـبيت لـيست بـأشد من
ظلـمة عـماي تـستـطيع ان جتـدها ان
حاولت انت كـلب طيب ووفي  الفرح
فــكــني احلــزن تـرى حل في نــفــسي 
ـــــكن ان اذهب الـى هــــنــــاك كـــــيف 
وتبقـى الكرة في البـيت وهو يريدها
بــــاحلـــاح. يــــقــــول :جـــدتـي ال تـــأتي

بـدونـها ال تـتـركـيـهـا وسط الـبـيت
فيـعـثر عـليـها طـفل اجليـران الذي
حـاول مـرات عـديــدة ان يـنـتـزعـهـا

مني .
الـــكالب ال تــنـــام الــلــيـل مــا الــذي
ا جـعـلك ال تـسـمـعـني وال تـاخـذ 
اقـول  ال تـرد تبـقى صـامت. عـلب
الصـفيح الـتي جمـعهـا و سدادات
ـلون الـقنـاني وكـسـرات الزجـاج ا
حـتى قـشـور البـرتـقـال لم تـطرا له
طاط وحسب يريد كرة ا على بال 
 .تعـبت روحي من االنتظـار واقفة
ال تخطـو الى االمام وال ترجع الى
 اخلـلف وهم مـلـوا امن انـتـظـاري
سـيدعـوني ويـديروا ظـهورهم  لي
 كــأن االمــر اليــعــنــيك .لم يــكن له

صاحبا غيرك.
وجــدتــهــا اخــبــرني لم يــعــد لــدي

وقتا?
اشـعـر بــتـعب وانت ال تـبـالي اود
ان تـعـودا عـيـنــاي لـلـرؤيـة الهـشم
مــلـعـون  رأسك بـعــصـا غــلـيــظـة 
احببتك من اجل الصغير اطعمتك

ما كان لي ادعه  ليتعلق بك .
كيف تطيب  لك نفسك باللعب بها
من دونـه اجـــبــــني انت مـن جـــلب
عــلــيــنــا الـــشــر من يــوم مــجــيــئك
والــنــحـس ال زمــنــا صــرنــا نــلــهم

التراب والرمل.
انـــا ذاهـــبـــة الى هـــنـــاك لـــكــنـــني
غاضبة منك وسأقول له ما فعلته.

ـكــان والــظــلــمـة و لف الــصـمـت ا
اصــبــحت هــنـاك  قــادهــا الــكـائن
طاط خلفت كرة ا ضيء  لهناك  ا
الـــبـــيــضـــاء  خـــلف الـــبـــاب قــرب

الكلــــب .  
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وأغـــمض عــيـــني عــلى ريش  وأرى
مالكاً يغطيني ب جناحيه  ويدخل
فيّ مــــثـل امــــرأة تــــمــــتـصّ رحــــابي
ــفـتــون عـلى وتـســحـبــني كـالــزبـد ا

جسدينا ..وأغيب ..
تمورُ روحي ب خلجان متدافعة 
لم أتــوســد أمــواجــهــا  إال بــنــداء

يدهشني ....
يـدعـوني مــرات أن أركب أمـواجي

...
هي الــروح تــتالعب كــالــريح عــلى

صدري 
وترطّب شفتي... 

وتـــســـألـــني عـن مـــعـــنى اجلـــســـد
الغارق في البوح 

توقّد كاإلعصار .. ليالمس كلّي ا
هـا أنا أبـحـر متـجـهـا  إلى صوت
يـــشـــعـــلـــني  بـــصـــاعـــقــة تـــشـــبه

شغفي...
أمواجي ال تهدأ بي... حتيرّني...
اس... تدفعني دفعاً إلى ضفة كا

أنزل  ويسحبني موجي 
أتدافع بـزبدي .. علّي أُمـسك حجر

اس...  ا
وأسـحب روحي لــلـرمل الالمع بـ

جسدي 
زبدي يـأخـذني .... ويـغيب سـحـاباً

على شفتي ..
أنـــهض وأعـــتْـــعت روحي لـــضـــيــاء

يشبه شكل مالك 
يناديني... أن أمسكْ أجنحتي 

أتـقـدم ريحـاً ...وأصـعـد بـ جـناح
يـــكـــســـوني بـــالـــيـــاقـــوت والـــلـــؤلــؤ
ـــرجــان والــدرر الالمــعــة كــزبــد وا

البحر .
لـكة فيـها أنعـام تتوزع نـهبط إلى 

كاألزهار ..وكالضوء ..

ــلــكــة تـشــبه لــون بــراق يــتــوسّـد
ناصيتي .

فـأهيم لـوحدي  بـ صراخ ورياح
ودمدمة البرق .

أدخل مـن بــــاب  فــــأرى الــــنــــور 
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ـكـسـور من ـعـرض الـزجــاجي ا فـي ا
االعـــــلى حــــدث ذات يـــــوم ان وقــــفت
ـرة احلـاديـة واألربـع االغـنـية في ا
ألعـــادتـــهــا تـــتـــطــلـع الى الــفـــتـــيــات
بــتــنــوراتـهـن الـقــصــيــرة واحلــقـائب
ــــضـــفـــورة من اصـــواف زاهـــيـــة... ا

احلــــروف ذات االشـــكــــال اجملـــيـــدة
جتــلس في مـــواضــعــهــا.....لــيــست
مــرتــبــكـة تــشــدهــا ســيــمـنــطــيــقــيـا
الفـواصل والنقـاط وعالمات الشواء
بوقـار شـديـد مـغـلف بـأرديـة طـويـلة
بتـسمة الواقفة انـيكان ا جتلس...ا

ـطــربـة االولـى فـرز مــقـاطع اعــادت ا
ذات نكـهـة مـطريـة....وفي ذلك الـيوم
لم اكـن قـد غـادرت الـشـبـاك الـصـغـير
ــــواجـــهـــة الـــذي يــــطل من االعــــلى 
ـئات ـسـتـهـلك  الـشـارع الـعـريض ا
الـــــعـــــابــــــرين مـن اجلـــــانـــــبـــــ من
االجتـاهــ من عــربـات الــيـد .....من
كـــوة شـــبـه مـــعـــتـــمـــة كـــنت اواصل
االسـتمـاع الى الـشـارع وهو يـتـمايل
ـــكـــررة لـــلـــرمـــوش مع الـــتـــرددات ا
اسـكارا الغـامقة...كنت الغـارقة في ا
ارسـم عــــــلـى جــــــدران الــــــتـالفــــــيف
الـبـنـفـسـجـيـة احلـروف الـتي تـمـسك
بـايـدي بـعض....وهـنـا الـتـقـيـنـا بـعد
عقـود....لقاءا كصـحن مرمري ابيض
منـدهش من زيـتـونات سـوداء تـغني
في قـعـرهـا...احلــروف لـهـا اغـانـيـهـا
دغدغة لشواطئ الذاكره اخلاصة ا
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بغداد

اراك من قريب وبعيد
نوراً يضيء  كل اجلات
ترسب ويبدد الظالم ا

في اعماقي
سافات ويسير معي نحو ا

التائه والضاله
ويضع اقدامي فري طريقها
ويستقبل االضواء القادمة 

 من مختلف اجلوانب
هل انت الشمس ام انت القمر

دى واسع بك اختزل االضواء واطلقها 
ازرعها في احلدائق والعيون
بك اجتدد بروحي  وقلبي

واصاحب االمل
معي كل االمنيات

وهي تتدفق  من الينابيع العذبة
تتدفق باحلياة
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بغداد

اعتـمدت جـامعـات عربـيـة ثالثة من مـؤلفـات رئيـسـة قسم الـصحـافة بـكلـية
االعالم بجامعة بغداد الدكتورة شكـرية السراج للتدريس ضمن مقدراتها
الدراسـيـة. وقـال مصـدرلـ (الـزمـان) امس ان (كتب الـسـراج اضـيفت الى
مناهج الـتدريس في كـليات عـربية ومـنهـا جامعـات خليـجيـة ابرزها جـامعتـا الع

تحدة). والشارقة في دولة االمارات العربية ا
ـتـخصص). ـشـمـولة بـهـذا القـرار هي (االعالم واالعالم ا ـؤلـفات ا واضاف ان ا
ي لـبحـوث الصـحافـة في العراق) سـار العلـمي االكاد وللسـراج ايضـا كتـاب (ا
و(الصحافـة النسـوية في العراق 1923 -1990  وكذلك الصحـافة واحلصار).
ولها حتت الـطبع كتـاب (االعالم وعلم الـنفس االعالمي) كمـا اصدرت كتـابا مشـتركا مع

الدكتور صباح الشمري.


