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السماوة
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نـظم نـادي الـقـراءة في كـربالء امــسـيـة خـاصـة لالطـفـال  فـيـهـا عـرض افالم هـادفـة مـخـصـصـة
هـتـمـ بادب العـمـارهم بـاالضافـة الى ورشـة لـلرسم احلـر وبـحـضـور عوائل االطـفـال وعـدد من ا
ـركز نور العابدي لـ (الزمان) امس ان (االمسـية تهدف الى تنمية مواهب الطفل. وقالت مسؤولة ا
االطفال وتطوير قابـلياتهم العقلية والعلـمية والثقافية). موضحـة ان (االمسية تضمنت ورشة للرسم احلر
حـيث عبروا فـيها االطفـال برسومـهم الرائعة والـتي تنمي عن مـشاعرهم واحاسـيسهم الـبريئة). مـبينة ان
(االمسـيـة حركت الـطـفل الذي بـداخـلنـا لـكون ان عـالم الـطـفولـة يـحتـاج مـنا لالهـتـمام به ورعـايـته وزيادة
الوعـي لديـهم الـذين هم بامس احلـاجـة اليـه من اجل اعادة احلـيـاة والبـسـمة الى وجـوهـهم ورسم صورة

اجلمال امامهم واحلفاظ على مستقبلهم عبر برامج تدعو للتفاؤل وحب احلياة).
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رسالة كربالء
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سماء وعشبها أعشق أرض العراق
لغير صبوها ال أرجو وبيع ثراها

وأن أحضـرت العجم تـيجانـها ومالي
األوراق

اتي بالدي والرجاء حياتي و
وأن مـت فـيـها بـأنـفـاس عـطـره أحيـاهـا

أجد األجر واألشفاق
وقـلـبي يـخـاف عـلـيـهـا حـتى من نـسـمـةً

هوجاء
ال حتـتسب مـن جانب الـغـرب أو جانب

األشراق
كم حـاولـوا لـلسم أن تـتـجـرعه ولـعشب

ضار
وبفضل الله نالهم األخفاق أن يزرعوا
عــصــفت عــلــيـهم رايــة الــله أكــبــر بـكل

شموخ
ورفرفت هل من رايةً من لهم واق

فـلـول الـشـر أنـهزمـت من ظالل الـعراق
اخلالد

وأن تبقى من شرهم فهو هباء وشقاق
والزهر بات بزهوهِ يطل مجدداً
فخراً وعزاً في بالد العراق

ويعلوا له مجدداً ساق عشب أخضر
وخير النخيل وثمرهِ وبرافديه يساق

رغم اجلراح التي لم تندمل 
أنـبثق من جـنـباتك شـعـر احليـاة وحلنه
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غــدوت الــيــوم غــريب الــبــلــد والــديـرة
واألحباب

ـذلــة وقـفت بــعـد عـز ذاك عـلى بــاب ا
الباب

لم أجـد الصـواب هاجـرت أهلي ودار
السالم

فأين عساي أجد الصواب
ما ب حكم حرام وحكم جائر

أجبـرت الرحـيل الى غيـر البالد عـنها
والذهاب

بـعـد زيف ديـنهم ووعـد كـاذب نـشروا
األرهاب

في بالدي يا ناس تروضنا الذيـاب
وصـار حـال الــعـراق يـدمى لـه الـقـلب

والفؤاد
لم يــعــاجلــوه بل وجـــراحــاته عــمــيــقـه

صاب زادوه ا

ـآسي قـد اجلـأوا الـبـلـد الى الـفـقـر وا
والضياع

وهم أقــســمـوا كــذبــاً يـلــجــأوه الى بـر
فكان اخلراب األمان

هــوالكــو الــعــصــر..هــو عــصــرهم في
العراق

حكمهم حكم الألنسان قبيح وجودهم
وقانون الغاب

أعـلـنوا الـغـرب أنهم لـلـمكـروب أغـاثوا
وأعانوا

فــــوصــــلـت الــــغــــرب زادوني أغــــمــــاء
وزادوني الصعاب

ولـــهــذا قـــطـــعت الـــبــراري والـــبـــحــار
الصعاب

رغم لــوعـة ــصـدر الــسـعــادة بــاحـثــا 
الغياب

ؤلم أنهم قد سرقوا وا ة غربتي مؤ
اآلمـال وسعي الـشبـاب وحولـوها الى

أكتيـاب
وطنت روحي رغم أني قصراً مهاجراً
ـقام وأال وأوهـمـتهـا أنـها في أحـسن ا

ففي العودة العذاب
رحــــــــلـت عـن أرضـي أبــــــــكـي مـن ألم

الفراق
ن هـــنــاك  ولم يـــغــادرني ألـم الــفــراق

ينفع العتاب
هــجــرت الــبـالد عــنــهم عــلى تــخــوف

رتاح ولست 
وعــز لــيس في مــقــاسـي كــمــا رجـوت

عنهم والترحاب
كنت مهاجر لم يهاجر ها عدت لبلدي
ولم يـهاجر قـلبه الدين بـاديء والقيم ا

واألداب
وفي طمأنـينة بـأن تراب بالدي وجنوم

سماءه باقية لنا
ال تُــبــاع .. وال تُــهــدر من الــنــواب وال

األرهاب
وكـمــا أخـتـرت مــضـجـراً الــرحـيل عن

وطني
أخـتـرت مــضـجـراً الـعـودة بـال تـفـكـيـر

وحساب.
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تـربة بالدي أحب ويـسعـفني ويـطيـبني
ذكراها

البراق
ويــزيـــدك فــخـــراً يـــا عــراق عـــلى مــرّ

العصور
بـــأن عـــلــمـت الـــعــدو قـــبـل الــصـــديق

الكبرياء واألخالق
عراق يا شعلة احلضارات

وضياء التاريخ والعالم وفيه األحقاق
أقـوام الظالم سـعـوا اخلـراب له وشد

الوثاق
فـأبـى الـقـيــد وأنـكــسـر عــلى سـاعـدك

القيد والوثاق
عـــنـــفـــوان احلـــضـــارة والـــشـــجـــاعــة

والقيادة
بساعده صار السالم وليدها العـراق

والعناق
فيه النصر واجلهاد توأم البالد

وعــزمه والـشــعــار يـكــون ضـد الــشـر
والنفاق

كجبال الشوق إني أهوى بالدي
وقــمـة الــسالم طــالــبـاً بــغــداد سالمـاً

وأشواق
ألجلكِ يا بغداد عانقت اجلراح

وحلــبكِ بــاقي وأمــلي فــيكِ وتــاريــخكِ
باق

رعاكِ الله بالدي شعباً وعلماً
وعلماء وحافظاً حلدودك وله واق

w−¹dH « s Š ÊUMŠ

البصرة
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قصتان قصيرتان

فزعت الى الـوضع بنـقـطاع الـكـهربـاء
هــــــــــاتـــــــــــفـي واشــــــــــعــــــــــلـت فـالش
وبـقـيـت رابـضـة حـتى عـادت الــهـاتف
ـدة وجـدت وحـ طـالـت ا الـكــهـربــاء
نـــفــسي اقـــلب في هـــاتــفـي في نــفس
لكن مـوضعي حـتى الـساعـة الواحـدة
البس مراقبتي ب السرير وخزانة ا
لن يـنـتـهي حـتى انـقـطـعت الـكـهـربـاء
مـرة اخـرى! أي لـيـلـة هـذه أن تـسـهـر
لـشيء مـرعب ويـطـول انـتـظـارك بـهذا
الـشـكل يـال التـعـذيب.لم يـعـد الفالش
يــنـفع هـبـطت راكــضـة الى غـرفـة امي
اخــذت مــصــبــاحــهــا الــيــدوي وعـدت
وجـهت مـسـرعـة تـالحـقـني اسـألــتـهـا
ــــرارة الـــــضـــــوء والزلت اتـــــعـــــذب 
األنـتــظـار حـتى بــعـد مـرور ســاعـتـ
تـــقـــريـــبـــاً ظـــهـــر الـــوحش من حتت
ـتـرقب فــرحت النـتـصــاري ا اخلـزانـة
وهـجمت عـلـيه ووجهـت عدة ضـربات
حتى نالت إحداها من جسده عن بعد
وقـعت فـوق جــسـده احملـتـضـر الـقـذر
ــوت حـتى اعــرف ان الـصــرصـار ال 
ـــكن أن يـــعـــيش بـــعـــد قـــطـع رأسه 
لـذا مـسـحت به األرض اسـبــوع كـامل
وهــنــاك ظــهـر كل الى خـارج دوحــتي
حـقدي وغـضـبي وانتـقـامي بضـربات
متـتاليـة عليه حـتى غسلت االرض به
وايــقـضـت بـهــذه الــضــوضــاء بـعض
افراد الـعائلـة واكملت نـقمتي بـرميته
وهنـا نادت امـي تسـتفـسر الى الـدرج
وســيــبــدو من الــســخف ان عن األمــر
ازف الـيـها انـتـصـاري ألنهـا ال تـخاف
مـنه مـثـلي واجـهل الـسـبب...قـلت لـها
لـكنـها لم تـصـدق فكـتفـيت بأن الشيء

اعلن موت الوحش فضحكت.
الزلت أتــرقـب حــتى بـــعــد أســبــوع و
اجــول بــنــظــري الــغــرفــة لــعـلـي اجـد
لـــلــــوحش اخً أو أخت يــــنـــتــــقـــمـــون
ــدة واخـتي وحــتى بــعـد هــذه ا مـني
تـــدون هـــذه احلـــادثـــة احـــاول شــرح
رعـبي اخلــالــد من هــذا الــوحش ومـا

سببه في غرفتي.

في تلك الغرفة التي فزت بها وتفردت
بــهــا لــنـفــسي بــعــيــدا عن ضــوضـاء
حـيث أقـضي أغـلب الـبـيت والـعـائــلـة
سـاعـات الــنـهـار فـيـهــا امـا نـائـمـة أو
ــدد عــلى الــســريــر أشــاهــد األفالم
ــــســــلــــسالت مـن خالل جــــهــــازي وا
او امـــسك هــاتـــفي في نــفس االيــبــاد
وال الـوضـعـيـة وادردش مع صـديـقات
ــتـوجــبـة انــزل اال لـبــعض األعـمــال ا
واقــضـيـهــا بـســرعـة ألعـود الى عـلى 
وإن أكــثــر مــا صــومــعــتـي احملــبــبـــة
يعـجبني فـيها هـو عدم اقتـحامها من
قـبل اغـلب افـراد العـائـلـة اال ان كائن
وضـــيـع وحـــقـــيـــر قــــرر لـــيـــلـــة أمس
اقـتـحـامـهـا ولـشـدة خـوفي مـنه مررت
بـلـيـلـة عـصـيـبة كـاد الـدمـع يطـفـر من

مقلتي...بصدق كت ابكي.
عـنـد الـسـاعـة الـثـانيـة عـشـر وثـالث
دقـيـقـة تـقريـبـاً سـمـعت صـوت غريب
لقد دخل ومبـاشرة وبـالفطـرة عرفـته 
غـرفــتي هــذا الـوحش الــذي يـســمـوه
صرصار...ال تضحـكوا ان خوفنا منه
وحش جملرد ثبت عـلمـيا في جيـناتـنا
تـذكــره يـظــهـر أمــامي يـطــاردني بـكل
خبث ويقـولون ان هذا القـذر يغتسل
اية كذبتً هذه التي ان المس اإلنسان
يطـلقـونها عـلى هذا الـوحش...ها هو
ذا في صــــومــــعـــتـي يـــقــــلق راحــــتي
وها أنـا ذا افر منه واتقهقر ويرعبني
إلى البـاب راكضـة وباحـثة عن سالح
يخـلصني مـنه.ان احسـاسي بوجوده
قـــريب مـن عـــنــــدي يـــجــــعل اخلـــوف

ساعدة والتـقزز يتـعاونان ضـدي و
ان اخلــيــال يـــصــبح األمـــر فــظـــيــعــاً
تـتـخـيله فـتـاة يـصعـد عـلى رأسـها او
يحـشر نفـسه في ثيابـها او يدخل في
اذنـها أو...او حـلـقهـا! امـر اهز رأسي
له بــشــدة لــيــبــتــعــد هــذا الــكــابــوس

. هـا أنــا ذا رغم فــزعي قـررت الـلــعــ
االقــتـتـال واالنـتـقـام مـنه وبـدأت عـلى
الفور ابـحث عن سالح ناجع لـلقضاء
أقرب نـقطـة إلي هي تلك على وحـشي
ــمـــســـحــة الـــرابــضـــة في احلـــمــام ا
أين هو?...هنا امسكها واعود لـلغرفة
وقفت أنظر إليه ح تسلل الى حتت
بدء اخلوف يدب في اوصالي سريري
وقرار جبـان من قبلي همس في اذني
ان انـــســـحــــبي واهـــربـي إلى غـــرفـــة
لـكن هل الـوالـدة فـي الـطـابق األرضي
هذا حل?...حسـنا حسـمت قراري البد
ألني لــست مـتـأكـدة من ـواجـهـة مـن ا
خــروجه وبـالـتـالي البــد من قـتـله...لم
اجـده وبـقـيت انـتـظـره بـبـاب الـغـرفـة
ومـرت الـدقـائق كـسـاعت وهـنـا...تأزم
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فينًا 
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وال خطوات في عزاء ط ورماد 
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فيًنا  امرأة بال حدود ورماح
كل أنثى  لها ماض  وصباح

تبحر بنسيم  على قارب األفراح
حبلى  قلبها  مسرات وأهات

أسطورة عشق في قهوة وكالم مباح
الئكة يشرق فيها  تأمر رداء ا

تبيح للعصافير أن تغرد مع اجلراح
أقداح اآلمال واجلمال رقتها

وترشف ب شفتيها ندى األقداح 

يـســتـحـيل الــلـيل فــراشـا والـروح  بال
كرى

من يـــر شـــروخ روحـي بـــعـــد نــاري
ولوعتي ? 

كيف الرحيل لبالد نائية  بال  سفر
من يبيح الـسفر والقـيد في حريتي ..?

أبحث عن خالص غربة الروح
 وكل ما حولي عنوان غربتي ..?

 ×××××××××××××××
فــيـــنًــا  حـــلم بــ  صـــمــتـي  ودمــعــة

السهاد
وحــيــدة خــطــواتي تــثــيــر حــلــمــا  بــ

السواد
وحيدة بال بداية بال نهاية بال ميالد 

كأني في أرض غريبة  عجيبة
يكويني الهواء والفناء وشغف الفؤاد
أكــــــــــتب رؤى اإلحــــــــــســـــــــاس واحلب

واجلمال
كل إحـســاس يــسـبق حــروفي  يــعـلن

احلداد
في احلياة صخب  فوضى  متاهات

فينًا  سيدة اجلمال  واحلياة
يقبل الليل  تصرخ األعماق بصمتي

مـن يــــســـــكت صـــــرخـــــة وجـــــعي في
وحــدتي ...? 

الى صــديــقي ع. و. الــذي صــدق نــبــوءة
الـعــرافـة الـغـجــريـة فـفــاته قـطـار احلب).
كنت وسيما جدا في صباي والزلت املك
ـهــا في كـهــولــتي.. كـنت في بـعـض مـعــا
حـدود الـرابـعة عـشـرة من عـمري حـيـنـما
زارت محلـتنا الشـعبية احـدى الغجريات
ـنـقوشـة وجـوههن وايـديهم اجلـميالت ا
ن يــفــتــحن الــفـال بــاالوشــام الــزرقــاء 
ويقـرأن احلظ واول ما وقع بصـرها علي
تـمـعـنت في وجـهي الـذي كـان يـشع نورا
وحـيـويـة وإشـراقـا طــويال حـتى خـلـتـهـا
ـفـعم بــالـتـوق والــنـشـاط ــراهق ا وانـا ا
يل الشـديد نحو اجلنـس اللطيف بان وا
الـعــرافـة الــشـابــة احلـلـوة قــد وقـعت في
حـبـائــلي وعـلى الــرغم من كـونــهـا كـانت
مـشـغـولة بـقـراءة كف امـرأة من جيـرانـنا
ـجـرد ســمـاعـهــا بـوجـود زارت بـيــتـنــا 
الـعرافـة عنـدنا اال انـها مـا انفـكت لثـانية
ــنـــطــلــقــة واحــدة مـن غــرز نــظــراتـــهــا ا
كـاالسـهم من عيـونـها الـسـوداء الواسـعة
ــكـحــلـة بــالـكــحل الـشــعــبي في وجـهي ا
شرأب بـحمرة آسرة سـتدير االبيـض ا ا
كــــانت مــــجـــــمــــوعــــة مـن نــــســــاء احلي
وصـبايـاها اجلـميالت قـد حتلـقن حولـها
جئن الى بيتنا بامل ان تبشرهن العرافة
بدنو مقدم النصيب احللو او لسماع اية
اخــبــار ســارة اخــرى.. وعــنـدمــا شــرعت
بــقـراءة كـف احـدى الــصــبــايـا قــامت من
مـكانـها بـسرعـة وتقـدمت نحـوي بسـرعة
حتى خـلـتـهـا انـها تـريـد ان تـعـانـقني او
تصفعـني بعلقـة ساخنة فتـجمدت الدماء
في رجــلي وتــســمــرت في مــكــاني رهــبـة
ورغبـة لتفاجـأني وتقول لـي بصوت عال
في لهجة ال يـنقصها الـتحذير.. شوف يا
ولـد انـت وسـيم جـدا وسـوف تـرى بـنـات

كـــثــيـــرات جــمــيـالت في طــريـــقك لــكن ال
تـــنـــجـــرف خـــلف اي واحـــدة مــنـــهن وال
يــغـرنك تـوددهن الــيك بـصـورة وبـاخـرى
الن هـناك واحـدة جميـلة جـدا مقـسوم لك
ا في ان تتـزوجهـا سوف تـأتيك يـوما ر
زمن غــيـر قــصــيـر او وقـت قـد يــطـول او
يقصـر لكنهـا بالتأكيـد سوف تأتيك وهي
تتمخطر كـواحدة من حوريات جنان الله
على بساط مـسحور وتقـول: تعال يا ولد
فــانــا لـك لــذا ال تــقـتــنـع عــمــا ســتـرى او
سـتـلـتقي من الـنـسـاء النني مـقـسـومة لك
ولك وحـدك. ومــضت الـعــرافـة قــائـلـة له:
سـوف تــفـاحتك بــكل صـراحــة بـنـفــسـهـا
وتــعـــرض عــلـــيك الــزواج بـــشــخـــصــهــا
ادية في حفل متحملة حتى كل تكاليف ا
عرس خرافي لكني اقول لك اقول لك مرة

اخــرى ال تـتــعـجل وانــتـظــر حـتى يــحـ
ــوعـود ثم تــقـدمـت مـني كــثـيـرا الـوقت ا
حـتـى المس جـسـدهـا جـسـدي وقـالت لي
مــرة اخـرى اقــول ال تـســتــعـجل واصــبـر
وعودة فالصـبر خيـر وستنال اخلـطوة ا
ــنـشــودة فـرحت بــشـدة عــنـد الــعـروس ا
وقــلت لــنــفــسـي فــاخلــيــر آت ال مــحــالــة
سحور سوف وعروس اجلن في كهفها ا
تـأتيـني قريـبا وقـريبـا جدا فـبقيـت اسير
وعود هذا الوهم مـستبـشرا بان الـفرح ا
البــد قـادم فـرحت واسـتـبـشـرت وتـفـاءلت
وانـــتـــظـــرت ومــــرت االيـــام واالســـابـــيع
والشهور والسنون ولم تظهر لي حورية
ـسحـور ويبدو اجلن ولم تـغادر كـهفـها ا
انـــهـــا بــــاتت ســـكـــرى ولـم يـــئن مـــوعـــد
صـحـوها بـعد.. تـقـدم بي العـمـر وابيض
فـــوادي ضـــاع الـــصـــبـــا من يـــدي وغـــزا
الـشــيب مـرفــقي وبت اصــرخ بـ احلـ
لــيت يـا يــوم ســمـاعي لــنـبــوءة الـعــرافـة
الـغــجـريــة احلـسـنــاء كـنت يــومـا بال غـد
فكنت كـلما خـطت نحوي انـثى بخطوات
كــنت اسـرق نــفـسي بــانـتــظـار الــعـروس
احلــــوريــــة الــــتي لم تــــأت قـط فــــصـــرت
كقابض على ريح الصبـح مثل من ينتظر
كودو الذي مـا عاد ابدا فـفقدت كل شيء.
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