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طالب االهتمام ثمن مركز عـزيز السيد جاسم للبحوث والـدراسات والوسط الثقافي استجابة وزيـر الثقافة والسياحة واالثار عـبد االمير احلمداني 
عرفـية.وبحسب بيان بالرموز الوطـنية الفكريـة واحياء تراثهم واقـامة النشاطـات والفعاليات الـثقافية بـاسمهم استذكـارا لثقافتهم الـوطنية وقيـمتهم ا
ركز احملـامي محمد السيد جاسم والكاتب والـصحفي علي عزيز السيد جاسم قر الوزارة مدير عام ا للمركـز فقد (استقبل احلمداني في مكتـبه 
بـحضور مـدير عام دائـرة الفـنون العـامة علي عـويد ومـدير مصـهر الوزارة طه وهـيب  ووجه بإعـادة تأهيل الـتمـثال النـصفي للـمفـكر السـيد جاسم
ادة البـرونز بدال من اجلبس اضافة الى اقامة تمثال باحلـجم الطبيعي كانت الوزارة قد اوقفت العمل به منذ حافظة ذي قار  نصوب في نـاحية النصر  ا
ـؤمل ان يـخـصص مكـان مـناسب في ـاليـة في وقـتهـا)  مـشـيرا الى انه(من ا مـشروع بـغـداد عـاصمـة الـثقـافـة العـربـية بـسـبب عدم تـوفـر الـتخـصـيصـات ا
الـنـاصـرية لـنـصب التـمـثـال بعـد الـتنـسـيق مع احملـافظـة الـتي سـبق ان رحبت وخـصـصت مـكانـا له في زمن احملـافظ طـالب احلـسن).وتابع ان (الـوزيـر وعد
فكر ـناسبة تـغييب واستشـهاد ا ـفكر على شكل دفـعات فضال عن تبـني الوزارة بشكل فعـال اقامة االستـذكار السنوي  ضي في اعادة طـبع مؤلفات ا با
نـاقـشـات الفـكـرية الـسـيد جـاسم في اخلـامس عـشـر من شهـر نـيـسان من كـل عام وتـوجـيه دعـوات الدباء ومـفـكـرين من داخل وخارج الـعـراق إلثـراء االستـذكـار بـا

فكر). عروفة عنه فضال عن انتاج فيلم وثائقي قصير يعرض شهادات بحق ا فكر والقضايا غير ا والثقافية اضافة الى تسليط الضوء على سيرة ا
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قصتان قصيرتان 

الـزمالء قـد حـضـروا ايـضـا كـان زمـيلي
شـــادي بــرفـــقــة شـــوكت وبـــعــد تـــبــادل
االحاديث وكـؤوس العـصيـر الحظت أن
شــوكـت يــحــاول الـــتــقــرب مــنـي يــفــتح
مواضيع جديدة او حـ اغادر الطاولة
الخرى اجـده يـتبـعني في تـلك األمسـية
تـبـادلـنــا ارقـام هـواتـفــنـا ووعـدني بـأن
يـقـرأ لي الـقـصـائـد الـتي قـام بـكـتـابـتـها
لـــولــعه بــالـــشــعــر لم ا تــلـك الــلــيــلــة
كسابقتها احسست أن السرير أرجوحة
من الـورد تـؤرجـحني فـي الهـواء عـالـيا
وخصالت شـعري االشـقر تـتطـاير فـرحا
ومن خلـفي شوكت يلـقي علي الـشعر ثم

استسلمت للنوم 
بــعـد يـومـ طـلب لـقـائي والـتـقـيـنـا في
مقهـى قريب من اجلامـعة جلـست هناك
انـتـظر بـلـهفـة بـعد دقـائق رأيـته يدخل
طـويل الـقــامـة بـشــرته سـمــراء عـيـنـاه
عـــســلــيــتـــان ويــرتــدي قـــمــيص اســود
وجـيـنز ويـحـمل حـقيـبـة جلـديـة سوداء
في يـــده الــيـــمــنى نـــهــضت ألصـــافــحه
وقـلــبي يــكـاد يــقـفــز قــبل يـدي بــعـد أن
احـضـر الـنـادل كـوبـي عـصـيـر الـبـرتـقال
الــذي طـلــبــنــاه فـتـح شـوكت حــقــيــبـته
ـثــقــوبـة من واخــرج رزمــة من االوراق ا
وسطها قلب عدة اوراق وابتسم قائال:

"هذه القصيدة من أجلك انت"
اشــحت بــنـــظــري عــنه مــرتــبــكــة وقــلت

بأضطراب:
"من اجلي انا? لم?"

أجـاب وهـو يـهم بــالـقـاء كـلــمـاتـهـا عـلى
مسامعي:

"سـتــعـرفــ الحـقــا واآلن دعـيــني الـقي
عليك كلماتها"

اخـذت اسـتـمع له وابـهـرني صـوته ح
يلقي قـصيدته وعيـناه تبتـسمان وخيل
لـي بـأنه يـلـقي الـقــصـيـدة في مـهـرجـانـا
كـبيـر للـشـعر اسـتسـلمـت لكـلمـاته التي
اشعرتني بـأنني أميرته وله وحده وأن
ـاضيـة كـتـبـهـا من أجلي كل قـصـائـده ا
مـن أجل حــــــضــــــوري ومـن أجل هــــــذه

  اللحظة التي عثر بها علي
حـسـمت أمـري وقـررت أن اخـبـر والدتي
بـعد الـعشـاء وح رأيـتهـا أمام شـاشة
التـلفاز تتـكئ على عـكازها وشـعرها قد
ابيـض  واالبتـسامـة على وجـههـا الذي
بــدا شــاحــبــا اكـثــر من أي وقـت مـضى
جـلـست قـبـالـتـهـا كـمـا فـعل أخي سـابـقا

حســـــــــــــــنا سأخــــــــــــــــبره بذلـــــــك.
مرت سـنة عـلى زواجي من شـوكت كنت
يـومــهــا غـيــر مـصــدقــة أن الـشــاب الـذي
احـبـبـته وتـمـنـيـته زوجـا لي صـار  كتب
ــزيـد من الـقــصـائـد لي قــمـنـا بـرحالت ا
رائعـة ولكن فجـاة احسـست بأنه حتول
شـخــصــا اخــر ال اعــرفه اصــبح مــزاجه
مـــعـــكــرا عـــلـى الــدوام ال يـــهـــتم بي وال
ـولـودة حديـثا حـتى قصـائده بـطفـلتـنا ا
شــعـرت بـأنـهـا لم تــعـد تـكـتب من أجـلي
ويوم وقع ديـوانه في حـفل كبـير حـضره
دعـويـ لم اكن انا بـيـنهم الـكثـيـر من ا

والكلمات تكاد تـختنق على شفتي كانت
هذه عادتي ح اتـردد باالفصاح عن أمر
يـقـلـقـنـي لـذا نـظـرت في عــيـني مـبـاشـرة

وتساءلت بتوجس:
"ماذا هناك تكلمي?"

أجبت بتلعثم:
ـا "ال شـيء يــا أمي ولــكن هــنــاك أمــر ر

ا سيحزنك?" يسعدك ور
ردت والقلق ال يفارقها:

"تكلمي بسرعة"
قلت بعجل:

"امي هـناك شـخص يرغب بـالتـقدم لـطلب
يدي منك"

انـفرجت شـفتـاها عن ابـتسـامة وشـعرت
بأن كل حواسها تبتسم لي وقالت:

"وهل في هـذا اخلبـر ما يـحـزن يا ابـنتي?
ا انتظرت هذا اليوم" لطا

لسوعة: واجبتها كا
"الشخص ليس من بلدنا"

اجابت امي بدهشة:
"كـيف? هل انت ايـضـا تودين الـهـرب كـما
فـعل أخـيك ح تـزوج الـفـارسيـة وهـاجر

معها?"
قلت بصوت يرتعش:

"ال يا امي شوكت قـرر أن يستقـر هنا بعد
زواجنا"

اخذت تردد بصوت حالم:
"شوكت.. اسمه شوكت اذن"

"اجل يـــا امي وهــــو يـــحـــبـــنـي كـــثـــيـــرا
وسيتـرك عائلـته من اجلي ويأتي لـلعيش

هنا"
اجابت امي بسخرية:

"وهل تصدق هذا الهراء"
"ولم يــا امـي هل نــســـيت مــا فـــعــله اخي

نبيل من اجل زوجته وغادرنا?"
"ولـكن زوجـته هـاربـة وهـمـا يـعـيـشان في

امريكا اآلن"
صمتت امي ثم استدركت:

"انــا ال اعــتــرض عــلى جــنــســيــته ولــكن
اخشى من الفراق سـابقى وحيدة في هذا

نزل بعد ان ترحل معه" ا
حبست دموعي ونهضت اقبل رأسها:

"ال تتحـدث هكـذا يا امي كيف تـعتقدين
بأني ساتركك لوحدك وارحل?"

ردت بأرتياح:
"حـسـنـا اذن دعـيه لـزيـارتـنـا غـدا ألتـعرف

عليه"
غادرت الصالة والفرح يغمرني قائلة:

احلب التي زعم بأنهـا كتبت لي ورحلت
مع الـذكـريـات اجلـمـيـلـة وعـدت الى بـيت
والدتي اردت ان اعتذر لهـا عما ارتكبته
بحـقهـا من جفـاء وغيـاب شاهـدت بواب
الـــــعـــــمــــارة اجملـــــاورة ومـــــعـه اخــــرون
متـجمـعون امـام البـيت احسـست بأنني
فـقدت والـدتي الى األبـد واقتـربت الهـثة
اســتــطـــلع األمــر: "مــا الـــذي حــصل? هل

والدتي بخير?"
رد رجل مسن بحزن:

"والدتك تـوفيت هـذا الصـباح الـبقاء في
حياتك".

ـا حـضـرت كــنت في صـالـة الــوالدة ور
اخـرى حتتـفل بـكلـماته الـتي كـتبـها لـها
وعـنــدمــا انـاقــشه بــأمـر مــا يــتـهم ذوقي
ويــصــفه بــالــرديء وبــأنه ال يــدري كـيف
طبخ جترأ وتـزوجني كنت يـومهـا في ا
اعــد طـعــام الــغــداء وبـعــد جــدال عــقـيم
بــيـنــنـا هـددنـي بـأنه سـيــغـادر الى بالده
دون عودة لم ارد على تـهديداته وذهبت
مسـرعة الى غـرفة الـنوم وحـزمت ثيابي
وثـيـاب طـفـلـتي وغـادرت وهو ال زال في
طبخ وتناهى لسـمعي صوت ضحكاته ا
فـي الـهــاتف احملــمـول.ذابت كـل قـصــائـد لم تصدق والـدتي يومها حـ أخبرها

أخـي الـذي يــصــغـرني بــثالث ســنـوات
بـأنه سيـتزوج من فـتـاة فارسـية تـعرف
عــلــيــهــا اثــنــاء دراســته في اجلــامــعــة
زح االمريـكيـة في بيـروت ظنت بـأنه 
مـعـهـا كـعـادته حـ يـزورنـا في الـعـطل
الـــصـــيـــفـــيــة ويـــحـــكي لـــوالـــدتي عن
مـغامـراته النـسـائيـة ووالدتي تـضحك
حلــديــثه ولـكـن ذلك الـيــوم لم تــضـحك
مـاتت ضـحـكـاتـهــا واسـتـحـال وجـهـهـا
وت اعز مصفـرا كأنها تـتلقى الـعزاء 
احـــبـــائـــهــا وبـــدا اخي اكـــثـــر جـــديــة
واكــــتــــسـت مالمــــحه وجــــهـه الــــعـــزم
واالصــــــــرار وتــــــــســـــــــاءلت والـــــــــدتي

بأستغراب:
اذا فارسية? كيف سنفهم كالمها? ال "و
نعرف عن عـاداتهم شيـئا وعائـلتها هل

تسمح بذلك?"
رد أخي اجلالس قبالتها بصوت حازم:

"ليست لها عائلة هي هاربة منذ خمس
سـنــوات وتــسـكـن لـدى رفــيـقــة لــهـا في

بيروت"
صرخت والدتي:

"وكيف لنا أن نحيا مع هاربة في بيتنا?
ا هي مجـرمة? او متورطـة مع شبكة ر

ارهابية?"
ال ادري لم تـــذكـــرت ذلك الـــيـــوم  وانـــا
اجـــــلس خـــــلـف شــــاشـــــة حـــــاســـــوبي
الــشـخــصي بــعـد مــحــادثـة طــويــلـة مع
ـا التفـكير بعـالقتنا دفـعتني شوكت ر
لــلــتــذكـــر كــيف ســأخــبــر والــدتي بــأن
شــوكت لـيس من بــلـدنـا ويــرغب بـطـلب
يـدي مـنـهـا وتخـيـلـتـها تـنـهـار صـارخة
اذا ابنائي يتزوجون من غير بلدهم?" "
قبل سنة كنت مدعوة حلضور حفل عيد
مـيالد ألحــدى صـديـقـاتي في اجلـامـعـة
وكــان احلـــفل فـي احــد االنـــديـــة وحــ
وصـلت الى هـنـاك شـاهـدت الـعـديد من
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يا زمنَ األمجادِ حتدّثْ
        قد يأتى يومًا ونثورْ

يجتمعُ اخللُ بخالنٍ
     ببقايا سردابٍ مهجورْ
سنواتُ اجلدبِ تمزّقنا

   ويعربدُ في الوطنِ الزورْ
لكُ حتى مشكاةٍ ال 

         تعطينا أمال أو نورْ
×××

نحنى لغتي من منكم 
      ألغني أعزفُ أحلاني
يغتصب األوغادُ دمشقا

 واألقصى في األسر يعاني
قد سقطت سهوًا عزتُنا

       وركعنا قسرًا للجاني
×××

وطغاةُ العصرِ قد اجتمعوا
اضي واآلتي   كى أنسى ا
وأغرّدُ في سربِ القتلى
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نـحت السـتارة جـانـبا وكـشفت عن وجه
الــصــبــاح الــذي بـــدأ يــطل عــلى ارجــاء
ـكـان فـتــحت ازرارقـمـيـصــهـا تـنـفـست ا
نـقاوة الـهـواء وبدأت تـتمـرآى بـالضـياء
الــفــضي . كــانت ايــامــهــا ثــقــيـلــة وهي
حتـاول الـتـخـلص من احلـزن واقـنـعته...
اال ان عـثرات الـرحـيل ب ان تـكـون على
مسـافات الـبر تارة والـبحـر تارة أخرى
تتـلو صـلوات االنـتظار فـي كل مغادرة ..
تــخــفت كـثــيــرا والــطـواف بــ الــقــبـاب

قدسة ... تتكتم االمر بكل سرية...  ا
اخـــذت اشــعـــة الـــشــمـس تــنـــزف خــارج
النـافذة وتـشظت اشـعتهـا على االمـكنة
كــانت هـذاا الـيــوم عـلى مـوعــد غـايـة في
االهمية لم يطرأ عـليها أي اضطراب في
بـــاديء االمـــر لـــكن الـــنـــهـــر وســـيـــرهــا
احلثيـث وحافة الـرصيف كفـيالن بخلق
اسـئـلـة قلـقـة داخل نـفـسهـا الـتـواقة هي

اقـدامـها الـبـاب قيّـدتـها ارجتـافـة اشهى
ـكان من بـرودة صـباح قـائظ ..مـسـحت ا
بــأشـتــهـاء الــنــظـر ارتــكــز بـصــرهـا الى
نـظـارة تــبـتـسم الصــفـة من بــعـيـد وهي
تلحس صحيفة يومية او دفترا مفتوحا
تـســتــهـويه روحــهــا الـتــواقـة ان تــكـون
داخل االسطـر تعـانق العـيون من بـعيد
احتوته بـكل االشياء الطـاولة الكرسي
فـتوحة الـدفتـر علـى عكازة الـصحـيفـة ا
ن  الـكـلــمـات مـركـونـا الى اجلـانب اال
نــزفت كل الـتـعــابـيـر لم جتــد مـا تـقـوله 
سوى لغة العينـ السوادي البراقت

يــنـدلـق فـيــهــمـا احملــيط والــبـحــر دفــعـة
واحدة ليـغرق كل شيء اال بريق الـلقاء
هي تـغـمـس اضـطـرابـهــا بـكـلــمـاته الـتي
تقـول :(حبيـبتي ياواحـة البلـور يامرمرا
مغـمسا بـالنـور اكاد من تـشوقي اليك ..
للقـاء اطير في مـطارح الغـيوب والسد
ا جناح اكاد اشـرب النجوم امسك دو
الـقمـر ب يـديك... ) توقـفت قـبالـته بكل
ـسافـات بـيـنهـمـا حـتى اعـتلت اهـتـزاز ا
رابــيـة احملـبـة وذابت الــكـلـمـات وتـداعت
الـقوى بـالضـعف والـوهن ... كان مـوعدا
سـاقـته االيـام واصـبح االن حتت رحـمـة
الـلحـظات لـيكـون لـوحة صـامتـة تعـجز
انـــامـل الــفـــنـــانـــ في حتـــريـك خـــيــوط
الــوانــهــا حــتـى يــتــحــول الــصــمت الى
صـمت اخـر يـنـطق بـكل لـغـات الـعالم ...
وتــــــكـــــون وايــــــاه فـي قــــــلب الــــــرحالت
واالنـتـظـارات الـتي تـطـاولت كـثـيـرا على

عمريهما.

ـرة تــقــدر ان تـعــلن دون مــواربـة هــذه ا
وتـضـع الــنـقــاط عــلى احلــروف لم تــكن
ـغـامـرة بـقـدر مـا فــتـاة لـعـوب اوتـهـوى ا
اهـتـزت وربت بـ ان تـكـون او ال تـكون
رغــبــة كــانت تــخـاجلــهــا بــ الــصــعـود
والـــهــــبــــوط .. كـــفت عـن الـــكــــثــــيـــر من
الـتـخـرصـات اال عـبـارتـهـا الـتي تـسلـلت
ــــوعــــد االثـــــيــــرة وهي حتـت وســــادة ا
ترددهـا همـسا مع الـنهـر (انا احـبك حبا
مــدمى بــاحلــكــمــة ) وحــيــنــمــا اطــلــقت
عبارتها تـلك سوّرته بالذهول واخرست
دماة بـاخلذالن حتى قال جفاف نـفسه ا
ي الــذي بـــصــوت مـــهـــمـــوس : انتِ عـــا
الامـــوت خـــارج اســــواره كـــان هـــذا في
احدى لقاءتهما . وظـلت انثياالت نفسها
تراودهـا وهي تـغذ الـسيـر انتـبهت الى
ــارة واصــبــحت عــلى مــرمى اقــدام من ا
ـصــرف مــقــر عــمــله ثم وجلت بــنــايــة ا
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الشطرة

      وألوّنُ باخلزيِ حياتي
ال أحلمُ بالفجرِ طريقي

اتي.      أو ديني نبضي و
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