
   

  جناة صادق اجلشعمى د.
  
  
  
  

  حكايات نساء بغداد والبصرة 
  الندم واحلسرةبني 

  قصص من الواقع
  
  
  
  

  قصص قصرية
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   ...عزيزي القارئ
جرى للنساء في  هذه القصص لیست من الخیال ولكنه واقع الحال ما

مریكا وقوات أ ممافقط أالبصرة وبغداد من مصائب وأهوال لم ینهزم العراق 
ِ انهزم إف عسكریا بل التحال وصارت للمرأة  ونحالً  الً لَ نسانیا صرنا م

أو جریح  و مفقودأالعراقیة النصیب األكبر لتحمل اسم زوجة شهید 
و من تزوجت بعثیا أو أو من عشقت كردیا أصبحت من تزوجت سنیا أو 
العراقى الذى ضحیة الغباء الذى استشرى فى المجتمع  أو شیعیاً  وعیایش

فسامحوني  یوم تحت علم واحد ونفس واحد هو العراق كان عظیما ذات
على قول الحقیقة دون رتوش أو تزییف أو خداع فهل تتحملون الحقیقة 

   .حتى نواجه أنفسنا لنغیرها
  

  
 صدق اهللا العلي العظیم

  
  ...عزيزي القارئ 

لقصة القصیرة المعروفة ولیس لهذه القصص لم تكتب بشكل تقلیدي 
قصص وحكایات خرجت من القلب والذاكرة بشكل  بأسلوب حداثي ولكنها

تلقائي بسیط ربما كل قصة أو حكایة تصلح روایة أو مسلسًال تلفزیونیًا 
نها أوجاع القلب والروح والذاكرة بین یدیك إ ،خرآلمًا وهذا موضع یأو ف
...  
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  هداءاإل
عذروني اف إلى ابطال هذه القصص والحكایات أفدي لكم قلبي وعیوني.

ن شكیت. فهمنا في الشرق واحد متشابه ومتماثل ..ن حكإ ٕ   یت وا
  في المنفى والداخل إلى المرأة العراقیة 

  إلى المرأة العراقیة الصامتة على األلم 
  إلى المرأه العراقیة الصامدة أمام التخلف والقهر 

  واالستعباد واالستبداد 
  إلى كل بطلة من بطالت 

  هذه القصص 
  تكرر نفس المعانات والوجع .. تة حتى ال جیال القادملألعنك  أحكي

 جناة صادق اجلشعمي د. 
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  ال صور قدميةإبق يف ذاكريت تمل ي
  وأحداث متر كفيلم شاهدته

  وأغنية مسعتها
  وصرخة طفل

  وبكاء أم
  ومتزيق ثوب

  وسقوط مسجد
  يار مبىناو

  وتلك الطفلة مقطوعة الساقني
  وذلك الفىت يهرول

ا مل تكن كما هي ث أصمت وأخاطب ذاكريت اليت لن تسعفين ألحدابني هذه األ وما
ال بصوت وصورة طفلها الشهيد إشالء لذاكرة عجوز هرمة المتتلئ ذاكرا أبل صارت 

!!!  
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  قال لي 
  ال مساء في بالدي 

  نوالناس ال ینامو
  قلت له 

  عزاء في بالدي 
  والناس دائما

  فرحون 
  قال لي ..

  ال مساء.. العزاء 
  أغبیاء ننا أل 

  نظن أننا نملك 
  الماء والهواء 

  وأن اهللا سیدفع عنا
  كل بالء ...

  فنالنا ....البالء 
  في 

  الصباح و المساء وفي 
  وقات نحن كل األ 

  في عزاء ...
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  حكايات نساء بغداد والبصرة 
  الندم واحلسرةبني 
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  جمعت أحالمي
  یوماً 
  یومین

  نتظرت لعل تمراو 
 ّ   سفینة نوح علي
  شلني ..تنت
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  ... ةورــــــن
  

وزوجة تعیسة. في كل لیلة تقتل التعاسة  ،هي معلمة ناجحة وأم ممتازة
ال في تلك اللیلة التي غفت إوالیأس في أحالمها وبكل حرف تحاول قتله 

خیرة بل قتلتها أحالمها عیونها وخانتها أحالمها. فلم تطلق الرصاصة األ
 برصاصة الغربة ...
 ةسمي نور انا واقفة أنتظر دوري وأن ینادي على أنیة و في الجمعیة التعاو 

ستالم علبة الحلیب (النیدو) ألطفالي شعرت اعبد السالم حتى أقوم ب
 نبالناس تتحرك كالدمى تتراقص وتلتف حول بعضهما البعض الیدركو

ین یتجهون وعندما التف الناس حولي شعرت بالخطر واالختناق أإلى 
سك علبة الحلیب وداسها بقدمیه وغادر فجلس الرجل الكبیر یبكي وم

وغاب عن األنظار لكن علبة الحلیب أخذت تصرخ فتركت الطابور 
وأنا  عبد السالم. ةعبد السالم. نور  ةومشیت وكان الموظف ینادي نور 

كتراث فلن تقتلني علبة الحلیب وكرامتي تداس اأخطو نحو الخارج دون 
بینما  ور علي مرة أخرى .بصوت الموظف الحقیر أبدًا لن تستطیع العث

عبد  ةعبد السالم والجمیع یرددون خلفه منادین نور  ةأصر ینادي نور 
  السالم وأنا أمضي للخارج لن تقتلني علبة الحلیب أبدًا ...

  تمت....
  

    



  ٩   
 
 

  الغوایة فن والسحر شر 
  بین الغوایة والسحر  وأنا ما

  زهرة مبتلیة
  بمكائد البشر ....

  

  زينو 
؟ حزینة مأساویة أم قصص فاشلة؟ ال أعرف هل أستطیع أن أكت ب قصصًا

فكرت بتلك الساحرة زینو الشریرة التي تخرج لي كل یوم في الطریق وأنا 
على هیئة  ةعائدة من السوق حاملة حقائبي الثقیلة تخرج لي اللعینة مر 

شقر أخضر العینین ومفتول العضالت یقترب مني مدعیا أشاب وسیم 
حمل حقائب السوق الثقیلة ویوصلني إلى الدار. أنه یرید أن یساعدني وی

رفض بشدة أن یحمل عني الحقائب أورائحة عطره تفوح بذكورة طاغیة ف
ندم بعدها طوال العمر. ومرة تظهر لي الساحرة زینو أویحملني إلى نزوه 

نیقة ویركب أفي صورة رجل عجوز وسیم خمسیني العمر یرتدي مالبس 
ى الجسر وأنا أحمل الحقائب الثقیلة سیارة فاخرة فیوقف سیارته عل

نه جاء لیحملها عني ویفتح باب سیارته الفاخرة ویدعوني أویدعي 
خرج من السیارة أذا دخلت وأغلق باب السیارة فهل سإللدخول. ترى 

بطهارة ثوبي. فمرة ومرة ومرة تحاول هي فأمتنع عن قبول الدعوة وأمضي 
تهزمني الغوایة بالسیارة وال حاملة للحقائب الثقیلة طوال السنین فلم 

یر مسار حیاتي یبنزوة الذكر الوسیم وال بأنثى جمیلة تدعونني إلى تغ
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نني جمیلة وأستحق حیاة األمیرات الجمیالت ولم تتعب الساحرة زینو أل 
وظللت أسن سیفي ألقتل  لوان.طوال السنین لدعوتي بكل األشكال واأل 

ؤامرات. ولكني فشلت أن أقتل الساحرة زینو كي تستمر الحیاة بال شر وم
  .الشر في الساحرة زینو

واصل أنحراف اوظللت أقاوم وأواصل السیر في طریق مسدود لكن دون 
السیر وال أعرف  هل سأضطر للوقوف أمام التیار أم أصطدم بالتیار 

  ویصطدم بي ویتحطم دون أن أنحرف ...
  تمت .......
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  تعمدت أن أتمسك 
  بالحیاة 

  وأمد لك یدي 
  وأتكئ على كتفیك 

  وأختار أجمل التماثیل 
  هدیها لك أل

  كي 
  أختار حدیثًا جاذبًا 

  للحوار معك ..

  نان....جِ
  

بنتها جنان وزوجها وحماتها اأعدت أم حنان ولیمة غداء دعت فیها 
بنها أحمد من بعد ما أنهى الخدمة اقارب بمناسبة تسریح وبعض األ

أم أحمد أرملة بعد أن توفى  .سنوات جباریة التي مدتها ثالثالعسكریة اإل
زوجها بحادث في محطة تصفیة الماء سقط من أعلى الخزان وهو یضع 
المادة المعقمة للماء في الخزان وعاشت مع بناتها السبعة وابنها الوحید 
أحمد كانت شابة سمراء جمیلة ظفیرتها السوداء الطویلة لكنها جندت 

لبیع المالبس النسائیة بعد أن باعت نفسها لتربیة بناتها فعملت في محل 
رض وأخذها بالسعر االرض التي تمتلكها إلى أخیها الذي طمع في األ 

ة مثابرة لم تتوانى عن أمر االذي أراده أمام حاجة أم أحمد للمال لكنها 
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وتعاملت مع صاحب محل لبیع المالبس  شترت محالً االعمل أخذت المال و 
بضاعة والحساب كان على تصریف عطاءها الإكان یساعدها ویدعمها ب

فطر نالبضاعة كانت رغم المتاعب مبتسمة أمام بناتها والعالم لكن قلبها ی
كان ینظر لبناتها نظرة العطف والیتم وكانت  یاً أتتحمل أن  حزنًا وألمًا وال

دائمًا تقرأ أفكارهم وهم یعرفون مایغضبها ویفرحها ویسعدها ومرت األیام 
نان أن حماتها تود أن تطلب جبنتها اأخبرتها والسنین وفي ذات یوم 

أم أحمد فرحت وقالت لبنتها جنان أنا أتمنى هذا  نان البنها الثاني ..ج
نه یختلف من زوجك سعد یاجنان وعد مختلف لكننا لكنني قلقة جدًا أل 

بنتها حنان أن تلبس انعرفهم أفضل من الغرباء طلبت أم أحمد من 
اء والكل ذتتزین یوم خطبتها وعند الغ مالبس وتزین نفسها كأي فتاة

نان نظرة قبول وموافقة جلیها وعد ونظرت له إیتناولون الطعام نظر 
ٕ فضحك الجمیع وقبل الغروب أرسلت أم أحمد إلى شیخ و  مام الجامع ا

هل على عقد تفق األاذهب أحمد بسیارة زوج أخته جنان وأتیا بالشیخ و 
الحباب اوالبهجة بین األهل و  نان و وعد وتم ذلك بالفرحجالقران بین 

سورة والعقد الجمیل برقبتها وفرحوا وضحكوا وبعد ولبسها الخاتم واأل
االنتهاء من الحفل تهیئوا إلى االنصراف والذهاب إلى بیتهم فودعوا أم 

هل وركبت جنان وزوجها سعد وبنتها الصغیرة التي التزال في أحمد واأل
مًا وركبت حماتها وخطیب أختها القماط لم یتجاوز عمرها األربعین یو 

نطلقوا وخرجت أم أحمد وراءهم لترمي الماء خلفهم اوعد في سیارتهم و 
وتودعهم وبعد أن تجاوزت سیارة سعد وجنان بضع أمیال وبالقرب من 

شارة بالضوء االحمر ولكن إلاجسر قابلهم رتل لمدرعات االمریكیة أشعلوا 
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ي أخرج أحدهم السالح ووجهه ار الجندي األمریكتستهاسرعة المدرعات و 
صوب سیارة سعد وزوجته جنان وبنته ورمى علیهم بمجرد أنهم لم یقفوا 

ختفت جنان وبنتها لم یعثروا حتى احترقت السیارة و استذالًال لالمریكین و ا
حترق ونقل إلى المستشفى لم یتعرف اما سعد فأعظم واحد على ولو 

فاضت روحه لیلتقي  علیه أحد وعاش مشوهًا وأعمى أسبوع شهر ثم
  نان وبنته الصغیرة ....حب

  تمت ...
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  فائركضحلي 
  وخبریني عن 

  نحناءاسر 
  القمر

  أمام شفتیك الناعسة 
  فاتنتي  یا
  

  ةـهيـب
بهیة امرأة زحفت نحوها الشیخوخة مبكرةً . وأمام تلك التماثیل التي صنعتها 

تها لكي من البورك االبیض وبریشة الزمن لونتها ونقشت علیها مأسا
والدها الصغار الذین لم یحسوا بالفرح یوماً تبیعها وتجلب لقمة العیش أل 
رتسمت مالمح ذلك الرجل الذي قتل زوجها ا.. وكلما مسكت ریشة التلوین 

نه إنه شیعي وقیل إنه كردي وقیل إنه سني وقیل إأمام عینیها .. قیل 
مح تسكن ال مالإًا عن القاتل ئداعشي وضاع دم زوجها ولم تعرف شی

برأسها . كان یسكن بجوارهم في ذلك المنزل الصغیر طبیب جعل من منزله 
و في هذا الصباح ذهبت بهیة ومعها تماثیلها  عیادة لمعالجة الفقراء

كالعادة تتجول في الشوارع والحارات والمحالت وأخیرًا وصل بها المطاف 
ها المرهق إلى تلك المقبرة المسیجة قررت أن تجلس لتستریح من مشوار 

والعرق یتصبب على وجهها وتبدو منهكة القوى فلم تحس وال تفكر بشئ 
بنها المریض وكیف تبیع التماثیل وبینما هي على هذه الحال دون اسوى 
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مالها في شفاء آوعي تصدمها سیارة وتسقط تماثیلها متهشمة تتكسر 
داست ولدها ویعلو صراخها  وهي تغوص بالتفكیر العمیق وبینما هي هكذا 

مالها إلى تراب .. وبهیة تصرخ وتضرب على آالسیارة تماثیلها وتحولت 
رید غیر قیمة تماثیلي أرأسها وتصیح تماثیلي تماثیلي بدینار واحد ال 

لقى ببعض المال أمامها أنزل سائق السیارة معتذراً و  بني المریض.العالج 
رقم على األرض وهي منكفئة على تماثیلها المتهشمة فلمحت ظله و 

لوان تماثیلها وعرقها أالسیارة  تلك المالمح تعرفها جیداً و عاشت معها في 
وشهقاتها وحسراتها قرأت رقم الالئحة المعلقة على السیارة ( الموصل 

نه هو القاتل .. وهو نفسه جارهم الطبیب هبت واقفًة إ) ٢٠١٦ /٩ /١٦
معت صراخ و أخذت النقود وعادت مسرعة إلى المنزل خوفًا من القاتل س

والناس متجمعین عند منزلها دخلت وجدت ابنها قد رمى نفسه من النافذة 
یائسًا من العالج قالت لها امرأة كبیرة في السن البقاء هللا..أخذت تبكي 

   .وتلملم مالبسها وأغراضها بحثًا عن بیت جدید
  تمت...

    



  ١٦   
 
 

  خبرني كیف أعرف الحقیقة
  والرجل سر

  سرارأوالنساء 
  رسراوأنت سر األ

  

  صديقة .... 
الحاج عبد تاجر كبیر السن قضى عمره بالعالقات النسائیة الغیر شرعیة 

طلع على أوضاعه األجتماعیة ا .ربعین زاره خاله محمدن تجاوز األ أوبعد 
قترح علیه بعد أن تناول العشاء معه اواالقتصادیة فلم یعجبه الحال ف

زوج أنت في عمر ج عبد : البد أن تتاسمع حا :وهو یرتشف كوب الشاي
ن ماتت أمك . كان الحاج محمد لدیه ثالث أحرج فأنت تعیش وحیدًا بعد 

بنات الكبرى والوسطى متزوجتان أما الصغیرة صدیقة لم تتزوج فعرض 
بنته ( صدیقة ) فتعجب كیف ان یزوجه أعلى ابن أخته الحاج عبد 

أنا  ) سنة قال له ٣٠تزوج منها وأنا رجل كبیر السن أكبر منها ب (أ
ن أهدیها لك وبالفعل تم الزواج وعاشت معه صدیقة براحة وسعادة أرید أ

وتمتعت بكل شي في الحیاة أصبحت كل طلباتها مستجابه رزقهما اهللا 
والد وصار الكل یجتمع عندهم وكانت مائدتهم عامرة للقریب أ ٣بنات و ٧

روب یام وكالعادة جلس بین عائلته وأمامه المشوالغریب في یوم من األ
المعتاد علیه وطقوسه الخاصة لكن أثناء جلوسه دق جرس الباب فتح 
الباب وجد ابن عمه (فرید) عسكري في الجیش العراقي منقول إلى بغداد 
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كرام) البنت الكبرى فوافق إن یتزوج فجاء یطلب بنت الحاج عبد ( أویرید 
ول مرة بینهما ( الحاج عبد شدید أل  م عارضت ودب شجارلكن األ
ن الطریق بین بنتها أل ان تفارق أقة ) والسبب هو أنها التستطیع وصدی

كرام ستكون غریبة في بغداد فهي التعرف إبنتها االبصرة وبغداد طویل و 
حدًا في تلك العاصمة البعیدة وهو ضابط في الجیش  معظم وقته على أ

دخلت صدیقة إلى الغرفة غاضبة وهي  ؟جبهة القتال كیف تبقى وحدها
تتكلم مع الحاج عبد أما الحاج عبد خرج لیال من المنزل وفي تبكي ولم 

سمها ( صبیحة ) اة أالصباح رن هاتفهم رفعت السماعة صوت امر 
في مستشفى المیناء بالبصرة  ةن الحاج في حالة مرضیة خطیر أتبلغهم 

كبر سعد وأمام مها وذهبت مع ابنها األ أخاها و أ. خابرت صدیقة 
ن الحاج عبد قد توفى بالسكتة أهم الموظفة استعالمات المستشفى أخبرت

ة التي أصبعها عند تلك المر إهناك وأشارت ب ٢٠٣القلبیة في غرفة رقم 
 من.. من..؟ تجلس عند رأسه منذ اللیل تبكي وتصرخ اندهش الكل من..

قتربت منها اة التي تبكي هذا البكاء ؟وفي المقبرة أمن هذه المر  تكون؟
 صدیقة وسألتها:

المرحوم  صبیحة؟ أنا زوجة من أنت یا أنا صبیحة.. جابتأ من أنت؟
صرخت صدیقة یوبوییییي أنت زوجته حضنتها وظلتا  ج عبد..االح

  تصرخان ...
  تمت ...

  لهيأسبح في ملكوت العشق اإل 
  ولیس عندي سوى الصلوات
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  والتسبیحات
  وأنت تهدیني 

  حروف النور والهمسات .. سر
    

  ...محيدة
  

حدى إسیة من عشیرة أبو طبیخ تعمل ممرضة في یرانیة الجنإحمیدة 
وقاسم شاب وسیم من میسان بالعراق ومن  المستشفیات االیرانیة ..

ب یبعث عائلة غنیة معروفة أرسله والده للدراسة في طهران وكان األ
هله لیس أالمال البنه قاسم ظنًا منه أنه یدرس هناك لكن قاسم عاد إلى 

نها الممرضة أالتي قدمها ألهله على  بالشهادة فقط ولكن معه حمیدة
نه مریض بمرض نادر وهي من تهتم به وتحقنه الحقن الخاصة له أل 

وتنظم له العالج وعاشت معهم في بیت العائلة وكان قاسم یسرق ساعات 
على هذا الحال  ةالسعادة مع حمیدة كأنه حرامي لیل .. وبعد مرور سن

قرب إلى زوجة أخیه حیاة وأخبرها شعر بالملل واالستیاء من هذا الحال. فت
بالحقیقة وأنه سیفتعل مشكلة معها حتى یؤجر بیتًا مستقًال بعیدًا عن 

ستأجر البیت الجدید االعائلة فنجحت الخطة وحصل على المال من أمه و 
عترضت االسرة على نقل حمیدة لتعیش معه وهو رجل أعزب فأخبرهم او 

عاشت حمیدة في  طفله األول.ن حامل بأنه یحبها وقد وتزوجها وهي اآل
بیت مستقل وأنجبت توأمًا ورویدًا رویدًا تسلطت حمیدة على العائلة 
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ن أنجبت ( حسن و جمال ) وعملت في مستشفى الجمهوري أخاصة بعد 
بنة الشیخ ابالبصرة وتعرفت هناك على فتاة جمیلة تدعى سارة وهي 

تها ذات یوم أج) أخًا التي فا١١محمد عاشور شیخ قبیلة معروف ولها (
عترفت لحمیدة بسرها بأن الدكتور نوري نائب مدیر المستشفى قد او 
عتدى علیها أثناء الخفارة اللیلیة منذ أسبوع توسلت لها وهي تجهش ا

بالبكاء وطلبت مساعدتها وبعد عدة أیام جاء هادي ابن عم قاسم زوج 
جتماعیات في اسنة أعزب ویعمل مدرس  ٣٥حمیدة وهو شاب عمره 

ن أرسة الرسالة في محافظة میسان بالعراق وكان من المفروض مد
أیام في زیارتهم ففكرت حمیدة فكرة شیطانیة باالتفاق مع  ١٠یمضي 

یعرف ماذا  سارة بعد أن حكى لها قاسم أن هادي رجل سكیر مدمن ال
ین وضع أفعل حین یسكر وما في جیبه حتى یتوه عن عنوان البیت و ی

ینما هو یحكي لها لمعت فكرة شیطانیة في ذهنها وب سیارته وحذرها منه.
سرة ومنهم هادي فحدث ن تزورهم وتتعرف على األأتفقت مع سارة .. باو 

ن أخططت له حمیدة الماكرة وفي تلك اللیلة طلبت من قاسم ب مثل ما
هله وتركت مفتاح البیت مع سارة وهادي بمفرده في البیت وهو أیزورا 

سارة وفتحت الباب بالمفتاح ووجدت  وبالفعل جاءت یحتسي الخمر.
هادي نائماً بمالبسه فخلعت مالبسه ونامت بجواره ومزقت قمیصها وحین 

نتهاء زیارة بیت أهله وحین سمعت اطفال بعد جاء قاسم وحمیدة واأل
طفال وحمیدة صرخت وأخذت تلطم سارة مفتاح الباب وخطوات قاسم واأل

وتصرخ كالمجنونة هنا ركض خوتي وأبي أعلى خدیها وتقول سیقتلونني 
قاسم وخلفه حمیدة إلى غرفة الضیف هادي وجدوه عاریاً مستغرقا بالنوم 



  ٢٠   
 
 

وسارة ممزقة ثیابها ومنكوش شعرها وخدیها مزرقة من لطمهما بقوة 
خبار الحقیقة لوالدها إجبروا هادي على الزواج من الفتاة أو أوحرقة ف

وبالفعل تقدم للزواج  ن یعلم شئیاً أمر دون هنا وافق هادي ورضخ لأل
منها وأقیم حفل زواج بهي لهما ودخل علیها وبعد مرور شهر وقع خالف 
بین سارة وحمیدة في العمل فقررت حمیدة االنتقام منها واتصلت بوالد 

ن ابنتك سارة لیس بكرًا وأنا من سترت علیها وزوجتها إسارة وقالت له 
ولزوجها دعوة عشاء في ب باالتصال بابنته ووجه لها إلى هادي قام األ

ن أبیها وتناولوا العشاء طلب منها أبوها أالبیت وعند وصولهما إلى بیت 
تعد الشاي قامت للمطبخ لتعد الشاي ذهب ودخل المطبخ وأغلق الباب 

ٕ وأمسك مسدسه وصوبه نحوها أخبریني الحقیقة و  طلقت علیك أال ا
ٕ الرصاص و  عتدى ا سامحك .أي حقیقة ؟ من الذيأن قلتي الحقیقة سا

سامحك ..قالت وهي ترتعد أبنتي سا علیك ؟ نوري أم هادي ؟ قولي یا
نوري دكتور نوري ..ضغط على  خوفاً وتبكي والدموع تقفز من عینیها ..

  الزناد وأطلق الرصاص  .....
  تمت ...

  
  

  رقبتك
  قبیلة قصیدة یا

  وبقبالتي
  أصبحت ممشوقة
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  كأنها
  رقبة كیلوباترا منذ

  لف ألف عامأ
  

  ة ...ـلــيـبـق
على عصا ویمسك  اً لمحت ذلك الرجل الذي یقف على قارعة الطریق متكئ

 سودًا فقلت في نفسي ماأكتاب وقد لبس نظارة سوداء ویرتدى معطفًا 
لي تقربت منه وقلت له نعم یاعم ماذا  أومأبال هذا الرجل یقف هكذا ؟ 

  سالك قلت تفضل سألني أترید ؟ قال 
  ؟  هل لك أن تحبي وتعیشي الحب

  كیف لي أن أحب ماذا تقول الناس عني . -
عطاني كتابًا ومندیًال وقلمًا وقال أقال : وما بال الناس بك فمسك یدي و 
ذا كان واضحًا إالحب لیس عیباً  لي وهو یرتجف تمسكي بالكتاب والقلم .

سألته هل لك أن تحب یاعم فأجاب نعم  وأروع ما في الحب الصراحة .
ن تحبي دون خیانه . وهل یوجد في أجمل ل واألجمأبكل براءة فالحب 

جمل من الحب أهذا الوقت حب برئ دون خیانة ؟ قال نعم فالحب البرئ 
سألني لم و  نحنى وقبلني من جبهتي .ا .بنتيافي السر أنه مرض یا 

دًا خجًال وقلت یسمي قبیلة .. وجریت بعاسمك ؟ قالت له اتخبریني ما 
  .... ةً یالیتني أعود مراهق ..

  تمت ...
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  بین الكذب والصدق ما
  یسقط الشهداء

  هل
  الدفاع عن الوطن
  كرامة أم غباء ؟

  

  سوزان ....
  

سنة تعیش مع والدها وزوجة أبیها . تعاني من  ١٧سوزان عمرها 
الحرمان والحنان تجلس في الشرفة المطلة على ساحة التحریر وتسمع 

تادت على تلك الحال عاصوات الباعة المتجولین وأصحاب المحالت لقد أ
علن الناطق العسكري بیانًا هامًا والكل یترقب أیام لكن الیوم في كل األ

وغاد البالد والقصف بخوف وصمت وارتجاف الحناجر لقد دخل األ 
وصوب  من البالد وطائرات األعداء تحلق في  بالقاذفات من كل حداً 

ال إلم یحتلوا ن الخنازیر إسماء البالد والمذیع یعلن االنتصار ویقول 
 .موطئ قدم من البالد والمعارك الزالت مستمرة والنصر قادم بال محال

قامت سوزان من الكرسي وأغلقت النافذة حتى ال تستمع لصوت المذیع 
من والشرطة والمارة أولئك الباعة المتجولین  المنافق والشارع خاو

رات صوات الطائأخرستها أختفى صوت تلك المغنیة الصلعاء التي او 
 أصبح معبأمي تعالي خذیني الوطن أ مي ..أوبعثت رسالة على الهواء 
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والجیش والمذیع یمضغون الهزیمة المرة ویتشدقون  .بجثث الشهداء
باالنتصار المزیف خرجت سوزان وبیدها صحیفة الغدر وكلمات الكبریاء 

مي خذیني لنرقص ونغني مع الشهداء أتعالي  الخادعة تغني وتهتف ..
نقذي الفقراء فسقطت سوزان وهي ترقص في الشارع بقذیفة أتعالي و 

  عداء لتسقط على أسفلت العز والكبریاء .....الغدر من طائرة األ
  تمت ...
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  علمني
  أمسك القلم

  وأنقش وأرسم
  حروف وصور

  ولما
  حضر

  رأى صورة بعیني
  وسمع تراتیل حروفي

  هل لك
  أن تهدیني

  روحي وقلبك
  یامن علمتني
  .مسك القلم ..
  لم ...والهمس واأل 

  بسمة
لقد بلغوا األمریكان ذات یوم أن في بیت الحاج جاسم أسلحة وعبوات 

جتماعات السریة للمقاومة ضد وأن اال ومواد كیمیائیة وذخیرة حیة .
ین تعقدفي بیته وفي أحد األیام داهمت القوات األمریكیة یالمحتلین األمریك

ستجوابهم وخاصًة اجاء البیت و بیت الحاج جاسم وقاموا بالتفتیش بكل أر 
وعندما فتحوا الصندوق وجدوا فیه أضابیر  استجواب الحاج جاسم .

وأسالك وكتب قدیمة (دینیة وسیاسیة) وكوت أخضر وعقال أسود 
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بي الحاج جاسم ومجموعة من األطباق الجمیلة أویشماغ یعود إلى 
صورة ول وصینیة زجاجیة رسم علیها رسمت علیها صور الملك فیصل األ 

عبد الكریم قاسم رئیس جمهوریة العراق وسدارة سوداء كان یلبسها 
ماهذا الذي  لة عسكریة ونطاق وبسطال عسكري ..ذالحاج جاسم وب

نها كانت إأجاب الحاج جاسم  لة العسكریة؟ذبالصندوق لمن هذه الب
 لتي عندما كنت في الشرطة بحمایة الملك ملك العراق الملك فیصل.ذب

ن الجمیلة هذه تعود إلى جدي جلبها من السعودیة عندما وتلك الفناجی
شیاء المحفوظة الحاج جاسم عن األ نأدى مراسم الحج وأخذوا یسألو

غراض خراج األإستمروا بافي الصندوق والحاج یجیب على كل األسئلة و 
والحنفیات وشیاش الحیاكة ودالل القهوة وتلك الرسمات الجمیلة للتطریز 

التي كانت أم الحاج  ةثیاب وصناعة العباءات الرصالیوتزین الشراشف وال
جاسم تحیكها أجاب الحاج جاسم بتذمر وعصبیة كل ماتبقى لنا أشیاء 

یام العراق العظیم أحتفظنا بها هنا في هذا الصندوق وهذا تراثنا اقدیمة 
شیاء القدیمة وضعناها هنا داخل هذا الصندوق النملك غیر هذه األ

مسك الصورة وقال له من صاحبة ألضابط الصندوق و أغلق ا لنحتفظ بها.
عتذر الضابط من ابنتي الشهیدة بسمة. ا؟ أجابه صورة ةهذه الصور 

الحاج جاسم العجوز وتركه وهو یدخن سیجارته من الورق الملفوف 
مسك الضابط یده وجدها ترتعش لیس خوفًا ولكن من أوالتبغ الردئ 

جوز وخرج وأغلق الباب سلم الضابط على الحاج جاسم الع .المرض
   .ول أنه بالغ كاذبئوكتب للمس

  ...تمت
  عصفوري الصغیر 
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  وتار أارقص على 
  روحي

  وغرد لحناً 
  مالئكي

  هدیك أوأنا سوف 
  صك الغفران 

  ووردة االستغفار
  وأضمد جرحك دون

  وجع ودم یسیل 
  على لوح القفص 

  وأجعلك تجوب االرض والسماء 
  

  ليلى ...
القفص .. القفص المعلق في الصالون المظلم  یتململ عصفور لیلى في

فیحرك جناحیه  ایغرد صباحًا تسمعه لیلى فتبتهج فرحًا لكنه یبدو حزین .
ویتهدل بعد أن تعلق بتلك القصبة المتحركة في القفص ناظرًا لزجاج 
النافذة وأفق السماء یحلم بالحریة والطیران ومتى تعانق أجنحته الشمس 

حًا لكنه یضرب برجلیه باب القفص یحاول الفرار فیبدو أنه یرقص فر  ..
ولم یفلح فتظن لیلى أنه یرقص طربًا وفرحًا ویغرد لها فتداعبه وتمد 
أصبعها من القفص مع حبة التمر فیلتقطها بمنقاره ویطیر إلى أعلى 

نشغلت عنه االقفص یتأرجح ثم یعود ینظر لها لعلها تداعبه ثانیًة لكنها 
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لكن الزجاج یمنعه  ةویتمنى لو أنه یطیر من النافذ ةفینظر إلى تلك النافذ
یسمع تغریده لكن في هذا الیوم  اً أحد أنفیعود یغرد بصوت عال یظن 

زدادت الهجمات الجویة على بغداد وبدأت الطائرات ترمي وابل اوم ئالمش
شتعلت سماء بغداد وغدت كأنها نهار. احقدها بقنابل من سجیل .. 

الغادرة على بیت لیلى وهدم سقف بیتها وتهشم  حدى هذه القنابلإسقطت 
األرض بجنب لیلى التي أغرق عینیها  ىزجاج النوافذ وسقط القفص عل

عب العصفور ففتح القفص وطار االدم ولم تتنفس ولم تحرك یدها لتد
العصفور من تلك النافذة المهشم زجاجها وأخذ یغرد ظنًا منه أن من 

قبلها وطار مرة أخرى وغرد وغنى لیلى یسمعه سینقذ لیلى عانق الغیمة و 
لیلى تعالي غني معي وعاد لینظر إلى لیلى مغردًا فرحًا بحریته لكنه لم 

ستمر احدى القذائف المتساقطة على بغداد بجناحه و إیر لیلى لقد أصابته 
بالتغرید لیعلن حریته وأخذ یطیر ویطیر وهو یطیر وینزف دمًا لكنه فرحًا 

رض الدم یتساقط كالمطر حتى سقط على األ ستمر یطیر و ابحریته و 
   صریعًا على الرصیف المقابل لبیت لیلى المدمر ....

  
  تمت ....

  
  

  قصیدتي 
  هاربة من قبالتك 

  قل لي بربك
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  أأنت الحرف 
  أم القصیدة 

  أم
  القصیدة أنت

  أأنت من خطف 
  القافیة 

  أم 
  الحرف

  قل لي من خطف 
  القصید 
  وغیر 

  موعد العید 

   ...دينا
سنة طویل القامة أبیض الوجه عیناه سوداویتان وشعره  ٢٧لم عمره مع

 أسود مجعد كانت المعلمات ینظرن له وكم تمنین أن یقترن به ..
 ةضحكاته وكالمه وصاحب نكته وفكاهه كان عدنان یشجعني بالدراس

والعمل معًا لكني لم أملك القوة التي أستطیع أن أعمل وأدرس وال أملك 
لكي أطلب مصروفي من والدي ولم أعترف یوماً أنني أحب  الجرأة الكافیة

األخ  نسان الوحید الذي أتكلم معه أنني فقدتأمي وكان عدنان اإل 
ستقبلني ببیته البسیط اوالصدیق فكان عدنان األخ الحقیقي كم من مرة 
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سمها اذلك البیت المملوء بالحب والفرح كانت زوجته جمیلة جداً وله بنت 
حتجت لهم ایام تأزمت أموري و رأیتها وفي یوم من األ جمل طفلةأدینا 

كتشفت أنهم رحلوا بعد أن طرقت اقتربت من البیت افذهبت لبیتهم وعندما 
الباب ولم یفتح لي أحد بل سألني صاحب الدكان القریب من البیت من 

ال تعرف أین هم ؟ أستاذ عدنان مال معلمة مع األآأنت؟ قلت أنا ست 
نتابتني ابنتهم دینا مرضت بمرض خطیر ان بغداد أل  قال لقد سافرا إلى

نوبة حزن شدید یالیتني لم أر دینا الطفلة الجمیلة المرحة ذات االبتسامة 
الجمیلة والهدوء والتفاؤل وتمر األیام وعدنان لم یحضر للدوام وطال 

عضاء الهیئة التدریسیة أنقطاعه لكن اغیابه والمدیر قرر أن یكتب 
ي خبر عنه أمر أو المدیر التریث لحین ما نستعلم األ جمیعهم طلبوا من

وتمر األیام والسنین وعدنان مختفي تماماً لكن الجمیع لم ینس عدنان  ..
وفي أحد األیام كنت ذاهبة إلى زیارة مرقد  فهو جزء في ضمیر الجمیع ..

بني الكبیر وسام ونحن في امام الحسین علیه السالم مع والدي و اإل
زوجة عدنان مع رجل كبیر السن یجلسان في المقاعد  السیارة لمحت

ال بعد أن إاالمامیة لكن لم أتمكن من السالم علیهما أو التحدث معهما 
وقفت السیارة في المطعم لالستراحة وتناول وجبة الغداء تقربت منهما ت

طباق وعمال الخدمة تأكدت أنها هي سلمت علیها وفي ضجیج الناس واأل
سألتها : أخباركم  أسمع وما لم أسمعه أو تسمعني . افي المطعم وبین م

؟ أین دینا وأبو دینا ؟ نظرت إلى ذلك الرجل الكبیر الذي یرافقها 
نتبه استشهدا وبكت بصوت عال فاحتضنتني وهمست بأذني دینا وأبوها او 

الجمیع لنا أما أنا أخذني الذهول والخوف وأصبحت أرى السیارات الناس 
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شیاء وال صور لمح األأتجاه مخالف للسیر ولم امن حولي یسیرون ب
ال أشباه أشباح فتوقفت كل حواسي ودقات قلبها إالناس من حولي 

المتصاعدة مع بكائها تحرق قلبي فلم أسمع ماهمست لي به فكررت 
نقطعت ان علیكم و وشغلنكنا م ؟ماالذي حدث لكم ؟علیها السؤال مابكم

باهللا وأنا الزال  إالول وال قوة أخباركم ؟ أخذت تمسح دموعها وتقول الح
قلبي یدق خوفاً وتطفال بأن أعرف كل شئ طلبت مني الجلوس في مكان 
وحدنا .. هیا یاسعاد قولي لي؟ قالت عندما مرضت دینا ولم یستطع 

نقاذها فماتت حین دخولها في مستشفى الطفل العربي في بغداد إطباء األ
العراق وقذفت صواریخها على  مریكیة في سماءالعراق حلقت الطائرات األ

نفجر أحد الصواریخ في المستشفى في صالة العملیات وتدمرت أبغداد 
تكون جثة واحدة من أن  وأصیب عدنان وهو یحمل جثة دینا وبدال

بنته وهو یقول اأصبحت جثتان عدنان ودینا نظر لي وهو یموت بجوار 
بي أال ال لیس  ومن هذا الرجل ؟ أبوك ؟ قالت سعاد التنسني یاسعاد ..

فترقنا وتحركت ارقم الهاتف الذي سجلته لي و  إاللم یبق  هو زوجي ...
السیارة وكل منا في مكان لكن ظلت عیناي علیها وعلى مالمح وجهها 
التي لم تتغیر وفتح السائق السیارة وفتح الباب وقال بصوت عال لقد 

تسمرت في مقعدي مام وأنا مام هیا الكل ینزل هنا باب األوصلنا وصلنا لأل
ولم أتحرك مازال قلبي یدق بعنف كلما تذكرت دینا وضحكاتها البریئة 

بابا وماما  ثنین ..اثنین وعیوني اثنین اوأغنیتها التي ترددها بابا وماما 
مام الحسین علیه نزلي وصلنا إلى مرقد اإلانور العین صاح والدي هیا 

  السالم ........
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  تمت ...
  
  

     
 قل لي بربك 
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  من أنت 
  عن تلك القبالت

  الهاربة
  لتلك 

  الغزال 
  فهي في العلیاء

  وقبالتك تتسابق كالحمم
  فلم 

  تخبرني بأول لقاء 
  أنك موسیقى وألحان

  نشید 
  فعرفت معك 

  العشق 
  تنهید وتغرید  

  ماجدة ....
سود عیناها سوداویتان عمرها أفتاة سمراء قصیرة القامة ضعیفة شعرها 

الختالف عن أخوانها وأخواتها من حیث الصفات سنة تختلف كل ا ١٥
ناث وال أمها وال أبیها الوراثیة ال أحد یشبهها من أخوانها الذكور واإل 

ولها في قدمها األیسر ستة أصابع وفي قدمها األیمن أربعة أصابع 
بهام األیمن في القدم طویل لكنها مؤدبة وتدیر جمیع أعمال المنزل واإل
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 ءوالخبز وحلب البقر وغسل المالبس ومل من تنظیف وجلي الصحون
الخزان بالماء وعند  الماء من النهر . كانت كل فجر تذهب كالعادة تمأل

عجوز تساعدها وفي أحد األیام ذهبت ماجدة ولم تجد  أةمر االنهر تقابل 
تلك العجوز بل وجدت شابا رشیقا حنطي البشرة أسنانه كبیرة ظاهرة 

سمي قیصر. ممكن اسمك؟ قال لها اماربت ماجدة وسألته تقامام لأل
أسألك سؤال؟ قال تفضلي : هل وجدت هنا امرأة عجوز ؟ قال لماذا 
تسألین عنها ؟ قالت العجوز تساعدني وتتحدث معي أنا ال أحد یحدثني 

قیصر تألم  قاطعها لماذا الیتحدثون معك ؟ قالت ال أعلم .. في البیت ..
ن یدها وأخذ یمأل لها الماء إلى أن ناء مكثیرًا فقرر أن یساعدها أخذ اإل 

مأل الخزان أخذت تجر العربة لحق بها قیصر وساعدها في جر العربة 
إلى أن أوصلها للبیت شكرته قال لها أنا أفعل هذا لوجه اهللا العجوز 

وبعد یومین بل ثالثة أیام لم تذهب ماجدة إلى  جدتي أوصتني بذلك ..
م بقیصر وتتمنى أن تتحسن لكن لكنها أخذت تحل النهر بسبب مرضها ..

تدهورت حالتها الصحیة أخذتها أمها إلى الشیخ الذي في القریة وبعد 
مها استریها بالعباءة أن قصت علیه مابها ومن ما تعاني من األلم قال أل

بنتك أصابها جني والجني الذي أصابها ذكر .. اومددیها هنا نحو القبلة 
بكلمات ویضرب بالسكین على رأس أمر بجلب صینیة وسكین وأخذ یتمتم 

لقد أمرتك أن تخرج ویتكلم كأنما شخص  ماجدة ویصیح أخرج ..أخرج ..
دعیه یتكلم معه وجمیع الجالسون صامتون خائفون وأخذ یحرق األ

خر وكان عددهن سبعة وبعد ذلك أتى بعصا ووضعها على الواحد تلو اآل
دة تصرخ والشیخ رتها أي في وسط بطنها وضغط علیها بكل قوته وماجص
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خراج الجني كما یدعي ثم طلب من أمها أن تجلبها بعد إمستمر بمراسیم 
أسبوع للجلسة الثانیة أخذت االم ابنتها ماجدة جثة هامدة ال حركة وال 

م هل صوت وفي الطریق أوقف سیارتهم ذلك الشاب (قیصر) وسأل األ
قیصر بن  تحتاجون مساعدة أجابته ال یابني أشكرك من أنت ؟ قال أنا

العجوز التي تسكن على النهر ؟ قال نعم .. قالت األم  الخالة غربت ..
قال مابك  بنتي كل الذي جرى مني أنا السبب .ایاویلي یاربي ماذا فعلت ب

صفر وجهك عندما عرفتي من أكون أنا ؟ قالت ال ال اخالة تغیر لونك و 
ن لحقیقة أل أوقفها وتوسل بها أن تقول له ا یابني هذه قصة طویلة ..

هل قالت لك العجوز من  جدته العجوز قالت نفس ماقلتي أنت یاخاله ..
تكون ماجدة ؟ قال ال بل أوصتني بها خیرًا وطلبت مني أن أساعدها 

رجوك خالتي قولي لي أوأتابعها وطلبت مني أیضًا أن أسأل عنها ؟؟ 
وك رجأالترى أنها مریضة ؟ قال أمابها ماجدة وما قصتها ؟ لیس اآلن 

خالتي سوف أركب معكم بالسیارة وقصي لي قصتها ولن أتكلم بشئ قط 
م ماجدة وركب قیصر معهم وأخذت تقص علیه حكایة ماجدة أ...وافقت 

في أحد األیام ظهرًا كنت أجلب الماء من النهر وكنت أنا شابه جمیلة  ..
تراهن علي شباب القریة وكل منهم یرید الزواج مني ولكن أبي زوجني 

عمي وظل ذلك الشاب یالحقني أینما ذهبت حتى في یوم كان أول  بنال
أیام العید الكبیر جاء إلى بیتنا كي یعاید عمي وعمتي وزوجي وطلب 
من عمي أن یجد له عمًال عندنا في مزرعتنا فوافق عمي أن یعمل عندنا 

ستمر اوخصص له عمًال هو أن یكون هو من یمأل الماء ویجلبه للبیت و 
ن في یوم من األیام فقدت عقلي من ذلك الكابوس الذي كان أالحال إلى 
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ن وأنام لكن تلك اللیلة كان زوجي آیداهمني كل لیلة فیقوم زوجي یقرأ القر 
مسافراً للمدینة الستالم البذور والسماد الكیمیاوي تسلل إلى غرفتي شعاع 

حدى زوایا إضوء حسبته ضوء القمر لكن رأیت رأس تدنو مني هربت إلى 
رفة لكن لم أتمكن من الهروب وتمكن من االعتداء علي وحملت الغ

وزوجك یعلم ؟ ال ال أحد یعلم بقصتي سواء  بماجدة من ذلك الرجل ..
بنها الذي اعتدى علي وماجدة تكون بنت انه أبنها الذي تلك العجوز أل 

یاربي ماعساي أفعل اآلن ؟ لماذا أنت  نتحر وقیل أمه هي التي قتلته ..ا
لذلك جدتي العجوز  عتدى علیك یكون عمي ..ا؟ الرجل الذي  وما دخلك

غربت جعلتني أتشبث بسراب ؟ لماذا سراب ؟ ماذا قالت لك ؟ قالت سوف 
  ذهب للنهر وشاهدها ..اأزوج هذه الفتاة 

نزل من السیارة وترك كوابیس جدته غربت وظل على شاطئ النهر ینتظر 
  ماجدة ..

  تمت ...
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  مللت
  مللت العیش

  ورانبالد
  سئلةوبكثرة األ

  وتصاعد الدخان
  وشرب القهوة

  وقراءة الفنجان ..
  

  نورهان...
  

خاء والتحدي تقطن عائلة من ضمن العوائل المهجرة في مدینتي مدینة اإل
التي نزحت نتیجة االعتداء الداعشي على مدینتهم نورهان هي البنت 

منذ  بوین مسنین ومصابة بمرض التكسر وفتحة في القلبالوحیدة أل
تعودت على نظام كن فیكون الیرد لها طلب أكملت دراستها  الوالدة ..

م ئو على زمیالتها في ذلك الیوم المش ةرغم المعاناة الصحیة وكانت متفوق
خو هند دون أن یعلما وبعد أرافقت صدیقتها هند إلى بیتهم وهناك لمحها 

كسرات ان قضت سویعات مع هند وتناولن الكیك والشاي وبعضًا من الم
ودعتا بعضهما وسارت نورهان فرحة مسروره إلى بیتها دخلت غرفتها 

لقت التحیة على أمها وقبلتها رن هاتفها رقم غریب لن تتعرف أن أبعد 
علیه فلم ترد . رن مرة أخرى وأخرى واستمر یرن الهاتف جلست نورهان 
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تتصفح صفحتها الفیسبوكیة وجدت طلبات صداقة وربما أنها فتاة مثل 
سها وافقت واستمرت تتحدث معها لمدة التقل عن شهر ومن خالل جن

المحادثات تبادلن الحدیث والصور الفوتغرافیة وتكلمن عن حیاتهن لم 
تشك لحظة وأدمنت على محادثة هذة الصدیقة وفي یوم طلبت منها أن 

وتم االتفاق بینهما على متنزة كركوك ودلیل  هیلتقیان في مكان ما تختار 
ٕ هاتف وصلت نورهان لتلتقي بصدیقتها وجدته لیس فتاة و التعارف ال نما ا

ندهشت وكادت تسقط ارجل وسیم شاب في السابعة والعشرین من العمر 
رضًا أخذ یهدئها ویقول لها كالم معسول رومانسي جذبها له وافقت أ

تفقا على الزواج وبعد مرور شهر أو یزید بأیام فاتحت اواستمرت العالقة و 
هل بلغت نورهان عریس م وكالمعتاد كن فیكون وافق األأهلها وقصت له

تیان باه مریض ولن یستطیع اإل أالفیسبوك ( شیفان ) خلق لها قصة أن 
به والظروف السیاسیة والسیطرات وأنه كردي الیستطیع الدخول إلى 

تي هي ووالدیها بفستان الفرح بعد التجمل أقترح علیها أن تاكركوك ف
بنتهم وافقا ركبوا سیارتهم ان أمام طلبات اوالدي عروس وأیضا ضعف الأك

غاني تصدح والموسیقى تشع فرحا وبهجة وعند الوصول الخاصة واأل
مها وأبیها ینتظران أإلى سیطرة لیالن حصل ما التتوقع وقفت العروس و 

ت الستقبالهم بل هاتفته هي رد علیها والده الذي أعریس الفیسبوك لم ی
   تيادعى أنه مریض وقال اآل

  من ؟
  أنا نورهان عروسة شیفان . 

  عروسة شیفان ؟؟
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  بنتي غلطانه بالرقم 
  الال عمو هذا رقم شیفان وأنا العروسة 

بنتي شیفان متزوج من بنت عمته ولدیه خمسة أطفال وهو عاطل عن 
بنتي التصدقیه أخذ الهاتف والدها وتكلم  عالتهم ..إالعمل وأنا من یقوم ب

م اآلن عند السیطرة قدر موقفنا ماذا نقول مع والد شیفان وقص له أنه
  قارب ؟ للناس والمجتمع واأل

 تي لكم..آخي كان تتأكدون من الموضوع على كل حال أنا سأشیفان  ابأ
م أعینهم أبوان وتعرفا على بعضهم وأخذهم للبیت لكي یروا بالتقى األ
 ابو شیفان عرضأندهشوا وفوضوا أمرهم إلى اهللا فعرض علیهم االحالة ف

بن أخیه الكي یحمیهم من كالم الناس الذي الیرحم أن یزوجها إلى 
فوافقت  ب من أجل الحفاظ على ماء وجههالمحامي ( روكان ) فوافق األ

نورهان وبكت وفي حفلة عقد القران أمسكت الموبایل نورهان وألغت 
  صفحة الفیسبوك .....

  تمت ...
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  مللت
  مللت العیش

  بالدوران
  وبتلقائیة بعطف .. بصمت ..
  أنهض من

  نكساتي
  نكباتي
  أراني

  أقع بهواك...
  

  فيحاء ...
   

بني علي لعلنا نجد بعضاً من كسرات خبزا یابس ادخلت عشة الدجاج أنا و 
لقته الجارة أم عمار للدجاج بعد ألتسد جوعنا أنا وأخوته ربما تكون قد 

رنا أن هربت إلى أهلها في الشرقاط وتركت الكلب ینبح في دارها وحاص
الجوع والطائرات تحوم في سماء منطقتي قذیفة هنا وقذیفة هناك وقذیفة 
من حولي وبجانب بیتي أبواب ونوافذ بیتي تهتز خوفاً ورعباً كأنما السماء 

تجاهات نودع بعضنا غاضبة تهطل مطراً أسود ونظراتنا تدور في جمیع اال 
  الوداع األخیر  بعضًا ..

وتارة أحتضن أطفالي ولي ولد  تارة أبكي وأصرخ من هلعي وخوفي
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عسكري ال أعرف مصیره وما حل ویحل به قد یموت وقد یعیش وقد یأتي 
ال أشالء مزقتها أحقاد الهمجیة والطائفیة البغیضة وقذائف إلم یجد 
التي ال نهایة لها والجوع والعطش تمكن من  تراحوالسدم واأل الخوف 
الصفرة والسقوط على فتالصقت وذابت وتالشت باالرتجاف و  أمعائنا..

أركض لتلك العشة التي  البالط وشظایا الزجاج المتهشم وأنا في هلع
حفرة لكي نحصل على  بني علي لنحفرایعیش فیها الدجاج فتشجعت أنا و 

لماذا النعلق رایة  وقف علي وطرح علي فكرة وقال .. ماء للشرب ..
والدموع بیضاء ونستسلم حتى نحمي أنفسنا ؟ نظرت له بنظرات عتاب 

تنهمر تكاد تجتز بوجنتي أسیاط القهر والوجع والجوع والندم والكرامة 
ین وبشهامة یشراف والوطنمل باألمل في داخلي لقد فقدت األوخیبة األ

  المتواجدین من حولي .
البصرة مدینتي سمیت بأسماء شتى وأحبها لي ( الفیحاء ) كل من یسمع 

ٕ كرامًا و إسمها ینحني اب نهم إ وطیبتهم وثقافتهم وعلمهم .. هلهاجالًال ألا
خالق والعادات والتقالید لن طیب الناس وأجملهم طبعًا وطابعًا في األأ

تخمد لهم نار موقد ولن ینشف كوز وزیر ماء لكن البعض القلة القلیلة 
من الذین یدعون بالعراقیة لكنهم یجهلون الثقافة والتاریخ ینطقون 

في بغداد والشمال والشمال الغربي  ماالیفقهون وخاصة أولئك القاطنون
من العراق ..تلك التسمیة ( الشروك أو محافظات ) مع العلم محافظتي 

ضافة إلى الثروات السمكیة تغذي العراق بأكمله من خیرات النفط باإل
وتزویدهم بالكهرباء لینعموا بالحیاة من هذه المحافظة السخیة المعطاء 

ن دخل أهویة وال مورد للعیش بعد  أنا النازحة المتشردة ال وطن وال
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سكن بها ( ناحیة الملتقى ) لیس أنا أداعش واحتل الناحیة التي كنت 
وحدي بل كل من عاش هناك له قصة قد یكون في یوم ما یقصها أو 

نقاض والدمار الذي حل بنا من یكتبها أو تندثر بكتاب النسیان مع األ 
منح أنذال وربما ن الخونة األ بناء الوطن المتواطئیأصدقاء و عداء واألاأل

بعضهم عذرًا الرتباطهم باالجندات السیاسیة ففي كركوك الكل هرب من 
نني ستطع الهرب أل أوتركونني أنا وأطفالي وسط المعارك لم  ةالمدین

ة وحیدة أمر االأملك وسیلة االنتقال والهرب .. . ماذا عساي فاعلة وأنا 
هم برقبتي ولدي بنت أخاف أن عالتإوالد أربع أولیة ئوغریبة ولدي مس

یعتدوا علینا ویدنسوا شرفي ماذا وماذا ویأخذني التفكیر بعیدًا والتخیل 
بني علي ام رأسي صاح أوالتصویر وأنسج قصص وسیناریوهات في 

بیض ( كونیة وأیقضني والرایة البیضاء بیده صنعها من الجنفاص األ
 ركة طوقوا البیت ..ماما البیشم الطحین ) وهو یرفعها ویصیح ماما ..

نهضت مرتبكة مذعورة تهجمت علیه بكلمات هستیریة وقلت له یاولد 
كف عن الهزار لكن لما رفعت رأسي وجدتني محاطة برجال وأنا بالوسط 

روال سجمیعهم قد حمل السالح ویرتدون اللباس الكردي عبارة عن ال
منقط والجاكیت الصدیري ویلفون خصرهم بقماش ملون بورود صغیرة أو 

سناني تتكسر وقدماي تتراقص وترتطم بعضها ألكن كلي یرتعش تكاد  ..
  حدهم أسألني  ببعض نسیت الجوع والعطش والقذائف ..

  سمك ؟ اما 
  قلت فیحاء محمد 

ٕ قال هل أنت بعثیة ؟ قلت نعم كل العراقیون بعثیون و    ن لم ینتموا . ا
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  بنك ضابط في الجیش العراقي ؟ اخر هل سألني اآل
لماذا لم تخرجوا ؟ قلت نحن لن نسرق وال نملك وسیلة لنخرج بها  نعم .

  وهذا هو بیتنا .
ثاث یبحثون خرون دخلو البیت وبعثروا كل محتویاته وكسروا األ اما اآل

  ویفتشون ال أعرف عن ماذا ..
سألني سؤال أخر ماذا تعملین ؟ قلت مدرسة في هذه المدرسة وأشرت 

هنا قلت له ماذا تریدون مني ؟  یتي.التي هي بمحاذاة ب ةإلى المدرس
ن االجتماعات تعقد في بیتك أقال جاءتنا أخبار أنك قائدة للمقاومة و 

نطلقت مني دون شعور ضحكات هستیریة اتهسترت و  ولدیك صواریخ ..
حتفظت بالوثائق والسجالت الخاصة اا مدرسة وبعثیة و نأ وقلت لهم ..

والدكم لن تخصني أتخص بالمدرسة وسجالت القید لكن هذه السجالت 
ولیاتي بمحافظتي وركلت أ عأنا لست من هذه المحافظه أنا بصراویة وجمی

حتفظت السجالت فیه ورمیتها غضبًا أسفًا على االخزان الذي كنت قد 
واالخالق الوطنیة الراسخة لمبادئنا وبعد  ةما قمت به من مبدأ المواطن

حدهم أو  ةنها بریئإیها ن أنهوا التفتیش قال قائدهم اخرجوا الشي لدأ
نها بعثیة إیتسلق السلم المؤدي إلى سطح البیت یقول له كال كال سیدي 

رافضیة كنت ال أعرف الكلمة الثانیة ماهي الرافضیة حسبتها رافضة 
لنظامهم الفاسد المتعجرف المبني على الدم والسلب والنهب واالغتصاب 

تذر مني وسلمني ورقة عاوالتمثیل .. أمرهم قائدهم باالنصراف بعد أن 
تصل به في مقرهم اخرى وفي حالة تعرضوا لي أم تعرض من أي جهة دع

خرین بحي القادسیة الثانیة الذي یسمى ( الكومیته ) وأمر االثنین اآل
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ثم عادوا محملین بالمواد الغذائیة ماحب وطاب له  ةبالذهاب إلى السیار 
قال الذي بلغ علیك  ن سلم علي ..أنفس وبلغني عند باب البیت بعد األ 

یسمى ( عبد الرزاق جارك من البصرة ) وهذا هو التقریر شكرته وكلي 
مر هللا وحده هو القادر المنتقم لكن تقم من هؤالء لكن األنغیض بأن أ
أحدهم  أصًال لم یتجر أكراد أمر أن بعض الجیران الباقین وهم الغریب باأل

سبعة وثالثین سنة حاز والدهم لأة وحیدة معزولة درست أمر اعن  عللدفا
رمي السجالت أفي نفسي هذا الموقف وقفت في وسط الشارع وأخذت 

قلت  رادوا منك ..أبو دیار یقول لي ماذا أن ذهبوا جاءني أبالشارع بعد 
حفظها عندك انت رجل أالشئ فقط لیسلموا علي خذ هذه السجالت 

تلوه وأنا بني لقد قابني فلم یعد اغلقت باب بیتي أنتظر عودت أودخلت 
نني بعثیة رافضیة.. وبدأت قصة أحزاني وآالمي تتجدد السبب في قتله أل 

  كل عام منذ ذلك الوقت...
  تمت ...
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  ألوذ بجراحي 
  أحاول النهوض

  أتقلب 
  على جمر تلك األسئلة 

  والحوارات
  هل لي 

  أن أنسى 
  تلك اللحظات 

  األسئلة وتلك الحوارات 
   

  ...أنيسة 
في شقة وحدهما في حي شعبي تندلع النار في  عجوز وزوجها یعیشان

الشقة وتسبب الحریق تحترق العجوز یهب الزوج النقاذها لكنه یفشل 
حدى الطبیبات بأنها إسعاف تأخذهما تقسم له یهاتف المشفى لتأتي اإل

سوف تعیش .. الطبیبة مدعوة لحفلة عشاءعلى لحم مشوي . بعد مرور 
المستحیل في الصباح تستیقظ ترى سنة لم تذق اللحمة فتسهر وتحاول 

العجوز تجاوزت مرحلة الخطر وتسأل عن زوجها تشاهده بجوارها نائم 
  لمًا في التلفاز...ینهم كانوا یشاهدون فإ .فیضحكان

  تمت ...
  ربما
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  أنت اآلن على
  ذراعیها

  سعید
  نهاإنس اعلیك  ال

  هلوسة امرأة
  

  ...سريان
   
صدقاء قامة حفلة . دعت األإررت في لیلة عید میالد زواجهما .. ق یرانس

هل . بعد أن أعدت ورتبت كل شئ . دخلت لتتأنق بثوبها الفضي واأل
الذي أهداه زوجها لها.. هاتفت زوجها  ةالمزركش بالفصوص اللؤلؤی

  عتذر عن الحضور لدي واجب في العمل ....اتسأله لماذا تأخر؟ أجابها 
  ولم یحضر ..... نتظرت عاماً افأطفأت الشموع وحدها ولم یحضر و 

  تمت ...
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  نهاإ
  هلوسة امرأة

  تتنازع مع الطیور
  والفراشات

  على فتات رغیف
  یابس

  ونسمة هواء نقي ..

  ...أمنية 
تعیش أمنیة مع عائلة زوجها بغرفة وتعاني كثیرًا من معاملة حماتها.. 

ووووالخ من  ،في یوم قالت لزوجها أرید أن أستأجر منزًال وأشتري سیارة
الزوجة لكن كلما فاتحته بشئ رفض . وفي یوم من بعد سنة منیات أ

ن تكون لدینا سیارة . قالت نعم أمنیة هل تتمني أجاءها زوجها وقال : 
منیة نفسها وخرجت أ.قال جهزي نفسك السیارة في باب المنزل .. جهزت 

. ركبت السیارة مع زوجها فرحة مسرورة . وبعد أن ساروا في الشارع 
هم هناك سیطرة مروریة أوقفوا السیارة وطلبوا االوراق بضع أمیال أمام

الثبوتیة ورخصة السیاقة .. أجاب الزوج لیس لدي رخصة . أخذوه إلى 
مخفر الشرطة .. بعد توثیق المعلومات على الكمبیوتر وجدوا أن السیارة 

  ه في السجن وصادروها ....و مسروقة . وضع
  تمت ...

  مللت
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  العیش بالدوران
  مللت العیش

  بالخیانة
  سأعرض ذاكرتي

  للشمس
  لتیبس تلك

 الخیانات
  ألرم بها وفق قانون

  الحیاة ...
  

  أم حامت...  
والدها الثالثة . فكانت تغزل خیوط أأم حاتم امرأة مثابرة تعمل من أجل 

حدى نساء المحلة صوف إالصوف وتحیكها وتبیعها . في یوم جلبت لها 
حمر ، ابیض أسود ، ألوان ( وطلبت منها حیاكته لها بلوفر من ثالث أ

ك باللیل وفي الصباح تذهب للعمل في أحد المنازل ی) وكانت عادة تح
والدها ومنزلها وفي وقت تواجدها في المنزل تجلس أباالضافة إلى متابعة 

عند فتحها الكیس لم  .لتبدأ بالحیاكة تناولت كیس صوف الزبونة لتبدأ
مجنونة وتحكي مع نفسها تجد خیوط الصوف أخذت تفتش بكل مكان كال

لكن لم تحض بالعثور على خیوط الصوف في الصباح دق جرس الباب 
عتذرت منها وقالت لم ات بالزبونة صباح الخیر أم حاتم تفاجأفتحت 
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ین وضعت خیوط الصوف أنني ال أتذكر بحیاكة البلوفر أل  أأستطع أن أبد
كت الزبونة ن شاء اهللا سأذهب للسوق وأشتري لك الخیوط .. ضحإالیوم 

عتذرت من أم حاتم وقالت لها خیوط الصوف عندي نسیت أن أعطیها او 
عطیتك القماش بدل خیوط الصوف فضحكت أم حاتم وضحكوا ألك ..

  جمیعًا ....
  تمت ...
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  مللت الخیانة
  فال

  توهمني بالحنین
  وتتهمني بالقسوة

  ربما
  أنا كذلك

  وربما
  لغة الحب لدي

  أنقاض...
  

  .أم عبد احلسني ..
كانت أم عبد الحسین تنتظر ولدها عبد الحسین لیحضر عقد قران أخته 

بن عمها حسب مامتفق علیه مع عبد الحسین الذي أكد لهم اكفاح من 
  حضوره في نفس الوقت والموعد ..

داب فرع سنه أكبر أخوانه خریج كلیة اآل ٣٢عبد الحسین شاب عمره 
طن ضد العدو الداعشي اللغة العربیة یعمل مدرس تطوع للدفاع عن الو 

ولة ئكبیرة لها محل لبیع الخضار والفواكه في سوق البصرة ومس ةأمه امرأ
من بنتین وولدین كفاح ومنتهى وعبد الحسین  ةعن عائلتها المتكون

ستشهد في معركة القادسیة الثانیة في كیالن اوعبد الحي أما والدهم فقد 
ربعة وجها وتربیة أبنائها األ مرین بین فقدانها لز وعانت أم عبد الحسین األ
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نضمامه لقوات الحشد الشعبي خفق قلبها اعندما بلغها عبد الحسین في 
كضمًا وخوفًا من أن تفقده كما فقدت والده حاولت أن تمنعه لكنه لم 

حتالل یسمع لها فكلف في واجب لتطهیر أرض العراق من دنس اال
السعدونیة  الداعشي وكان الواجب في كركوك قضاء الحویجة قریة

 ٢٦وتمكنوا من تطهیرها والسیطرة علیها هو ورفاقه البالغ عددهم 
حدى األیام وقبل إجازة عبد الحسین إوجمیعهم من محافظة البصرة وفي 

بثالثة أیام جاءت لهم معلومات استخباراتیة أن هناك قوة سوف تداهمهم 
جبناء سف الخیانة تسري في دم الفیجب علیهم الحیطة والحذر ولكن لأل

والخونة والمرتشین الذین نصبوا لهذه المجموعة كمینًا وتمكنوا من النیل 
  منهم وقتلهم جمیعًا ثم التمثیل بهم وحرقهم....

م عبد الحسین تنتظر ولدها لیحضر خطوبة أخته أوفى نفس الوقت كانت 
بن عمه على عقد القران فى اتفق مع اكفاح حسب الموعد المحدد ألنه 

كما أكد علیهم سابقًا ولكن لم یحضر وظلوا ینتظرون هذه اللیلة و 
  ..ینتظرون ...ینتظرون ....ینتظرون 

  تمت ...
    



  ٥٢   
 
 

  ربما
  ال أمسك بزمام الراحة
  وأدهس تلك الهواجس

  وأخفي تلك األوهام
  ربما

  ضغاث أحالم ...أ
  

  ...  وسيلة 
  

ستاذ عباس المعلم بالمدرسة الثانویة نحو السیطرة عند حدود أتقدم 
كان عباس یرید الدخول إلى بغداد لزیارة أخیه فاضل فعباس  .. بغداد

عضو قیادة فرقة في تنظیم حزب البعث العربي االشتراكي السابق قدم 
  هویته للشرطى 
  سأله الشرطى:

  ماذا ترید؟ -
 ازور أخي في بغداد -
 دخل اسمه فى الكمبیوتر ورقم هویته أ -
  ظهر الكمبیوتر المعلومات اآلتیة أ -

  تقرأ وال تكتب من امرأة تدعى وسیلة أمیة ال عباس متزوج 
  .ثالث بناتوله منها خمسة أوالد و  
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نوري عباس موظف في دائرة كهرباء مال عبد اهللا متزوج من بنت  – ١ 
  عمه لكنه سلفي یرتدي الدشداشة القصیرة وملتحي

  مهند عباس طالب في الصناعة والتحق في الجیش العراقي  - ٢
  حدى المزارع وترك الدراسةإمًال في وسام عباس كان عا -٣
عباس طالب في المتوسطة وكان فاشًال وغبیًا كل ثالث سنوات  أنور -٤

  في صف
  فهد عباس طفل ال یتجاوز عمره السنتین  -٥
حدى ( قرى الحویجة في إالء عباس متزوجتان في آشیماء و   -٦

  ) ١٤الحوض 
  وفرح عباس طفلة عمرها سبع سنوات  -٧
س بطل شجاع حافظ على ممتلكات الدولة والجیش من مهند عبا  -٨

السرقة والسلب والنهب الذي تعرض له العراق من جراء االحتالل 
  ستشهد مهند في سبیل الوطن ...ااالمریكي على العراق و 

نوري عباس كان أحد عناصر تنظیم الدولة االسالمي ( داعشي)  -٩ 
  ا به على المزابلوعندما حاول التراجع والتخلي عنهم قتلوه ورمو 

حدى العملیات التي إوسام عباس فكان في المقاومة وفي أثناء  -١٠
كان ینصب العبوات على طریق المدرعات االمریكیة المارة على 

حترق انفجرت علیه العبوة و االطریق الذي یربط الحویجة بكركوك 
  شهیدًا ..

 ودینیًا نهم أغروا الشباب مادیاً أنور عباس التحق مع الدواعش أل  -١١
ففرمتوا جهازهم المركزي وتمكنوا من زرع الكره والعداء والتفرقة 



  ٥٤   
 
 

میر في التنظیم ولقب باأل ةوالتكفیر وأصبح أنور من العناصر البارز 
وأخذ یخاطب الخلیفة وبكتب رسمیة لكنها كانت  ( أمیر الحویجة )

تكتب بخط الید كان أنور یمتلك موهبة الخط والكتابة الممتازة رغم 
بریاء بكم هائل شله في الدراسة وحب الوطن.. فدمر وفجر وقتل األف

  من العملیات التي قام بها في منطقته  
  قدم الضابط لعباس الهویة وقال له:

سف ممنوع دخولك بغداد .. دفع بیده الضابط وقال : أنا عراقي البد أن آ
ون خرى دفأخرج مسدسه وقتله .. مرت السیارات األ أدخل إلى بغداد ..

  االلتفات إلى جثة عباس ....
  تمت ...
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  هل
  سیظل قلبي

  یهواك 
ٕ و    لى متى ا

  ستظل تهواني ؟؟
  مللت العیش بالدوران ..

  

  ستقالل .... ا
من صیاح عبد الجبار أمام بیتها ومعه ثالثة رجال  ئوقفت استقالل تهد

وهو یصیح لم نتفق على هذا المبلغ كل واحد منا له خمسة مالیین 
جتمع المارة عند الباب این باقي علیك ثالثة لكل واحد منا ثناولیس 

كان الثالثة هم  خافت استقالل من الفضیحة فأدخلتهم الدار للتفاوض ..
شهود الزور الذین شهدوا في المحكمة بأن استقالل كانت من المعارضة 
العراقیة التي طردها صدام حسین وكان الثالثة كل واحد منهم ینتمي إلى 

بن غنام استقالل امرأة جمیلة تزوجت من الف عن االخر فحزب مخت
دكتور وشاعر كبیر من البصرة و استقالل معلمة تنتمي من أصول قبیلة 
بالناصریة وعاشت معه في البصرة ورزقوا بثالث بنات وفي ظروف الحرب 
القاسیة والظالمة ( القادسیة الثانیة) الحرب التي دمرت البنى التحتیة 

سنوات  يستمرت ثماناس والجوامع والجسور الحرب التي وقصفت المدار 
ٕ بقصف عشوائي ومتواصل لیًال ونهارًا لیس فقط في جبهات القتال و  نما ا
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یرانیة قرر على المحافظات والقصبات المحاذیة للحدود العراقیة اإل
بن غنام وزوجته السفر إلى السوید وطلب اللجوء االدكتور الشاعر 

ستقروا اوكذلك الدكتور وسافروا إلى السوید و فتركت استقالل الدوام 
ین یمان واالستقرار وتركوا القصف والحرب والقهر إلى العراقألاوعاشوا 

عاقة الصامدین في العراق یعانون الحرمان والفقدان والخوف والموت واإل
مریكي على العراق واحتالله وسقوط بغداد وضنك العیش وبعد الهجوم األ

تون قررت استقالل العودة للوطن لیس حبًا وال وتشكیل حكومة الكار 
ٕ للعیش على أرض الوطن و  دعت أن نظام انما المطالبة بحقوقها التي ا

صدام حسین النظام السابق قد فصلها وطردها من الوظیفة فحصلت على 
جار ئستاحزاب بأنها مفصولة سیاسیًا بعد أن تمكنت من ید بعض األیتأ

سنة من  ٢٠ب الخدمة ومدتها حتسااشهود زور حصلت على قرار 
حتسب انها والسنوات التي تمتعت بها بالسوید الهناء والراحة یتاریخ تعی

ٕ لها تعویضًا لكل هذه الفترة و  تفقت مع السید اعادتها للدوام استقالل ا
مدیر تربیة الرصافة الذي بدوره أوصى بها مدیر المدرسة مقابل تسلیم 

ستلمت الرواتب المتراكمة استقالل الراتب الشهري للمدیر شهریًا أما ا
وسافرت إلى السوید وظل المدیر یستلم راتبها مقابل عودتها للسوید 

تفق علیه خمسة اشترت قصرا هناك دون حیاء ودفعت لشهود الزور مااو 
  مالیین لكل واحد منهم .... 

  تمت ...
  مللت

  العیش باألحالم
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  فیقول لي
  حلي ظفائرك على

  كتفي المنهكة
  كتركي تلاو 

  األسئلة ...
  

  ذكرى ....
سواق المركزیة الستالم حصة المعلمین في یوم ذهبنا إلى التسوق من األ

الشهریة من ( زیت ورز ولحم ومعجون طماطة وسكر ) وبینما نحن 
حدى الواقفات معنا وتدعى إواقفات في دورنا ونتحادث مع بعضنا سألت 

وسألتها وأنت أجبتها نعم توجهت إلى ذكرى  ةنت متزوجأسماحت هل 
سنة قالت  ٣٥یاذكرى أجابت ذكرى ال لم أتزوج من یتزوج عجوز عمرها 

ذا طلبك رجل كبیر السن في البرازیل هل توافقین ضحكت إلها سماحت 
تزوج بالخارج حتى لو رجل عجوز أذكرى وقالت یالیت یاست سماحت 

تصلت بابن عمها االمهم أتزوج وكنا نحسبه هزارًا لكن ست سماحت 
سنه فوافق دون أن  ٦٥م في البرازیل دكتوراه في القانون عمره هاش

یرى ست ذكرى فقط االتصال بالهاتف سألها ووافقت فرحت ذكرى أنها 
  سوف تساعد أهلها وتنتشلهم من الفقر وترتاح من الحصار والجوع 

نعم لقد تعرضنا للحصار الجائر . أكلنا الطحین المطعم بالجص وبراز  
لفار ) والرز المعفن والحلیب المغشوش والخبر المخبوز الفئران (ضروك ا
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خرین . على الورق الجوع نخر العظم والموظف كان أكثر ضررًا من اآل
ذكرى معلمة في مدرسة المواطن المختلطة كانت قد أتمت الخامسة 

حباط وأنها قد فاتها القطار والثالثون من العمر ولم تتزوج كانت تشعر باإل
خطبتها هذا مازاد الطین بله وتزوجت ذكرى وسافرت ولم یتقدم أحد ل

سنة بعد أن  ١٣للبرازیل وعاشت هناك وأكملت دراستها وبعد مرور 
صبحت مواطنة برازیلیة عادت إلى العراق تطالب أحصلت على الجنسیة و 

ملیون وعادت للوظیفة  ٦٣برواتبها وحصلت على المبالغ التي بلغت 
ستاذ ت األدستاذ هاشم وبعد سنة طر األ شترت بیتاً بالبصرة وعاشت معاو 

كسي الذي قام اهاشم بعد أن وجدها مع عشیقها في البیت سائق الت
وعاد هاشم  بتوصیلها إلى البیت منذ شهرین وقت عودتها من البرازیل .

  یملك قیمتها .........  إلى البرازیل وجمع قیمة التذكرة حیث كان ال
  تمت ...
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  مللت العیش
  بالتمني

  لتأنيوا
  والتدني

  وحلم الیقظة
  والتغني
  فیقول
  دعك

  من تلك األسئلة ...
  

  فوزية ....  
األستاذ زید مدیر الثانویة طویل القامة رشیق أسمر اللون معروف أنه 
 یصبغ شعر رأسه وشاربه باللون األسود حتى یبدو شابًا أمام النساء .

درسة مع یام األسبوع یجمعنا بساحة المأوعادة  كل یوم خمیس من 
م شتاءاً أثناء تحیة العلم ویلقي علینا ان كان صیفاً إالطالب بغض النظر 

خالق والقیم والوطنیة والدین الخطب ویعاقب الطالب ومحاضراته باأل
حیان یغمى على عدد من والعفة والتعفف حتى أنه بعض األ ةماناأل

فطار إون الطالبات من كثرة الوقوف وأغلبهم یأتون من القرى المجاورة بد
لقاء المحاضرات دخلنا الفصول ( الصفوف ) لتكملة ماتبقى من وقت إل 

بني علي قد أصیب اوذات یوم في نهایة الدوام ذهبت إلى البیت وجدت 
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نه كان یصلح الباب الخارجي للبیت من بعینه من شرارة برادة الحدید أل 
نا الست لم وتورمت عیناه فقالت لي جارتماكنة اللحام فأخذ یصرخ من األ 

نها شاطرة وتستطیع أن تخرج برادة إذهبي إلى الحاجة شامیة یقال ارنا 
الحدید من عینیه فقلت لها ال أعرف عنوان بیتها فكتبت لي العنوان 
وذهبت أنا وعلي وفي طریقي أسأل صاحب الدكان نصیف دلني علیها 

بتسامة غامضة ابتسم اوقال شامیة ؟ حاجة شامیة تقصدین أم فوزیة و 
بتسامته لكني واصلت السیر إلى أن وصلت إلى بیت الحاجة اجبت من تع

شامیة طرقت الباب فتحت الباب بنت ضعیفة سمراء كالعبید قالت أهال 
بكم تفضلوا . هل هذا بیت الحاجة شامیة ؟ قالت نعم نعم تفضلوا أنا 
ابنتها فاطمة دخلنا وجدنا الناس جالسین نساء ورجال وأطفال یصرخون 

إلى أن جاء دورنا تقربنا من الحاجة ، جاء بعلته المرضیة  وكل منهم
مرأة طاعنة بالسن قصیرة القامة تقوس ظهرها سألتني من أنت اشامیة 

؟ قلت لها أنا أم علي ؟ مابه علي ؟ وبینما هي تسألني مسكت وجه 
علي ووضعت لسانها في عینیه وقالت ( سالمات بالشفاء ) الشئ فیه 

ى عینیه وندهت على ابنتها فوزیة قمنا أنا وعلي ضعي الماء البارد عل
ستئذنا للخروج وفي أثناء اوسلمنا على الحاجة شامیة والجالسین و 

ستاذ زید مدیر الثانویة وهو یخرج من الغرفة وخلفه خروجنا قابلنا األ
  فتاة جمیلة تجیب : 

  نعم یا أمي نعم أنا قادمة  -
دورة . نعم أنه هو  لم أصدق عیني . وجف حلقي ودارت بي الدنیا
  األستاذ زید أراه أمامي                           
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واضعًا الفوطة الصفراء على كتفه وهو یرتدي البجامة تسمرت في  
هل  -ت عیني نظرت لهما سألته فوزیة وأشارت لي : ظاالرض وجح

  تعرفها ؟ 
  أجاب وهو یتلعثم ویتفصد عرقًا : 

 رستي نها مدرسة التاریخ في مدإنعم  -
  راحت تلعب فى ضفائر شعرها  -
  قائلة :  
  بك ؟  ما -

  لم أجبها..
ستطردت قائلة : أي شئ ترغبینه في عملك من زیودي بلغیني ولو ا

مسك بكلمة في أي موقف سأجعل فضیحته من البصرة إلى بغداد على 
  كل لسان ..

  خرجت و  أخذ یضحك بهستریا ولم یعلق ..
  أغلقت الباب خلفي ولم أعلق 

  ترى ماسر فوزیة وزید ؟!! 
  وما سر أم فوزیة التي تعالج الناس بالمجان ؟؟؟ 

  وما سر زید وخروجه بالبجامة من غرفة نوم فوزیة ....
  تمت ....

  
  

  سميامات 
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  منحني حباً ا
  فال تظمأ روحي بعده

  أبدا
  منحني حلماً ا

  ألمتلك
  قلبك بدًال من

  قبضة
  فضة أو ذهب

  أنا
  مازلت ال أملك

  .سمي .اإال 
   

  م ..ـــسابال  
بما  تتفاجأ .رض مصر القاهرةأجاءت من بغداد وحطت الطائرة في 

ندهشت بما رأت هاتفت ابنتها تبلغها أنها ترغب بالعودة كل اشاهدت و 
شئ هنا الیدل على الخیر وال یبشر بخیر التعرف أحدا سواء بیدها جواز 

و كانت في السفر وحقیبتها والسواق والسماسرة یطوفون حولها كما ل
حلقة أو علوة خضار هذا یعرض علیها خدمة التوصیل وذلك یعرض 
علیها الشقة بسعر زهید وظلت حائرة أین تتوجه وبینما هي هكذا سمعت 

من أین أنتم  نحوهم وسألتهم تجهتاعائلة تتكلم لهجة البغدادیة  فرحت و 
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ها سأل ؟ قال الرجل نحن من الطوبجي ببغداد ؟ قالت لهم الحمد هللا ..
أنت وحدك ؟ قالت نعم . قال لها تعالي معنا ذهبت معهم إلى مدینة نصر 
. هي التعرف المدینة فقط السیارة تنطلق بطریق طویل وعند الوصول 
خابر السمسار جمال وطلب منه أن یجد لها شقة وذهب الرجل مع والده 

یتصل  ذوزوجته إلى شقتهم وظلت هي مع السمسار جمال الذي أخ
جار الشقة وتهیئتها لها وفعال ذهب معها وسلمها ئستاجل ا بالهاتف من

 ) ٠١٠الشقة وطلبت منه خط (شریحة ) ففي المساء جلب لها الخط ( 
سمه وظل الخط في هاتفها لكنها بعد تسعة أشهر كسرت الشریحة اب

تصال مرة تصلت على رقمها سمعته یرن عاودت اال اورمت بها وفي یوم 
سالته هذا رقمي كیف حصلت علیه . قال  مرتین ثالث رد علیها رجل

ستفسرت من الموظفة .. قالت للشركة واستغربت وذهبت ا شتریته باقة .ا
ن رقمي یرن ویرد علي شخص مع أنني كسرته قالت لها : وما إلها 

سم اسمي .. قالت ال .. قلت لها ربما بانه بإالدلیل أنه خطك ؟ قالت لها 
 سم شخص آخر ..انه بإ م جمال ..ساالحارس .. جمال قالت ال لیس ب

سم شخص آخر .. الخط یصبح اقالت ال ب لیه الخط .إقالت وكیف عاد 
سم الشخص اترى ما  ستخدامه .ایوما عند عدم  ١٢٥ملك الشركة بعد 

  خیر؟ وأین اسمي ؟ شترى الخط ؟ وما اسم الشخص األااألول الذي 
  تمت ...

  منحني ذلكا
  الحب الكوني

  سمًا جدیداً او 
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  لبًا جدیداً وق
  وعشقًا فریداً 

ال فال ٕ   وا
 أتبعك من بعدها أبدًا ...

  

  علياء...
  

هربت علیاء من بیت أسرتها في لیلة السفر والعودة إلى أرض الوطن 
صل في حب شاب كان یدعى فقد وقعت علیاء التونسیة األ تونس ..

لمانیا أن فهو الجئ عراقي في من . أما اآلهشام وكان یعمل في قوات األ
فقررا االرتباط  قد كانت عائلتها تعیش وتعمل في أعمال حرة في المانیا ..ف

عتكفت اببعضهما تقدم هشام إلى أهلها لطلب یدها للزواج لكنهم رفضوا ف
نفجرت بالبكاء وقاطعت أهلها لن تتكلم معهم ولم تذهب اوتضجورت و 

نة ستمرت عالقتها بهشام رغم عدم موافقة أهلها وبعد مرور ساللدراسة و 
م تونس واالستقرار ونصف السنة قرر أهل علیاء العودة إلى الوطن األ

هناك وفي لیلة العودة هربت علیاء من بیت أهلها لتذهب إلى شقة 
ستأجرت تاكس وذهبت بأشواقها وحبها لتلتقي بزوج احبیبها هشام . 

دقت جرس باب الشقة فتح حبیبها الباب عانقته شاكیة له  المستقبل .
لت بنظراتها أطفال في الشقة ست برؤیة تلك المرأة واألأجلكنها تفا

ستاذ هشام وهؤالء نسة أنا زوجة األآالمرتبكة فقالت المرأة تفضلي 
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  طفالنا ......أ
  تمت ...
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  جنوني یا
  تتعب روحي ال

  التي 
  سحقتها الضنوني 

  والرتابة 
  والجنون 

  منحني قلبك الذي یملك ألف بحر وألف غابة وألف ا
  ون ..لحن حن

  ود ...ـوج 
صاحت في وجهه كفى سجنًا لي أرید أن أخرج وأن أذهب إلى الجامعة 
وأتعلم اللغة أنت وعدتني بهذا قبل الزواج نظر لها والشرر یتطایر من 

أنا  مرأة لن تخرجي قالت والدموع تتطایر من عینیها .ا هدئي یااعینیه 
ق إلى هنا في هل أتیت بي من العرا لم أخرج من الشقة منذ عامین .

قلت لك لن  ردت سأخرج .. السوید لتحبسني ؟ قلت لك لن تخرجي ..
دفعها وأخذ یضربها بعنف حتى  تجهت نحو الباب .اسأخرج و  تخرجي ..

  نزفت
  شفق هي بنت كفاح ..  .. 

كفاح رجل كبیر السن عاش یتیمًا عند بیت خاله یعمل نجارًأ لم یتزوج 
ته والتقى بخالته صبیحة التي كانت رغم كبر سنه وفي یوم زار بیت أخ

سنة  ١٢سمها وجود عمرها اتعیش في البصرة ولدیها ولد وبنت البنت 
تصل إلى  ةشقر تعمله ظفیر أجمیلة بیضاء عیناها خضراویتان وشعرها 
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قترحت أخت كفاح علیه أن یتزوجها لم یقتنع وتردد تدخلت ااسفل ظهرها 
طلبوا البنت من أمها وتمت قناع كفاح بالزواج من وجود و إالعائلة ب

 ٢بنات  ٨نجبت أالموافقه رغم رفض البنت الصغیرة لكنها تزوجت منه و 
من الصبیة كفاح یحتسي الخمر بشراهه ولم یكن لدیه وقت محدد متى 
ما تلتقي به تجده ( سكران ) ونائم والعمال یعملون في المعمل . البنات 

ت البنت یدماغیة وبق والد تزوجوا ومات كفاح نتیجة سكتةكبرن واأل 
ن تقدم لها رجل عمره یناهز أالصغرى شفق تعیش مع أمها وجود إلى 

سنة خریجة كلیة العلوم وتمت الموافقة أكملت  ٢٧األربعین وكان عمرها 
قفل علیها الباب أوراقها وسافرت معه إلى السوید أسكنها في شقة و ا

ومستهدفین نهم غرباء ألمدة عامین وطلب منها  عدم الخروج بحجة 
ین وقد یقتلونهم .. وفي یوم قرأت عن كورسات ین العنصر یوربیمن األ 

ن تدخل كورس اللغة لكنه ظل یراوغها أللغة على االنترنیت فطلبت منه 
.. ویرفض بكل الحجج وحدث في ذلك الیوم العراك والجدال وضربها 

 تصل بأخیه الطبیب وطلب منه نقلها إلى المشفى وهناارضًا فأفسقطت 
وبعد الفحوصات ظهر أنها حامل في الشهر الخامس لكن الطفل قد مات 

جراء عملیة التنظیف ( الكرداش ) وأثناء العملیة إفي رحمها تقرر الطبیبة 
تسمع الطبیبة صراخ طفل یظهر أن اهللا أراد لها وله الحیاة یحي العظام 

إلى م ترافقه في المشفى الطفل في حاضنة خاصة واأل اوهي رمیم یأخذو 
ن یكمل الشهر السابع وعاشت نور وابنها ومنحت الجنسیة السویدیة أ

  عجوبة بعد طالقها ......لها وللطفل األ
  تمت ...

  
  منحنيا

  قلبك الذي یملك
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  ألف بحر وألف غابة وألف
  لحن حنون

  فساعتها .. سأغني لك
  سأغني لك على الوسادة

  ألف لیلة ولیلة على
  الربابة !

   

  نعام ..إ
  

متعلم من عائلة متوسطة الثقافة والدخل یتزوج من فتاة تعمل  رشید رجل
نعام ) لكنها لیست من العائلة وغریبة إبسلك التدریس اسمها ( ست 

عن العشیرة وهي من المحافظات الجنوبیة لم یعرفا بعضهما وكان 
عدة أشهر توجت رابطة الزواج بالحب  زواجهما تقلیدیًا لكن بعد مرور

ن یرزقهما بطفل فأخذا مشوار سنتین في المراجعات أاهللا  ألكن لم یش
سنوات  ٣مر اهللا وبعد ستسلما ألامابین أطباء وشیوخ وأعشاب إلى أن 

قررا أن یذهبا لعمل الفحوصات في سیارتهم الخاصة وعندما وصال إلى 
هما وقال لهما مبارك زوجتك حامل أطلع على الفحوصات هناالطبیب و 

شدیدًا واتفقا أن یذهبا إلى بیت أهله لیبلغوهم بالشهر الثاني فرحا فرحًا 
نقلبت االخبر المفرح ربع ساعة خمسة عشر من الدقائق فرقت بینهم و 

ب وتحنت كفیها بدم زوجها وجثته السیارة فسرقت الفرح و الزوج واأل
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التي رمیت على قارعة الطریق وهي تقف تلوح للسیارات و تنتظر من 
نه الكالب ومصابیح الشاحنات الكبیرة أل ینقذهما وسط ظالم معتم ونباح 

 طریق دولي یربط بین بغداد والبصرة وبیت أهل رشید في (قلعة صالح )
ضمن محافظة میسان رغم أن المسافة بین رشید المخضب بالدماء 
المرمي على الطرف الثاني من الشارع العام والسیارة المقلوبة عجالتها 

مهشم وزوجته الفاقدة للوعي في بوابها المغلقة وزجاجها الأعلى و لأل
خر من الشارع والكلب المقتول في وسط الشارع من أثر ضربة الطرف اآل

ع الزمن عندما ظأف نسان والكلب ؟ ماالسیارة .. هل الموت یساوي بین اإل 
حبة. لم یستطع رشید الوصول إلى أهله لیفرحهم یتوقف ویفرق بین األ

قرب ن نقلت ألأئًا بعد یالتعرف ش بولده القادم الذي تیتم والزوجة التي
مشفى وفقدت الذاكرة التعرف من هي ومن أتى بها إلى هنا وبنت من 

نتبهت على حنة كفیها وهي تصرخ بهستریة اوزوجة من وین تسكن و 
غیر معهودة دم...دم....دم....إلى أن أتى الطبیب وأمر باعطائها حقنة 

هي وطفلها الذي  ٤م في المشفى السریر رق ٣٢مهدئ وظلت في الغرفة 
مه هكذا نولد في بالدنا في غرف بال أب وال عنوان وكذلك أالیحمل اسم 
  أسماء......

  تمت ...
  

  حروفك
  تمسح من روحي

  حزني وخوفي
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  وجروحي
  بحروفك

  أتعرى
  أتجلى

  وأصنع منها جلبابي
  من حروفك

  ألون
  أیامي

  أحالمي
  الصفراء. الحمراء... البیضاء...

   

  ميعاد 
اللون لو نظرت لها تظنها هندیة عاشت في بیت جدها بعد  فتاة سمراء

خرى تزوجت أمها هي األ أن تطلقت أمها وتزوج أبوها بزوجة أخرى ..
عتنت بها اوسافرت إلى بغداد من رجل كبیر السن یسمى (مزبان) جدتها 

تحتاجه تجده  والدها وكل ماأتحتاجه وفضلتها على  ووفرت لها كل ما
یدوس لها على طرف جدتها متسلطة وبیدها زمام  حدأوعاشت مدللة ال 

 ممور. أدخلتها في معهد لتعلیم الخیاطة وأجادت فن الخیاطة لكنها لاأل
ول متوسط كانت تتردد كثیرا على تفلح في الدراسة فشلت وظلت في األ 

حد األیام كانت في بیت خالها الكبیر وقال لها : أبیت خالتها وخالها. 
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ن إلتعلیم الطباعة لتجدین وظیفة (كاتبة طابعة)  لماذا ال تدخلي معهد
تفوقتي سوف أجد لك وظیفة براتب شهري وأضمن مستقبلك. فاتحت 
جدتها بالموضوع وافقت على الفور وأعطتها المبلغ الالزم للدورة . میعاد 

ل هذه الفترة تعیش في بیت اسجلت بالمعهد وباشرت بالدوام وكانت طو 
دتها همست معها بالكالم ولم تتكلم مع خالها وفي یوم جاءت إلى ج

بنها اخرین ففي اللیل ذهبت الجدة وابنها الذي یسكن معها إلى بیت اآل
عتدى ا.. میعاد اتهمت خالها أنه  اً مغلق اً جتماعًا عائلیااالكبر وعقدوا 

كبر ( الخال نها حامل منه ولكن بعد االجتماع ومواجهة االبن األ أعلیها و 
نه ضبطها مع مدیر یعاد تركت معهد الطباعة أل ) وضح الحقیقة أن م

المعهد في وضع مخزي في داخل بیته تواعدت معه في فترة كان هو 
وزوجته في الدوام . الجدة طبعًا وقفت إلى جانب میعاد وأخذت تأنب 

نها یتیمة حرام علیك هذا الذي عملته هذه بنت أختك . إبنها وتقول ا
مر ستدعاه للعشاء ووضعه أمام األاو لكن الخال ذكي خابر مدیر المعهد 

عترف بفعلته فقرر الخال الكبیر والخال الصغیر زواجها من مدیر االواقع ف
المعهد والتبرئه منها ومقاطعتها وانتهت بسفرها إلى بغداد وتزوجت من 

هل مدیر المعهد .. ولم یسمح لها بالعودة عاشت غریبة معزولة عن األ
ان البنت مهندسة والولد الكبیر مهندس أطفال بنت وولد ةوأنجبت ثالث

م والصغیر العب كرة قدم وصار لها بیت وعائلة لكنها تحن لحضن األ
بكل الجهود المتاحة وبمساعدة زوجها أن تلتقي بأمها وشاء  سعت میعاد

القدر أن تلتقي بأخت لها من أمها في مدینة الطب ببغداد وفي أثناء 
المرضى بغرفة االنتظار تعارفتا أنهما  بین أاالنتظار والحوارات التي تنش
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نتهت احتضنت أمها وقالت ام فقط وأخذتها إلى بیت أمها و أخوات من األ
أنقذیني من أحقادي القاسیة  حضنیني ..اأمي أرجوك  غربیتي االبدیة..

مسدي على  شعر أنني طفلة ..أنني الزلت إعلیك . أطردي كبریائي ف
  بعد كل غربتي القاسیة .... وجودي أمي یا رأسي وغني لي .. یا

  تمت ...
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  خلف كل باب مغلق
  حكایة
   وروایة
  وبدایة

  ونهایة ....

  سهاد ....
بنها الصغیر ات سهاد من نومها خائفة مذعورة . على صراخ ضنتفا 

  في الخارج وهو یردد بصوت عال:
. أعیدوني إلى أمي اال..ال.. تأخذوني  - نها إتركوني لم أفعل شیئًا

  . خرجت وهي فزعة ومرعوبة أي شر أصاب الولد ؟ تحتاجني
  حبیبي؟  ماذا أصابك یا

یضربه بعصا  ةوجدته قد علق من قدمیه والسید الذي تعمل عنده خادم
  غلیظة على قدمیه والطفل یصیح : 

  لن أفعل ذلك مرة أخرى سامحني 
  یسمع صراخ الطفل وقدماه المتورمتان ودموعه لكن السید ال

  تنسال
  :ماأل قالت

  بني أرجوكم ماذا فعل ؟ ا.. أتركوا 
بنة سید انه خطف قطعة الشوكوالته من ید إ :رد رضا الطباخ قائًال  ..

  البیت
  تمت ...
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  خلف كل باب مغلق
  تفاؤل
  تشاؤم

  وسر مكنون ...
  

  سوسن ...
  
ستاذ خالد مدرس الریاضیات الذي مضى سني العمر في التدریس وكان أ

ن یعط دروسًا للطالب الفقراء أة قرر مخلصًا لكنه نسى نفسه وفي سن
.. ومن بین هؤالء الطالب جذبته تلك الفتاة ( سوسن ) الجمیلة المؤدبة 

مل الذي یتمناه فقرر أن ماًال من بصیص األآأخذ یفكر ویحلم بها ویبني 
عجابه بها لكنها في ذلك الیوم لم تأت لتأخذ الدرس . إیفاتحها بأمر 

حزن كثیرًا  بن عمها ..االیوم خطوبتها من سأل عنها زمیالتها عرف أن 
ستفاق من ذلك الحلم فلبس بدلته ورش عطره المفضل وجلس یشرب او 

ٕ للخروج و  أفنجان قهوته . أخذ كتابه وعصاه وتهی ذا جرس الباب یرن ا
  بصوت زقزقة العصافیر . فتح باب الشقة وجدها أمامه .. 

  تمت ...
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  خلف كل باب مغلق
  حیاة وغموض

  باب مغلق خلف كل
  فضیلة

  و
  یلةذر 

  و حلم مجروح ...
  

  غنية ..... 
  

بن عمها ( عبد ) هي من محافظة الدیوانیة خیاطة اتزوجت غنیة من 
) سنوات أما عبد فهو فقیر الحال ١٠و تكبر عبد ب( ممتازة غنیة ..

وائل مناضل ویعمل في محطة الكهرباء لكنه مثقف قومي بعثي من األ 
مستورین میسوري  اسبیل الوطن یفدي نفسه فعاشوطنیته ال حد لها ففي 

راضي زراعیة لزراعة الشلب ( رز العنبر ) الذي تشتهر في أالحال یملك 
راضي بین أوالد العم زراعته العراق ونتیجة الصراع على توزیع ملكیة األ 

حدث صراع عشائري رفض (عبد) زوج غنیة أن یمنح شبرًا من أرضه 
خوة كونهم حزمة أوالد ( القوة وعصبة األإلى أوالد عمه المتحكمین ب
دارة المحلیة في فقرر أن یقدم طلبًا إلى اإل سبعة ) وعبد وحید والدیه ..

محافظة كركوك التي أصدرت قانونًا بمنح العوائل قطعة أرض وعشرة 
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الف دینارًا مقابل نقل سجل نفوسهم إلى كركوك لتعریب محافظة كركوك آ
حصلت  المتنازع علیه اآلن .. ١٤٠حت مادة ت دین )ی( هذا قرار المستف

نتقل عبد وعائلته من الدیوانیة إلى كركوك ومارس االموافقة على طلبه و 
) م في  ١٠٠٠نضاله والتزاماته الحزبیة وحصل على دار مساحته ( 

جمل األیام وبما أن في المحل سكنهم أأحد المجمعات السكنیة وعاشوا 
سماك لیأخذوا وأخذ یصید األ ارى شباكشتانهر كان یسمى ( نهر صدام ) 

نسانه إأما غنیة فهي تبدو  حاجتهم منها ویوزع الباقي على جیرانه .
سخیة وصاحبة معروف وتساعد المحتاج لكنها عدوة شرسة ذات  ةرائع

لسان سلیط تتحاشاها نساء المنطقة یخفن من لسانها الیسلم منها أي 
عراق سلخت الجلود وشاب نسان وفي فترة الحصار التي مرت على الإ

أقصد  ال ،شعر الرأس والغني الذي في العراق أصبح بأمس الحاجة
موال التي التعد وال تحصى بل أصحاب غنیاء أصحاب رؤوس األاأل

یسد رمق العیش ولوال قرار البطاقة  الرواتب الشهریة بحیث كان الراتب ال
علیه أصیب  شتد المرضامرض عبد و  كلنا الجوع والعوز ..التمونیة أل 

بمرض السرطان الخبیث أما غنیة باعت كل شئ من مقتنیاتها ( الذهب 
ضطرت اثاث البیت ) لكن لم یسد مصاریف العالج أموال المدخرة و واأل

أن تعمل في المزارع تزرع وتجني عند أحد المالكین للمزرعة لكن من 
فوقات یرعى عبد المریض والبیت والبنات الثالثة اللواتي كن متمیزات مت

عدادي سنة مصیریة ومفتاح إفي دراستهن الكبیرة كانت في السادس 
عدادي ذكیة جدًا أما الصغرى المستقبل والوسطى كانت في الخامس اإل

م األ ولیة البیت ..ئلن یقل مستوى ذكائها عن أختیها لكنها تحملت مس
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ه یوالبنت الكبرى یعملن في المزرعة والوسطى تهتم بوالدها تطعمه وتعط
وهكذا هي الحیاة من العسر إلى الیسر وبالعكس  ةوقاته المعینأالدواء في 

إلى المشفى  هوفي یوم من األیام ساءت حالة عبد وأرادت غنیة أن تنقل
تملك سیارة كیف ولیس له  كیف وهي لن تستطیع حمله كیف وهي ال

نه مریض ولن یستطیع حمل نفسه صرخت ولد وأقصد رجل یحمله أل 
بن البنات الثالثة فزعات خائفات الئذات بذیل ثوب االم غنیة وبكت وه

ٕ باكیات راكضات إلى الشارع ینتخین بالجیران والمارة و  ستاذ صالح ذا باألا
كسي یأتي معهن ویسألهن امعلم في المدرسة االبتدائیة ویعمل سائق ت

مابكن تركضن بالشارع ؟ قالت الكبیرة والدي حالته خطرة أرجوك أستاذ 
ستاذ أجرة التي تریدها وقال أساعدكم تدفعي كم ؟ أطلب األ ساعدنا ضحك

یدي وهن یحاولن هیا أرجوك أبي یموت وعند وصوله وقف مكتوف األ
دم ثقیل ) لم یتقدم خطوة آبن ارفع وحمل والدهن لكن كما یقال ( عظم 

ال تخجل یارجل ! أبعد أن صرخت به غنیة وقالت له :  الإویساعدهن 
ساء وحدنا النستطیع وهو رفیقكم وصدیقكم . أین أین رجولتك ؟ نحن ن

الشهامه والمروءة ؟ خجل منها وتقدم وحمل عبد ووضعه في السیارة 
وركبت غنیة والبنت الكبرى معه إلى المشفى وفي الطریق فارق الحیاة 

یاغنیة التزوجیهن  خیرة قال لها بناتي ... بناتي ...نفاس األوهو یلفظ األ 
ولم  خر حرف نطقه غ...غ...آقي هنا في كركوك و إلى أوالد أعمامي أب

یتكلم وصلوا إلى المشفى أمر الطبیب بتشریح الجثة لكن غنیة وقفت 
سد لم توافق على التشریح وأعطتهم التقاریر الطبیة التي ووثبت كاأل

سنة وافق الطبیب وأعطاهم تصریح  ١٤تثبت أنه مریض منذ أكثر من 
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معهن مالك المزرعة الذي یعملن عنده بدفن الجثة وتمت المراسیم ووقف 
الم بفراق عبد من ضمن ماكانت تقول حزان وشربت اآلومضغت غنیة األ

لو أن الذي یموت یمنح إجازة لیطمئن على أهله وأحبابه وعاشت غنیة 
ت في یوم أن أتحتسي القهر وتتنفس سیجار االختناق وتأكل الهم وتفاج

رى بعد عالقة حب دامت سنتین صاحب المزرعة یتقدم لخطبة ابنتها الكب
نها كانت ال تتقبل أن واحدة من بناتها تتزوج من رفضت غنیة الخطبة أل 

أهل كركوك كانت عنصریة متزمتة ملتزمة بالمذهب والطائفیة لكن بنتها 
أصرت أن تتزوج من مالك المزرعة رغم أنه أقل من تحصیلها الدراسي 

موصل وهو في الثاني متوسط هي طالبة جامعیة في كلیة العلوم جامعة ال
صرار إلكنه رجل شهم وقف معهم في شدتهم ونكبتهم ومأساتهم ومع 

م على الموافقة وفق شروط تعجیزیة لكنه وافق على ضطرت األاالبنت 
ثاث وعمل لها زفة وعرس وأثثه بأفخر األ  اشترى لها بیتاكل الشروط و 

صبحت مهندسة لكن بعد مرور سنتین من وفاة والدها والبنت الوسطى أ
دارة ودخلت دورة سریعة إفي شركة الكهرباء والصغرى أكملت معهد 

حزانها وذكریات زوجها عداد المعلمات وتعینت معلمة أما غنیة عاشت ألإل
لكنها عاهدته ونفذت عهدها له زوجت بناتها بالقرب منها عاشت البنت 
 الكبرى بجوار أمها وأنجبت أربعة أطفال والوسطى تزوجت مهندس

بن خالتها افي مجلس المحافظة أما الصغرى تزوجت  ةول في الدولئمس
ختان رغم م واألفي الدیوانیة بعد قصة حب مریرة ومعارضة من الكل األ

تصل زوجها بخالته غنیة وقال اذلك تزوجته وعاشت معه لكنها في یوم 
لها : نهى في المشفى في صالة الوالدة وحدها سارعت بالسفر والذهاب 
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بنتها وعند وصولها منعها الحارس الذي أمام باب المشفى دفعت إلى ا
یسمح لها بالدخول  مله النقود وعلبة السكایر وقنینة العصیر فلم یوافق ل

نتبهت اوما بین المناقشة والتوسل والنفرزة والتجادل خرج رجل یصرخ 
بن أختها وزوج ابنتها لحقت اغنیة وفزعها ذلك الصوت التفتت وجدته 

تلعثمت وتعثرت وتكاد  لت له أین ابنتي مابها هل ولدت أم ..أم ..به وقا
بن أختها الذي صاح بها ماتت اتسقط على وجهها لوال تمسكت بكتف 

  بني نهى !!! اماتت حبیبتي وأم  ماتت .. ..
  تمت ...
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  خلف كل باب مغلق
  حروف قصیدة

  مبعثرة
  .و..

  رسائل عشق
  كتبتها بمداد الروح

  

  عطور....
  

فترى خطوطًا قد رسمت  ل عطور إلى غرفتها تنظر إلى المرآة ..تدخ
بریشة سني العمر على وجنتیها وجبینها وحول فمها وترهل رقبتها. ترى 

نحنى ظهرها أخذت تبتسم وتتحسر وتقول لنفسها ال ال او  طولها قصر..
شتقت لتلك اففي هذه لیست أنت .. ال هل هذه أنا ؟ كم أعطور ال تت
سكتها لتضع عطرها الممیز وجدتها خالیة من العطر تسأل م الزجاجة ..

العطر؟ أم تبخر؟ سأذهب إلى السوق وأجلب العطر من  دالمرآة هل نف
خرجت هي تمسك زجاجة العطر الفارغة بیدها إلى محل  بائع العطور ..

 من فضلك أرید مثل هذا العطر ؟ أمسك بزجاجة العطر .. العطور ..
  عامًا .. فبكت .. ٥٠ر قد توقف صنعه منذ ن هذا العطفأخذ یضحك أل 

  تمت ...
  یا أنت
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  باهللا علیك كیف
  تسألني عن سر العشق

  وأنا خلف باب قلبك
  مسجونة ؟

  

  لطيفة ....
  

مدرسة الجوابر  ول فيدخل الحمار برأسه من زجاج نافذة الصف األ 
 ستاذ موسى..أرتعبت التلمیذات ومنهن لطیفة التي جرت إلى أحضان اف

وسى قصیر القامة غیر مهندم أشعث الشعر لم یمس الماء أستاذ م
سنة منطوي أعزب الیعرف زمالئه في العمل عنه شیئًا  ٢٣وجهه عمره 

مان اهللا .. وهو في معظم أالیتكلم مع أحد قلما قال صباح الخیر أو في 
یخرج من الصف حتى في وقت االستراحة أما لطیفة عمرها  األحیان ال

بشرة شقراء الشعر عیناها خضراویتان سمینة سبع سنوات بیضاء ال
بیض المطرز بالورود والجواریب ترتدي الصدریة السوداء والقمیص األ

سود وتضع على رأسها قبعة زینت بفیونكة أالبیضاء وحذاء بالستك 
وردي وسطها فص فضي لماع وأطلت أظافرها بطالء أحمر كانت أول 

وأخذ یهدئ من خوفها  مرة یضمها رجل غیر أبیها وهو أستاذ موسى
وبعد أن جاء الحارس وطرد الحمار عادت كل التلمیذات إلى مقاعدهن 

 ستمرت بالرعشة واالرتجاف والبكاء والخوف من الحماراال لطیفة التي إ
بیض ستاذ موسى یضمها أكثر إلى صدره ویده تتحسس لحمها األأوأخذ 

دموعها بكفیه شقر ویمسح الطري وطفولتها البریئة وشعرها الطویل األ
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ویقبل جبینها وخدیها اللذان أحمرا من الخوف والرعب وارتفعت حرارتها 
خرى وأجلسها على حجره وهنا حدث له ما أغواه أأخذها وضمها مرة 

ن بین یده وبأحضانه نها جمیلة وفرصته اآلإالشیطان ووشى له بالغوایة 
ساحة المدرسة وفي الیوم التالي وأثناء االستراحة وخروج التلمیذات إلى 

نت أن ظالمكشوفة على القریة لم تخرج لطیفة خوفها منعها من الخروج 
الحمار الزال واقفًا في الخارج فجرت مسرعة إلى أستاذ موسى وحضنته 

و إلى غرفة المعلمین وظل مع لطیفة ألیه ولم یخرج إلى الساحة إفضمها 
أنا وأنت سویًا  تيآطوال فترة االستراحة وهمس في أذنها غداً أمر علیك و 

جلب لكي دواء یعالج أإلى المدرسة حتى ال تخافي من الحمار وسوف 
وال تذهب  تفق معها أن تنتظراالخوف ویطرد هذا الخوف منك قبلها و 

مع التلمیذات هو من سیوصلها إلى بیتها عند االنصراف وهكذا فعل 
ي تعال ستاذ موسى في الصف نادى علیها لطیفة ..نتظرت لطیفة األاو 
جمع الكراسات لتحملیها معي وسنذهب إلى بیتكم جاءت لطیفة وحملت أس

قسم من الكراسات لكن أستاذ موسى أخذ الكراسات منها ووضعها في 
لیه تكاد إرض ومسك ید لطیفة وضمها كیس أسود وتركها على األ 

أضلعها تتكسر صرخت قبلها وضمها مرة أخرى وقال لها التخافي أنا 
بنتي الجمیلة التخافي یالطیفة اتاذك أنا أحبك أنت سألیس الحمار أنا 

فقال لها أستاذ موسى تعالي نلعب قلیال قبل  بتسمت وقبلته هي أیضا ..ا
ستاذ أأن نذهب إلى البیت وافقت فقالت لطیفة ماذا سنلعب یا أستاذ ؟ 

مسكي یدي فاذا مسكتي یدي غلبتیني انا أمسك ثوبك وأنت أموسى : 
ٕ و  قالت لطیفة نعم  تفقنا .ابتك وكل ماأرید تنفذي لي ذا لم تمسك یدي غلا

وهنا  ستاذ موسى نعم نعم لعبة قف قف ..أ یا أستاذ مثل لعبة قف ..
قاسمه الشیطان وخیل له أنها أنثى وسخن نزوته الحیوانیة التي التفرق 
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نتصب ووقف وهو یمسك ثوبها انثى العاهرة فبین الطفلة البریئة واأل 
للعبة یالطیفة هیا ضربت یده فاصطدمت بشئ قوي وقال لها لقد بدأت ا

ستاذ موسى ماهذا ؟ قال لها هذه لعبة قف فقف أكالفوالذ واقفًا فسألت 
فوقف هكذاهي اللعبة یالطیفة هیا نكمل اللعبة هل تكملي أم نذهب ؟ ال 

ستاذ أرید أن العب قلیًال تمسكه بیدها الناعمة وتقول ماهذا یاأستاذ أال 
مصاصة أستاذ موسى .. التخبري أحدًا عنها هذا لك  ؟ یقول لها هذا

تفقنا یا أستاذ ویأخذها أستاذ افقط وهذا سر بیني وبینك فقط اتفقنا 
موسى ویجلسها في حضنه ویقول لها سوف أقطر لك قلیال من المقویات 

هیا أمسكي قویًا وأغمضي عینیك  حتى التخافي من الحمار مرة أخرى .
الدواء نفذت ماطلب منها أستاذ موسى وهو شربي هذا افتحي فمك و او 

ن أنتهى قال لها أخالقیة تجاه الطفلة لطیفة وبعد أیستمتع بنزوته الال
نت غلبتیني وأخرج لها من حقیبته السوداء باكیت أفتحي عینیك الیوم ا

بسكوت ومصاصة بطعم اللیمون والفراولة وقال لها مصي المصاصة أوًال 
لطیفة لستاذ موسى قال أ حببته .أریب ما قالت أستاذ طعم الدواء غ .

ال ترغبین بالشفاء من الخوف أهذا أول مرة تذوقینه غذا تتعودي علیه 
هي هكذا  ؟نعم أستاذ لكن لماذا أغمضت عیني وتكونین قویة وذكیة .؟

الوصفة تقول هیا لنذهب إلى البیت وغدا أمر علیك ونأتي وتذكري 
على هذا الحال وذات یوم وكالعادة  مرت أالیام التخبري أحدًا بسرنا ..

عند االنصراف یتأخر وتتأخر معه لطیفة لكن الحارس یتجول في المدرسة 
ویغلق أبواب الصفوف ویطفئ المصابیح والمراوح فیرى أستاذ موسى قد 
وقف یرتدي بنطلونه وهو یستعد لمناداة لطیفة بعد أن یشغل جهاز 

وتجري تضمه وتجلس نها تخاف التسجیل لیسمعها صوت الحمار أل 
ستاذ موسى أأجاب  من هناك .. فصاح الحارس من هناك .. بحضنه ..
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جمع الكراسات وسأخرج أنصرف ؟ ساماذا تفعل الكل  أنا یاعم عمران ..
فسألته لطیفة أستاذ لم نلعب الیوم  . رفع البنطلون وخرج ومعه لطیفة.
التخبري أحدًا  عطیك الدواء التنسيأولم تعطني الدواء ؟ قال لها غدًا س

رتفعت درجة حرارتها اوعند عودتها إلى البیت أغمي علیها و  بسرنا ..
أخذها  وأخذت تأن وتهذي قف قف الدواء مصاصة أستاذ موسى ..

والدها وأمها إلى المركز الصحي القریب منهم وهنا تم فحصها من قبل 
ٕ الطبیب المختص و  .  سأل الطبیب والدها جراء التحالیل والفحوصات ..ا

نها الترغب بتناول أي طعام إب ماذا تتناول لطیفة من طعام ؟ قال له األ
من  نها تأخذ مقویات في المدرسة ؟ مقویات في المدرسة ؟؟إفقط تقول 
دارة أو اللجنة الطبیة في المدرسة ا لها ؟ ال أعلم ممكن اإلهالذي یعطی

لم لطیفة یسأل الطبیب لطیفة من الذي یعطیكم هذه المقویات ؟ التتك ..

یسألها مرة أخرى ؟ من الذي یعطیك هذا الدواء المهم ؟ لطیفة تصمت  ..
من األستاذ موسى ؟  ستاذ موسى ..ثم تجیب هذا سر بیني وبین األ

ماهو الدواء  ب أستاذ اللغة العربیة والریاضیات في المدرسة ..ب األییج
تقول  هل هو مثل هذا ویضع زجاجة الدواء أمامها .. الذي تشربینه ؟

تثیر الدهشة  ستاذ موسى ..أبل هو مصاصة  ةلطیفة ال لیس في زجاج
ستاذ موسى أوالرعب والخوف لدى الطبیب والوالدین ویرددون مصاصة 

  ؟؟
یخبرهم الطبیب أن نتائج التحالیل تدل على أن مكروبات ودیدان متواجدة 

تتذكر  بنتهم لطیفة نتیجة تناولها طعام أو دواء ملوث..افي معدة وأمعاء 
شترتها البنتها ووضعتها في ام أن في حقیبتها مصاصة وشوكوالته األ

نها قف إم المصاصة وقالت أمثل هذه؟؟ قالت الال حقیبتها .أخرجت األ
  نه عندك أفتح سحاب البنطلون وأخرجه ...إقف قف ماذا؟  قف ..
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  وقع الفأس في الرأس .
  وأهل القریة  عرف الجمیع ماذا یفعل أستاذ موسى ..عرفت القبیلة

بیت المعلمین وقفوا ونادوا بصوت واحد  مخرجوا في المساء جمیعا وأما
  وبغضب 
ٕ یاموسى و  أخرج .. أخرج ..   ال حرقنا البیت وهدمناه علیكم جمیعًا ا

نتزعوها من على جسده استاذ موسى یرتدي الدشداشة القذرة فأخرج 
ونه حادة فقطعه وتعرى تماماً تقدم الحج عمران الحارس وبیده سكین مسن

لقاء الحجارة والبصاق علیه وتركوا إونزف وظل ینزف بعنف ومات وسط 
  جثته بالعراء لتأكلها الكالب ....

  تمت ...
  

    



  ٨٦   
 
 

  أنا وبغداد كنا
  صدیقین
  حلمین
  وردتین

  بغداد.. سقطت مرةً 
  وأنا وحلمي
  مرتین ...

  

  ...خريية 
وجاع بعد ثرة األ تستمر طواحین الحرب وتوابیت لفت برایات االستشهاد وك

ٕ ندلعت الحرب بین العراق و اأن   ستمرت الحرب وقذائف العدو ایران و ا
بریاء والنساء العامالت طفال األالمتساقطة تتشظى و تتناثر أجساد األ

والرجال في سوح القتال وفي خطوط الدفاع من مدارس الجیش الشعبي 
لریاضة عمال الفنیة وزوجها باسل مدرس اوخیریة مدرسة الرسم واأل
خیریة قصیرة القامة صوتها فیه بحة لكنها  ولهم بنت في االعدادیة .

جمیلة الروح والفكاهة صاحبة النكتة والضحكة كانت هي صانعة المرح 
والفرح والضحك في المدرسة فعندما تغیب أو تأخذ إجازة الدوام الیطاق 

 جتماع مجلساكنا في  ١٩٨٤حد من سنة في یوم األ بدون تواجدها ..
رفع سماعة الهاتف  باء والمدرسین رن هاتف المدرسة بغرفة المدیر ..اآل

رتجفت سماعة الهاتف استاذ یحیى ( مدیر المدرسة ) و أصفر وجه األ
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ستاذ المدیر ( یحیى ) وهو یقول نخفض صوته الكل التفت إلى األاو 
ٕ نا هللا و إال باهللا إالحول وال قوة   نا الیه راجعون وخرج من الغرفة خرجناا

خلفه وجدنا سیارة أمام باب المدرسة علیها نعش مغطى بالعلم العراقي 
خیریة ضحكت وهي كالعادة صاحبة النكتة والفكاهة (هذا الذي حصلناه 

ال إمن الحرب هذا یامسكین الیعرفون له عنوان ) ال أحد یعلم من هو 
ستاذ مدیر قترب الضابط من األاالمدیر وسائق السیارة والضابط المبلغ 

بتسمت قالت أنا ماذا المدرسة وسأل عن الست خیریة .. نظرت له و ا
ستالم الشهید باسل .. مضت امض على اقال لها تفضلي  ترید مني ؟؟

ستلمت باسل والظرف بیدها وهي تزغرد ومرة تبكي وبعدها اخیریة و 
ستلمت كبش الفداء وهذا الثمن نثرت مافي اتضحك وتقول أنا مضیت و 

سمه وهویته وخاتم الزواج وصورة محروقة ال ا الظرف قرص كتب علیه
وراق النقدیة معالم لها وفردة جواریب وعلبة سكایر ووالعة .. وتناثرت األ 

  على الواقفین وخیریة ترمي نفسها على نعش باسل ....
  تمت ...
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  كلما
  هزني الشوق إلیك

  مسكت قلمي
  فیخونني

  نبضي ....
  

            

  ...كوثر 
   

ترسم لوحة زوجها.. عبد القادر نحات معروف حصل  تتمنى كوثر أن
على منحة للكویت للتدریس هناك ..عاشت كوثر مع أوالدها وأمنیتها 

صباغ وتجلس ساعات تجلس كل یوم لترسم تلك اللوحة فتأخذ الفرشاة واأل
ریكة لم تعرف كم مضى من الوقت .. وماذا ترسم ؟ تعبت فنامت على األ 

مساحة  نظرت إلى اللوحة فوجدتها فارغة .. بجانب اللوحة وفي الصباح
  بیضاء !!!

  تمت ...
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  تمردت
  تضنتفا

  فتحت حقیبتي
  وجدت رسالة عشق

  وشوق مختومة بنبض
  قلبي

  وهمس قلقي
  وخوفي

  كتبتها لك
  لیطمئن قلبك

  وقلبي ...
  

  شذى الورد 
شابة جمیلة . قصیرة. .. شذى الورد یتكلم القاصي الداني بجمالها ..

بتسامة مرسومة على شفتیها . مرحة كل من یتكلم معها ویراها أنیقة. اال
یتمنى أن یقترن بها و تكون زوجة له . وكلما تواجدت بمكان حل الفرح 

تخرجت من كلیة الطب قسم  والخیر . كانت شذى الورد وحیدة أبویها ..
 ختصاصها كانت تحب السفر مع والدها ..االعیون لكنها لم تمارس 

أصیبت بالزهایمر فظلت شذى الورد مالزمة لوالدتها ولم مرضت والدتها و 
لكن والدها مستمر في برنامج السفر والترحال من  ن تسافر ..أتستطع 



  ٩٠   
 
 

شتهى لكن شذى ابلد إلى بلد وأثناء عودته یجلب لها الهدایا مما حب و 
وبعد  الورد ضاق بها ذرعاً فطلبت من والدها أن یفتح لها عیادة خاصة .

صرار شذى الورد .. ذهبت شذى إب أمام قیم وافق األنقاش وجدال ع
الورد مع والدها إلى مكاتب العمل للتعاقد مع شغالة فلیبنیة وفعال تم 

$ ) وباشرت  ٦٠٠توقیع عقد العمل في اربیل وبالعملة الصعبة ( مایعادل 
مینة أالشغالة في عملها واالهتمام بوالدة شذى الورد .كانت مخلصة و 

ٕ و  وذهبت شذى  الكلمة بالتعامل مع والدة شذى الورد .. نسانیة بمعنىا
الورد إلى مزاولة مهنتها الطبیة في عیادتها الخاصة بعد أن جهزها والدها 

ن الكشف أعالن إول كتبت وفي الیوم األ  جهزة والمعدات ..بأحدث األ
تقدم للحجز الكثیر الكثیر من ذوي االحتیاجات  مجانا لمدة أسبوع ..

رد ونظمت جداول بالكشف للحاالت المحتاجة للعالج فجلست شذى الو 
ستشارة والدها المخضرم في التنسیق اوب أي للحاالت المستعجلة ..

وتستمر  والتجارة والحسابات ورصد لها مبالغ لعالج هذه الحاالت ..
سبوع بل مددت أسبوعین وثالثة أشذى الورد بالعمل في العیادة لمدة 

رین وفي یوم من األیام تقدم شاب یعاني أسابیع واستمرت شهرًا بل شه
من ورم على العصب البصري وقد تعرض للعمى المفاجئ لمدة ثالث 

الكشف ومن ضمن القائمة التي سجل إلى یملك أجور العالج  شهور ال
رتجفت اسمه للكشف وعندما جاء دوره للكشف دخل على شذى الورد ا

بدأت تسأل  لم علیها ..وس هالتعلم لماذا ؟ جلس على الكرسي وقدم أوراق
  شذى الورد 

  ماذا تعاني ؟ ومن ماذا تشكو ؟  مابك یاأستاذ ؟
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مكتوب وهي مذعورة وخائفة هو  أخرج لها الفحوصات والتقاریر قرأت ما
بوین ال وأیضا متعجبة أنه شاب وسیم مؤدب وقد عرفت منه أنه یتیم األ

ها علیه فقررت أحد یرعاه فقط رحمة اهللا وأخذ یقول لها كالم یحنن قلب
ٕ مساعدته حتى و  ن لم تستطع عالجه هي سوف تساعده وتبعثه إلى ا
ستأذنت منه لتبدأ بالفحص وضعت الضوء على عینیه ا الخارج للعالج ..

تقدمت بالجهاز نحو عینیه وجدت صدق مایقول كتبت له  لم یستجب ..
سبوع من اآلن .. ترك أقطره العین والعالج وطلبت منه زیارتها بعد 

خرى حسب دخلت الحاالت األ لكرسي وسلم وشكرها وغادر العیادة ..ا
الدور لكنها ظلت مشغولة بهذا المریض تفكر به كیف یعیش ومن الذي 

طلبت منها شذى الورد عنوان  دخلت السكرتیرة .. یرعاه .. رنت الجرس..
  قالت السكرتیرة  المریض الذي خرج اآلن ..

ه ؟ قالت شذى الورد ال أعلم سوف سمامن هو الذین خرجوا كثیرون ما 
سمه حسان محسن وهذا هاتفه حاولي اها هو  سمه من السجل ..اأقرأ 

  تصلي به وكفى ؟ الماذا ؟ قلت لك  االتصال به ..
اتصلت به وجلبت الهاتف للدكتورة شذى ألو مساء الخیر یاأستاذ حسان 

جزت لك جهز نفسك بعد ثالثة أیام ستسافر إلى بریطانیا للعالج لقد ح
غلقت الهاتف وعاودت الفحص أتمام .. اندهش حسان وصمت ولم ینطق 

بالعیادة وبعد االنتهاء ركبت سیارتها وتوجهت للبیت بعد أن تسوقت 
لوالدتها ماتحب من حلوى وفاكهه وباقة الزهور المعتادة علیها وزجاجة 
 العطر ضربت هورن سیارتها فتح لها الباب ودخلت بسیارتها كراج البیت

غراض من السیارة ونزلت ن تأخذ األأفتحت باب السیارة وأمرت الشغالة 
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هي باقة الورد وزجاجة العطر ودخلت إلى البیت فوجدت عندهم ضیوف 
لقد أخبرتها الشغالة أخذت الورد وزجاجة العطر ودخلت على والدتها 
قبلتها ووضعت الورود بین یدیها وزجاجة العطر بالقرب منها وذهبت 

مرت الشغالة أن أالضیوف بعد أن غیرت مكیاجها ومالبسها و  تسلم على
تكرم الضیوف وتقدم لهم مایطلبون سلمت على الضیوف ذلك الشاب 
الوسیم الطویل ملتحي یلبس البدلة الكحلي والقمیص القمحي والرباط 

  نهم طلبوا یدها إنیق مع والدیه همست الشغالة لها األ 
نهم عائلة إبوك أق الهندام ..ولقد قال لهذا الشاب الجمیل الوسیم .. أنی 

 نه هو ..إدخلت شذى الورد نظرت له  خالق طیبة ..أذات سمعة و 
ختفى ولم أره بعدها ماالذي ذكره امحمود كان معي بالجامعة لكنه سافر و 

لماذا جاء اآلن بعد أن تركني أعاني  الحب أم الشعور بالذنب .. بي ..
رفض وبشدة حتى أسوف  رر له ..من حبه وغیابه المفاجئ الذي المب

ٕ و  رفض .. أما محمود كان یحبها حد الجنون وظل بحبها أن وافق أبي سا
خیه إلى أمجنون لكنه لظروف غامضة ترك الجامعة وسافر مع والده و 

لمانیا بعد أن قصف بیتهم وماتت أمه وأخته بالقصف الجوي وتعرض أ
. محمود لم یتوقف صابه بعدة جروح من أثر الشظایا المتناثرة هو لإل

ب یتكلم نت أنه خدعها وتركها وبینما األظشذى الورد  یوما عن حبها ..
ویسرد ماجرى وحدث لهم أدركت ما حصل وحدث لمحمود وأصبح 

اآلن مدیر شركات صناعة مواد التجمیل والعطور في باریس  (محمود)
یق وله مقرات ومنافذ للبیع والتجارة في بغداد والموصل والبصرة عن طر 

تقدم  عمالء ومندوبین مبیعات ووكاالت منتشرة في كافة دول العالم ..
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ب لطلب یدها من والدها بعد أن بین كل االلتباسات والمسببات للغیاب األ
نني أخفیت إوتزوجت منه وفي لیلة الزفاف قال لها  وافقت على الزواج ..

مر ؟ قال: علیك أمرًا خوفا من أن ترفضي الزواج مني .. وما هو هذا األ
نني تعرضت لحادث أثناء القصف الجوي ملك الذكورة أل أ كتشفت أنني الا

لبیتنا من قبل العدو االمریكي فواحدة من الشظایا أصابت تلك المنطقة 
حتضنها وبكى فبكت معه حتى غلب علیهما النوم . وحین ا. أمسك بها 

یبتي ت وجدت ثالث من الماس على سریرها ورسالة كتب فیها حبظستیقا
فعًال أنك مخلصة لي وكنت حقاً الزوجة  شذى الورد كنت أختبرك . وأثبتِ 

  نتظریني على الغداء .... االصالحة التي تمنیتها ... فأنا سلیم 
  تمت ...
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  قال لي
  یكرهك الكثیر

  قلت
  یكرهني

  واألشباه الخدم ..
  وهم
  كثر

  وأكثرهم للوطن
  كارهون ...

  

  .هدية..
  

 ي یقول لها ( صبر ) كلما المس راحة یدها ..ینادیها .. حبیبتي تأت
نه سوف یهادیها إالتهب نارًا مستعرة وقال ( صبر ) وفي یوم قال لها 

بهدیة قیمة .. ذهب وظلت هدیة باالنتظار مع هاجس التفكیر والتخیل 
كیف ستكون هدیته وما سیهدیني یاترى ؟ هل ماكنت أتمنى ؟ ذلك العقد 

ود سأعرف ! وبعد أن عاد أحضر لها ( صبر الذي طلبته منه ؟ عندما یع
  بنته التي ماتت أمها فعرفت أنه قد تزوج من غیرها ...ا) 

  تمت ...
  قلت له
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  ال أتذكر
  أن الوطن

  ةأعطاني مر 
  وردة

  أو
  مندیل ورق

  أو مظلة للمطر
  فكیف

  یعطیني الفرح ...
  

  .مساح ..
   

ماح من صدقاء تزوجت سحباب واألهل واألوسط حفل عائلي بهیج مع األ
عاشت الحب والسعادة مع زوجها وعمها الذي یسكن معهما  بن عمها .ا

بنته . وفي یوم من بعد شهر من الزواج ابعد أن توفت زوجته وتزوجت 
ذهب زوجها إلى عمله . كان یعمل حالقًا . وهي مصورة لكن بسبب 

ت في البیت وفي الیوم یتاحة فرص العمل لم تجد عمًال فبقإالبطالة وعدم 
لثاني كانت منهكة من تنظیف البیت لحلول شهر رمضان المبارك ا

واالستعداد لهذا الشهر الكریم فلم تستفق خرج زوجها للعمل وهي 
قتحم علیها غرفة نومها استغل العم الموقف و امستغرقة بالنوم العمیق 
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یذاء وهي تصرخ وتتوسل وتقول له عتدى علیها بعد أن ضربها حد اإلاو 
بنك لكنه فعل فعلته الشنعاء هربت والدماء تسیل اوجة أنا بنت أخوك وز 

من وجهها وجسدها وثیابها الممزقة إلى بیت أهلها ولم تتكلم التستطیع 
التحدث ألنها أصیبت بصدمة عصبیة أفقدتها النطق بمرض داء السكري 

البعد إیسر فلم تستطع الكالم وشلل في یدها الیمنى واعوجاج في فكها األ
بنه اما جلس والدها یتكلم عن أخیه ویطلب من زوجته و عند سنة كاملة

فوقفت صارخًة قائلًة ألبیها :  أن یساعدوا أخاه فتذكرت مافعل بها ..
نه مجرم فعل بي كذا وكذا ومنذ ذلك الوقت حرام حرام تقول هذا أخي أل 

ت هكذا حتى شاب شعر یوبق لم تعد إلى زوجها ولم تثق بأي رجل ..
وكلتاهما یتولى رعایتهما  تها المصابة بالزهایمررأسها ... وجالست جد

  بن أختها ..ا وتتابع بنظراتها التلفاز وقفزات سامر ب ..األ
  تمت ...
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  قال لي
  هل لك أن

  تكفكفي دمعك
  قلت له

  هل لك أن توقف
  بحر الحزن الذي

  یلقي بأمواجه علي
  وأنا

  محاصرة على شاطئ
  األمل ....

  

  بتسام ...ا
بالوقت المتفق علیه في هیئة  عد مهم تود أن تصلبتسام مرتبطة بمو ا

قصر الثقافة وبینما هي واقفة على جانب الشارع على الرصیف. تقف 
 ٦٠ -٥٠كس ) السائق رجل كبیر یبلغ من العمر مابین الها سیارة ( ت

مرتب یرتدي بنطلون رمادي وقمیص أبیض وبلوفر رمادي وشعره أبیض 
یجلس بجانبه رجل أنیق أصلع یرتدي لیه السواد . إیتسلل  مكالثلج ل

سود . كان یدلو بموسعته الثقافیة أبنطلون بني وجاكیت بیجي وبلوفر 
التأریخیة على مسامع السائق . وكان السائق یصغي له ویردد كلمات 

بتسام كانت تشاركهم ا(أه..أه..أي.. أیییییي) دون أن یشارك الحدیث أما 
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رع القاهرة ومحالتها ومعارضها الحدیث سمعًا وأنظارها منبهرة بشوا
سترسال الحوار اوناسها وشوارعها المكتظة بالمارة والرجل مستمر ب

جتماعیة وهنا اقتصادیة وسیاسیة و اوالحدیث عن موضوعات مختلفة 
بنه یقول له أبي لماذا لم تشتر انطق السائق وشارك الرجل بالحوار أن 

فرة ضحك الرجل وقال شقتین عندما كانت لدیك نقود وكانت رخیصة ومتو 
ب الشجرة ستقرار زواجه الكل یفكر بمصلحته ونفسه واألالیضمن نجاح و 

والد یدلون دلوهم ویشربون دون عناء المعطاء وبئر یضخ الماء واأل 
بتسام ذلك انتباه اوبینما هم على هذا الحال من االنسجام بالحوار یشد 

كبیرًا یحمل فیه یحمل كیسًا  الشاب الذي یقفز على رجله الیمنى وهو
صحاب السیارات المارة والتي تقف في مناطق ألعها یمنادیل الورق لیب

قترب من السیارة وطلب اشارات الضوئیة وتقاطع الطرق العبور واإل
سمي ( سامر ) تعرضت اسمه قال لها ابتسام عن االمساعدة سألته 

حیث سالك النحاس أضغطها بأنفجر علي لغم وأنا أجمع الحدید و الحادث 
شیاء تكون أصغر حجمًا وأسهل بالحمل وأبیعها على أصحاب الخردة واأل

ستطیع مساعدة والدتي في مصاریف البیت وأخواني بعد وفاة القدیمة أل
والدي ففقدت یدي ورجلي الیسرى وها أنا كما تریني سیدتي .. فتحت 

وسامر یقفز هنا وهناك ویمسك تلك السیارة  شارة وتحركت السیارة ..إلا
البیضاء زجاج أبوابها مضلل وسامر یدعو ویبتهل للرجل من أجل 

رض نطلق بسرعة مذهلة وسقط سامر على األ اسف مساعدته لكن لأل
كس ووضع یده في جیبه انزل سائق الت نتثرت منادیله في الشارع .او 

مسك به وجمع منادیله أوأخرج كل مافیه من نقود وأعطاها إلى سامر و 
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ماء وجهك على من الیعرف الرحمة وال تخسر  وقال له یابني ال ترم
كرامتك بع منادیلك وثق أن اهللا سیرزقك وكان مفترق السمع والنظرات 

بتسام بأوراقها اوانقطع الحوار بوقوف السیارة عند صیدلیة فائق ونزول 
ستخلصتها.. طفل رجل ألسرة ورجل ال یشعر اوجملة المعاني التي 

ده ومعاق یعیل أسرة .. هل یستطیع خر یعتمد على والآولیة و ئبالمس
 بتسام في الحیاة..اسامر االستمرار في الحیاة ؟ لقد تغیرت وجهة نظر 

  فالرجولة لها معنى أخر ..
  تمت ...
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  قلت
  ذا ساعدني كيإ

  أحبك
  وأطلق عنان قلبي

  لكي
  ال أفر منك في فضاء

  أرحب ...
  

  ا....ــهــم
حائرة ماذا تفعل الراتب وبینما هي  تجلس مها في غرفة المعلمات ..

الشهري قلیل وحصار جائر تمكن من العظم وأربعة أوالد جمیعهم في 
المدارس یحتاجون إلى أجور نقل لكي یذهبوا إلى مدارسهم وأكل ومالبس 

 وهي تعیش بعیدة عن أهلها غریبة ال أحد یساعدها .. .وووو..الخ
ركوها وفرضوا أهلها قاطعوها ألنها لم توافق على مطالبهم وشروطهم ت

عتمدت على نفسها اعلیها مقاطعة ( مقاطعة قریش ) قاومت وجاهدت و 
ستأجرت الحانوت او  أخذت تعمل بعد الدوام عند محامیة ( هالة البیاتي)

المدرسي و( فتحت دكان صغیر ) بالبیت لبیع عباد الشمس والحلویات 
تنق خالكنها في ذلك الیوم ( یوم عرفات) ضاقت الدمعة في عینیها و 

شهیق الحیاة في صدرها . أخذت ورقة وقلم وبدأت تكتب بدایة من والدها 
ثم والدتها ثم أخوانها وأخواتها واحدًا واحدًا وماذا قدمت لهم بالتفصیل 
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من أشیاء مادیة ومعنویة كتبت حروف رسالتها بدموعها المتساقطة على 
درسات حدى المإبلغته أالورق وقف مدیر المدرسة على رأسها بعد أن 

نفجرت وتكلمت شاركوا ان أنها تكتب رسالة غرامیة لكنهم عندما ع
حروفها بالبكاء والمواساة وهم یصوغون مختلف العبارات لیعتذروا من 

ن توصل رسالتها عبر البرید بعد أهن احدإموقفهم السخیف.. طلبت من 
ت أن وضعت العنوان الخاص بأختها طالبة في كلیة اداب البصرة .. قر أ

رز ها رسالتها دخلت البیت وجدت أهلها یتناولون الغداء (السمك واأل أخت
والسلطات والتمر والطرشي ) وقفت ونادت على والدها .. بابا أنت تأكل 

أنت رجل ذو  ؟ي الرجال أنتأ ولك بنت قتلها الجوع والعوز والغربة ..
هل  لیست بقلبك رحمة وال ریبة مما فعلتم بها .. ةذبذبات غریبة شاذ

قرأ اخذ لقد وصلني خطاب ابنتك .. .. ؟نتماء لكاقصاء من إو نفي أم ه
أرید أن ألفت أنظاركم جمیعًا أنها في یوم ما وقفت معكم  ماكتبت لك ..

ربما كنتم مصابین بقصر النظر وداء العظمة  جمیعاً فال تتنكروا وتنكروا ..
بلغت أهم للاهي ستنقش ماعملتم بها وتحفره بذاكرتها .. اللهم أشهد  ..

ستیقضت مها من نومها على تكبیرة صالة العید والقلم والورقة ا.... 
  رض تلوثت بدهان البیض الذي عملت منه كعك العید (الكلیجة).على األ 

  تمت ...
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  أسبح
  اف مكسوردبمج

  في قارب مثقوب
  نحو شاطئ األمل

  في بلد
  یغتال األطفال

  وتداس جثث األمهات على
  األرصفة ...

  

  ورة...ــــــــث
   

ستشهد والدها اب بعد أن مة األیعاشت ثورة وهي جنین في بطن أمها یت
خر وعندما آفي حرب القادسیة الثانیة بقاطع الفاو تزوجت أمها برجل 

مها . أخذتها جدتها وعاشت عند أأنجبتها رفض أن تبقى البنت بمعیة 
لمدرسة أجدادها بعد أن سماها ( ثورة سلمان ) باسم الجد كبرت ودخلت ا

حتى دخلت معهد المعلمات وحصلت على وظیفة معلمة في القرى 
حدى مدارس الكرمة تعرفت على شاب معها لكنه بمدرسة إریاف في واأل 

تفقا على الزواج استمرت وتعمقت العالقة بینهما اأخرى كان یعمل مدیرًا 
تقدم هالل سبتي إلى خطبتها من أبیها الذي هو ( جدها ) طلب منه 

ى یسأل عنه وعن أهله وهذا هو المتعارف علیه . بعد التحري فترة حت
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ستاذ هالل سبتي عرف الجد أنه متزوج من بنت عمه وله خمسة عن األ
ستمرت بالعالقة وتحدثت مع خالتها اأطفال . رفض الجد لكن ثورة 

ٕ نها تحبه وال تستطیع العیش بدونه و أوكشفت سرها لها  ذا لم یوافق ا
رب معه . خالتها أخبرت جدها بذلك . خاف جدها سوف تنتحر أو ته

قترح علیها اقارب فالجد أن تتهور ثورة وتوطئ سمعتهم بین القبیلة واأل
أنه مبدئیًا موافق بشرط أن تذهب وترى عیشتهم . هل تستطیع العیش 

وافقت ثورة وذهبت مع أستاذ هالل إلى بیتهم . وجدت زوجته  ؟معهم
القدرة معتمدین على جدتهم في الفالحة وأطفاله یكادون یعیشون ب

ستاذ والخبز والبیض والخضروات أما األ مساعدتهم في الحلیب والخاثر
هالل ال عالقة له بهم مهتم بنفسه ومالبسه وعالقاته یخرج من الصباح 

للبیت فلم یعلم ماذا یحدث  الباكر ویعود بعد منتصف اللیل وأحیانا الیعود
في بیته أما ثورة عاشت مدة أسبوع عندهم وكان یأخذها من الصباح 
ویعود معها في المساء یزور أقاربه ویعرفهم علیها ویجلس معها في 
أحد المطاعم الراقیة غرها كل هذا الحب فبلغت جدها بموافقتها وأنها 

مرة أخرى شاكیة  ستتزوج منه وافق الجد وشرط علیها أن التعود لهم
تزوجت ثورة من هالل وفي لیلة  منه وعلیها أن تتحمل نتیجة أختیارها ..

الزواج قامت زوجته الكبیرة بتحضیر (حمار) ودخلته على غرفة العروس 
وتركتها تنام وحدها في لیلة زفافها ونشرت خبر في القریة أن العروس 

ا هالل لم یدافع شاعة بالمنطقة أموجدها هالل لیست بكرًا وشاعت اإل
عنها حتى لو بحرف واحد وفي یوم طلب منها أن تغیر مالبسها لكي 

طلبت ثورة من الزوجة  یزوروا صدیقهم الذي تعرض لحادث سیارة ..
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طباخ تحمي علیه ماء لتستحم ( جولة ) دخلت الزوجة الكبیرة وجلبت 
لها الطباخ مملوء بالنفط ووضعته بالحمام وعند دخول ثورة اشتعلت 
النار بثیابها وخرجت تقفز وتصرخ ال أحد یخرج لینقذها كانت تنظر لها 

حترقت وخالط جسدها امن الشباك سمع هالل صوت ثورة ركض وجدها 
قطع من ثیابها التي التصقت وكونت جلد لها لفها في بطانیة عسكریة 
ونقلها إلى المشفى وحین وصولهم والكشف علیها وجدوها حامل في 

فادتها إقد فارقت الحیاة مع طفلها .. بعد أن أدلت بالشهر السادس و 
  ستاذ هالل ...للضابط ماتت ثورة وسجن األ

  تمت ...
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  حتمالاثمة 
  أقابل حرفك

  فیخبرني عن
  سر الحرف

  و الضوء
  في

  سطورك الخفیة ..
  

  ...خدجية 
   

نفض من ا) سنة تعیش وحدها بعد أن  ٧٠عجوز بلغت من العمر ( 
س تنظر في الصور . تطیل النظر عندما تصل إلى حولها الجمیع .. تجل

ثم تنتفض فجأة وهي  صورة زوجها التي علقتها على جدار الغرفة ..
هداها لها وجدت نفسها أمضت وقتًا طویًال أتنظر إلى تلك الساعة التي 

وهي جالسة أمام الصورة . تستعید كل صغیرة وكبیرة تصرفها زوجها 
بنها كالعادة یتفقدها .. االصباح جاء  معها وكل جملة قالها لها . في

فتح باب الشقة . لم یجدها ؟ فتش عنها كثیرًا في كل مكان في الشقة 
ین یمكن أن یجدها ؟ ذهب إلى أفكر  وسأل الجیران عنها لم یجدها ..

فتح هو باب البیت  طرق الباب ال أحد یفتح الباب .. بیتهم القدیم ..
  وجدها ساجدة تصلي ...

  تمت ...
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  أرحلس
  یقول لي

  رحلي .. للفرحا
  فهذا وطن األحزان ..

  

  عذراء ..
ة ..جمیلة مثقفة واعیة لكنها كانت أعذراء صحفیة تكتب عن حقوق المر 
والتفكیر مع  بین الخطأ والمخطئ .. تعیش بصراع مع أفكارها والواقع ..

أنها تبغض المعصیة لكنها تدعو للعاصي بالتوبة والرحمة . بینما الكل 
لكنها  متكبرة .. معقدة .. نها مریضة..إینتقدها ویتهمونها ویقولون كان 
فكارها أنسانة أوًال وصریحة وكانت صریعة الوحدة و إهكذا . فهي  تلیس

ثبات ذاتها ولتغیر مجرى الحقائق للواقع االجتماعي وتسعى دومًا إل 
ة سلعة تباع وتشترى أي عرض وطلب . أو أالمتخلف الذي یعتبر المر 

طعة أو لوحة جمیلة ثابتة من مكمالت جمالیة المنزل الیحق لها أنها ق
ي شي حتى أبسطه عندهم معصیة وعیب وخطأ فقضت أو  فعل شي ..

خواتها وأخوانها . أهلها . أسعاد الغیر (عمرها كله هدر هكذا فقط إل
مهما كانت تلك  كانت تهرب من أي عالقة .. زمیالتها في العمل ..
نهم غرسوا فیها الخوف والعیب كانة ذلك الرجل أل العالقة ومهما كانت م

نها لیست بریئة وأنها معصیة وهي وأن العالقة بین الذكر واالنثى حرام أل 
من الكبائر مع كل هذا الصراع والخوف واالبتعاد كانت متأكدة أن في یوم 
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ٕ ما سترتبط روحیًا بشخص حتى و  ن لم تره أو لن تلتقي به بعد ... وبعد ا
  سبوعًا أیومین ..  عامًا غابت عن العمل یوما .. مرور أربعین

  رحلت !!!  سألوا عنها ..قالوا ...
  تمت ...
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  علمیني ..
  سر الحرف

  فقلت
  ن الحرفإ
  ذا أطاعك ...أضاعكإ

  إقبـال
   

تتعانق أنفاسه مع أنفاسي  یصافحني الموت..وقفت إقبال أمام المرآة... 
 رخاته بأذني أصابني االنهیار.نظرت لذلك الباب والمرآة أمامي أتوضأ وص

 قول: أمي أمي هذه صرخات ولدي..أشیاء وأنظر من حولي و تلمس األأ
یتصبب العرق من جبیني  یتحدث معي .. قدامه یداه تشابك یداي ..أ

ترتفع حرارتي یتبخر ماء الكمادات یتصارع الموت مع روحي وجسدي 
هل  أین ولدي ؟؟رواح وأنا أبحث عن ولدي لكنني لم أجده بین تلك األ 

نت تصارع اللیل لیشرق الصباح ؟ هل أغمضت عینیك أغابت الشمس ؟ و 
نك كعادتك صامد رغم كل شئ . هل نتحضر للیلة إم أ؟ والتفت قدمیك ؟ 

نك كالعادة تخجل وتضع رأسك إم أزفافك ؟ ونهزم تلك األیام الحزینة ؟ 
بعدك أي خذك مني ؟ من قتلك ؟ من الذأصغیرى من  بحجري ؟ قل لي یا

نتظار زفتك وسأعود إلى بیتي المطلي انا وحدي أحلم واقفة في أعني ؟ ف
  الم ..حزان و اآلباأل

ن یعود أمكان كان ولم یعد باإل لقد آن االوان أن أنشر الخبر وكان یاما
  ذان من أحشائي ولهفتي ...ئستامن رحل .. وغاب دون 

  تمت ...
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  خبرني یوماً 
  في المساءات

  شاتحین ترین الفرا
  على كفي
  ال تنزعجي

  فهن
  قلوب النساء

  عشقتهن
  و

  عشقنني
  

  دموع ...
ٕ و  في قریة صغیرة یسكن فیها عشیرتان (العبید) و (الكضى )  لى جانبهم ا

بمحاذاة النهر شیدت دور لمهندسي الكهرباء لكن سكنها موظفو الري 
 والمدرسین والمعلمین الذین یعملون في القریة .. كانت هناك عائلة تسكن
بنفس المنطقة متكونة من دموع وأبیها وأوالدها تعرض بیتهم للسرقة عدة 

ستاذ قترح علیها األامرات وفي فترات زمنیة قصیرة وفي كل مرة تسكت لكن 
نفجرت بالضحك وقالت اعبد الهادي أن تربي كلباً .. سكتت دموع قلیال ثم 

زامات لتانفقه على الكلب یكفي ما علي من هل لدي فیض من المال أل 
ولة عن عائلة وأشارت إلى ( الجاكیت ) الذي ئفأنا متعثرة مادیًا  ومس

لبس أصنعه من الصوف القدیم بعد أنظر إلى هذا الذي اكانت تلبسه .. 
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رتسمت الدهشة ا أن أفتحه وأغیر نقشاته ترید مني أن أربي كلباً یاأستاذ ..
ى دموعها أر لیها بشفقة عندما إستاذ عبد الهادي ونظر فوق مالمح األ

ناولها  متالت عینیها وتلك التجاعید الخفیفة ..االمنهمرة المترقرقة التي 
حراج بعد أن تأسف منها أدخل یده في مندیًال وقال لها بصوت یرتجف باإل

جیبه وأخرج علبة السجائر ووالعته الذهبیة رسم علیها علم العراق وأخذ 
أساعدك فنظرت له یدخن وصمت دقیقتین وقال لها هل تسمحین لي أن 

بنظرة فرح وبتعجب وشعرت في تلك اللحظة أنها تبدو أقوى بل في قمة 
ن أحیانا الضعف قوة خاصة عندما تجد من یساندك ویساعدك السعادة أل 

سحبت نفسا عمیقًا وقالت له هل الزالت الدنیا فیها خیر ؟ فأجاب نعم  ..
كلبًا بولیسیاً  الخیر من اهللا والشر من أنفسنا نحن البشر سوف أهدیك

نت دموع أنه یمزح ظصغیرًا لحسن حظك أن كلبتي ولدت قبل أسبوع .. 
نتهاء الدوام أرسل لها األستاذ عبد الهادي كلباً افي العصر بعد  معها ..

بنه داود ومعه كارتون یحتوي اصغیرأ مرقط من لونین بني فاتح وغامق مع 
. وكالعادة في الیوم أخذته ووضعته في الكراج. على علب طعام للكلب..

التالي تمارس دموع حیاتها العملیة فالبؤس والظلم شئ عادي في حیاتها 
وكأن قدرها تسهر اللیالي لیعیش أوالدها وفي الصباح تذهب دموع لدوامها 

ت أن أصرخ وأقول مابها قلوبكم قاسیة ؟ هل تودون یفي المدرسة . كم تمن
وغضبًا على حالي وأسكت عندما فأزداد ألمًا  ستعطفكم وأستجدیكم ..أأن 

تتصارع أمعائي جوعًا بعد أن مسكت دموع الراتب بیدها رأت نظرة الفرح 
بنها ابعیون أوالدها ونظرة ذلك الكلب بالرجاء والسؤال عن الطعام وقفزات 

بنتها التي سرقت طفولتها وشبابها بسیاط القهر والمشقة االصغیر أمامها و 
بنتها ونسیت ذبول جفونها ع تلك الوردتین الرغم كل هذا الذهول قطفت دمو 
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رض تقربنا منه فترش األ او نظرت لكلبي الصغیر وجدته قد مد ساقیه و 
لنداعبه فلم یداعبنا قلبناه یمینًا ویسارًا وجدناه قد مات كیف ومتى ال نعلم 

یت الطالب یقفون عند في صباح الیوم التالي عندما ذهبت للدوام رأ الإ
ستقبلوني كلهم بصوت واحد ست أبو غفوري سم كلبكم او  .باب المدرسة

ن الكلب أكل دجاجة من إكیف ؟ قال داود ست طلب منا سم وقال  ..
 عادت دموع إلى البیت .. دجاج بیت أبو غفوري .. فیرید قتل الكلب ..

بو غفوري ووضعتهم أربعة التي سممها وأخذت دموع الكلب والدیوك األ 
إلى بیت أبو غفوري طرقت دموع الباب في كیس نایلون كبیر وذهبت 

مها بعد أن سلمت علیها خرجت زوجة أبو غفوري وضعت دموع الكیس أما
تشتم..  ماجریمة هذه الحیوانات؟ هل هي تنطق.. تتكلم .. ..وقالت لها

ذا هو من إتسرق لماذا زوجك وضع السم لها ؟ وكیف دخل البیت ؟ 
  سرقنا!!! 

  اآلن عرفت الذي سرقنا 
  م ؟من سرقك

  زوجك أبو غفوري
  لذلك قتل الكلب ....

  تمت ...
  

  كیف؟؟
  للورد

  أن یصیر قمحاً 
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  والورد حزین
  على

  شهداء بالدي
  

  صفية ... 
 ةضخم طویل القامة شجاع حنون له تسعة أخو  الحاج محمد رجل أشقر

أقربهم وأحبهم أخاه الحاج صالح مرض أخاه فترك تجارته وعائلته 
طباء من دولة بین المستشفیات واأل ه مارض بوأصحابه وأخذ یجوب األ 

بین سوریا ولبنان خالل ثالث سنوات لكن دون جدوى فحین  لدولة ما
شئ یوقفه. وظل الحاج محمد یتألم على فراق أخیه ویضرب  ألجل ال یدنوا

على رأسه ویقول أخي أخي أموالي تجارتي على هذا الحال إلى أن فقد 
ربعة عشر سنة ویزید دون ریر أل الحاج محمد الذاكرة وبقى طریح الس

فقد ملوا من الزیارة والمتابعة كعادة  تهوأوالد أخو  تهأن یسأل عنه أخو 
بنه اصغر خیون أما البشر لكن من تحمل الوضع والمصیبة هو االبن األ

كبر زیدون سافر مع زوجته وأوالده إلى بریطانیا أما زوجة خیون األ 
والدها  هها صفیة كانت تعتبر كانت قصیرة القامة بنت أخیه صالح اسم

بعد أن فقدت والدها الحاج صالح وهي في عمر ثالث سنوات فأخذت 
أما زوجة الحاج  على عاتقها مراعاة عمها الحاج محمد الفاقد للذاكرة ..

محمد كانت تخرج منذ الصباح إلى المساء دون أن تعرف شیئاً عن ماذا 
بنها اموال في محل األكانت مهتمة في جمع  لحاج محمد ..اأكل وشرب 
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خیون وفي یوم من بعد أربعة عشر سنة وكان خیون مسافرًا إلى بغداد 
من أجل التسوق لمحالته التجاریة ساءت حالة الحاج محمد الصحیة 

بنة أخیه علیه لتطعمه الفطور وتغیر له مالبسه اوكالعادة دخلت صفیة 
وباً من الحلیب وتنظفه وجدته الیتنفس ظنت أنه مصاب بالبرد أعدت له ك

الدافئ وطلب منها وألول مرة أن تجلب له حبات فراولة حیث شاهد الطبق 
  :على الطاولة وعندما وضعت له حبة في فمه قائلًة 

لتحضر  تلتفتاهیا عمي كل هذه الفراوله وضعت حبة الفراولة في فمه و 
مندیل الورق وجدت حبة الفراولة قد سقطت على األرض وأغلقت عینه 

 صفر وجهه صرخت صفیة عمي عمي لم یسمعها..االصوت و  نقطعاو 
مات خرج في جنازته أخوته التسعة الذین لم یحضروا  عمي عمي...

  لزیارته منذ عام ...
  تمت ...

  
    



  ١١٤   
 
 

  كیف ؟؟
  للورد

  أن یصیر خیوطاً 
  لینسج ثیاباً 

  لفقراء بالدي
  

  .ساجدة ..
عربي حدى المنظمات لحزب البعث الإساجدة كاتبة طابعة في ذاتیة 

االشتراكي تنظم البرید وترد وتخاطب الفرق ثم الشعب ثم الفروع وهكذا 
مین سر الشعبة من الفرق أسماء الرفیقات للمشاركة في أفي یوم طلب 

دورة العضویة وكلف الرفیقة ساجدة بهذا الموضوع. أخذت المفتاح 
ودخلت للغرفة التي یوجد على جدرانها رفوف من الحدید المثقوب 

ضابیر الخاصة (الملفات عملت على شكل خانات لحفظ األوالخشب 
نتسبت إلى الحزب ومن حب الفضول والتطفل االخاصة) بكل رفیق ورفیقة 

بجدیة وبینما ضابیر مرتبة حسب الحروف األاأل حاولت تفتح أضبارتها..
ضابیر حسب القائمة التي بیدیها لمحت أضبارتها هي تفتش عن األ

حمر نتباهها ذلك الخط األافحت مافیها جلب أخذتها فتحتها ورقت وتص
رتجفت وتیبست شفتیها فقرات العبارات التي تحتها خط أحمر وأصابها ا

حمر وجهها االهلع والجنون مما تقرأ جنت واغرورقت عیناها بالدموع و 
غضبًا قرأت مرة مرتین ثالث جلست على الكرسي ویدها ترتعش مما تقرأ 
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نتزاع امعقول ..غیر معقول .. فقررت وحدثت نفسها بصوت عال . غیر 
األوراق المكتوبة عنها في تقریر سري كله باطل وحقیر وردئ كتبه 
شخص حقیر ضدها ویدعي أنه یحترمها ویمدحها أمام الجمیع ماشاهدت 

  وقرأت لتتحقق مما كتب في أضبارتها 
ثنین من اتفق مع اوراق قد كتبها أحد الرفاق یسمى أبو یعرب كانت األ 

وتم التوقیع على ما كتبوا وقدم  ه ( محمد حسون وأبو خلدون)رفاق
ول ورفع للفرع وهي التعرف شئ وال تعلم بهذا لوال الصدفة التي ئللمس

  لعبت دورها في كشف الحقیقة 
ته دون علم أي أحد لكنها تحركت على كل من كتب أأخذت التقریر وخب

فقررت   ..علیها جاءت وأعطت التقریر إلى زوجها لم یحرك ساكناً 
في  االنتقام لكن خطوة خطوة . بعد مرور أسبوع لكنه مر كأنه سنة ..

یوم كانت ذاهبة للدوام مدیر المدرسة رفیق ( عضو قیادة فرقة ) طلبت 
مان ویقسم أن یكون سرًا ویساعدها منه أن تتكلم معه لكن یعطیها األ

ساعدها وافق وقسم باهللا وشرفه أن ی ألنها بریئة مما نسب الیها ..
ن تكون مطمئنة غلق باب االدارة وجلست هي وهو أفطلب منها الكالم و 

وأخرجت التقریر وأعطته للسید المدیر . قرأ نظر لها بتعجب كیف حصلت 
علیه ؟ قصت علیه الحكایة . قال لها كلنا نعلم بما كتب في هذا التقریر 

العزیز من وشایة حولك  وفي خالل المؤتمر وبأمر أمین سر الفرع عبد 
نظري ماذا االدوري  فهو الذي طلب أن یحفظ ولن یؤخذ به والحمد هللا 

كتب أمین سر الفرع عبد العزیز الدوري وهو رجل له مواقف مشرفة ومن 
عائلة شریفة ماذا كتب عنك في نهایة التقریر ( هذا الكالم حقد ومشاجرة 



  ١١٦   
 
 

صل والناس تقوا اهللا في شرف الناس الترموا المحصنات وبنات االاطفال أ
قسم لها المدیر هذا ماقیل وكتب في المؤتمر عنك ظلت تجهش أو  ) ..

نك إستاذ وقال لها ها األأمطار هدبالبكاء وتشهق وتتساقط دموعها كاأل
لتزامك واهللا واهللا أنت اامرأة وال كل النساء كلنا نحترمك ونشید بأخالقك و 

نك أخي وقسمت إلت له مر ربنا المنتقم هنا قاطعته وقاأختنا ال تفكري باأل
قال لها أنا عند كلمتي قولي ماذا تریدین ؟ سألته عن  لي تساعدني .

سماء الموجودة في التقریر وعن الذین كتبوا ووقعوا على التقریر . األ
وافق على مساعدتها وفي الیوم التالي خابر أحد الذین وقعوا على التقریر 

اشة ( عاملة النظافة ) أرسل الفر  وطلب منه أن یزوره في المدرسة .
حضري إلى مكتبي فورًا  أعطتني الورقة قرأتها اوبیدها ورقة كتب علیها 

ن كان عنده ضیف عتذرت أل ادارة . دخلت علیه سلمت و وذهبت إلى اإل
سمي لكن سأل الضیف . هل تعرف الست رفیقة معنا استاذ لم یذكر . األ

أله مرة أخرى . هل أنت أعرفها أول مرة أراها . س ال ،ستغرب وقال الا؟ 
متأكد ؟ قال نعم أهي ضمن تنظیم الشورجة كیف لي أن أعرفها ؟ هنا 
لم تتمالك ساجدة أعصابها سألته بحرقة وصرخة تكاد تنفطر السماء 
وینكسف القمر وتسقط الشهب غضبًا وحقدًا فقالت له كیف التعرفني 

ي بسبب وتكتب علي ماالیقال وال یلبس علیه ثیاب یاأسقط ماخلق رب
نكم التخافون نماذج أمثالكم سیسقط حزب البعث ویبتعد الناس عنكم أل 

بن أختك الذي لدي عالقة معه كما ذكرت في التقریر ووقعت این أاهللا .
أختي في تركیا والطریق والسفر  .بن أختاعلى ماكتبت ؟ قال لیس لي 

خذت ك تناولت ساجدة العصا التي على مكتب السید المدیر وأاممنوع أنذ



  ١١٧   
 
 

سف یسمى رجل وهو یقسم أنه الیعرف تضرب ذلك الحقیر النذل الذي لأل
بعد أن شاهد وقرأ التقریر تعجب وأقسم أن هذا لیس خطه  الموضوع ،

ولیس توقیعه ...هنا قالت له هل عندك استعداد تقول وتشهد بهذا ؟ 
اعتذر منها  شهد وفي أي مكان تطلبینني أذهب معك ..أقال نعم واهللا 

ثم سألت على االسم الثاني یعمل مدیر  من روعها وغضبها .. أوهد
هل تعرفني  ذهبت له ودخلت علیه بعد أن سلمت قالت له .. الجنسیة .

؟ قال عفوًا سیدتي ال أعرفك .. من حضرتك ؟ حضرتي هذه التي كتبت 
نه الیعلم وال یعرف شئ . بصقت بوجهه إقسم أندهش ونكر و اعلیها . 

غلقت الباب علیه أمن . أمامه . استدعى األ وضربته بالسجل الذي
 يستأجرت تاكساوضربته بالحذاء . فتحت الباب وخرجت مسرعة و 

وذهبت إلى البیت منهكة القوة كئیبة وعند الوصول في باب الشقة سقطت 
ت على هذا الحال مدة شهرین یمغمي علیها من جراء هذه الصدمة وبق

  لبعث ....جتماعات حزب اا.... ولم تحضر بعد ذلك 
  تمت ...
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  مطمئنة
  أنا

  سوف ألتقي بك
  فحلقت

  بغابات حبك
  وعشقت األحالم

  في جزیرة العشاق
  

  بشرى ... 
مام إعاشت بشرى مع األستاذ محمد معلم مثقف من عائلة مرموقة والده 

سم والدته شفیقة لكنه كان یتشاجر امسجد وبنى الجامع الذي سماه ب
یأخذ المواد الغذائیة ویبیعها بالسوق سباب . و معها یومیًا ألوهى األ

ربعة ماذا تعد لهم الشئ في البیت السوداء وبشرى تحتاس مع أطفالها األ 
سواء الدقیق والزیت والسكر الذي كان یصرف بالبطاقة التموینیة التي 
شملت كل أبناء الشعب وكانت بصراحة خطوة ذكیة وقرار عبقري في فترة 

محمد زوج بشرى الیبالي بشئ فقط كیف  الحصار الجائر على بالدي ..
ستخدم وسائل شتى منها الغش في المواد ایجمع المال وبأي طریقة 

الغذائیة فكان محمد وصدیقه حسام معلمین في نفس المدرسة وبعد 
نتهاء الدوام یخرجان إلى السوق ویذهبان إلى المقاهي لیس للجلوس ا
ٕ و  تي یرمیها صاحب المقهى وراق الشاي الأي أنما لجمع نفایات الشاي ( ا
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) ویجمعان الورق ویجففانه في الفرن أو تحمیصه على النار في قدر 
لیه نسبة من الشاي الیابس إخاص لهذه العملیة ثم یبرد وینشر ویضاف 

الذي یوزع في البطاقة الغذائیة ویعبأ في أكیاس نایلون ویباع في 
السم ( الشاي شترت وشربت من هذا اسواق یاترى كم عائلة عراقیه اال

  بن الشیخ ذو الوجه البشوش ..المغشوش )....ال
  تمت ...
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  حذرني..
  من تلك الشوارع

  التي بال
  عنوان

  وقصائد الغرام
  وقصص العشق
  بألف لیلة وعام

  حذرني....
  

  .ساهرة..
ساهرة ممرضة تعمل في المشفى الجمهوري في محافظة البصرة قسم 

لتكون لها  اً تتمنى أن تنجب بنت الحمیات متزوجة لها ثالث أوالد كانت
 وتهاعتقل أخاأختاً عاشت وحیدة وغریبة عن أهلها الذین هاجروا بعد أن 

ها تمن لتهمة أخو ها وأمها وأختیها من قبل جهاز األیالثالث و تم سجن أب
عدام إنتمائهم إلى تنظیم حزب الدعوة وبعد شهر من التحقیقات تم اب

ٕ ها و تأخو  یران والعیش إالعائلة فقرروا الهجرة إلى طالق سراح باقي أفراد ا
هناك بسالم . أما ساهرة عاشت بصراع نفسي عقیم وكانت تداهمها 

من ویعتقلونها هي یقتحم بیتها رجال األ ةالكوابیس بأن في أي لحظ
ٕ وزوجها الذي بات لم یتواجد في البیت و  ن حضر جلب النكد والتشاجر ا
ا ساهرة حجرت على أمانیها والصراخ والجعجعة بالفارغ والملیان أم



  ١٢١   
 
 

مراض النسائیة وأحالمها بالقفل والمفتاح وقررت أن تذهب إلى طبیبة األ
وتعمل عملیة عقد أنابیب وبینما هي تمشي في شارع ( حنا الشیخ ) 

قتربت ثم احد وقع نظرها على الفتة كتب علیها الدكتورة فائزة عبد األ
أول من حضرت وجلست دخلت وتكلمت مع السكرتیرة وحجزت وكانت هي 

تنتظر الدكتورة ثم جاء دورها ودخلت للدكتورة طلبت منها وتوسلت إلیها 
بأن تعمل لها عملیة عقد االنابیب والدكتورة مصرة على الرفض تمامًا 

سنة) وطلبت منها موافقة زوجها  ٣٢ذ كان عمر ساهرة (إبسبب العمر 
صابها الفضول أن لدكتورة أاصرار ساهرة وتوسالتها وبكائها إلكن مع 

جراء مثل هذه العملیة وتعرض نفسها للمخاطرة تعلم مالذي یدفع ساهرة إل
والمقامرة على أمومتها وصحتها . طلبت الدكتورة منها الهدوء وقدمت 

جراء العملیة ؟ قصت إسألتها لماذا یاساهرة تودین و لها كأس من الماء 
أنها سوف تعمل نتها أساهرة قصتها على مسمع الدكتورة فتأثرت وطم

المصادف یوم السبت الساعة الثامنة صباحًا دون أن  اً لها العملیة غد
جراء أي عملیة إالتي من المعتاد علیه عند  ةتجري لها الفحوصات الكامل

جراحیة ..وفي الصباح ذهبت ساهرة إلى المشفى دون أن تخبر أحدًا ظنًا 
لصالة العملیات  منها أنه أمر بسیط وعادي . جهزت ساهرة إلى الدخول

 ُ ِ وس لت من قبل الدكتور المخدر من الذي معك أجابت ال أحد معي معي ئ
اهللا فقط . أجابها ونعم باهللا كلنا هنا أهلك وبدأ باالسئلة المعتادة وأصبحت 

ال وهي في الغرفة عاریة ترتجف إتنطق والتسمع وال ترى شیئًا  ساهرة ال
لقها اهللا یسترها فقط غطاء لم وظلت عاریة كما خبردًا و تصرخ من األ 

من الورق لونه ازرق وبینما هي على هذه الحال دخلت فتاة سمراء 
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ول في ئنتباهها الصراخ وسماعها االسم الذي كان المسانظرت لها وشد 
االستقبال یقرأ وینادي من مع المریضة ساهرة ؟ وبینما كانت یسرى 

الشهري (من شعبة زمیلة ساهرة مع أمها في المستشفى الستالم عالجها 
تجهت نحوه وسألت انتبهت یسرى إلى نداء الموظف و امراض المزمنة) األ

عن المریضة فعرفت أنها ساهرة زمیلتها هي التي كانت معها في منظمة 
تحاد النساء فدخلت علیها الغرفة قبلتها وأخذت تشد على یدها وألبستها ا

لمشفى وجدت ن حل موعد الخروج من اأمالبسها وظلت ترافقها إلى 
سم ٧على الطاولة التي بجانبها قنینه زجاجیة محكمة فیها جزء یقدر 
نابیب سألت یسرى الدكتورة الخفر قالت لها هي كانت ترغب في عقد األ 

ننا وجدنا أن لونه یختلف خر أل نابیب وعقدنا اآلستئصلنا أحد األ افنحن 
یسرى  صابته بمرض خبیثإرساله للزرع للتأكد من عدم إوطلبت منها 

لم تخبر ساهرة بأي شئ فقط أخرجتها من المشفى وذهبت معها إلى 
خذ أ البیت وهناك كان زوجها قد قرر طردها من البیت وطلقها غیابیًا ،

فأخذتها یسرى  أوالدها أما ساهرة لم تعلم أین تذهب وهي بهذه الحال ..
 عندها في بیتها إلى أن تعافت وعادت إلى وظیفتها وعاشت في المشفى

نذار بشن العدوان على تعمل صباحا وتنام لیًال إلى أن أعلنت صفارة اإل 
یران والقصف المدفعي المتواصل لمحافظة البصرة فسقطت إالبالد من قبل 

حدى قذائف الشر الحارقة على المشفى وأودت المرضى والعاملین مابین إ
جرحى وموتى وكانت ساهرة قد فقدت السمع وقطعت رجلیها شظایا 

س المعتدین وأخذ روحها النزف الدموي وحرارة الحریق لرجلیها الفر 
رض الحمیات مستنشقة غبار الشظایا والموتى وتركت أوعانقت ساهرة 
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  خیرة ...بتسامتها األالسماء البصرة التي تقصف من العدو االیراني 
  تمت ...
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  حذرني..
  منذ عام وعام

  لكنني
  لم أسمع

  و
  لن أخلع

  جلباب الكبریاء
  روأحتذ

  من الخطر والبطر
  لكن

  ماذا ینفع التحذیر
  ه تعشقأمر امع 

  الغناء....؟؟؟

  ميسون ... 
صالح شاب أسمر طویل یتلعثم بالكالم عاش یتیمًا مع العلم أن الوالدین 
یتمتعان بالحیاة وكل منهما عاش حیاته بالشكل الذي یرتضیه أما صالح 

لمتوسطة وتوظف أمه وأكمل دراسته إلى مرحلة ا يعاش في بیت جده أب
نتقل إلى بیت أخته سمیة التي كانت متزوجة افي مدیریة كهرباء بغداد و 

في بغداد وعند زیارة جدته لهم عرضوا علیها أن یتقدموا إلى خطبة بنت 
بنها الیتزوج ویستقر رفضت الجدة وبررت رفضها أنها یجب أن تبلغ 
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ذا إد فنه شاب موظف ووحیإفقالت سمیة جدتي لماذا هل صالح صغیر 
ین نجد أیاسمیة من  ستقر وكون عائلة ونحن نطمئن علیه ..اتزوج 

ن جارتي إفقالت سمیة لجدتها  بنت اآلن ونطلبها للزواج دعینا نفكر ..
عندها أخت طالبة في الثاني متوسط وحالتهم فقیرة تعیش عند زوجات 

سنة وعمر  ٢٧خوان وترغب في الزواج و جمیلة تناسب صالح عمرها األ
ذا رغبتم أنا إسنة أنا تكلمت مع میسون التمانع فقالت  ٢٨ح صال

لحاح من إوبعد  .. ةأساعدكم لقد تركت أمي لي بعض المصوغات الذهبی
سوف   -خبرته بالموضوع وافق وقال لها : أبنها و اتصلت الجدة باسمیة 

ها لكن تتي وأطلبها وأعقد قرانهم طلبوا ید الفتاة ( میسون ) من أخو آ
أن تكمل دراستها فوافق الخال والجدة صالح على الشرط  كان شرطهم

قارب وسكن مع هل واألوتزوج من میسون وسط حفل عائلي جمع اال
أخته بغرفة وبعد مرور شهرین بدأت المشاكل بین میسون وأخت صالح 
( سمیة ) بسبب تقسیم العمل في أشغال البیت ویومًا بعد یوم تصاعدت 

ة إلى جدته وخاله الذي سرعان ما سافر المشاكل فالتجأ صالح كالعاد
طالع على المشكلة فوجد االمور متأزمة وصالح مدیون إلى بغداد لإل

ن میسون كانت تأخذ حاجات وتسجل علیه إلى أن وصلت بمبالغ مالیة أل 
 نقلضطر الخال دفع الدیون وتأجیر سیارة امور للحجز على أثاثهم فاأل

تسكینهم معهم في غرفة معزولة في لتحمیل أثاثهم وجلبهم إلى البصرة و 
بیت خاله وعاشوا معهم وأنجبت میسون عدي ومي وظلت متمسكة 
بدراستها على الرغم من فشلها بالدراسة كانت جدة صالح تتكفل برعایة 

طفال والعنایة بهم وذات یوم من األیام أثناء ذهاب میسون كالعادة األ



  ١٢٦   
 
 

اهدها خال صالح وهي إلى الدوام ( للمدرسة ) وكان دوامها مسائي ش
تنزل من سیارة خاصة سألها سیارة من هذه قالت أبو صدیقتي أصر 

وبعد أیام قررت میسون أن التبقى في بیت خال  بنته ..ایوصلني مع 
ستأجر صالح استئجار بیت لها فنفذ طلبها و اصالح وطلبت من زوجها 

دى شقة ونقل أثاثه وسكن مع زوجته وأطفاله . أما میسون أخذت تتما
بالخروج وتغیرت تغیر جذري من حیث المالبس الضیقة القصیرة وفي 
أحد األیام كان صالح خفر في الدوام وعادة كان یبقى في الدائرة یومین 
ویومین في البیت لكن المدیر كلف صالح بأن یوصل الكبیالت إلى الموقع 

ه فأراد صالح أن یستریح في بیته ویكمل مشواره فتح الباب لم یجد زوجت
طفال یلعبون وجهاز التلفاز بعلو صوته سأل بنته مي أین وجد فقط األ

ماما مي أخذت تبكي وقالت بابا ماما فوق بالغرفة عمو یصلح جهاز 
 یف عاطل صعد صالح السلم للغرفة وجد میسون نائمة بحضن عمویالتك

  یف...... یمصلح جهاز التك
  تمت ...
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  لي
  عطر في كل

  بستان
  وله

  نسب
  وطانفي كل األ 

  ولي
  أمل بكل حرف

  وله
  حلم

  ویعیش اأن یحی
  بأمان ...

  

  هيفاء ...
أما حسین كان مهندساً ومدیر  تزوجت هیفاء من ابن عم والدها حسین .

البنك المركزي وهیفاء معلمة اللغة االنكلیزیة سافرت مع زوجها حسین 
ة إلى بعث ةإلى الناصریة وأنجبت ولدًا وبنتًا ورشح حسین من قبل الدول

نذار لحمایة المصارف والبنوك العراقیة لكنه جهزة اإل أإلى الیابان حول 
نضم إلى المعارضة وتنظیم حزب الدعوة وبعد انتهاء فترة البعثة حزم ا

حقائبه وركب الطائرة وكانت زوجته هیفاء وأوالده وعمه وأخوه الكل ینتظر 
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ول ذاعة الداخلیة للمطار البصرة عن وصوصول حسین وأعلن في اإل
الطائرة القادمة من طوكیو الیابان ونزل حسین من الطائرة والهاندباك 

یمن والجواز في نیق على ذراعه األفي یده ونظارته الشمسیة ومعطفه األ 
قترابه من الشباك سلم الجواز للضابط أخذه الضابط ایده الیسرى وعند 

القدوم لیه بإخرج وأشار  ودخل بالجواز الغرفة الثانیة وأغلق الباب ..
والدخول إلى الغرفة خرج ضابط الجوازات وأغلق الباب على حسین ولم 
یخرج أبدًا وظلت هیفاء تنتظر وعادت إلى البیت في ذهول وفي الیوم 
التالي رن جرس الهاتف رفعت هیفاء السماعة مسرعة ألو ..جاءها 

  صوت أجش : 
ذهبت  ستلمي الحقائب ..اهیفاء الكلب الذي تنتظرینه مات تعالي  -

لتستلم الحقائب الثالث والهدایا التي أخبرها حسین بها قبل الوصول 
ول حقیبة واحدة صغیرة تحتوي على ئستلمت من الضابط المسابیومین ف

  كتاب وألبوم للصور وحزام رجالي ولم تستلم الهدایا ...
  تمت ...
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  لیتك أسكنتني بكوخ یا
  بتسامتيا

  وقصر الرمال الذي بنیته
  الميعلى شاطئ أح
  بتسامتياأن كوخ  یالیتك تعلم ..

  أصدق من
  قصرك الذهبي الوهمي

  المفعم
  بالكذب والخدیعة

  یالیتك ...
  

  مدحية...
عاشت مدیحة مع والدتها جمیلة العمیاء وأخاها غازي في بیت خالتها 

صبیحة مات زوجها في مرض السل الرئوي وترك لها  رملة ..صبیحة األ 
بطن أمها في ظالم وعاشت وماتت في  بنت وولد أما جمیلة ولدت من

تعمل كل أشغال البیت وتعتني بأطفالها وتخیط  ،ظالم لكن مبصرة القلب 
دخال إالكوفیات والعباءات الرجالیة حتى كانت التحتاج إلى مساعدة عند 

برة ) وعاشوا معًا جنبا إلى جنب إلى م اإلضي لأالخیط في سم الخیاط (
لیة وأخذت ئو المس ئها جمیلة عبأن كبرت مدیحة أخذت من والدت

ٕ شغال والخیاطة و تساعدها باأل عداد الطعام لكنها لم تتعلم ولم تخرج یومًا ا



  ١٣٠   
 
 

رض جمیلة ونازكة الجمال خارج البیت مدیحة قمر یمشي على األ 
رض من رقة جلدها وشفافیته والمعاني تكاد قدمها تنفجر عندما تلمس األ 

ووجنتیها الوردیة وشعرها  وشفتیها محمرة كأنها وضعت أحمر الشفاه
الوصف هل  أشقر الحریر الطویل یحتار الواصف لجمالها من أین یبداأل

 ١٤بالطول أم البشرة أم الشعر والعینین جمالها غیر عادي وبعد مرور 
لیة خاصة بعد أن مسئو سنة من العمر ومدیحة أخذت على كاهلها ال

ة راقدة في مرضت والدتها جمیلة ولم تستطع الحركة أصبحت جمیل
الفراش تأكل وتشرب وتنام على ذلك السریر الحدیدي المطلي بالصبغ 

بیض الذي طرزته بالورود الحمراء بیض وفرش علیه الشرشف األاأل
برة التطریز إبرة وخیوط مدیحة عندما مسكت أول مرة إوراق الخضراء واأل 

 أما ،هایوأبدعت وأخذتها حرفة ومصدر عیش لها وألمها العمیاء وأخ
وصبیحة خیاطة تخیط مالبس  رملة كانت تساعدهما ..خالتها صبیحة األ 

طفال فكانت النساء تأتي لها وتجلب القماش وبعض من للنساء واأل
المالبس القدیمة لتحولها إلى مالبس للصغار أو تستحدث مودیل جدید 
لهن وذات یوم كانت مدیحة جالسة بجوار خالتها تتكلم معها حول 

اءات من الذي یرسلهن إلى المحل الذي متفقین معه أن الكوفیات والعب
یبتاعها لهم ألن أخوها غازي سافر إلى بغداد لبیت عمه لعله یحصل 
على عمل عند عمه الذي كان یملك ورشة للنجارة وصناعة االثاث 

ومدیحة مستمرة تتكلم وتسأل خالتها صبیحة ماذا تفعل لقد  المنزلیة ..
نهضت  یغضب ولم یشتر البضاعة .. تأخرت على صاحب المحل سوف

  مرأة من الجالسات عند خالتها صبیحة وقالت : ا
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بنتي ضعي الكوفیات والعباءات في كیس وأنا عندما أذهب سوف ا هیا یا
  كتبي العنوان اأوصلهم بطریقي إلى الرجل فقط 

  مدیحة : ال أعرف الكتابة 
شكرتها وحمدت  ..خذ بضاعتك له آ: حسناً قولي لي العنوان واالسم وأنا 
بتسمت المرأة تعجبت مدیحة من ا ربها وعندما قالت لها العنوان ..

  بتسامتها وسألتها ا
  لماذا تبتسمین یاخالة ؟ -:

طمئنت أكثر انه محل زوجي الحاج جواد العبایجي هنا مدیحة إالمرأة 
عتذرت منها ألنها سوف اغراض في كیسین و وشكرت المرأة وأعطتها األ

أخذت المرأة زوجة الحاج جواد العبایجي  غراض ..حمل األتثقل علیها 
كیاس وودعت الست صبیحة والفتاة الجمیلة مدیحة وتمنت لهما األ 

السعادة وتسارعت بخطواتها وهي تتكلم مع نفسها لماذا الحاج لم یكلمني 
ى جمالها وظلت تساورها الشكوك إلى أولم یقل لي شیئًا هل شاهدها ور 

بنها الذي كان ااالكیاس منها على االرض ركض أن عثرت وسقط أحد 
  مسك ید أمه وأخذ منها األكیاس .أمام باب الدكان و أواقفًا 

كیاس الثقیلة یاأمي وقال : مالذي أتى بك اآلن ؟ وكیف تحملین هذه األ 
  نت تعانین من آالم الظهر ..أو 

 نهم حریم ولیس لدیهم معین یعینهم وعندما عرفتإاالم : العلیك یابني 
البضاعة لكم تشجعت لكن قل لي من الذي كان یجلب لكم البضاعة من 

م : أها یعني سنة األ ١٥/١٣جمیلة العمیاء قال : ولد شاب عمره مابین 
  من البنت الجمیلة یاأمي ؟ قبل قلیل تقولین عمیاء  لیس البنت الجمیلة ؟
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  ال ال ال علیك كالم فقط المهم هذه بضاعتكم 
حسنا یتقبل اهللا منه ومنا سلمت  ة في المسجد ..بوك ؟ ذهب للصالأأین 

بنها وذهبت للبیت وعند وصولها للبیت وجدت زوجها الحاج جواد اعلى 
سود والعباءه البني المطرزة بالخیط في البیت قد خلع نعلیه وجاكیته األ

الذهبي ووضع العصا عند الباب سلمت علیه وقبلت یداه وجلست بجواره 
قال : مابك ماالذي  ستغراب تسترق النظرات ..اله بنظر لها متعبة وتنظر 

  أصابك ؟هل أنت حلمتي الیوم بي ؟ 
  أجابت كال لم أحلم بك لكن شاهدت مالم أشاهد 

  مرأة خیرًا امالذي شاهدتیه ؟ وغیر مزاجك یا 
یاحج جواد أنت تعرف البنت التي تعمل لك الكوفیات والعباءات ؟ قال لها 

اب ومعه نموذج وجدته عمل نظیف وجمیل ال لم أعرفها لكن جاءني ش
تفقت معه أنا أشتري القماش والخیوط وهم یعملون وهو من یجلب اف

من هي؟ البنت التي  ..نها قمرإج اخیر مابك یاح البضاعة ویحاسبني ..
: لماذا ال نزوجها  سترها اهللا تخیط العباءات والكوفیات جمیلة كالقمر ..

ٕ نه كبر و إإلى ابننا حسن  ن لم یتزوج أرید أن أفرح به وباأحفادي لى اآلا
كیف نزوجه من بنت النعرفها ؟ نسأل عنها وأنا عندي صدیقاتي  ...

ول؟ صمتت زوجة الحاج جواد قلیًال سألي ابنكي األ ا یخیطن عندهم ..
وعاودت الكالم بنفس الموضوع تعصب الحاج جواد ولبس العباءة ونعله 

م زوجته جلس بالمقهى المجاورة وأخذ عصاه وخرج وفي الطریق فكر بكال
لدكانه وطلب كأس من الشاي فسأل صاحب المقهى هل تعرف عائلة 
بیت أبو غازي ؟ قال له رحمه اهللا رجل محترم لكنه مات بالمرض وترك 
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بدًا مع أن قلت لك لم نر یوما زوجته إهل تصدق یاحاج جواد  عائلته ..
ود لهم فقط صوت المكائن العلم أنا جارهم ولم نسمع لهم صوتاً كأن الوج

نهن حریم أرامل یسكن معًا ویعملن بالخیاطة لماذا تسأل یاحاج جواد ؟ إ
نهض  بارك اهللا فیك یاحاج جواد .. ال ال شئ فقط أحببت أن أساعدهن .

ذهبي وتكلمي اوذهب إلى البیت ونادى على زوجته وقال لها أنا موافق 
ذهبت زوجة الحاج جواد إلى  نهم عائلة محترمة ومستورة ..إمع والدتها 

بیت صبیحة وجمیلة العمیاء وتكلمت معهن بموضوع خطبة مدیحة البنها 
سمر اللون یعمل عتال أسنة قصیر القامة  ٣٠حسن الذي بلغ من العمر 

في المیناء میناء البصرة یشرب السكایر ومدمن بشرب الكحول أما مدیحة 
س وتغرد لها الطیور الجمیلة التي یغار منها القمر وتصافحها الشم

برة ویبتسم لها الخیط لكن ظروفهم القاسیة والمعیشة ومرض وتناغیها اإل
والدتها وخوف جمیلة العمیاء أن تموت وتترك ابنتها وافقت أن تزوجها 

نتقلت معه إلى البصرة اإلى حسن ابن الحاج جواد وتزوجت من حسن و 
ة ورزقها اهللا حیث یعمل وحصل على بیت من دائرة الموانئ في البصر 

خذ أستمرت مدیحة بالعمل في البیت وحسن یابنت وتوائم عقیل ومناف و 
ماتحصل علیه ویقول لها سأجمعه لك یامدیحة وهي تصدقه بكل مایقول 
وبعد مرور ثالثة أشهر ماتت والدتها جمیلة العمیاء وظل أخوها غازي 

لها  عند خالتها وذات یوم طلبت من زوجها حسن أن یعطیها مما جمعه
من كدها وتعبها فلم یعطها وقال لها أي مال عندي أنا الأملك شیئًا أنا 

بنة العمیاء أنا من أسكنتك في بیت وصرفت انتبهي یااأصرف علیك 
دخلت  مرأه محترمة لوال أنا لكنتي أنت بالشارع اآلن ...ا علیك وأصبحتِ 
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 ..غرفتها وظلت تبكي وتبكي حتى غفت ونامت والدموع غرقت الوسادة 
أما حسن خرج كالعادة مع أصدقاءه للسهر والشرب ولعب القمار ومرت 
األیام والسنین وكبرت بنتها سناء وتزوجت من ابن عمها أما التوائم 

  عقیل ومناف 
أكملوا دراستهم فدخل مناف كلیة التربیة قسم الریاضة أما عقیل دخل  

كریة إلى أن الكلیة العسكریة وتخرج منها ضابطًا وتدرج في الرتب العس
ركان ونقل إلى بغداد ثم كربالء ثم وصل رتبة لواء بعد أن دخل دورة األ 

من أن زوج أخته من كتشفت قوات األاكلف بواجب في البصرة ولكن 
سالمي) فبعد التأكد من إعناصر تنظیم حزب الدعوة وهو(تنظیم سري 

.. من له رتباطه وتورطه مع المعارضة في الیابان ومتابعة جهات األا
صدر قرار من السلطات بعزل عقیل من رتبته العسكریة وتجمیده أصبح 

بنها عقیل لماذا استغربت مدیحة فسألت ا موظفاً في جمعیة المحاربین ..
السائق علیك ولم أشاهدك ترتدي مالبسك  التذهب لدوامك ولم یأتِ 

جلس وأجلسها سأخبرك یاأمي أخبرني مالذي جرى  واهللا  العسكریة؟؟
قص علیها ماحدث فصرخت مدیحة وخرجت  بما جرى لي ..سأخبرك 

 نأحد یعرف إلى أین ذهبت أخذوا یفتشو ول مرة تخرج والمن البیت أل 
هل ضاعت أمي ؟ ال أمي لم تضع أنها تملك ید  عنها بكل مكان ..

كیف تستدل الطریق ؟ أین تذهب  لكنها لم تخرج منذ أن ولدت. قتالیة ..
من عائلة محترمة أم من  ة؟ هل هذه المرأمرأة أخرى ا؟ هل ستلتقي ب

ین أنت یاأمي وظل عقیل ومناف یفتشون منطقة منطقة عن أالعاهرات ؟ 
  والدتهم التي ضاعت في الزحام ....
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  تمت ...
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  أبحث 
  عنك في 

  أوردتي وشرایین قلبي 
  أبحث عنك 

  في حدیقة منزلي 
  بین النرجس والیاسمین ... 

  
  

  بطة ..
ن العمر یعیش مع والدته یدرس في المعهد م ٢٣داود شاب في 

الصناعي ویعمل في السوق یبیع قطع مفارش مصنوعة من النایلون 
السادة والمشجر وبعد المغرب یعود للبیت جالباً معه مایحتاجه في البیت 
لسد الجوع في فترة الحصار الجائر التي أكلت اللحم ونخرت العظم 

وذات یوم تعرض له في الطریق  حتزت من الجلد خطوطًا بعمر السنیناو 
ابن الجیران المستهتر الذي یتعاطى حبوب الهلوسة (مخدرات) ومعه شلة 
في المنطقة وداود وحیدًا یذهب ویجیئ بطریقه العالقه له بأوالد الجیران 

ربع هجموا وقته مابین الدراسة والعمل والبیت وأمه وأخوانه األ  ذامستنف
وجیبه وتركوه بعد أن تمزقت مالبسه . علیه بالسالح وأخذوا مافي یده 

ًال مالبسه ممزقه ووجهه مغطى بالدم فتحت دعاد داود إلى البیت مبه
لكنها لطمت على وجهها وصاحت یاعلي  ةبطة أم داود الباب كالعاد
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وعندما رأوا أخاهم فزعوا وبدأت  یاأحمد یاشاكر تعالوا شاهدوا ماأشاهد ...
مل الرشاش وخرج راكضًا فركض علي أما داود دخل للغرفه وح ةسئلاأل

ٕ نها أخذت تصرخ وتشتم و وشاكر أما أحمد ظل ماسكًا بأمه أل  ذا بصوت ا
الرصاص ینهال یهلهل هرعت بطة مسرعه بصحبة أحمد وجدت معركة 
وأوالدها الثالث في وسط دائرة الموت الحتمي تناولت الرشاش وسحبت 

ا سوف أقتلكم دون ن لم تنسحبو إلیهم وقالت إقسام ووجهت السالح األ
صرارها وخوفهم خفضوا أسلحتهم وولوا راكضین أما داود إتردد ومع 

لكن بطة خافت على  البیت وأغلقوا الباب .. اوشاكر وعلي وأمهم دخلو 
أوالدها من أن یعاد هذا المشهد یومیًا ویحسبونهم جبناء ویستغلون 

مد معها بنها الصغیر أحاأوالدها فجأةً نهضت ولبست مالبسها وأخذت 
وتوجهت إلى الشعبه الحزبیة في المنطقه آنذاك دخلت وجدت أحد الرفاق 

بنه القت السالم علیهم وتقدمت بشكوى على الجار و أرحب بها بعد أن 
ن أباه كان رفیقًا أي عضو في حزب البعث العربي االشتراكي والحزب أل 

وم زوده بالسالح لحمایة المنطقه وللحراسات لیس لقتل الناس والهج
ولین مؤیدًا إلى بطة أم داود ئنتفض أحد المساعلیهم وهم في عقر دارهم 

صرارها على رفع الشكوى إلى إوآخر مدافعا ً عن الرفیق أبو رامي ولكن 
أمانة سر الفرع بالحویجة زاد من شهامة الرفیق قیصر وجهز سیارة 

رامي وبعد التفتیش وجدوا  يمن الرفاق وذهبوا إلى بیت أب ةومجموع
فتراء السالح تفحصوا السالح وجدوا كالم بطة أم داود صادق الغش وال ا

رامي  ابأتهام فیه أنها قالت الحق وتكلمت الصدق اخذوا السالح و اوال 
إلى الصباح  ةووضعوه في سجن الشعبة الذي هو عبارة عن غرفة صغیر 
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مین سر الفرع أمر على الفرع وفعال عرضت الشكوى على لكي یعرض األ
أم داود  ى السیدة بطة أم داود لكي یسمع ویحقق بالشكوى ..ستدعاو 

بنها معها وذهبت االتملك وسیلة نقل لتذهب والمنطقة بعیدة فأخذت 
مشیًا الشارع الذي یوصلها إلى الشارع الرئیسي لتستقل سیارة إلى 

هذا الشارع خال من المارة یوصل بین الدواجن والكهرباء  الحویجة ..
تربة التي لوثت ثیابها وحرارة أسفلت الشارع منبعثة واأل ماعدا الروائح ال

خترقت حذائها ولسعت قدمیها وتلك الخیمة التي شیدت على جانب االتي 
الطریق وبینما هي مستمرة بالمشي تقدم خطوة وتؤخر خطوة خوفًا مما 
شاهدت وسمعت نباح الكالب وهي تلوح بیدها إلى تلك المرأة وذلك الرجل 

صوات ووقف أمامها كبیرهم الخیمة هجمت الكالب باأل الواقفان أمام
ومد لسانه وحرك ذیله یتقدم  ةالمرقط ذات الشعر المنكوش عفن الرائح

نحوها فیخطو نحوها بساق ویؤخر ساقًا أخرى ارتعدت خوفا صرخت 
نه إالتصق أحمد بها شد كفه بكفها یرتجف ویصیح ماما الكلب سیأكلنا 

نا ذزق جلدنا وال أحد یعرف بنا وینقمخیف ینظر لنا بغضب سوف یم
وهي تصرخ على ذلك الرجل وتلك المرأة لكنهما واقفان یضحكان كأنما 

م داود فكرة أن تجلس على االرض رغم حرارة أالشیئ یحدث فداهمت بطة 
نحنت اسفلت لكن خوفها زادها شجاعة وقوة وأخفت خیفتها بسرها األ

ها ) وضحك الرجل والمرأة رض ودعت ربها ینقذهما ( هي وابننحو األ 
بنها وصمته هل الشر ا رتعاش یداسفلت و یتعالى وخوفها یختفي بحرارة األ

ینتصر أمام الخوف والصمت أم حكمتها وصمتها وعزمها سیهزم الشر 
ٕ و  ذا بالكلب بدأ یهدء وینكمش ویواصل هرولته دافنًا وجهه في االرض ا
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التي جفت بلعاب وأم داود تمسح دموعها وعرق الخوف تمسح شفتیها 
بنها وترمي بالحجارة التي جمعتها في ذلك الكیس السانها وهي تجري مع 

التي كانت تحمل به زمزمیة الماء ثم تبصق على ذلك الرجل وتلك المرأة 
وهي على هذه الصورة والحال وقفت سیارة لهما فصعدا وهم یرتجفان من 

أتى بكما هنا ألم  الخوف السائق من أهل المنطقة عرفها فقال لها مالذي
تعرفا أن هذا الطریق خطر الكالب تأكل البشر الحمد هللا على سالمتكما 
إلى أین تذهبان أجابت أم داود إلى الفرع ؟ قال سأوصلكما إلى هناك أنا 

نسان مناضل شجاع صاحب إعرف أمین سر الفرع األستاذ سالم الوهب أ
وأوصى  اخل معهمحق الیظلم وینصر المظلوم وفعًال أوصلهما هناك ود

مر بجلب الرفیق والتحقیق معه وعندما أبهما سألها أجابت بكل شئ 
مر أبنه بعد أن امر بسجنه وسجن أتجاوز علیها أمام أمین سر الفرع 

  رامي ورامي مدة شهرًا ....... وبتأدیبه وضربه وسجن أب
  تمت ...

  
  
  

  تنام
  العصافیر على األشجار

  فا العش
  رتواءاعشق و 
  والعشق
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  ت ولیس ببیت ...بیو 
  

  ام...ـــخت
ختام قصیرة القامة و ممتلئة تعیش في  تمیزت ختام ببشرتها السمراء..

سمه مهدي أسمر قصیر ارتبطت بشاب یعمل سائقًا في دائرة الري اقریة 
لم یتواجد في البیت قلما یتواجد بسبب ظروف عمله یكلف بنقل المعدات 

ٕ لیات من و آو  ا أخت وأخ یعیشان في قریة أخرى لى الدائرة والقرى ختام لها
بعیدة تقریباً ثالث ساعات أما والدیها متوفیان كان لدیهم منحل في البیت 
أي كانت مهتمة في تربیة النحل ومتمكنة وقادرة  على العنایة بخالیا 

مام الدار أالنحل و صناعة العسل وفي ظهیرة یوم من األیام وقفت ختام 
أحد في البیت ومر جارهم سبهان حارس  وبیدها قدر كبیر ولم یكن معها

المدرسة القریبة منهم طلبت ختام من سبهان أن یساعدها في حمل 
القدر الممتلئ بالعسل إلى موقف السیارات لكي تذهب إلى السوق وتبیع 
العسل ولكن سبهان قال لها أنا أفكر لو أذهب إلى الموقف وأستأجر لك 

نه إاقدر من أن أحمل هذا القدر  سیارة وأتي بها هنا أمام بیتك أنا ال
وبعد عشر دقائق أتى سبهان بصحبة  ثقیل وافقت ختام وذهب سبهان ..

نطلق السائق االسائق والسیارة ووضعوا القدر في السیارة وركبت ختام و 
غاني الراقصة وفي الطریق شغل السائق المسجل ووضع كاسیت األ

نت متزوجة وهي سمك ولماذا وحدك ؟ وهل أالته لختام ئوكثرت أس
مسترسلة بالحدیث معه فهي تحب أن تتكلم ال یمكن أن یمنعها أو یوقفها 
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أحدًا حین تتكلم فأخذ السائق یجذبها بالكالم عن الحب وزوجها وأطلق 
أسهمه ظنها فتاة منفلتة هائجة فأخذ یقترب منها وبعد خمس دقائق أو 

ختام بالسیارة عشر دقائق أوقف السیارة وقال لها السیارة تعطلت ظلت 
ونزل السائق وأخرج الكلن المملوء بالماء وصبه على الرادیتر لیبرد 
السیارة وختام في داخل السیارة صار وقت الغروب وختام في السیارة 

غاني تقدم ونیرانها تشتعل مابین الخوف والتساؤل والكالم المعسول واأل
ه وطرح علیها السائق نحو ختام وقدم لها السجار أخذت ختام السجار من

مثلك جمیلة لرجل مثلي ؟ الجو أصبح  ةسؤال أین زوجك ؟ كیف یترك امرأ
بارداً سوف أدخل بالسیارة دخل وغلق الباب وأخذ یتلمس وجهها ورقبتها 
ثم جسدها وكان هذا یسعدها ویثیرها ولم تصطدم من مالمسته لها بل 

فلم تستغرق  ن ما أفعله معك أفعله مع الكلإتنجذب له أكثر ویقول لها 
معي أكثر من عشر دقائق فأضاجعها وأخذت ختام تشاركه  أةمر اأي 

نطلق بها االمضاجعة الزوجیة كاملة في رحلة بیع العسل وبعد أن أنتهى 
إلى البیت وهي تلبس ثیابها التي مزق قسم منها وعند الوصول للبیت 
نزلت ونزل السائق بعد أن حمل قدر العسل لیدخل إلى البیت مسكت 
ختام بیده وأخذته لغرفة نوم زوجها مهدي وظل طوال اللیل معها .. 

  ت ختام مهدي زوجها وقدر العسل یونس
  دق جرس الباب فرت من تحت السائق لتلوذ بالعمل بخالیا النحل ...

  لكن من یاترى دق الباب ؟؟؟
  مهدي زوجها ...أم زوجة السائق...أم سبهان؟؟ 

  تمت ...
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  تنام
  شجارالعصافیر على األ

  فهل
  أكون مثل العصافیر

  و
  أسكن قلبك المغلق

  باألسرار...
  

  زينب ...
مرأة سمینة سمراء اها دائما وفي كل األوقات. رضیة ءتبرز رضیة ذكا

أمیة لكنها ذكیة جدًا تزوجت من ابن الجیران جمعة بعد قصة حب علم 
سالمیة شاب رشیق له أخ دكتور بها الكل . جمعة معلم یدرس مادة اإل

طفال سافر إلى تركیا وتزوج وعاش في تركیا أما جمعة یعیش ختص باألم
ستقطاع افي بیت أبیه الذي توفى وترك لهم راتبه التقاعدي بعد أن تم 

ال بالكرسي المتحرك إخ وعاش جمعة وأمه القعیدة التي ال تتحرك حصة األ
ها وأخذت تزور بیت أم جمعة یومیا بحجة أنها تساعد ءبرزت رضیة ذكاأ
م جمعة القعیدة وتقدم لها الطعام وتغسل لها مالبسها وترتب البیت أ

وتسألها هل تحتاج منها أي خدمة ثم تنتظر األستاذ جمعة إلى أن یعود 
من الدوام فتسلم علیه وتذهب إلى بیتها أم جمعة تعودت على وجود 
رضیة معها في البیت وفي ذات یوم مرضت أم جمعة وكانت حالتها 
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بنها الیوم ان ت من رضیة أن تبقى معها هذا الیوم أل صعبة جدًا طلب
ستأذنت رضیة اسیتأخر بالدوام عندهم لجنة تحقیق في المدرسة وبعد أن 

من أخیها وزوجته جاءت إلى بیت أم جمعة لتبقى هذه اللیلة عند أم 
جمعة ورضیة بكل فخر تستعرض كرمها ومهاراتها أمام أم جمعة لتعزز 

في نفس الوقت تقدم دلیل حبها إلى جمعة أنه مكانتها عند أم جمعة و 
نه سوف أمر مثیر للدهشة عند البعض لكنه زهو كبیر عند رضیة أل 

متیازات ومعیار عند جمعة كونها فتاة طیبة ومحبة ألمه وهي ایمنحها 
تتعلم القراءة أن زوجة المستقبل ففكرت رضیة في تطویر نفسها وقررت 

 ولو بنسبة ما فالتعلیم هو تربیة الفكروالكتابة لترتقي إلى مستوى جمعة 
ضافة إلى التعلیم الذاتي أخذت میة باإلمت إلى مدرسة محو األضناف

تتناول كل كتاب ومجلة وصحیفة وتكتب ماتشاهد وتسمع المحاضرات 
عن طریق التسجیل وهكذا لمدة سنة تعلمت الحروف والكتابة وبدأت تقرأ 

حدى إسم ات رسالة حب بكتب وتكتب وعندما تمكنت من الكتابة ..
الطالبات وكان اسمها زینب . زینب في الثالث متوسط جمیلة جداً سمراء 

یسر عیناها سوداء والدها شعرها أسود لدیها عالمة حمراء على خدها األ
قطع جزء من أذنیه بسبب أنه فر من الخدمة العسكریة وبعد مرور شهر 

اة والدها تزوجت لتهب جرحه ومات أما أمها بعد مرور سنة من وفا
عمها وعاشت زینب معهم فكل البنات كانت تغار من زینب لجمالها 

تستحوذ أن نها یتیمة وجمیلة أما رضیة أرادت بها أل  ةساتذهتمام األاو 
على األستاذ جمعة بهذا العمل الشنیع وفي ذلك الیوم وقعت الرسالة بید 

نب وقرأ الرسالة ستدعى المدیر زیاالفراش فأخذها وسلمها لمدیر المدرسة 



  ١٤٥   
 
 

وسألها زینب  أمامها لیخبرها بكل ما فیها وهو مستغرب كل الغرابة ..
  هل هذا یحدث دائما ؟؟ أجیبي 

  ستاذ مالذي یحدث ال أعلم عن ماذا تتحدث .أزینب : 
نت طالبة وهو أاألستاذ : یابنتي یجب أن الیحدث هذا في المدرسة و 

 أستاذ أنت أستاذي ومثل نزعجت زینب وغضبت وقالت : أوالً ا أستاذك ..
أبي لكن لیس من حقك تتهمني وتتحدث معي بمثل هذا الحدیث أنا ال 
ولم أكتب حرفًا وال أعرف شیئًا عن الرسالة واهللا برحمة أبي وأطلقت 

قسمت باهللا وقالت : واهللا أستاذ لو كنت جلدتني أفضل أحسرة وتنهیدة و 
م ویتكلم مع نفسه . مما تقول علي هذا طرق الباب أستاذ جمعة یتمت

دخل جمعة غرفة المدیر وجد زینب تبكي وغاضبة وهي تطلق الشهقات 
غلق أستاذ جمعة بالجلوس و فظل فمه مفتوحًا أما المدیر أمر زینب واأل

الباب ومسك الرسالة بیده یقرأ ماكتب فیها من كالم حب وغرام وغزل 
ابه التوتر صأنه أمر مخجل ومثیر للضجر فإ ؟قاطعه جمعة أستاذ ماهذا

العصبي وأخذ یصرخ بهستریة ویوجه االنتقاد واللوم إلى زینب ویقول 
لها هل تظنین أن كل شئ لدیك مباح هنا مكان للدراسة ولیس للعشق 
یافتاة كل هذا بسبب مشاهدة التلفزیون والبرامج التي تبث ومشاهدة تلك 

رت أن خالق تنتابني أفكار طالما فكالمسلسالت والمناظر المخلة باأل
أحرق جمیع االجهزة وأشاهد النیران تشب في كل جهاز تلفاز في البلدة 

أستاذ جمعة ؟ هل یحتاج أن تسأل ؟ تفصل  لعمل یاا اآلن قل لي ما ...
ستاذ جمعة ؟ أنا .. نعم وأنت ؟ أنا لم أوأنت یا  زینب من المدرسة ..

خصوص في الفصل وب الإأعلم شیئاً وها هي أمامك عمري ماتكلمت معها 
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طلب المدیر منهما االنصراف وأن ال یتكلما بالموضوع أبدا  المادة فقط ..
ستاذ جمعة غاضبًا وخرجت زینب باكیة أجراء الالزم خرج إسوف یأخذ 

أخذت حقیبتها وذهبت إلى البیت لم تكلم أحدا ونامت بمالبسها دخلت 
 أما جمعة خرج وذهب .غلقت الباب وخرجتأأمها علیها وجدتها نائمة 

ن من الوجع والحمى فأسرع لتحضیر الكمادات الباردة ئللبیت وجد أمه ت
وطلب من جارته رضیة أن تبقى مع أمه لحین یستدعي الطبیب وذهب 
لیحضر الطبیب وعندما جاء جمعة مع الطبیب وفحصها وجدها قد فارقت 
  الحیاة ظل جمعة منكبًا على جثة أمه وظلت معه في البیت رضیة ..... 

  تمت ...
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  تنام
  العصافیر على األشجار

  ولن تبوح باألسرار
  وفي

  المساء یسدل الستار
  ولن

  نعلم مافعلوا الفجار ...
  

  سناريا ...
الیتعارض  اً خفی اً وعالمة في المناورات الماكرة تمتلك وعی الخفایاتعرف 

مع مشاعرها فتستخدم سناریا الخدع للوصول إلى غایاتها سناریا مدرسة 
سنة تزوجت ضابط بالجیش  ٢٢كلیزیة من عائلة راقیة عمرها اللغة االن
سامان یكبرها بسنتین كان شاباً وسیماً أكحل العینین شعره  هسماالعراقي 

سمه أرجان مات والدهما ایمن له أخ أسود توجد شامة في خده األ
ستغلت أمهم المال في اوتركهما مع أمهما وترك لهم ثروة البأس بها 

ة أي كانت تشتري وتبیع في العقارات وعاشوا مكتفین ستثمارات عقاریا
سر م وكانوا من االب فكانت األم هي األب واألذاتیًا لم یشعروا بغیاب األ

نتفضت وشعرت أن الصغار كبروا وصاروا االسعیدة لكن األم وفي لحظة 
قناعهم بالزواج وأنها سوف تشتري بیتًا لكل واحد منهما إرجاًال وأرادت 
طریق كل شاب بعد أن أكمل الدراسة وحصل على وظیفة  وأن هذا هو
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مرموقة في الدوله لیحافظ على نفسه من الحوارات واالنشغاالت 
وكانت أم سامان مجتهدة فلن تخفق بمحاوالتها وأعلن  الفیسبوكیة..

بنها سامان الضابط موافقته مبتهجًا بخصوص كالم والدته وقال : أمي ا
ب بالزواج من فتاة أحبها سوف تعجبك فظلت أنا أوافقك وأعلن جهرًا أرغ

بني الوسیم ا أنا خائفة علیك یا األم صامتة وفاتحة فمها وتكلم نفسها ..
من هذا الحب أتمنى أن تكون مثلك متزنة وهي الزالت تكلم نفسها رن 

.. غرفة وترك والدته تتكلم مع نفسهاهاتف سامان أخذ الهاتف ودخل ال
لمتك لقد تأخرت علي الیوم حبیبتي وأنا سوف الو سناریا كنت أنتظر مكا

  لدي خبر لك سیفرحك  نتهت أجازتي..التحق بالجیش بعد یومین لقد أ
  سامان ؟ هو هذا الخبر المفرح یا ما

أمي قررت وطلبت مني أن أتزوج وأنا أعلنت الموافقة جهرًا وقلت لها 
حن ن مك قبل أن أتحدث مع أهلي ..نني أحبك كیف یاسامان تقول ألإ

الیوم كلمي أمك وخذي لنا موعدًا حتى تأتي أمي لكم أما سامان  فیها ..
ل على اإلجازات وطلب إجازة لتمدید أجازته وحصل ئوتصل باآلمر المسا

على الموافقة بالهاتف وخبر أمه بما فعل ضحكت وقالت لم أعرف أنك 
  متعجل قال : خیر البر عاجله 

  والسعادة ن شاء اهللا بالخیر إبني  األم خیر یا
تصل سامان بسناریا لیتأكد منها هل تحدثت مع أهلها فأجابت نعم ممكن ا

نتظاركم غدًا وفي الیوم التالي ذهبت أم سامان مع اأن تتفضلوا أهلي ب
قارب إلى بیت أهل سناریا وتم االتفاق ولدیها سامان وأرجان وبعض األ

عادة بینهما ستمرت الساوحفلة الزفاف في حفل عائلي في نادي الضباط و 
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 والفرح وعاشت سناریا مع حماتها أم سامان وأنجبت بنتین (أبك ..
عوام والسنین وسامان مواظب بدوامه بالفرقة ونورجان) ومرت األ

ذاعة البیان العسكري في التلفاز حول شن إالعسكریة وذات یوم بعد 
یراني على العراق في (قاطع الشالمجة) قطع هجوم من قبل العدو اإل

لتحق بفرقته التي تحركت نحو الشالمجة لصد العدو ان اإلجازة و ساما
االیراني المتقدم وكلف سامان ومجموعة من زمالئه العسكر بالواجب 
العسكري وحرروا مدینة الشالمجة من الهجوم لكن أم سامان وزوجته 
سناریا یتشبثون بالمذیع ویجلسون أمام شاشة التلفاز لیسمعوا خبر 

خاصة بعد أن قرب موعد إجازة سامان باقي  عدو..االنتصار وطرد ال
وتنتظر أم سامان  انتظرت سناریا أسبوعاجازته و إیومین على نزوله ب

ولم یأت سامان وعد  أسبوعین .. مضى شهر ..شهران .. ولدها ..
یجدو له جثة مع الشهداء عاشت أم سامان على  مضمن المفقودین ل

منیة والحلم لعل ا تشاطرها األأمل أنه أسیر وسیعود وظلت معها سناری
سرى نتهت الحرب وتم غلق ملف األاذات یوم یأتي سامان ولكن وبعد أن 

ٕ وتبادلهم بین البلدین العراق و  یران لم یأت سامان فأصبح ضمن قائمة ا
الشهداء فكرمت عائلته أمه وزوجته وأخذتا جمیع الحقوق الممنوحة 

بنها ادها في ذكریات عاشت أم سامان أحزانها وح للشهید سامان ..
بعد أن عرض والد سناریا  ها إلى أهلها ..ابنتاالشهید وذهبت سناریا و 

عرضًا أن سناریا سوف تكمل دراستها في الجامعة بما أنها من العشر 
وائل حصلت على مقعد دراسي في جامعة البصرة وبما أننا في مجتمع األ 

تجاه المرأة ارة بن المرء تنبثق في أذهانهم معان وظنون مضمإشرقي ف
رملة أو المطلقة وخاصة زوجة الشهید فتعاني من تثاقل الكلمات األ 
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نها كنز لهم فمنذ وینتظرون أن تتعثر لكي تالم واللبیب من یحظى بها أل 
للتعارف  ةساتذولى لسناریا في الجامعة تسابق الطالب واألالساعات األ 

ض خدماتهم مرة علیها ومواساتها مرة وتسجیل أرقامهم مرة أخرى وعر 
ثالثة والتحدث بحدیث یشبه البالهه مرة والشجن وتمتمة العاشقین مرة 
وأحیانًا التشجیع على التقارب والمجامالت التي فاضت بسناریا إلى 

ستاذ مدیر قسم جغرافیة أخیر مع األستاذ الدكتور حقي محسن مثواها األ
ن أحضان حتضر وفاضت روح العشق بیامدن في جامعة البصرة بعد أن 

سناریا التي كانت حسنة الوجه وذات الجسم والقوام والشعر والبیاض 
نوثة التي سلبت الحیاء الذي كان یرتدیه الدكتور والرقة وعالمات األ 

أدركت سناریا جحیم العذاب  ١١ثنین من الشهر حقي ففي صبیحة یوم اإل 
جاب عالذي یتوقد بقلبها وحدس یتالطم مابین أحاسیس متباینة بین اإل

والخوف من الناس ومن أنها تفقد تلك الحقوق وتخسر بناتها فظلت 
حاسیس تتصارع والدكتور حقي یهاجم تلك االنفعاالت المتضاربة األ

فتهتاج ساعة وتخمد ساعة أخرى والدكتور حقي لم یصرف نظر من 
مداعبة سناریا بالكالم والهمس والهدایا والتوسط لها في كل مكان فعاد 

ها هرة وجضنظرة الشباب في جسمها الناضج فالتملق رقرق نلها الروح و 
غراءات وقلبها یقذف أحاسیس الرغبة باالرتباط اإل يالذي جعلها تبد

بالدكتور حقي لكن خوفها حال بین رغبتها وتملقه وكسر نشوة قلبها 
مضى أسبوع لم یرها ولم یتكلم معها جنت سناریا هل تدق أبواب المجهول 

وتها أم ترفع سماعة الهاتف وتتصل بالدكتور ؟ هل فتصبح مقامرة بنش
أترك قلبي بالحیرة والحزن والكآبة بعد أن شغله العشق والغرام والفرح 

سترخاء رن الهاتف قرأت اعدت كوبًا من الشاي وجلست بأوالنشوة .. و 



  ١٥١   
 
 

رن مرة أخرى الو حبیبتي سناریا  اسم الدكتور حقي تركت الهاتف یرن ..
رید أن أتزوجك أا ال أستطیع أن أبتعد عنك أنا أحبك و كنت أختبر حبنا أن

لكن بشرط زواجنا یبقى سري بیننا ال أحد یعلم به أنا متزوج من بنت 
خالتي ولدي ثالث من البنات الكبیرة في كلیة الطب والوسطى في العلوم 
والصغرى أیضا في كلیة الطب عندما نلتقي سوف نتفق على الصیغة 

منك البیت  ةتذهب حقوقك وراتبك وتصادر الدولوفكرت بك أیضا لكي ال 
وتحجز ممتلكاتك بعد أن یعلموا بزواجك .الو هل أنت معي سمعتي ماقلت 

وذهبت إلى غرفتها  ظلت صامتة لم تجب بحرف وأغلقت الهاتف . ..
لبوم صورها مع سامان وبناتها أبك أمع الخیال والتصور وهي تقلب 

مع عائلتها لكن هاجمها القلق  ونورجان وتلك السفرات التي صورتها
 ةحاسیسها وشغف قلبها وعذولها من الوحدة والكآبأوالخوف وتصارع 

حه علیها وتزوجت من الدكتور حقي بدون سند رسمي اقتر اوافقت على 
یثبت زواجها وذات لیلة وهو كالعادة لم یبق عندها وال لیلة فقط تسترق 

علیها شخص طلب  سویعات منه وهي جالسة تحادثه على الشات دخل
ٕ نه صدیق الدكتور حقي و إصداقتها وقال لها  نه یكذب علیك الدكتور ا

بزواجك  اً حقي متزوج ولدیه تسع بنات ویسكن مع والدیه ولن یخبر أحد
ن لو علموا بخبر زواجه سیطرد من البیت فلماذا التتزوجینني أنا غیر أل 

ها وقصت تصلت بالدكتور حقي زوجالق الهاتف و غُ  ،مرتبط ومعجب بك
بلغتك الزواج یبقى سراً أنت طالق أعلیه القصة لم یرد علیها وقال لها أنا 

  طالق  طالق .. ..
بعد مرور شهر شعرت بغثیان وصداع ذهبت للطبیب وبعد الفحص تبین 

تصلت بالدكتور زوجها لتبلغه لم یرد اأنها حامل في الشهر الخامس 
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ن الجامعة عنها عندما علیها ذهبت له للجامعة لم یستقبلها وبلغ أم
تسأل عنه یقولون لها غیر موجود .. وظلت تسعى لكن للفشل التجأت 
إلى صدیقتها المدرسة التي كانت معها نجاح وقصت ماحدث لحسن 

تفقت مع سناریا او  ةالحظ كانت صدیقتها تعمل بعد الدوام عند محامی
واج لكن والمحامیة أن تلتقیان في المكتب طلبت منها المحامیة عقد الز 

قامة دعوة في المحكمة المدنیة إلیس لدیها عقد رسمي طلبت منها 
سریة هناك جناح خاص بحقوق المرأة لكن لم یمتثل أمام المحكمة األ

ستسلمت وأخبرت أهلها بما جرى اونكر زواجه منها وأنها تدعي علیه ف
لها باالتفاق مع المحامیة تفهم والدها الوضع وساعدها أنجبت ولدًا 

بعد أن سمع أنها أنجبت ولدًا هرول لها واعترف  .سبه والدها السمهوأن
أمام أهله أنه تزوجها .. أما سناریا رفضت الدكتور حقي وأغلقت عینیها 

..... وحلت   قیدها ولم تذهب للجامعة بعدها أبدًا
  تمت ...
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  تنام
  العصافیر 

  على األشجار
 ُ   ح باألسرارولم تب

  

  عزيزة ..... 
في مركز المنصوریة لالنتخابات حیث كلفنا  ضینا الیوم كلهأم نعم ..ال .

ن وأمناء ون ومراقبومنا محرر  .ن القیام بالواجب هناكونحن الموظف
نتظرنا الناس تتسابق إلى صنادیق االقتراع اصندوق وكًال حسب واجبه و 

علقت على جدار ثانویة المنصوریة حتى كل  ةوالتوقیع بالدم على الفت
یسر ولكن بهامه األإالمعلقة بدم  ةیبصم على الالفتمن یدخل ینتخب 

ظللنا طوال الیوم نعمل وفي فترة االستراحة جلب لنا أحد شیوخ المنطقة 
من عشیرة خفاجة الغداء الفاخر الذي كان عبارة عن صواني كبیرة وفي 
كل صینیة خروف محشي بالرز والجوز واللوز والكشمش ومشوي تناولنا 

نتهاء وقت إعالن إستقبال الناس وعند العمل و نفنا اأستااء و ذالغ
 ،ال نعم أو ةصوات وكانت بكتاباالنتخابات أغلق باب المركز لفرز األ

ال بطاقة واحدة كتب إكلما قرأنا بطاقة وجدنا كتب علیها نعم نعم نعم 
علیها ....ال. وهنا وقعت الكارثة الكبرى التي لم نتوقعها بطاقة كتب 

ل عن الصندوق والمحرر ئوئیس اللجنة والمسستدعي ر اعلیها ..ال ف
ل وحقق مع الجمیع ئوجتمع بجمیع الموظفین مدیر المركز الرفیق المساو 
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وسأل الجمیع فردًا فرداً وعندما جاء دور األستاذ مرزوق معاون الثانویة 
نه الیعرف إبتل بنطلونه وتصبب عرقا وقال اوقف أمام رئیس اللجنة وقد 

ال. رجل  ترى من الذي تجرأ وكتب.. حقیق معه .فأشفق علیه وأنهى الت
؟ امرأة ؟سني؟ شیعي؟ كردي؟ فیلي؟ تركماني؟ صابئي؟ أم مسیحي؟ أم 

نه الجان وكان إنه الشیطان أو إتقولوا لي ال نعرف أو  یًا كان الأملحد؟ 
یوجه كالمه للجمیع وخاصة مع المكلف بالصندوق الذي وجدت البطاقة 

توعد وأرغى وأزبد بأنه سوف یعلقنا  ةقشات المطولفیه وبعد النقاش والمنا
ٕ بواب وأعطانا مهلة ساعتین و جمیعًا على المشانق وأغلق علینا األ ال ا

سوف یبلغ علینا جهاز المخابرات فتسرب الخوف والقلق فسمعنا عامل 
النظافة ( الفراش ) یصرخ ویقول أنا أعرف من الذي كتبها . مدیر 

نه كان دومًا یشتم كماني  هو الذي كتبها أل الثانویة أستاذ عدنان التر 
نتخابات اویعلن كرهه للسید الرئیس القائد ویتوعد بأنه لو قرروا عمل 

لن ینتخب صدام.. الشخص الذي كتب ( ال ) هو أستاذ عدنان مدیر 
ثانویة المنصوریة .. هنا سقط علینا الخبر كالصاعقة... هل سنبلغ 

م عائلته ؟ هل سینفى ویطرد من ذا بلغنا عنه یعدم وتعدإعنه؟ هل 
ذا لم یعدمنا ؟ یارباه ماذا سیحل إوظیفته ؟ هل سنطرد ونسجن جمیعنا 

ندهاش ووجوم مندهشین خائفین أمام ابنا سترك یارب ... كلنا في حالة 
المشناق والسجون راحلین المحال حتى أن أستاذ مرزوق معاون الثانویة 

ٕ تل و نطلونه المببنشغل بانفرجت أساریره و ا ذا بالست عزیزة تقفز وتصرخ ا
لیات برقابنا فتقف أمام ئو ال تخافون اهللا كلنا أصحاب عوائل ومسأمابكم 
ول وتقول رفیقي أرني الورقة التي كتب علیها ال .. أین الورقة ؟ ئالمس
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أعطاها الرفیق الورقة هذه هي الورقة التي ستشنقنا وترمي بنا وراء 
وتضعها في فمها تلتهمها وتمضغها الشمس نحن وعوائلنا ؟ فتمسكها 
أكتبها نعم نعم  ول وتقول له أكتب ..ئوتأخذ ورقة وتعطیها للرفیق المس

نفجروا ضاحكین مهللین وكل واحد أمسك ورقة وكتب اف للقائد صدام ..
  نعم ......  نعم .. نعم..

  تمت ... 
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  لم یأت أحد ولكن
  حلمت
  یوماً 

  بأمي رأیتها
  فارقتني

  فأغمضت عیني
  و

  رجوت الحلم
  فیؤلمني !!! أن ال یعاود ...

  

  عفاف...
تعلمت التنجیم وقراءة الفنجان وكتابة األدعیة للمحبة وجلب الحبیب 

زواج المتخاصمین وكانت عفاف تستغل النساء خاصة صالح بین األ غوال
یتام وعندما كبرت عفاف عاشت التعرف والدیها تربت في ملجأ األ ..

رتبطت بعالقة حب مع شاب في امن العمر وأصبحت في الرابعة عشر 
الملجأ كان یعمل طباخًا وذات یوم رأتهم المشرفة سماح فأخبرت مدیرة 
الملجأ وهي بدورها أرسلت بطلب عفاف ورضا وتحدثت معهما وعرضت 

 ن الملجأ یتكفل بكل التكالیف فرحا فرحًا شدیداً وأ علیهما أن یتزوجا ،
 ةخلي لهما لكن مؤقت لمدة ستستعدا للزواج وتم تخصیص سكن دااو 

أشهر إلى أن یستطیع أن یهیئ رضا السكن المناسب وتزوجا عفاف و 
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رضا وسط حفل بهیج وبسیط بین زمالئهم في الملجأ وبعد مرور سنة 
من الزواج حصل رضا وظیفة في شركة نفط الجنوب (سائق شاحنة) 

الحب  ستأجر بیتًا صغیرًا وعاش رضا وعفاف بسعادةا وبعد مرور شهر
وخاصة بعد أن عرف رضا أن عفاف حامل في شهرها الثالث وفي ذات 

ستیقظ رضا كالعادة مبكرًا لیذهب للدوام وقد كلف بواجب لنقل ایوم 
ستمر واجبه لمدة االبترول المكرر من المصفى إلى محطة التعبئة و 

ولى من الفجر ویعود بساعات أسبوع في كل یوم یستیقظ منذ الساعات األ 
من اللیل لكن رضا لم یعد إلى عفاف في الیوم السابع تعرض  متأخرة

ونقل رضا إلى المستشفى وفارق روح رضا  نقلبت الشاحنةالحادث و 
دارة المستشفى تبلیغ إجسده قبل أن یصل للمستشفى وعندما أرادت 

أقارب المتوفي لم یعثروا له على عنوان فبلغوا دائرته التي یعمل بها 
ت زوجته التي كانت بهذا الوقت في صالة الوالدة بوفاته والدائرة بلغ

تصرخ لوجع الطلق المتعسر وبعد تعب ومعاناة أنجبت بنتًا فسألتها 
تفقنا على هذا ارضا وأنا  ،الممرضة عن اسم البنت قالت سمیتها فردوس

رتبكت الممرضة ودون أن تنتبه قالت رحمه اهللا قبل ساعتین اسم اال
فردوس لم تنتبه عفاف وقالت هذه حال  توفى رضا وبعد ساعتین تولد

الدنیا دخل الدكتور سلم على عفاف وبارك لها على ماأنجبت وقدم لها 
ستغرابًا ظنت أنه هدیة نقدیة لكن فتحت الظرف اظرف تعجبت وزادها 

ف أعیش ؟ وكیف أربي فردوس یقرأت مافیه وتعالت صرخاتها وولوالتها ك
بنة رضا فردوس اعین باعت عفاف أسبو  ثالثة أیام .. ؟ وبعد أسبوع ..

إلى جارها قاسم وزوجته زهرة اللذان لم یشأ اهللا أن یرزقهما الذریة فتقبلوا 
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سمه وأصبح اسمها في شهادة المیالد فردوس قاسم افردوس ومنحها 
ختفت عفاف نهائیًا من حیاة فردوس أما االتي عاشت مع قاسم وزهرة و 

ظفة في مدیریة الزراعة في میسان قاسم الذي كان معلماً وزهرة زوجته مو 
كبرت فردوس بكنفهما وعاشت الطفلة المدللة وتعلمت وحصلت على 
شهادة مكنتها من أن تعمل مدرسة ثم مدیرة مدرسة تقدم لها الكثیر من 

سمه اال قاسم وزهرة تزوجت من ضابط إقارب ولم یعرف سرها أحد األ
الحرب بین العراق  ذیع بیانأغازي من معارف والدها قاسم وبعد شهر 

ٕ و   ٥٣.. ٥٢.. ٥١ستدعت وزارة الدفاع مجموعة من الموالید ایران فا
الموالید التي كانت على وشك أن تنهي خدمتها هى  ٥٧موالید أما  ٥٤..

فالتحق بالخدمة العسكریة  ٥٤لكن ألغي التسریح قاسم كان من موالید 
في  االحتیاطیة وبعد أسبوعین أصیب في جبهة القتال لكن وهو

حضرت زهرة  المستشفى طلب من زوجته زهرة أن تأتي ومعها فردوس ..
ومعها فردوس جلست زهرة وفردوس واقفة بالقرب من سریر والدها قاسم 

ثم  همس لها أرید أن أتحدث معك خلصیني من زهرة وتعالي بجنبي ..
جلست  طلب من زوجته زهرة أن تذهب تستدعي الممرضة ذهبت زهرة ..

ت من والدها قاسم قبلته ومسكت یده همس في أذنها أنه قتربافردوس 
لیس والدها وقص لها القصة كاملة لكنها رفضت رفضًا قطعیًا وقالت ال 
أرید أن أسمع شئ أنتما أهلي ال أرید غیركما فبكى قاسم وبكت فردوس 
وحضنته فلم یحضنها ولم تسمع نبضات قلبه وشعرت برعشة في یدیه 

لها وأغمض عینه .. وصلت زهرة ومعها  قبلته نظرت له لم ینظر
الممرضة أجرت له الفحوصات والصدمات الكهربائیة لكن دون فائدة 



  ١٥٩   
 
 

البقاء هللا وأمرتهما أن تخرجا وأخذت قاسم لتكمل  فقالت الممرضة ..
جراءات أما فردوس وزهرة جلستا في قاعة االنتظار الستالم الجثة بعد اإل

جنازة قاسم في تشیع  ترف وشیعقارب والمعاأن بلغت زهرة جمیع األ
عاشت زهرة وفردوس معًا حتى بعد زواج فردوس من  یلیق بالشهید ..
نتقالها إلى بیتها أخذت أمها زهرة معها ورزقها اهللا ثالث االضابط غازي و 

من البنات وولد وفي ذات یوم قرر غازي االستقالة من الجیش لكن 
ي الجبهة في قاطع كیالن مامیة فستقالته ونقل إلى الخطوط األارفضت 

ال كل شهرین وأحیانًا إغرب كان لم ینزل إجازة لبیته وزوجته وأوالده 
ثالثة أشهر وأحیانًا لمدة یوم واحد فقط ویلتحق بالخدمة العسكریة وذات 
یوم قصفت الطائرات بعد شن هجوم ضاري على جبهة قطاع كیالن غرب 

ي لم یعثروا على ستشهد الكثیر منهم غازي الذافأصیب من أصیب و 
حتراق الجثث وعدم تمیزها أصبحت أشالء مبعثرة هنا وهناك اجثته بسبب 

وعاشت فردوس مع والدتها زهرة وظلت تغزوها بین الحین والحین فكرة 
مرتین بل  أمها التي باعتها وتخلت عنها وهربت وقیل تزوجت مرة ..

یاترى كم عدد  ثالثة .. وقیل أربعة وفي كل مرة تنجب بنتًا وتبیعها ..
خوان فردوس ؟ وكیف یاترى یعیشون ؟ وأین یتواجدون ؟ هل أخوات و أ

بجمیع محافظات العراق ؟ وذات یوم مرضت والدة  فرادىمجتمعون ؟ أم 
فردوس زهرة وأصبحت قعیدة التتحرك تقدم شاب لخطبة بنت فردوس 
الكبرى اسمها أدیان شقراء طالبة في االعدادیة خافت فردوس علیها من 
جمالها فوافقت أن تزوجها لهذا الشاب ضرغام طالب في كلیة العلوم 

وأبوه صاحب  تالسنة الرابعة من بغداد یعیش مع والدیه أمه ربة بی
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دوات االحتیاطیة للسیارات وعرضت علیها والدتها محالت تجاریة لبیع األ
ن تسأل عن والدتها عفاف وتذهب إلى العنوان الذي كتبه لها أزهرة فكرة 

أسأل عن  اضحكت فردوس وضحكت زهرة وقالت لماذ وها قاسم ..بأ
تفقت اوفي صباح الیوم التالي  ماضي باعني دون أن یسأل علي ..

تفاق على الزواج لكن بشرط أن تكمل فردوس مع أهل ضرغام وتم اال 
أدیان دراستها وبعد مرور سنة من وفاة والدها تزوجت أدیان من ضرغام 

أثناء التحضیرات لالحتفال سرقت فردوس وسط حفل زفاف بهي وفي 
ستأجرت سیارة وذهبت تستدل خارطة والدتها وأخوانها لعلها اسویعات و 

ستغرق منها اتفك خطوط الزمن المتشابكة وتستدل الطریق المؤدي لهم و 
أربعة أیام من الجهد والتعب والتنقل هنا وهناك إلى أن وصلت إلى أم 

ها عفاف ذهبت لها دقت الباب خرج جمیل المرأة التي كانت صدیقة أم
من أنت قالت أنا فردوس أرید  لها رجل أسمر أقرع قصیر أسمه جمیل ..

قصیرة  ندخلت فردوس وجدت امرأة كبیرة الس أم جمیل .. تفضلي ..
سلمت  القامة تلبس فوطة بیضاء وعصابة على رأسها ونضارة سوداء .

  .فردوس بنت أم فردوسقالت لها أنا ة العجوز و أفردوس وقبلت ید المر 
  عفاف السحارة  أم جمیل : من أم فردوس ؟ عفاف ..

سترسلت أم جمیل الكالم المتواصل عن افردوس: صمتت دون أن تتكلم 
ماذا عملت عفاف  عفاف ربنا الیسامحها بما عملت قاطعتها فردوس .

..  
لقد تزوجت وأنجبت بنت سمتها زینب وتركتها عندي وهربت من زوجها 

أخي قادر وكبرت البنت وكانت جمیلة خفت علیها فزوجتها إلى  الذي هو
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أین هي اآلن ؟ ذهبت للتسوق لقرب شهر رمضان سوف  بني جمیل .ا
دق جرس الباب فتحت الباب بالمفتاح وقفت  ترینها ستفرح كثیرًا ..

فردوس وقالت لها أأنت زینب ؟ قالت نعم أنا هي زینب أنت من ؟ أجابت 
فاف أختك فردوس ركضت زینب باكیة صارخة أم جمیل هذه ضحیة ع

دقیقة أو یزید وأم جمیل  ٣٠ن یمتعانقة مع أختها فردوس وظلتا متعانقت
ن زینب مریضة إمن فردوس وقال لها  أجمیل هد وجمیل یبكیان ..

دمًا هذه الحالة أصابتها منذ أن  أواالنفعاالت تضر صحتها سوف تتقی
اآلن جلست فردوس وزینب وبدأتا تركتها عفاف وهي طفلة فالزمتها حتى 

حوال وذكرت لها أن أمهما عفاف تزوجت بالتحدث والسؤال عن الحال واأل
من األوالد وتعیش هي اآلن عند أحد أوالدها  االزواج الرابع وأنجبت أربع

سألت فردوس هل تأتي لزیارتك یازینب  سمه عصام مدرس ریاضة ..او 
في المستشفى وحالتي خطیرة  خبرها جمیل أننيأالعندما إتأت  مل ،ال

جاءت خمس دقائق ومعها أوالدها وقالت هؤالء أخوانك ومنذ ذلك الوقت 
ستمرت عالقتي بأخوتي أحضر لهم بمناسباتهم وهم أیضًا یحضرون ا

  بمناسباتي أما زینب رزقها اهللا بنت وولدان مروة وعلي ومحمد 
  زینب : فردوس سوف أخابرهم وسیأتون تتعرفین علیهم 

أم جمیل واهللا حقك  وس : ال ال أرید أن أعرفهم وال أرید أن أراها ..فرد
  بنتي ا

أمي زهرة التي ربتني وكبرتني وعلمتني  فردوس : هي لیست أمي ..
خرج جمیل بسیارته وذهب وبعد  وعاشت معي بكل تفاصیل حیاتي ..

 ةربعساعة بالضبط دق جرس الباب دخلت عفاف ومعها أوالدها األ 



  ١٦٢   
 
 

دها وقد جلب معه العشاء الجاهز والحلویات وطلب من وزوجات أوال
زینب أن تنسق المائدة ویتعشى الجمیع جلست عفاف وأوالدها وجلس 

هل  جمیل وزینب وأم جمیل وظلت فردوس واقفة تنظر إلى عفاف ..
عفاف ستعرف فردوس ابنتها التي باعتها وقبضت ثمنها وتركتها وهربت 

  ؟
  ب ابنتها ؟ هل بین لها فنجانها یومًا عذا

جلست تتناول العشاء ولم تنظر إلى فردوس .. ولم تسأل لماذا هم 
  مجتمعون ؟ ولم تسألها عفاف  

  من أنت ؟؟ 
ستأذنت من أم جمیل وجمیل وأختها زینب وحملت حقیبتها افردوس 

وخرجت وغلق باب السؤال وذهبت إلى بیت أبو ضرغام زوج ابنتها أدیان 
...  

  تمت ...
  حلمت یوماً 

  الخیط المعهودمع 
  للفجر

  أحالمي ترقص على
  عزف نایك

  فهل لقائي بك
  صواباً 

  أم
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  حلماً 
  فمتى یكون اللقاء

  وآراك تتناغم مع أحالمي
  

  الء ...ـــــــجن
أصیبت نجالء بشظایا االحتالل االمریكي من جراء تلك القذائف 

عالم ودخلت في غیبوبة في المتساقطة على مبنى وزارة الثقافة واإل
نتقلت إلى بیتها وظلت بین الحیاة والموت بین الوعي افى ثم المستش

ستیقظت فجأة اال أن بعد یأس الجمیع منها من بعد عامین إوالغیبوبة 
تجهت إلى المستشفى التي افرح بها األهل فأخرجت بطاقتها الصحیة و 

تعرفها تابعة لها ضمن العالج الخاص بها وهي مستشفى ضخمة مجهزة 
طبیة الحدیثة وكذلك الكادر الطبي من جمیع دول العالم جهزة البأحدث األ

كفاء طباء األ وبكافة االختصاصات إلى جانب الخبرة العراقیة ومن خیرة األ
ختصاصاتهم نعم هي تعرف المستشفى جیدًا ففي كل محافظة ابجمیع 

شیدت مثلها وبكافة المواصفات المطابقة بالتجهیز الحدیث والخبرة 
وهي تحمل اسم القائد ورئیس العراق ( صدام حسین الطبیة نعم كیف ال 

) وعندما وصلت نجالء إلى المستشفى وجدت أسماً آخر كتب على بنایة 
المستشفى (مستشفى آزادي ) وتعني الحریة باللغة الكردیة .. یاترى أین 

مني ذهبت المستشفى أنا متأكدة هذا مكانها تقدمت سألت الحارس األ
لتفت ابني أین مستشفى صدام ؟ اشفى وقالت له الواقف على بوابة المست
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سم . قالت أي یمینًا ویسارًا وقال لها : أرجوك یاخالة ال تذكري هذا اال
اسم . قال صدام.. صدام .. قالت مابه صدام ؟ قال لقد حكموا علیه 

ضحى المبارك . صرخت وأعدموه شنقًا في صباح أول یوم من عید األ
أین مستشفى صدام؟  باهللا إالول وال قوة وقالت الح ولطمت على وجهها،

قال لها جمیع المستشفیات تغیرت أسمائها فمنها أسموها مستشفى 
الصدر ومستشفى مقتدى ومستشفى آزادي وجمیع المستشفیات التي 
شیدها صدام في جمیع محافظات العراق تغیرت أسمائها.. بكت وظلت 

  ستشفى ...مستمرة بالبكاء فأخذها من یدها وأدخلها إلى الم
  تمت ...
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  یسامرني
  الزمان فیذكرني

  بسهر اللیالي والسامري
  شذاك وعبیر

  بالدي یا
  نتظار ؟فهل لي سوى اال 

   

  ...زمردة

تعیش زمردة مع أختها خولة المتزوجة من سعد المهندس الكیمیائي 
الذي یعمل في معمل السكر ولها ولدین وبنت زمردة فقدت كل شئ من 

یراني في ها إلى القصف الجوي لطائرات العدو اإلبعد أن تعرضت منطقت
منطقة الثغر التي تقع مابین منطقة العزیر التابعة لمحافظة میسان 
والقرنة التابعة إلى محافظة البصرة فدمرت ناحیة الثغر بالكامل وخسرت 
زمردة بیتها وزوجها وابنها الوحید وهربت بعد أن قام الجیش الشعبي 

قیة مابین جرحى ومصابین وجثث مرمیة على الطریق نقاذ العوائل المتبإب
العام الذي كان یسمى طریق بغداد وعلى أسطح الدور وشوارع المدینة 

بالخطرة فصعدت  تصابتها لیسإكانت زمردة مصابة بیدها الیمنى لكن 
السیارة (سیارة الشحن) المركبة التي تسحب خلفها عربة وصعد معها 

حبة والمال لم وفقدان األوى من المصائب واأل ن ویتلئباقي العوائل والكل ی
بین الحزن والقلق والحیرة والتساؤل إلى أین ستذهب  والدار .. زمردة ما
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ل المركبة ووالى أین ستنقلها األیام وترمي بها في أي شاطئ وعند وص
إلى المشفى نقل الجمیع للتداوي لكن زمردة رفضت أن تدخل المستشفى 

قدام إلى بیت أختها الذي ال تعرف أن تصل ألوأخذت تمشي مشیًا على ا
سنة تذكرت رقم هاتف أختها وهاتفتها وبعد  ١٢نها لم تزورهم منذ له أل 

أختها  ن ردت علیها قالت لها أنا هنا وال أستطیع العثور والمجئ الیكم ،أ
صدمت أنت أین قالت أنا هنا أمام ساحة سعد لكنني ال أعرف الطریق 

طلبت منها أن تنتظر  وارع والناس وكل شئ ..لیكم كل شي تغیر الشإ
قرب منطقة االنتظار التي تقف فیها مصلحة نقل الركاب وال تتحرك 

  وتنتظر .. وظلت زمردة تنتظر وتنتظر ... غلقت الهاتف ..أو 
  وأصبح الهاتف خارج نطاق الخدمة .....
  تمت ...
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  لحانتتناغم األ 
  بأوتار الفجر

  وتتراقص
  نسمات المستقبل

  تياآل
  وتموت

  وتار ...األحالم على شواطئ األ 
  
  

  .شبعاد ..
ظل في الدوالب عشر سنوات مغلقًا علیه وقد كان یعتز به أهدته له 

ستاذ صبري یعزف علیه قام بتلحین بعض حبیبته شبعاد.. لم یعد األ
وبعض قصائد الشعراء الصغار باللغة الفصحى  قصائد الشعراء الكبار

عشرون سنة أخرج العود من الدوالب ولحن  واللهجة الشعبیة .. مرت
لیه أحد وضع العود في الدوالب وأغلق إلشعراء بعض المعلقات لم یلتفت 

تصل به الدكتور زیباري اثالثون سنة  تعلیه بعد وفاة شبعاد .. مر 
رتدى احدى دور الثقافة فإ وطلب منه الحضور برفقة العود بندوة هامة في

له حبیبته شبعاد لیرتدیها في الحفالت منذ شترتها احلته األنیقة التي 
عشر سنوات بمناسبة حفل زفاف شقیقه األصغر ذهب إلى الندوة وأمسك 
 العود وظل یضبط مفاتیح األوتار مرت خمس ..عشر .. عشرون ..
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دقیقة فتململ الحاضرون وسأله األستاذ زیدون خیرًا یا أستاذ قال خیر 
حقیقة نسیت نوتات ألحاني نتهیت من ضبط العود لكني في الالقد 

رتجالیًا وظل یتمتم ویعزف أشیاء التمت للموسیقى وصفق اوسأعزف 
تجهه انتهت الندوة حمل العود و االحاضرون مجاملة وشفقة علیه . 

لیركب الباص ووضع العود على الكرسي الذي بجواره وقطع تذكرتین له 
لى عنه وللعود جاءت محطته نزل من الباص وترك العود ألنه قد تخ

  .أمام الناس في الندوة
  

  تمت ...
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  غمضتأ
  عیني یوماً 

  فتمنیت أن أراك
  فحلمت

  أنني أرتشف ماتبقى
  من كأسك

  وأتلمس یدك
  ئوأتك وأمیل ..

  على كتفك
  وأتحدث معك حدیثاً 

  جاذبًا ...

  فهيمة.... 
ترجع كل یوم منهكة القوة من عملها مابین أصوات تشغیل الغساالت في 

راشف المرضى في المستشفى فهیمة متزوجة زوجها غسیل مالبس وش
ن في اصبیح معوق یعمل في ورشة لتصلیح الدراجات في البیت یسكن

بیت مالصق بالمشفى خصصه لهم مدیر مستشفى الحمیات في بغداد 
أبو غریب أغلب الذین یدخلون المستشفى من السجناء في سجن أبو 

ة فكان مدیر المستشفى غریب وأغلبهم مصابون بالجذام أو أمراض معدی
الدكتور حازم سخي ومحترم من أهالي بغداد متزوج من صیدالنة هي 

م الدكتور حازم أدكتورة میسون سمراء محجبة من أهالي البصرة أما 



  ١٧٠   
 
 

مرأة كبیرة لكنها متسلطة وبنفس الوقت عنصریة كانت تكره دكتورة اكانت 
ن بغداد لكنها بنها دكتور حازم كونها من البصرة وهم مامیسون زوجة 

شتد المرض بها جلس دكتور حازم اذات یوم مرضت أم دكتور حازم و 
نها أمي ولیس لها إمع زوجته دكتورة میسون الصیدالنیة وقال لها : 

  میسون . غیري وأنت زوجتي وحبیبتي أرجوك ساعدیني یا
تفقا حازم او  .مرني سوف أفعلأحبیبي بما ت میسون : أنا تحت أمرك یا

لتزمت میسون بما طلب منها زوجها لكن أم ایتعاونا معًا فومیسون أن 
حازم تمادت بمرضها ومعاملتها لمیسون ومیسون لم تكل أو تشتكي 

نقطع ایومًا وذات یوم خرج دكتور حازم كالعادة للمستشفى وفي الطریق 
نفجار عبوة ناسفة في الشارع المؤدي إلى المستشفى االسیر بسبب 

سعاف تنتشل المصابین والجرحى والموتى اإلستمر الوقوف وسیارات او 
لكن الدكتور حازم فضل العودة إلى البیت وعاد وجد صراخ أمه یعلو 
بالسب والكلمات القاسیة المهینة دخل البیت لم یجد زوجته دخل الغرفة 
وجدها منهمكة بالبكاء وقد وضعت رأسها بین كفیها مستندة على فخذیها 

بك مالذي حصل ؟ قصت  ل لماذا مانكمش وتسائاجالسة على االرض 
علیه ماحصل كالعادة أتیت وبیدي كوب الحلیب والعالج وجهزت لها 

بوجهي وأخذت تسب وتصرخ وتشتم أهلي وتطردني  نيالفطار لكنها ضربت
اآلن أنت  على عمل أي شئ .. ؤفي الشارع وأنا ال أجر  يورمت بمالبس

  لبیت ..هلي أو نخرج من ابعث بي ألاهنا أرجوك یا حازم 
رجوك یامیسون أنت تعرفین حالتها أنها مصابة بالزهایمر التعرف أحازم : 

ماتقول وكثیرا ماأكدت علیك أن تعطیها الحبة الصغیرة الوردیة المهدئ 
نها هاجمتني وبشراسة إكد علیك هذا ؟ نعم لكنها لم تمنحني الوقت ؤ لم أأ
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تیت مبكرًا ال أالیوم  هدئي حبیبتي سوف أعالج االمر ..اعلى كل حال 
تصل بالمستشفى اال لم أذهب أصًال الطریق مغلق بسبب االنفجار سوف 

تصل مرة أخرى رفعت سماعة اأخذ الهاتف رن على المستشفى ال أحد یرد 
  الهاتف فهیمة .
وضاع في كیف األ  سمعي فهیمة :ا .نا فهیمةأ ؟من .نعم المستشفى

موات جرحى واألزدحام الیوجد مكان الادكتور ضجیج و  ؟المستشفى
أنا لم أستطع المجئ الطریق  ؟نت أین یادكتورأمتالءت و االثالجات 

 ؟ین موظفة االستعالمات لماذا الترد على الهاتفأمسدود ورجعت للبیت 
غلق الهاتف عادت فهیمة إلى أسلم و  .عرف دكتور الكل مشغولأال 

ة غرفة الغسل وفي الممر المؤدي إلى غرفة الغسیل المجاور إلى غرف
الثالجات لمحت جثة على السدیة یستعدون لحفظها في الثالجة بعد أن 
نادوا على من یعرفه ال أحد تعرف علیه تقربت كشفت الغطاء وجدته 
زوجها صبیح المعوق لم تصدق رفعت الغطاء تأكدت أنه هو صبیح .. 

والد یاصبیح ركضت إلى البیت لم تتعرف على صبیح كیف وین تركت األ 
لى ال إهمرت الصواریخ على الشارع لم تجد أي أثر للبیت و نابیتها فقد 

ختفت معالم بیتها وصور أوالدها اأوالدها لقد تغیرت خریطة الشارع و 
واني المحروقة وتلك وأخذت الریاح تتطایر بالرماد وبقایا القطن واأل 

  والدها ...أالدراجات المتناثرة لكن أین 
  تمت ...

  یسألني
  باألمس عن األمس

  كرتذ أال
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  ذلك المساء
  خفق لك قلبي

  رغم
  األسى والحزن

  فال
  ذنب لقلبي

  بل
  معصیة قلبك
  أضلت قلبي

  وأنتهى األمر ....
   

  وزة...ــــم
تستیقظ صباحًا منذ أن ولدت وأبصرت الضوء وسمعت أصوات الطیور 

سماك وصوت الرصاص هوار وتقافز األوتراقص القصب وأمواج األ
موزة البنت الوحیدة لسمرة  خان ..جش الذي لوثه الدوصوت أبیها األ

موزة جمیلة تقول للقمر قم وأنا أكون مكانك تعیش مع أهلها  . ةوشحاذ
في باهلة وهي منطقة في جنوب العراق والدها شحاذة یعمل حارس في 

هوار المدرسة وأمها سمرة تصید السمك وتبیعه بالسوق یسكنون في األ
اطة نقل غیر المشحوف التابعة إلى باهلة في المدینة التوجد وس

(والمشحوف هو زورق صغیر یدفع بواسطة المجذاف أو ماكنة تسمى 
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) وذات یوم كلفنا في التعداد العام لسكان العراق وكان واجبنا في "ماطور"
هذه المنطقة ولحسن الحظ الحارس شحاذة كان معنا في المشحوف وهو 

كیف یعرفون  ینتقل بنا ونحن بین السماء والماء والقصب وكلنا دهشة
الطرق وكیف یستدلون مع العلم المنطقة فقط ماء وسماء ؟ وقبل أن 

من  ةعبارة عن غرفة مبنی هو نباشر بالواجب أخذنا إلى بیتهم الذي
 الطین والقصب على قطعة تكونت من الترسبات أي تسمى ( جباشة )

حدى الزوایا كان یوضع طشت وهذا هو الحمام والفئران صدیقة إوفي 
الجمیلة كانت قد  ةلة تقفز على السریر ومعهم أینما جلسوا أما موز العائ

اف وتقف في ذلك المشحوف وقد دف بالمجدعادت حال وصولنا وهي تج
 ةجلبت الحشیش للبقر والجاموس وقد أصبحت وجنتیها كالرمان والفوط

السوداء وتلك العباءة السوداء التي شدت من خصرها زادتها جماًال فرحت 
اء ذا علمت بزیارتنا لهم أسرعت مع والدتها سمرة لتعد الغموزة عندم

الذي كان عبارة عن ( سمك مشوي لكن بطریقتهم وطابك وخبز بالتنور 
) رغم خوفنا وترددنا لكن بساطتهم وجمال موزة وتهلیالتهم بنا أنستنا 

اء تهیئنا للذهاب للعمل لكن مدیر المدرسة أرسل خبر ذالخوف وبعد الغ
نعد بحاجة المدرسات أكملنا التعداد فطلبت منا أم موزة مع شحاذة لم 

بنتهم موزة إلى ابن عمها اصرارهم عرفنا أن الیوم هو زفاف إالبقاء وبعد 
ندهشنا كان حاوي رجل كبیر احاوي لكن عندما رأینا ابن عمها حاوي 

ن وأعور یربعین سنة ویزید أعرج یمشي على عكاز یبلغ من العمر األ 
سنة  ١٢نها جمیلة وشابة عمرها الیتعدى الغم والقهر أل الحقیقة أصابنا 

ن رفض یقتلوها إوعندما تدخلنا وتكلمنا مع شحاذة أجابنا أنه الشیئ بیده 
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حدى المدرسات وجهزتها إویقتلوه هو أیضا طلب منا أن نزینها وقامت 
شتعلت اوهي تبكي والكحل یسیل على بدلتها البیضاء وبعد نصف ساعة 

الناریة وكأنما الشمس ساطعة وركبت موزة في  تالطلقاالسماء ب
هل والعشیرة ركبوا عور وباقي األعرج األالمشحوف وذلك العجوز األ

لم واأل  ةإلى حاوي وركبنا نحن ورجعنا مع شحاذ ةالمشاحیف وزفت موز 
سودت قلوبنا على تلك الزهرة موزة ...وصلنا إلى اغیر معالم وجوهنا و 

والسمك والخبز وضع لنا في المشحوف البیت وجدنا زجاجات الحلیب 
 ...  

  تمت ...
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  أشتاق..
  فأسأل
  أعاتب

  فالتطلب من قلبي
  األسیر .

  یا أمیر الحرف
  وأغنیة قصیدة ..

  أكتبها وأغنیها
  غتالاوأنت من  لك ..

  حرفي ...
  

  هد...ـــــش
سافر محسن عم شهد مع زوجته إلى الكویت بعد أن حصال على عقد 

محسن مدرس  عراقیة التابعة للجالیة العراقیة هناك.عمل في المدرسة ال
ٕ كیمیاء وزوجته مدرسة اللغة العربیة ولهما ولد وبنت طارق و  یناس وبعد ا

تودیع األهل بالدموع لالشتیاق والشوق سافر محسن وعائلته مودعًا 
ن محسن له أهله وكان أخوه الطبیب أكثر من تأثر بفراق محسن ..أل 

عمار تقریبًا والطریف أن ن أوالدهما في نفس األتوأم الطبیب ناظم و كا
كان زواجهما تقلیدیًا  الطبیب ناظم متزوج من أخت زوجة محسن ..

حسب عرف القبیلة وقرارات األعمام لكن نجح زواجهما وعاشوا بسعادة 
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أما الطبیب ناظم وعائلته  سفر محسن أربك العائلة .. إال أنوحب 
ه وكان والده محامي متقاعد ووالدته یسكنون في بیت العائلة مع والدی

معلمة أیضًا متقاعدة . ویعشقون السفر والرحالت ناظم له بنتان وولد 
ستمرت ثالث اوبعد سنوات من الغربة  هما( شهد .. وداد .. فراس )

جازة الصیفیة أن یسافر إلى البصرة لزیارة أهله سنوات قرر محسن في اإل
ندیة الصیفیة نه ملتزم في أحد األ بنه طارق لم یأت معهم بسبب أالكن 

أما أیناس لقد  عدادیة ویستعد للمرحلة الجامعیة .بعد أن أصبح في اإل
ستقبلهم ایناس و إأنهت المرحلة المتوسطة سافر محسن وزوجته وبنته 

الدكتور ناظم وعائلته فرحین مسرورین في جمع شملهم مرة أخرى مع 
مع صدیق والده أستاذ یاسین والدیهما أما طارق ظل في البیت بالكویت 

مدرس األحیاء ویوم بعد یوم كان أستاذ یاسین یطلب من طارق غسل 
ٕ الصحون والمالبس والتنظیف و  عداد الطعام وكان یتالطف مع طارق ا

أن  أكثیرًا بصفة أنه صدیق والده لكن في ذات یوم دخل طارق وتفاج
وفلت من یده كأس رتبك أستاذ یاسین ا اً باحیإ یلماً أستاذ یاسین یشاهد ف

عتذر االخمر على الطاولة التي كانت أمامه وتلوثت المكسرات بالخمر 
ستاذ یاسین وتقدم بخطوات للوراء لیستعد للخروج لكن ألاطارق من 

بني انها ثقافة یاإأستاذ یاسین طلب منه البقاء والمشاهدة معه وقال له 
ع األستاذ جلس طارق م تعال وشاهد فأنت التفعل شیئًا فقط ترى ..

باحي لكن الذي حدث أن أستاذ یاسین أخذ یاسین یشاهدان الفیلم اإل
قناعه إستطاع ایتحسس بطارق وبدء بلمس رقبته ثم بالتدریج إلى أن 

بالممارسة معه بالتدرج مرة بعد مرة  على الرغم من ممانعه طارق 



  ١٧٧   
 
 

ورفضه لكنه وهو یشاهد ذلك الفیلم ولقطة ممارسة الشابان خضع لرغبة 
ستمر طوال اللیل یمارس معه وأصبح طارق مدمنًا استاذ یاسین و أ

ستاذ یاسین وبحكم صداقته مع والده وكبر سنه الیثیر الشك ألي أحد باأل
ستمر طارق یذهب إلى اتواجدهما معًا حتى عندما عاد أهله من السفر 

بیت األستاذ یاسین ویمارس معه وكان له كزوجة مجنونة تعمل لزوجها 
ج حتى شراء قمصان النوم وكان یخبئها تحت السریر وعندما كل مایحتا

ستمرت ایذهب إلى األستاذ یاسین یضعها في الحقیبة الخاصة به و 
العالقة بینهم وأكمل طارق الدراسة الجامعیة بتفوق في الكویت وأصبح 

جتمعت العائلة وقرروا أن یتزوج طارق من امدرس ریاضة وذات یوم 
م على الزواج ب واألصرار األإلم یوافق لكن بنت عمه ناظم أما طارق 

من بنت عمه شهد فكانت حجته أنه لم یشاهدها منذ أن كانت طفلة 
شهد أصغر منه بعامین  كیف لي أن أتزوجها أخرجت أمه صورة شهد .

متوسطة الطول شقراء لدیها لباقة ونعومة صوت وعیناها فیهما لمعة 
 ٢٥تجید الرسم أما طارق عمره ممیزة وتعشق الكتابة والقراءة والطهو و 

سنه طویل أسمر یحب لعبة كرة القدم والطائرة ویجید الطبخ طارق طلب 
من والدیه أن یسافر ویرى شهد بنت عمه قبل أن یتزوجها وافق األستاذ 

ٕ قترحوا على طارق أن یسافروا جمیعهم و امحسن و  ن أعجبتك نتفق مع ا
القلق واالتصاالت بین عمك ناظم الكل وافق على هذا وبعد أسبوع من 

األستاذ یاسین وطارق قرر األستاذ یاسین أن یسافر إلى لندن لیقضي 
جازة ویترك طارق یسافر مع أهله لیتم سابیع للتمتع في اإلبعض األ

عجابه إى طارق شهد ولفتت أالزواج وبعد یومین سافروا إلى البصرة ور 
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الرتباط بشهد كزوجة كثیرا لجمالها وأخالقها فبلغ والده أنه موافق على ا
وتزوجا وسط حفل عائلي بهیج وأخذ زوجته شهد وسافرا إلى شمال 
العراق لقضاء شهر العسل لكن شهد لم تتزوج من طارق وكان یبرر لها 
أنه یخجل منها یجب أن تمنحه فرصه یتغلب على خجله وعادوا من 

ملك ت شهر العسل وكالعادة یجب على شهد أن تقدم دلیل بكارتها ولكن ال
ُ اذلك الدلیل ف همت شهد بأنها قد تكون لیست بكرًا فهنا بكت وقالت ت

ن طارق الیرغب أن یتزوجني ویطلب مني ممارسات محرمة إالحقیقة 
ٕ غرائي بالمال و إمقابل  جتمع األخوین (ناظم ومحسن اغداق الهدایا علي فا

) وقررا أن یجبرا طارق الدخول شرعًا بشهد وأخذ محسن البندقیة وأخذ 
طلق الرصاص فوق رأس طارق بحجة یخرج الخوف من طارق وأدخلوا ی

غلقوا الباب وفي الصباح أبیها وأدخلوا طارق علیها و أشهد غرفة نوم 
حصل ماحصل لشهد ولوثت شرشف السریر بالدم ظل طارق وأهله 

قامة والسفر لشهد وظلت جراءت اإلإأسبوعاً ثم سافروا إلى الكویت لتكملة 
وعاد طارق إلى الكویت لكنه حزن كثیرًا خاصة وأنه  شهد في بیت أهلها

فقد األستاذ یاسین بعد وفاته بحادث سقوط الطائرة أخذ طارق یشتاق 
یمارس العادة السریة ویلبس المالبس  كثیرا لتلك األیام ویتذكرها وهو

سمه االنسائیة ویتزین كأنه أنثى وبینما هو هكذا وبهذه الحال دخل شاب 
لقدم معه في النادي وكان یرید أن یغیر مالبسه لكنهما طالب یلعب كرة ا

سنة طلب منه أن یذهب معه للبیت  ٢٥تعانقا معًا طالب بعمر طارق 
نه ن طالب یعیش مع والده وهو اللیلة واجبه أل لیشاهدا لعبة الدوري أل 

سعاف وافق طارق وذهبا معاً وعندما دخال الشقة فتح طالب إیعمل سائق 
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شروب وطلب من طارق أن یلبس مالبس في غرفة التلفاز وحضر الم
تبدیل المالبس لم یعارض طارق لبس المالبس النسائیة وتصرف كأنه 

طالب وطارق  ىثنین أخذ یتمادستمرت العالقة بین اإل ازوجة طالب و 
خرها طلب منه أن یصور زوجته له وأخذ طارق آیستجیب لكل طلباته 

ویمارس معه وأخیرًا طلب یصور شهد زوجته وطالب ینادي طارق بشهد 
ٕ منه أن یجلب زوجته لیمارس معها و  ن طالب صور سوف یفضحه أل  الا

  كل الممارسات معه هنا طارق ماذا یفعل ؟ 
  ذهب طارق إلى زوجته شهد وسألها هل أنت سعیدة معي 

  بن عمي لكن هل فعًال ترغب أن أتكلم معك بصراحة اشهد : أنت زوجي و 
 ما أبغضك بل أكرهك وأتضجر منك ألنني كثیراً  طارق : نعم یاشهد ..

رتبك طارق وقال لها عندما ا أشم بك رائحة السائل المنوي ..
أشاهدك ال أستطیع السیطرة على نفسي أشتهیك فیسیل السائل 

نني ال أسیطر على إیاشهد لماذا تحرجینني  وتتلوث مالبسي ..
وفي الیوم التالي غاب  نفسي دعي هذا سر بیني وبینك ..

رق یومًا یومین بل ثالثة أیام وشهد مترددة مابین أن تبلغ طا
عمها أم تبقى محتفظة بالسر عاد طارق إلى البیت وطلب من 

ن أم صدیقه تدعوهم أل شهد أن تغیر مالبسها وتنزل معه 
للعشاء في أحد الفنادق بمناسبة عید میالد أم صدیقه ( أم 

رة وذهبا ختار طارق لها مالبس السهاطالب ) جهزت نفسها و 
فلم تجد حفًال وال أم صدیقه فقط صدیقه  إلى الحفل في الفندق ..

طالب جالسًا ینتظرهم سلمت شهد وصافحت طالب وسألته أین 
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  رید أن أقدم لها التهنئة وهدیتي ..اوالدتك 
  جلسي أوًال اقاطعها طارق 

طالب : أمي أحست بصداع وصعدت بالغرفة لترتاح قلیًال ممكن أن 
مي لها الهدیة ستفرح بك كثیرًا وافقت بكل سرور تصعدي وتقد

 ٣٠٥وتقدمت نحو السلم وصعدت وسألته كم رقم الغرفة قال لها 
دقت الباب فتحت الباب دخلت لم تجد أم طالب بل وجدت صورها 

  منثورة مع الزهور وقمصان نومها على السریر ؟؟؟
  تمت ...
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  فائرك ضحلي  
  وعلمیني 

  كیف 
  یشب قلبك عشقاً 

  ى عل
  شرفة روحي ..

  وحيدة ...
صت من هنا وهنا نبواب والتتعودت النساء الجلوس على عتبات األ

وحیدة فتاة قبیحة التملك من  خبار وتناقلها بسرعة البرق.وتصید األ
ًا وال لها من التعلیم شیئًا فكانت تعمل في مصنع لصناعة ئالجمال شی

جته نرمین بنت اللعب (الدمى) صاحب المصنع متزوج لكنه معوق وزو 
عمه ولم یرزقه اهللا ذریة والسبب كان من زوجته نرمین أما صاحب 
المصنع رمضان كان میسور الحال وكریم یساعد الفقراء والمحتاجین ولم 
یرد شاب أو فتاة ترغب بالعمل وفي ذات یوم تأخرت وحیدة عن العمل 

ول نها تسكن بمنطقة بعیدة حوالي ساعة من الزمن ولم تستطع الوصأل 
في الوقت المحدد وغابت عن العمل یومًا بل أسبوعین وبعد یومین من 

سبوعین عادت وحیدة للعمل مبكرة أرسل لها رمضان صاحب المصنع األ
ة رأسها باكیة أطأوطلب حضورها في مكتبه وقفت وحیدة أمامه مط

ستاذ رمضان فقال لها : مابك لماذا تبكین ومن أي شئ مستنجدة باأل
  تستنجدین ؟ 
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تي للعمل یقطع علي الطریق آستاذ رمضان في كل یوم عندما أحیدة : و 
مجموعة من الشباب یرمون علي بالكالم ویسخرون مني بأنني كذا وكذا 

عود للبیت وأنا محتاجة للعمل لكي أعیش ألنني ال أحد یعیلني أفأضطر 
ذا طلبت إسمي وحیدة نظر لها وقال لها او  ویصرف علي فأنا وحیدة ..

تسكني هنا بالمصنع توافقي صمتت ونظرت له بتعجب وذهول منك أن 
وقالت هل یوجد في الدنیا اآلن من یعمل خیرًا بهذا الشكل قالت أستاذ 
 رمضان كیف أسكن بالمصنع وأنا فتاة وحدي ماذا یقولون الناس ..

وبعد أسبوع  ستأذنت وحیدة وخرجت لتمارس عملها ..اصمت رمضان و 
ضان وطلبت من وحیدة أن تتزوج من زوجها أرسلت لها نرمین زوجة رم

أصل حتى لو  رمضان رفضت وحیدة وقالت كیف أتزوج من زوجك وأنا ال
  ذرة من جمالك وثقافتك 

نرمین : وافقي یاوحیدة لعله خیرًا لك ولنا وحیدة : طلبت من نرمین 
وبعد یومین جاءت وحیدة للمصنع وجدت المصنع  أسبوعاً مهلة لتفكر ..

نا إعلیه قطعة سوداء سألت وحیدة ماهذه القطعة قال لها  مغلقًا وعلق
ٕ هللا و  ذهبت  نتقلت إلى رحمة اهللا ..انا الیه راجعون أم الست نرمین ا

وحیدة لقراءة الفاتحة إلى السیدة نرمین زوجة صاحب المصنع وهناك 
  أیضًا عرضت علیها طلب زواجها من زوجها رمضان مرة أخرى .

وج زوجك وهو ال یرغب بل أنت من تریدین وحیدة : قالت لها كیف أتز 
  أن أتزوجه ؟ 

ختارك یاوحیدة وطلب موافقتي على الزواج منك وأنا انرمین : كال هو 
  وافقت وها أنا أطلبك له .
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قتربت منها وحیدة وقبلت رأسها ویدها وقالت لها أنا موافقة لكن لدي ا
من  وافقت نرمین ووافق رمضان وتزوج شرط أسكن معك في بیتك ..

وحیدة وبعد سنة من الزواج رزقها اهللا بصبي أسمته (سیف) لكنها لم 
تحمله ولم تسهر على تربیته هي بل نرمین من تولت رعایته فكان یقول 

سمها وذات یوم ذهبت وحیدة للسوق وبعد الها ماما وینادي وحیدة ب
كس انهاء تبضعها وعودتها للبیت وعند جسر الشهداء وهي في التإ
كس بشظایا وواحدة اارة مفخخة على الجسر وأصیب التنفجرت سیا
  ستشهدت ....اخترقت صدر وحیدة و ا

ولم یعلم أحد بها وظلت جثة وحیدة على جسر الشهداء إلى أن جاءت 
البلدیة وأهل الخیر وأخذوا جثة وحیدة ودفنوها في مقابر المتفرقة 

  والمفقودین الغرباء ... 
  تمت ...
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  بعزفك
  بألحانك
  بغناءك

  رض والسماء أضاءت األ 
  فكیف 

  تفنى روحك
  وتتدلى جناحیك 
  وأبصرك تبكي 
  یدي وأنا مكتوفة األ

  عصفوري الشهید ... یا

  اء ...ــــــــوف
نامت .. فحلمت أن أخیها یاسر قد أصیب  وأغمضت عینها وفاء ..

ستیقضت وفاء ا بقذیفة قناص في صدره األیسر وسقط أرضاً ولم یقف ..
غیرت مالبسها وأخذت أوالدها بعد أن أعدت لهم الفطور مرعوبة خائفة 

وشربوا الحلیب أوصلتهم للمدرسة وذهبت لعملها. وفاء امرأة عملیة وأم 
سنة تعمل موظفة في المكتبة  ٣٢حنون ،أخت وبنت مطیعة عمرها 

العامة فتذهب منذ الصباح في تمام الساعة الثامنة وتعود لبیتها في 
د أن تكون قد أنجزت عملها وتبضعت ماتحتاجه تمام الساعة الثالثة بع

أسرتها المتكونة من ولدین وبنت بعد أن فقدت زوجها على ید الملیشات 
الكردیة الذین قاموا بقتله أثناء ذهابه إلى الدوام في مدرسته التي تقع 

لیة ئو ضمن قطاع الشورجة فعاشت وفاء مع أوالدها وهي تتحمل مس
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أخبار أهلها بعد أن تعرضت محافظتهم إلى نقطعت ام معًا .. ب واألاأل
لكنها كلما  العدوان وقصف الطائرات االمریكیة ولم تعرف أخبارهم ..

حلمت بذلك الحلم وتستیقظ مفزوعة وبعد  أغمضت عینها .. ونامت ..
أیقنت بأن شیئاً ما حصل ألهلها  ثالث .. مرتین .. أن تكرر الحلم مرة ..

ٕ خضار و جلست بالحدیقة وأخذت تجمع ال ذا بصوت امرأة تنادیها وقفت ا
ها أصیب بصدره وأخذت وفاء تكمل الحكایة اوردت السالم أخبرتها أن أخ

قالت لقد رأیته  تعجبت المرأة وقالت لها كیف عرفتي الخبر .. ةللمرأ
أهلها وبكت وفاء لكن العجوز لم  ةفبكت المرأة العجوز جار  بالحلم ..

ختفى امن النحیب والبكاء فأخبرتها أنه  ال بعد أن كفت وفاءإتكمل القصة 
ذهبت العجوز  خذ أو أي جهة خطفته ..في أي مكان أُ  نیعرفووأهلك ال

وظلت وفاء تنعي أخاها الجریح المفقود وزوجها المقتول ترى كم امرأة 
  مثلها تنتظر الغائب ... 

  تمت ...
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  نـجاة صادق اجلشعمى الكاتبة :نبذة عن 
  

  العراق –من موالید البصرة 

  عملت بسلك التدریس فى وزارة التربیة والتعلیم 

 .حصلت على رسالة الدكتوراة من الجامعة األمریكیة فى التاریخ 

  تكتب دراسات حول األدب والمسرح العراقى ونشرت فى عدة صحف
 أهمها جریدة "مسرحنا" جمهوریة مصر العربیة.

  األول)   زء(جالتشظى وتداخل األجناس األدبیة فى الروایة العربیة 

  ٍالتشظى وتداخل األجناس األدبیة فى الروایة العربیة (جزء ثان ( 

 التنوع الداللى فى مسرح الطفل ما بین التناص والتراث واإلخراج 

  الطفل فى الوطن العربىرؤیة النقد لعالمات النص المسرحى لمسرح 

 تمظهر التجدید فى بنیة السرد فى القصة القصیرة 

  للعشقدیوان لست مؤهلة 

   لها تحت الطبع عدة كتب منها : التجریب فى المسرح العربى" "دراسة
 فى المسرح المصرى" "مسرح الطفل فى الوطن العربى"

  "لها تحت الطبع " شذى سالم نجمة العراق 

 "لها تحت الطبع " عواطف البدر رائدة مسرح الطفل فى الكویت 
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