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مثلة الـراحلة كاري فيشر ستظهر في اجلزء اجلديـد من سلسلة أفالم "حرب النجوم".جاء ذلك في إطار إعالن مفاجئ أعلنت شركة والت ديزني أن ا
قـطع مصور لم يعـرض من قبل سجـلته في فيلم قـرر أن تشارك فـيشر  ـمثلـ الذين سيشـاركون في اجلزء التـاسع من السلـسلة.ومن ا عن قائمة ا
"حرب الـنجـوم: صحـوة القـوة".وتوفـيت فيـشر الـتي جسـدت دور األميـرة ليـا فجـأة في عام 2016.وقـال اخملرج جـاي جاي أبـرامز في بـيان "أحـببـنا
كاري فيـشر كثيرا... وقـد وجدا سبيال لتكـر إرث كاري وأدائها دور ليا في اجلـزء التاسع من خالل استخـدام مقطع مصور لم يُعـرض سجلناه في اجلزء

نتظر أن يعود مارك هاميل الذي ذاع صيته بعد مشاركته في أول أفالم حرب النجوم عام  1977ألداء دور لوك سكاي ووكر. السابع".ومن ا
وحقق اجلزء األخيرة من الـسلسلة "اجليـداي األخير" جناحا كبيـرا إذ سجل مبيعات جتاوزت  450مليون دوالر في شباك الـتذاكر في مستهل عرضه في
نتظر عـرض الفيلم اجلديد في ـقبل.ومن ا قرر بدء تصـويره في لندن األربعاء ا اضي.ولم يـتفق على اسم اجلزء اجلديد لـكن من ا ديسمـبر/ كانون األول ا

ديسمبر/ كانون األول 2019.

رسالة واشنطن
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حتت مقصلة الكفر والشرك والشيطان 
مالكم عنه منعتم حق احلياة

وناصبتم له عبثاً سوى النار 
وأني أرى أثوابكم مطرزة ذهباً

زقة  وأثواب أهل العراق 
وتهزون الفناج فخراً بطراً 

وفي بـــــلــــد يــــهــــزهم
الـقهـر واآلهـات..تبت

األيادي
أي حــــــــيــــــــاة هـــــــذه
تـــعــيـــشــونـــهـــا عــلى

حساب
لــكم الـويل ــؤمـنــ ا
يعاد والعار حتى ا
لك الشموخ يا عراق

األشاوس
ســــيــــزول الــــشـــر ال
مــــحــــالــــة رغم شــــر

األعادي
وألنـي عــــــراقي وألن
بغداد فجر التأريخ
 ومــــــأثـــــره وطــــــريق
وألنـــــــهــــــا الــــــسـالم

بغدادي.

أحدثاً أو قدراً أم جهالً
نايا بأركانكِ بغدادي عصفت أقسى ا

أحقاً أو ظلماً أم غدراً
ما برحت تُطعن بخنجر مسموم بالدي

بلد ألف ليلة وليلة بلد أبتهاج
 قال شهريار .. ونعم الشهرزاد
واليوم بغداد مالي أراها حزينة

وكيف ال ..وقد تربعوا على عرشها األوغاد
هنا األنبار مالي أسمع أنينها
سمعها يغزو فؤادي واألسى 

وهنا أرض سامراء مالها حزينة أخبارها
وحلزنها تراخت قوة قلبي وساعدي
وهناك صرخات تدوي في أذني
صرخات حق كربالء واألسياد
مالها نفسي يا زعامات العرب

وساءت لفعلكم الردي في تثاؤب وتتجشأ هماً
اذا العراق  يا قوم ..

طَلَّتْ عَلَى وَجْهِ الزُهورِ بِبَسْمَةٍ 
مِنْ طَل ثَغْرٍ بِاللَّطَافَةِ يُشْرِقُ

والشَعرُ مَرفوع كَبَاقَةِ رَوعَةٍ 
 مِنْ فَوقِ بَدرٍ بِالنَدَى يَتَأَلَّقُ

واسْتَشْرَفَتْ رَوضَاً يُنَاظِرُ وَجْهَهَا 
َسَاءِ تُحَدقُ  وَعَيُونُهَا نَحوَ ا

تَسْتَدرِجُ اآلصَالَ هَمْسَةُ لَحظِهَا
َدَى يَتَشَوَّقُ  واألُفْقُ في عُمْقِ ا

فَشَكَا الظلَامُ سَوادَ لَيْلِ عُيُونِها 
 وَغَدَا النَسِيْمُ بِثَوبِهَا يَتَمَلَّقُ

وَتَسَاءَلَتْ فِيْنا اجلَوارِحُ والنُهَىْ 
ُحتَارِ فَاحَ الزَنْبَقُ  وَبِدَهْشَةِ ا

أَحَدِيْقَة قَد دَاهَمَتْنَا بِسِحرِهَا
أَمْ أَنَّ سِحرَاً بِاحلَديْقَةِ يَخْفِقُ

بَلْ هَالَة مِنْ فِتْنَةٍ قَد أَشْرَفَتْ 
. أَو فِتْنَة مِن شُرفَةٍ تَتَدَفَّقُ
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بعض الناس ... 
ال تخشاهم الطيور

غردة  ح حتط الرحال   وال البالبل ا
على أغصان حياتهم 

آلن اآلرواح  حتس بأشباه خصائصها
فتستقر هذه اآلرواح من الطيور  والبالبل
ضطربة ..  وسط بنغماتها احلائرة ....  ا

هؤالء الناس  دون تردد ... مطمئن  مستقرين 
الـبالبل :: والطـيور .. ارواح ال تـعرف الـكراهـية فـتاتي

ودة واحملبة الى اغصان العمر .. لتنشد نغمات ا
لتخضع نفوسنا مجبورة للحن ....

تــذكـرنـا هـذه الـنــغـمـات .. بـأنـاس وجــوهـهم مـشـرقـة 
شروق الشمس

مبتسمة .. ابتسامة طفل موله بلعبته
شفاههم ضاحكة دون صوت .. هجرها السقم 

وعانقهم الود  عناق أالب آلبنه العائد من الغربة 
وعناق أالم آلبنها الرضيع .... 

وحن احلقول خليوط الشمس  بأشراقها .
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- يسـرني أن أقـول إن درامـسـتيك
اليــ مـن الــديـوك وعــلى عــكس ا
الـرومـيــة األخـرى لــهـذا الـوقت من
. الـعام أمامه مـستقـبل مشرق جداً
بهـذه الكلـمات طـار الهدهـد محـلقاً
إلى عــرش قــارة أوكـــســجــ لــكي
يــنــقـل لــرئــيــســـهــا خــبـــر الــعــفــو
الـــرئـــاسي عن ديـك رومي حـــالـــفه
احلظ في النجاة مرفوع الهامة من
مـوائـد عـيد الـشـكر األمـريـكي  كـما
هي الـعادة كل عـام.. الهـدهد الذي
نــقل اخلــبــر عـرفـه تــاريخ الــقـارة
بــهـذه الـوظــيـفـة مــنـذ أول يـوم من
أيام تلك احلقبة األليمة التي كانت
تــتـالشى فــيــهــا احلــويــنــات أمــام
شهود متفـرج على تلك اجلناية.
قـارة أوكسـجـ تـسـتـقـدم بـالـعادة
فـضـلى احلـويــنـات ذوات الـعـيـون
ـــــلـــــونـــــة مـن أجل اصـــــطـــــيـــــاد ا
احلــشــرات الــتي لــو تـركـت بـدون
مــكـافــحــة ســتــتــحــول إلى غــيـوم
ضبـابيـة تـعوق عـمل خطـوط سكك
احلديـد في القـارة. إنـهم يضـربون
عصـفورين بحجـر واحد: التخلص
من غـــيـــوم الـــهـــوام الـــتي تـــعــوق
وســـائط الـــنـــقل الـــرئــيـــســـة تــلك
وتــســمـــ تــلك احلــويــنــات ذوات
لونة قبل ذبحها.   وعلى العيون ا
الــرغـم من أن الــهـــدهــد هـــو الــذي
أرشدهم عـلى كيـفـية اسـتغالل ذلك
احلـوين لـلقـضـاء عـلى احلـشرات..
إال أن قــــارة أوكــــســــجــــ طـــورت
طريـقة مختـلفة عنـد التخلص منه
فـمن الـصـعب علـيـهم احلـفـاظ على
كائن يأخذ األوكـسج في تنفسه
ويـطــلق ثـاني أوكـســيـد الـكـربـون
ولــهـــذا يــجـب طــيه وقـــطع حـــبــله
الــشــوكي من اخلــلف وبــهــذا يـتم
القضاء عليه بعد  أن يخلصهم من
هـــذه الــدويـــبــات الـــطــائـــرة الــتي

تـتكـاثر في احلـدائق والـطرقات إذ
تــسـتــطـيع تــلك احلـويــنـات أكــلـهـا
بـنهم.  قال لـهم الهدهـد إن الرئيس
األمـيـركي دونالـد تـرامب والـسـيدة
األولى ميـالنيـا وابنـهـما بـارون قد
بدؤوا مراسم العفو عن ديك رومي
ـــنــاســبـــة عــيــد الـــشــكــر جـــديــد 
األمـيركي وهو تـقليـد بهيج يـتبعه
الــرؤســـاء األمــيــركــيــون ويــجــعل
عفـو عنه يفلـت وينجو من الـديك ا
ه طـبـقاً رئـيـسيـاً عـلى مـائدة تقـد
ـتـضـمـنة عـيـد الـشـكـر التـقـلـيـدية ا
أيـضـاً عـصـيـر الـكرانـبـري وبـعض
احلــلـويــات.  الــديك الــرومي الـذي
عـفـا عـنه الـرئـيس الـقـرمـزي اسـمه
(درامستيك) أو عـصا الطبل وهو
اآلن في الــــــطـــــريق لـاللـــــتـــــحـــــاق

بـصـديـقه (وشـبون)
أو عظمة احلظ  في
رحلتهما إلى جامعة
فـــــــرجـــــــيـــــــنـــــــيـــــــا

للتكنولوجيا.
- عـوفي عيـد الشـكر
ـــــوفـــــيـت أيـــــهــــا وعُ
ـا الـهــدهــد.. لــوالك 
وصل إلينا خبر هذا
العيد وال استعرناه
من رئــــيس الــــقـــارة
الــــقــــرمـــزي.. نــــحن
أيــضــاً نــذبح اآلالف
من احلويـنات ذوات
ــلـــونــة الـــعــيـــون ا
ونـعـد مـنـهـا الـوالئم
وائد لكي نحتفل وا
بـتقـد الـشـكـر على
هــــذه الــــنـــعـم. وقـــد
نـعـلق عـلى الـنـوافـذ
بـعض احلـبـال الـتي
تـتـدلى مـنـها رؤوس
تلك احلـويـنـات بـعد

قصة قصيرة

ذلك نـتمـطى ونـحلم ونـنـام ونحـتفل
بعيد الشكـر على هذه النعم الزائلة
بل نكـون في هـذا اليـوم حتـديداً في
مـزاج رائق وسعيـد.. اللعـنة على ما

حتمله جيناتنا من هذا الغباء.
- حــسـنـا يــا صـديـقي نــحن نـعـيش
لنـتـعلـم.. وسنـنـظر بـعـ الـرأفة في
الـعــام الـقــادم إلى هـذه احلــويـنـات
وقــد نـــتــفــوق عـــلى رئــيـس الــقــارة
الـقرمزية فـنعفـو عن ألف منهم بدالً

. من اثن
ــــا شــــعـــر رفــــيـــقـه لم يــــفــــرح وإ
بـاالنزعـاج من روح سخـرية فـي غير
مـحــلـهـا.. ألنـهـا تــخص حـيـاة كـائن
ســـيـــذبح مــــنه بـــاآلالف في ســـاعـــة
واحـدة وبدم بـارد. ماذا يـفعل سوى
الـتفـكـير مـراراً باألمـر دون الـتوصل
إلى نتـيجة. قال الـرئيس وكأنه يقرأ

أفكاره:
- االستقـرار على وضع ما في مكان
.. أبــعــد أن مــا لـــيس بــاألمــر الــهــ
حــقـقــنـا الــسالم مع أنــفـســنـا تــريـد
تغـييـر  هـذه الرغـبـات القـلـيلـة التي

تسد حاجتنا للحياة.
- أخشى أن موقعنـا هذا يعمينا عن

ادراك موقع االخرين?
- موقع اآلخرين. ها ها ها. وما هو
مــوقـعــهم عـزيــزي غـيــر أن يـكــونـوا
طعـامـاً عـلى مـائدة الـعـشـاء. أتـمنى

أن تدرك أنت موقعك بشكل أفضل.
- وإذا قلت لك إنهم يـقولون الشعر
ولـيس شـعرا عـاديـاً كـالذي نـفـكر به
نحن ولكـنه سونيـتات منـغمة فـيها

أسماء وأفعال وصفات.
- يـبدو أنك قـد جربت االنـصات إلى

لغتهم ها ها ها ها ها.
بـالرغم من السـخرية التـي برقع بها
كالمه شعر الرئيس قليال باالقتناع
في أن يـكـون الـعـفـو الـرئـاسي لـعدد
أكبـر في العـام الـقادم. لن يـفعل ذلك
ــا عــلـى نــحــو عــاطـــفي عــاجل وإ
عـنــدمـا يــتـدارس مــعه األمـر بــشـكل
أفــضـل.. في هــذه األثـــنــاء اســـتــغل
الهـدهـد فـتـرة الـصـمت الـتي حـدثت
بـ الرئـيس ورفـيـقه فـنـقل إلـيـهـما
بقيـة األخبار الـتي يحـملهـا بجانب
تـلـك اجلـمــلـة الــتي قـالــهـا الــرئـيس
ترامب فـي بدايـة حديـثه.. قـال لهـما
إن االحتاد الـوطني للديـوك الرومية
يدفع أجر إقامـة الطائرين (وشبون)
و(درامـســتك) في فـنـدق بـالـقـرب من

الـــبـــيت األبـــيـض قــبـل االحـــتـــفــال.
وســوف يـنـضم الــديـكـان الــرومـيـان
إلى الديكـ اللـذين تلقـيا الـعفو في
ـاضي لــلـعـيش في غـوبـلـرز الـعـام ا
ريـــست بــــجــــامـــعــــة فـــرجــــيـــنــــيـــا
لـلـتكـنـولـوجـيـا حـيث يـقـدم الطالب
واألطــبـــاء الــبــيـــطــريــون الـــرعــايــة
ـكن لـلـجـمـهـور الـزيارة لـلـديـوك و
والـتـعـرف عـلى بـرامج اجلـامـعة في
عــلـوم احلــيــوان والـدواجـن والـطب
الــبــيـــطــري. كــمــا يــســـاهم عــلــمــاء
تـدربـ في جـامـعة ـسـتـقـبل من ا ا
فرجينيا على ازدهار قطاع الدواجن

الواسع بالوالية.
هذه الوتـيرة يـجب أن تبـقى نفـسها
لــهـــذا الــعـــام في قــارة أوكـــســجــ
أيـضاً  كـما قال رئـيس القـارة فيتم
الـعفـو فقط عن اثـن ولـيس واحداً
لونة. من احلوينات ذوات العيون ا
- أنظر يا رفيقي الى زينات البيوت

البس احتفاالً بعيد الشكر . وا
- الـشـكـر عــلى مـاذا أيـهـا الـرئـيس?

على هالك أمة أخرى.
- اطمئن عزيزي.. أنا أيضاً أتدارس
األمــر مع نــفـسـي وقـد أنــظـر بــعـ
الرأفـة إلى العشرات مـنهم في العام
قـبل أما هـذا العـام فقـد  العـفو ا
عن اثــنــ مــنـهـم فــقط وفــقــاً لــهـذه
ـوضة الـظريـفة الـتي  أخبـرنا بـها ا

الهدهد. ها ها ها.
- ال أجد األمر مضحكاً عزيزي.

- ال تـكن حسـاساً أكـثر من الالزم يا
رفـيقي.. عـليـنا اآلن أن نـسمي هذين
الكـائنـ اللـذين سنـعفـو عنـهما. أال
يفـعل ذلك الرئيس الـقرمزي وأقرانه

من الرؤساء مع الديوك الرومية?
- وماذا ستسميهما?

- أهلك وناسك?
.................. -

ـاذا ال - مــا بك عـزيـزي احلــسـاس? 
تضحك.

بـعـد يوم واحـد كـان هـناك إنـسـانان
يـسـيـران بـبطء شـديـد نـحـو الـغـرفة
الـتي أعـدت لـلـمعـفـو عـنـهم.. بـيـنـما
األضــواء تــنــطـفـيء من عــيـون آالف
غـيـرهـم وضـعـوا حتت الــسـكـ من
جــهــة احلــبل الــشــوكي الــذي يـربط
الــــــرأس بـــــالــــــظـــــهــــــر واألطـــــراف
واألصـابع.. كـان أحـد اإلثـنـ يـقـول
لـــآلخـــر.. هـــات يـــدك يـــا أخـي لـــقــد

جنونا. 

أن نتخلص منها. التفت إليه رفيقه
وقــال:- رأس احلـــصـــان أكـــبــر من
رأس االنــــســــان ووجـــهـه أطـــول..
ولـكـن عـورته مــكـشــوفـة لــلـجــمـيع
وقـبـضتـه ليـست مـصـمـمـة لـتـمسك
البـرتـقـالة أو الـتـفـاحة أو الـرمـانة
وال تـفرعت مـنها األصـابع لتـسهيل
الـتـنـاوش بــ األشـجـار واألدغـال.
ـا أن تـلك الـتفـريـعـات قـد أفادت و
اإلنــســان أيـــضــاً فـي مــسك الـــقــلم
وحـياكـة الثوب واصـطياد الـطيور
فهـذا يكـفي وال داعي للـمبـالغة في
هام التي هي ليست مقنعة بعض ا
لــنــا  كــتــســلق اجلــبــال وصــنــاعـة
الساعات أو بضعة أدوات دقيقة. 
- ال تـنس طـقـطـقـة األصـابع أيـضـاً
هـا هـا هـا.. تـعـال واقـتـرب مـني يـا
تأمل رفيقي.. فأنا أحب الشخص ا
الـذي ينـظـر لألمور نـظرة مـخـتلـفة.
أال تـرى أن هذه احلـوينـات ال فائدة

منها ويجب أن تباد?
- إذن أنت تتحدث بلغة أهل القارة
غـفـلـ الذي يـعـيـشون القـرمـزيـة ا
بالـتهـام غـيرهم من الـكائـنات دون
أن يطرف لـهم جفن واحد على هذه
الــنـــهــايـــات الــتـــراجــيـــديــة لـــتــلك

الكائنات.
- أنظر ماذا يحدث لنا قبل أن تفكر

بـالنهايـات.. انظر حلاجـتنا ألقراص
االوكـسـج الـتي ال تصـنع إال بشق
األنـفس.. حتـدثتَ عن األصـابع التي
تــمــسـك األقالم يــا رفــيــقي واألقالم
عـندمـا ينـفد حـبرهـا ال تكـتب شيـئاً
وتـغدو مـجرد قصـبات خـاوية ترمى
ـكـنـنـا ــهـمالت. فـكـيف  إلى سـلـة ا
االستمرار  إذا لم نقـتلها جميعاً ثم
من يـزيل تلك احلـشرات الـلعـينة من
األرض.. أنـهـا تـفـسـد سـكك احلـديـد

وهي وسيلة النقل الوحيدة لدينا.
- أها.. هذا هو بـيت القصيد.. نحن
أيضـاً نعشق القـتل والقتال.. وحتى
وإن كنا بـدون أكف أو أرجل. فلدينا
عــقل مــصــمم لــذبح غــيــرنــا.. احلق
يــقـال إنــنـا نـكــتب أيـضــاً تـاريــخـنـا

الدموي بدون احلاجة لألصابع. 
- دائــمــاً هــنــاك من يــخــتــار حــيــاة
مـخـتـلـفـة عن أقـرانه ومن يـتـصـرف
بـشـكل مـخـتلـف وإذا كنـت أنت هذا
الشـخص الـرؤوف الرحـيم اخملـتلف
فــدعــني أخــبــرك بــأن هــذا طــيش ال
يـلـيق بـأمـة مقـبـلـة عـلى الهالك.. إذا
اخـذت أفكارك هذه بـجدية فـقد نهلك

عن بكرة أبينا. 
 أطـلق رئيس الـقارة صوتـاً كالـهرير
لـلتـعبـير عن سـعادته الـبالـغة بـقارة
أوكـســجـ الــتي اكــتـشــفــهـا طــائـر

السنونو ولم يكتشفها ماجالن او
كولومبوس. فـهي تغطيها حشرات
من نـوع غــريب وكــبـيـر جــداً يـجب
التخلص منه دائـماً بالطريقة التي
دلهم عليها طائر آخر هو الهدهد:
- أال تـعـلم أنه وبـطـريـقـة شـاعـريـة
لــلــغــايــة يــســتــمــتع هــذا احلــوين
بــضـوء الــشــمس ويــغــسل نــفـسه
ـاء ثم يـنــتـفض قـجــأة ويـطـلق بــا
صوتاً غريباً وكأنه يريد التخلص
من أفــكـار قــد تــراوده وال تـعــجـبه
وأنه ال يفعل ما تفعله الوحوش أو
ـــا الـــضــــواري والــــكــــواســــر وإ
يتمشى هـادئاً ساكناً طوال الوقت
ا يـتأمل هذا العبث ومن يدري لر
الـذي يعـيش فيه وتلـك التعـقيدات
ـــتــلـــكــهـــا في جــســـمه من الـــتي 
األرجل والــرؤوس.. من أجل مــاذا?
قل لي يــــارفـــيـــقي? بــــحق من أجل

ماذا? قل لي?
- أنت تـفـاجـئـني حـقـاً هـهـهه.. هل
تـشـفق على حـيـوان ال يـفعل شـيـئاً
سـوى أن يـتـمـطـى بـكـسل ويـنـام ..
أرأيت مثل هـذا الغـباء الـذي يفـخر

به هذا احليوان? 
- ألــسـنــا نـفــعل الـشيء ذاتـه أيـهـا
الــرئــيس? لــديـــنــا الــوعي اجلــبــار
الدراك الـعـبث الـذي نـحن فيه ومع


