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ـأمـون لـلـتـرجـمـة والـنـشر مـعـرضـا دائـمـا لـلـكـتب في اسـتـحـدثت دار ا
تنـبي .وقال مديـر عام الدار وكـالة جاسم مـحمد عـبد الرحمن شارع ا
عـرض اجلـديـد يـهـدف إلى عرض إصـدارات الـدار أمـام الـقراء ( أن ا

عرفة)  والباحث في شتى صنوف ا
ـعـرض اجلـديـد سـيـشـكل إضـافـة إلى مـعـارض الـدار األخرى مـوضحـا (أن ا
واقع الثـقافية في الـعاصمة بغـداد وعدد من احملافظـات العراقية وزعه ب ا أ
ـعـرض اجلـديـد  129عـنـوانـا وبـواقع    115كـتـابـا جملـمل األخـرى) .وضم ا
إصـدارات من الـكـتب واجملالت األدبـيـة والـفـنـية واالثـاريـة الـتي صـدرت خالل
ـا يسـهم في إشاعة الـوعي الثـقافي بـ مخـتلف شـرائح اجملتمع اضـية  السنـوات ا

العراقي.

رسالة بغداد
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 ياسيّدَ األمجادِ والتيجانِ
وسُالفةَ التاريخِ واألزمانِ

مُنذُ اخلليقةِ أنتَ فجر ضاحك
انِ تصطافُ فيكَ عَراقةُ اال

في لَوحِكَ الطيني كنتَ قصيدةً
أبديّةَ االنشادِ واألحلانِ

أنت ابنُ سومرَ والفراتِ وبابلٍ
ُتفاني سلّةِ والندى ا وابنُ ا
من نينوى كنتَ استفاقةَ جذوةٍ
ونزفتَ عِشقاً من رُبى كوفانِ
غَنّتكَ دجلةُ عِزةً َلمّا تَزلْ

تختالُ فيها رقصةُ الشجعانِ
انّي أراكَ حكايةً ال تنتهي
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بغداد
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بـالــقـرب مـنــا فـجـأة شــعـرت بـشيء
يرفعني لالعلى ويرميني بقوة على
االرض اخــر مـا اذكــره صــورة عـدد
قاتلـ وهم يجتمعون حولي. من ا

 
اســـتــفــقـت عــلى صـــوت يــزن وهــو

يضع فنجان القهوة امامي قائالً:
...كم هي سعيدة احلظ. 

نظـرت اليه متسـأال: من هي سعيدة
احلظ?.

ابتـسم يزن وأجاب: من تـشغل بالك
لدرجة انك لم تشعر بوجودي. 

جتمعت الغيوم وإحتدت وصارت
ديـنة غيـمـة كبـيـرة غطت سـمـاء ا
بـأكملـها فجـأة دوى صوت الرعد
لم تــــمـض ســــوى دقــــائـق حــــتى
ــطـر بــغـزارة ألول مـرة تــهـاطل ا
انه تــشــرين الــثــاني كــنت أراقب
ــقـهى ــطــر من نــافــذة ا مــنـظــر ا
ارة ـطلة عـلى الشـارع أطالع ا ا
أفكر أعيد رسم االماكن الوجوه
وكـثـيـراً ماكـان اخلـيـال يـجنح بي
بـعـيـداً عن الـواقـع. مـنـذ أن اسدل
الـــســـتـــار قـــبـل ســـنـــوات عـــلى
سـمفونيـة احلديد والـنار االخيرة
ـتعب واخلـياالت تـعبث بـعـقلي ا
حـــاولت طــرد كـل شيء من رأسي
والـــعــــيش مـــجــــرداً من االفـــكـــار
والـكـوابيس  لـكم اتـمنى احـيـاناً
مـع نـــفــسـي ان أصـــاب بـــفـــقــدان
دائــمي لــلـــذاكــرة او ان يــقــومــوا
بأجـراء عمـليـة محـو كلي لـلذاكرة
وابدالـهـا بـذاكـرة جـديـدة كـما في

افالم اخليال العلمي. 
ـطــر يـنـهـمـر بــقـوة مـطـر غـزيـر ا
يــــغــــسـل الــــشــــوارع واالحــــيــــاء
طر والتقاطعات والبيوت مياه ا
سرعـان مـا بـدأت تتـجـمع لـتـشكل
بــرك مـائــيــة عـلـى طـول الــشـارع
طر هنالك رابطة ا احبـبت ا لطا
ـطــر رابـطـة قـويــة بـيـنـي وبـ ا
ـطـر تـشـدني لـلـمـطـر ولـرائـحـة ا
عندما تمطر اشعر بنفسي تتكون

من جـــديــد. نــظـــرت الى ســاعــتي
اشرت لـلنـادل وكنت اعـرفه  لكـثرة
ـقـهـى بـالـذات تــرددي عـلى هــذا ا

ابتسم النادل وقال لي:
ــطـر .. اراك مــنـدمـج مع مـنــظــر ا
ــطـر يــشــعــرك بـشيء مــعك حق ا

مختلف كلياً. 
أجبت وأنا أحـاول رسم االبتسامة

على وجهي:
.. بـالــفـعل مـنــظـر رائع  قل لي يـا
يــزن كــيف حـــالك انت هل مــا زلت

حتلم بالسفر والهجرة. 
ابتسم بعمق وقال:

.. وهل اسـتطـيع الـعـيش دون هذا
االمل.

... مـعك حق دائـمـاً مـا يـوجد امل
ـواصـلـة رغم يـدفـعــنـا لـلـعــيش وا

الصعاب.
اذا يأمر االستاذ. ... واالن 

... هههـهه بدون اسـتاذ االسـتاذية
لها ناسها.

... ولــــو الــــعــــ ال تـــــعــــلى عــــلى
احلاجب.

... شـكــرا لك  يـا يــزن انت انـسـان
طـيب واتمنى لك الـتوفيق والـسفر
مـعـاً واالن هل لي بـفـنـجـان قـهوة

وسط.  
... تــكــرم عــيــنك يــا اســتـاذ احــلى

فنجان من القهوة. 
ابـــتــسـم مــرة اخـــرى وهـــز رحــلى

فنجان قهوة. 

وابـتعـد بـخطـوات منـتظـمة هـادئة
وراحـت اصـابــعه تـعــبث بـجــهـازه

اللوحي. 
ـطر في ـقهى ا نظـرت من نـافذة ا
اخلــارج مــا زال يــنــهــمــر بــغــزارة
وتــيـارات هـوائــيـة بــاردة تـتــسـلل
بـــخـــفـــة الى الـــداخل بـــ احلـــ
نـاظـر في اخلـارج بدأت واالخـر ا
تتـداخل وتتـشابك امـامي شيء ما
ـطــر جــذب نــاظــري وكـنت حتـت ا
اراه بـوضـوح انه صــديـقي عـمـاد
الذي يـقف عـلى اجلـانب االخر من
ـــطــــر يـــلـــوح لي الـــشــــارع رغم ا
عهودة  اراه في نفس بأبتسـامة ا
ـكـان وفي حلـظـة تـشـبه الـلـحـظة ا
التي عشناها معاً. اراه حيث تمت
مــحــاصــرتــنـــا وسط اشــتــبــاكــات
عـنـيـفـة انـدلـعت دون سـابق انذار.
فـجــأة عـادت بي الـذاكــرة سـنـوات
طـــويـــلــــة لـــلـــوراء كــــنـــا جنـــلس
وظهورنا خلف اكياس الرمل التي
 وضـعـها كـسـواتـر تـرابـيـة امام
ـبـنى الـكبـيـر الن مـوقـعـنا بـوابـة ا
كـان في تـمـاس مـبـاشـر مع الـعـدو
ـواجـهـة الــذي يـقـبع في االبـنــيـة ا
لـنـا عـنـدمـا اقـتـرح صـديـقي عـماد
أعـداد الـشــاي لـنـا. فـجـأة انـدلـعت
االشـــتــبـــاكـــات ازيـــز الـــرصــاص
يــتــداخل وال نــعـــلم من ايــة جــهــة
يأتي حاول عـماد التراجع دخول
ـستـمـر له ـنبـى رغم حتـذيـري ا ا
وشـتـمي إيـاه  بـأقـذع الـشـتـائم اال
ا كـان تـمـسكه انه لم يـسـتـمع ور
بـــاحلــــيـــاة اقـــوى مـن كل صـــوت
الـــتــقــطت جـــهــاز االرســال ورحت
اصــرخ بــقــوة ... من صــقــر  1الى
صــــقـــر  ...5عــــالج عـش الـــغـــراب
دفعية... حول. لم تمضي سوى با
حلظات حتى سـقطت  قذيفة هاون

ــــــرح قــــــبـل ان يــــــهم واضـــــــاف 
ـغادرة: البـأس ان كـانت جمـيـلة بـا

وتستحق ذلك. 
ارتـــشف قـــهـــوتـي بــبـطء مـــحــاوالً
ايقاف التخبط بداخلي قلق مزعج
يـعتـريني يـسـبب لي اضطـراباً في
حــركـاتي وضــعت الـفـنــجـان عـلى
الـطـاولـة أطـبـقت عـيـني مـحـاولـة
يـائــسـة اجلــأ الـيــهـا عــنـدمــا اقـرر
الـــهـــروب من هـــواجـــسي. بـــقـــيت
لــدقــائق كــنـت خاللــهــا في حــالــة
صــــراع مع ذاتـي مـــا ان فــــتــــحت

اجــــفـــاني حــــتى وجـــدت نــــفـــسي
جـالساً لـوحدي على نـفس الطاولة
ــكـان وكل شي من حـولي ونـفس ا
عـبـارة عن خراب وركـام تـملـكـتني
الـدهشـة نـظرت من حـولي لم اعـثر
ـقـهى ن كـان في ا عـلى احــد من 
ال صـــديــــقـي الـــنــــادل وال بــــقــــيـــة
الـعـامـلــ وال حـتى الـزبـائن وكـأن
االرض انشـقت وابتلـعتـهم جمـيعاً
بـــأســـتـــثـــنـــائي اطـــبـــقت عـــيـــني
وفـتـحـتـهـا عـلى اتـسـاعـهـمـا نفس
ــنــظــر اجلـداران ــكــان ونــفس ا ا
مـهدمة بالـكامل الطاوالت مـحطمة
الركام يغطي كل شيء. نهضت من
مــكــاني ورحـت اســيــر بــخــطــوات
مـتـعـثرة مـتـرددة نحـو اخلـارج ما
ـــنـــظـــر في الـــشــارع عـــكـــسه لي ا
جعـلـني اشعـر بوقع الـصدمـة على
ــقـابل لـلــمـقـهى نـفــسي الـشـارع ا
والـذي كـنـت قـد حـفـظت تـفـاصـيـله
على ظهـر قلب تغـير فجـأة ليصبح
ســاحــة قـتــال حــيث رائــحــة جـثث
محترقة وجدران نخرها الرصاص
ومــبــاني مــهــدمــة جـراء الــقــذائف
وسـيارات مـحترقـة اصوات صراخ
وبكاء اطفال أسمع صداها تأتيني
من بـعيد مـجدداً اعثـر على نفسي
مـلـقـاة بـ احلــطـام والـنـار اعـثـر
ـبـعـثـرة بـ اغـلـفة عـلى احالمي ا
الـرصاص وبقـع الدماء ولم يـتبقى
مــنــهــا شيء ســوى ذكــرى تـومض
بـضـعف فـي أعـمـاق الـنـسـيـان كل
شيء مـهـدد باالنـقراض أال األحالم
وإن لم تـتــحـقق. ال اعـلم كم مـر من
الـوقت وانـا اسـيـر عـلى غـيـر هدى
مني فـجأة مرت مـن جانبـي مدرعة
عـســكـريــة مـتـى ظـهــرت وكـيف لم
أســمع صــوت هـديــر مـحــركـاتــهـا
بـــدأت الــوح بــكـــلــتـــا يــدي ورحت

اصرخ بصوت عال على سائقها
ان يـــتــوقف لـــكــنـــهــا مــرت دون
درعة توقف رحت اركض وراء ا
وانـا اصـرخ... تـوقف... توقف...

توقف. 
استاذ جـذبني صـوت ما: استـاذ

ما بك هل انت بخير? . 
رفــــعت رأسـي وكـــنتُ أتــــصـــبّب
عرقـاً فجأة وجـدت نفسي داخل
قهى من جديد ويزن يقف الى ا
جـانبي أجـبت متـلـعثـماً: اسف
يزن... يبـدو... يبدو اني سرحت

قليالً.
نـــــظــــر الي بــــقــــلـق وقــــال: انت
بـحـاجـة لـلــراحـة وجـهك يـعـلـوه
االصـفـرار والـشحـوب كـأنـه فـقد

احلياة انصحك بالراحة.
أجــبــتـه بــعــد ان جــفـــفت عــرقي
ـتـصـبب: انـا بـصـحـة جـيـدة ال ا
اشـكو من علـة لكن على مـا يبدو
انـــني مـــتـــعب لـــيس اال. ورحت
ــكن ان ابــتـــسم بـــصــعـــوبـــة. 

تطلب لي سيارة اجرة... 
اجـــــــاب: انــــــهـــــــا فـي اخلــــــارج
بأنتظارك لقد طلبتها منذ قليل
ـعــتــاد وحـسب الــوقت الـذي كــا
حتدده دائـماً. وضـعت احلـساب
عـلى الـطـاولـة وطـويت مـا تـبقى
من نــقـود ووضــعـتـهــا في جـيب
مـعـطـفي الـداخـلي نـظـرت نـحـو
يـزن هـز رأسه بـااليـجـاب وكأنه

فهم ما اريد. 
بـعض الـزبـائن راحـوا يـنـظـرون
بأعـجاب نـحو الـنادل الـذي أخذ
عـــلى عـــاتـــقه ســـحـب الــكـــرسي
ـتـحـرك لـلـخلـف وكـان يجـلس ا
عــلــيه رجل مــقــطــوع الــســاقـ

ومن ثم دفـعه بهدوء نـحو االمام
قهى .  بأجتاه باب ا
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ماذا إذا نطقَ الدمُ?
أيظلُّ شعر يُنظمُ?

لم يبقَ قول نافع 
! قد ماتَ قولُكَ والفمُ

كلماتُنا قد مُزِقتْ
واحلرفُ هذا أبكمُ!

فدع القوافي  ترتمي 
أهلُ الفخارِ تكلموا 

للموتِ مزرعة هنا 
وتُ  يُكمّمُ! من ال

كتبَ العراقُ قصيدةً 
فيها يهونُ العلقمُ!

هذا شبابُكَ موطني 
!ُ الذُ يُر فيهِ ا

متحمال أوزارَها 
! أوجاعهُ تتبسمُ

شارقَ كلها  ملكَ ا
غاربِ يحكمُ! وعلى ا

شانقَ كلها  كسر ا
بحبالِها يتهكمُ!
قد غاصَ في أفالكِها 

سجدتْ إليهِ األجنمُ!
***×××

ماذا إذا نطقَ الدمُ?

َ فيكَ أراني ويطولُ أُفقي ح
مُترنّما أرنو اليك ألنني

أدري بأنّكَ مُنقذي ورِهاني
َدى متوثّب أنت العراقُ على ا
ما أسقطتكَ َصالفةُ الطغيانِ

ها أنت في بغدادَ تكتبُ صُبحنا
وبساحةِ التحريرِ فجر ثانِ

وأراكَ في ذي قارَ موجاً هادراً
وبيارقاً مازلتَ في ميسانِ

بالبصرة الفيحاءِ كنتَ مقاتال ً
وبواسطٍ أوغلتَ في السجّانِ
عندَ السماوةِ غاضباً مُتوَعداً
في القادسيةِ مَعقلُ الفرسانِ

في احللّةِ الشمّاءِ كنتَ مُرابطاً
وبكربال اشراقةَ العنوانِ

جدّدتَ في النجفِ العظيمِ مالحماً
هورةً بسماحةِ القرآنِ

هم راحلونَ وأنت وحدَك شامخ
فاصدحْ فديتُكَ سيّدَ البُلدانِ
هيّا تمرّدْ التَهَبْ لرصاصِهم
واخلع ثيابَ البؤسِ واخلذالنِ

قهورِ إفضحْ زيفَهُم ب(التكتك) ا
واسحقْ رؤوسَ الشر واحليتانِ
يابنَ الذين غَفا الفَخارُ بكفّهم
وابنَ التي مِيزتْ على النسوانِ
ذا أنتَ فينا صرخة عَلويّة

تمحو الظالمَ بيقظةِ الوجدانِ
ال طائفيّةَ بل عراق واحد
سقطَ القناعُ بوثبةِ الشُبّانِ

فازحف فديتُكَ قد خَبرتَ شِدادَها
واهزم جموعَ البغيِ والعدوانِ

أتظلُ تعظمُ ياسمو
إنا ابتلينا أننا 

من خيرِنا النُطعمُ!
النفطُ ُطوفان بنا 

ام تلك ع زمزمُ


