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ي لـلغة الـعربية ربـد توستـماستـرز باليـوم العا حتتفل مـنظمـة تطلق عـلى نفسـها اسم احملطـة مع نادي ا
ناسبةِ ُشاركـةِ في االحتفال الـذي يقيمُه النـادي  وتلـقت (الزمان) امس عبر واتـساب دعوة للـحُضور وا
وافـقِ اليـوم الـثالثاء في الـسّـاعةِ يّ لـلـغةِ الـعـربيّـة في الـثـامنِ عشـر من شـهر كـانـونَ األول ا الـيـومِ الـعا
ربد اخلامِـسةِ عَصرًا وعلى قـاعةِ مبنى احملـطة الكائنِ في الكـرادة - تقاطُع ساحـة عُقبة بن نافِع.  ويـعد نادي ا
توستمـاسترز األولُ من نـوعهِ في العراق حـيثُ اتخذَ الـعربيةَ الـفَصيـحة لغـةً للحِوار تَـحقيـقًا لالرتِقـاءِ بالتّواصلِ
َ الـناس وتنـميـةً لِمـهاراتِ اإلصـغاءِ والـتّفـكيـر واحلَديث أمـامَ اجلُمـهور وغـيرِهـا من مَهـاراتِ احلَياةِ الـشّفـهي ب
ؤتمرُ أهدافَه القياديّة.  ونحنُ إذ نرجو مُشاركتَكم الفاعِـلةَ في هذا احلدثِ الفريدِ من نوعهِ نأملُ أن يحققَّ هذا ا
في إيجادِ سبُل جديدةٍ لِبَذرِ روحِ حبّ اللُغة العربيةِ في نفـوسِ األجيال اجلَديدة والعمَل على تعزيزِ االنتماءِ لهذه اللغةِ

ِعطاء واالستِقاء من خَيرات جداولِها الوافِرة. الثريّة ا
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الــعـون لي ســوى الـكــلـمـات... بــعـدمـا
ذهـبت  عــاد الى طــبــيـعــته نــوعــا مـا
مــطـــمــئــنـــنــا وفي روحه الـــســعــادة 
االبـتسـامـة مـلـئت حـيـاته ذلـك الـيوم 
اسـتـمـرت االيـام مـا بـ فـتـرة واخـرى
تـاتـي لـتـاخــذ الـعالج  يــدور احلـديث
بـيـنـهـما  تـتـطـورت االمـور واالحداث
بـاتت تخـلع جـلد بـعض اخلـصوصـية
بـيـنـهـما  فـقـد اتـضح انـهـا مـحـامـيـة
تــنـحـدر من عــائـلـة غــنـيـة ذات اصـول
جنـوبـية فـيـها رائـحـة الـعنـبـر وقصب
السكر والبردي  جميلة الروح حسنة
ظهر  استمروا عـلى هذا احلال فقد ا
كـانت الــصـيـدلـيـة  مـحــطـة الـلـقـاءات
اجلــمــيــلــة بــيـنــهم  وكــانت لــيــقــظـة
رضي االعجـاب تـتقـمص انت الـدواء 
فال تـتـركـني وحـيـدة اعانـي من اهوال
الــدنـيـا  فـي مـسـاءا حــالك بــاجلـفـاف
الصيـفي وزيارة غامضة  كان البد ان
حتدث معـجزة االعجاب  وهو ما كان
يـنـتــظـره الـقــدر ان يـعـتـرفــوا بـحـبـهم
لـبـعض حـتى تـثـيـر الـريـاح غـيـرتـها 
الــذين ولــيــكـــســر بــعــادته احملــبــ  
يـعـشـقـون بـنـقـاوة الـسـبـعـة وعـشرون
حـرفـا حتت ظل قواعـد الـعشق  وهذا
مــا حـــدث فــقـــد اعــتــرف الـــيــهــا  في
الـعشـرة االخـيرة مـن الشـهـر اخلامس
يـوم تـسـعـة وعـشـرون حـدث الـتـوقيت
ـنـاسب  كـان يـنـتـظـر قـدومـهـا فـهي ا
اخــبــرته بــانــهــا ســوف تــاتي لــشـراء
عالجــا مـا  جــهـز نــفـسه لـالعـتـراف 
عصمه مرتـديا زيه الكـجول واضعـا 
ـيـة "الـروالكس"  وعـلى ســاعـته الـعــا
روحه وابل الــعـطــر يـنــتــشـر "الــديـور
سوفـاج" راها من بـعيـد تسـير كاالوزة
الـبيضـاء ناثـره شعرهـا اجملعد  دخل
ليجـلس علـى كرسي الـتهام لـالعتراف
كـان البد ان يعـترف اليوم واال سـيقتل

في زحام احلب 
مساء اخلير
مساء النور 

كـعادته يـسـالهـا عن وضـعا الـصحي 
وما فـعلت  وهل هي سـعيـدة مزدهرة
 تبتسم  ام حزينـة بائسة مـثلما كان

في مـنـتـصف ابريل  2017اسـتـطاع
عتمة الى ان يخرجها من حجرتها ا
الـنــور الــذي قــتـلــهم وهم عــلى قــيـد
احلــــيــــاة  ذات صــــبــــاح اتــــته وفي
وصراخ طـيـاتهـا ضـجيج من االالم  
من احلــنـــ كــان  لــلــحــزن مــخــالب
يـنــهش احـشــائـهــا الـوتــيـنـة  وامـا
االوجاع عـالقـة متـروكة عـلى وسادة
نومها  حيث اجلـراحات تتدافع في
ازقــــة اوردتــــهــــا  الـى تــــضــــاريس
وحــدتـهــا الـقـاســيـة الــتي ال تـرحل 
مـنـزوعة الـعـينـ من كـثرة الـسـهر 
نحـيـلـة اجلـسـد لـشـدة الـبـؤس الذي
ـاء  يـعـتـريـها  تـفـتـقـر هـضـابـهـا ا
ـالبس ســوداء مـــزكــمـــة الــعـــظــام 
مــفــعــمــة بــرائــحــة احلـزن  تــرجتل
انـيـنهـا بـصـمتـا اريـد ان اعـيش لكن

الزمان يصفع برياح قدري
صباح اخلير دكتور...

صباح النور اهال ومرحبا...
اخـشـى من طــرح سـؤالـي الـغــريب 
وارجتف من فهمك اخلاطئ لي

تفضلي  من دون احراج...
نعم دكتور...

اني اعـاني من اشيـاء  تسلب روحي
 وتــســقم بــدني  تــراودني االحالم
والـــكـــوابـــيـس تـــفـــزع روحي عـــنـــد
مـــنـــتـــصف الـــيل  ارى في نـــفـــسي
الضـياع تارة واالنفـصام تارة اخرى
 ال شيء يصاحب هذه احلالة سوى
البـكـاء حلد تـورم االجـفان  اضـنـها
حـالــة اكـتـئـاب  جـاعـلـه من غـرفـتي

احملصننة دار فنائي احملطم
اجابها...

نعم  ولـكن عـلـيك ان تـزوري طـبـيب
اخـتـصـاص بـاحلـاالت الـنـفـسـيـة اذا
كـنت تظنـ بانهـا حالة نـفسية  اما
ــســـاعــدة  الني انـــا ال اســتـــطـــيع ا
صيدالني  اضافـة الى ذلك بـامكاني

ان ابحث لك عن طبيب ?
اجابت... ال استـطيع الذهاب فابي ال

يسمح بذلك.
مـن بـعــد مــحــاورة جـرت  واســئــلـة
عــمــيــقــة اكــثـر  واجــابــات مــلــيــئـة
بـاالحـزان واالهـات اعـطـاهـا عالجـها
الذي تبحث عنه  وفي روحه التوتر
لـتـتـنـاوله لـيال  حـتى تـرقـد روحـهـا
وتسترخي الجل ان تـنام براحة تامة
 ولكن ما خلـفت بعد رحيلها  طن

من الــقــلق واعــصـار من االنــتــظـار 
يـنــتـظــر مـجــيـئــهـا لالطــمـنــان كـيف
سـتــجـري االمــور بـعــد ذلك الـعالج 
صـبـرا ســارت االيـام وهي لم تـاتي  
ــذكــرات جــمــيال  اصــبـح يــكــتـب 
ـــا كـــان يـــصـــفه هـــاتـــفه الــــذي طـــا
ـسـكـون" بسـبـب مـا كان "بـالـهاتـف ا
يحتوي كل شيء يدونه فيه  ستاتي
ولو بعد ح  اتخذ من عـتبة بابه 
نـافذة يـطل علـيهـا كل يوم  يـسقـيها
ــتـــحــنه  من مــاء الـــصــبـــر الــذي 
ولـكنـهـا ايـضـا لم تاتي يـنـدب حظه
كل يـــوم  وا حـــســـرتـي لم لم اكـــون
جـريـئـا عـلـى اعـطـائـهـا رقم هـاتـفي 
لــيــالي كـثــيـره كــانـهــا دهـرا  يـفــكـر

بــحـالــتـهـا  اصــبـحت في كل شيء 
ـــاذا انــتي راح يـــبـــحث في مـــحــرك
الـيــوتــيـوب عن اغــنــيـة تــروي ثـروة
الـبركان الذي اجـتاحت حيـاته فجاة
فـيــقف عـنــد اغـنــيـة الــفـنــان الـقــديـر
اسـمـاعيـل الفـروجي "شـمـعـنى انتي"
يـعــتـريه فــفي مــســاءا كـان غــريــبـا  
ـسـلمـ لـشـراء االحتـيـاجات دبـيب ا
وهو ـبـارك   لــقـدوم شـهـر رمـضـان ا
راجع واالسئلة مشغول بضجيج ا
الــكــثــيـرة حملت عــيــنــاه تـلك الــفــتـاة
الـبـائـسـة  الـلـبـوة احلـائـرة  واقـفـة
ضـائـعة في غـياهب احلـيرة  تـنتـظر

دورها 
مساء اخلير دكتور ...

مساء النور
ــاذا هــذا الـغــيــاب قـد كــيف حــالك ? 

قلقت عليك ?
احلــمـد لـله انــا بـحـالـة جــيـدة شـكـرا
ــا قـــدمت لي مـن مــســـاعــدة جـــزيال 
جـــعـــلـــتــنـي اتـــخـــلص من شـــتـــاتي
وخـرابي  لـكن هـنــالك شـيــئـا اخـر 
احـيانا اعـود حلالـتي بالرغم من اني

اتناول العالج بصورة منتظمة.
يجيبها...

ال عـلـيـك سـوف تـخـتــفي تـلك احلـالـة
تدريجيا لكن يجب ان تكون قوية وال
تــســمـــحي لــلــضـــعف ان يــداهم ذلك
االســتــسالم فـي داخــلك حــ تــنــفــذ
قـواك وان شـعرتي مـرة اخـرى بذلك 
حاولـي ان تقـومي بـشيء يـبـعدك عن
الـــوحـــدة  فـــانــــتي عـــلـى مـــال اظن
تــعــانــ من هــاجـس الــوحــدة وهـذا
يـــوثــر عــلــيـــنــا جــدا  فـــقــومي مــثال
ـسـلـسالت او بـالـقـراءة او مـتابـعـة ا
واهب التي تتمتع بها  ارسة ا
لــتــقـتــلــ تــلك االشــيــاء بــعـيــدا عن
التـفكير  فـالفراغ يـولد طـاقة سلـبية
وهي تـــوثــر عــلــيـــنــا وتــســـقم حــتى
اجسادنا  يجـعلنـا نغوص في االالم
ـاضي او واالفــكـار الــتي تـذكــرنـا بــا
ـــواقف الـــصـــعــبـــة الـــتي واجـــهــة ا
حـيـاتـنـا. شـكـرا جـزيال مـرة اخـرى ال
اعــلم كـــيف اشـــكــرك النك قـــدمت يــد

يصفها 
بعدها حلت السكينة والهدوء فاطلق
عـنــان الــكـلــمـات  نـحـن نـدرك جــيـدا
االعجـاب هو الـتـوام الوسـية لـلحب 
وكل شــــخـص له حـق االعــــتــــراف او
الـبـوح مـا بـداخله  بـغض الـنـظر عن
ـقــابل ان كـان عــدم مـعــرفـة الــطـرف ا
ـشـاعـر  نـحن فـقط نـعـتـرف يـبـادله ا

ا نشعر به.
اجابت...

ونــــحن ايــــضـــا مــــعـــجــــبـــ بــــتـــلك
الشخـصية اللمفـاوية احلكيمة  التي
فــيــهــا الــقــوة الــنــوويــة. رجــعت الى
البيت وهي ترفرف باجنحتها البتراء
بعـدما نـبت لـها ريش حالل وهـو عاد
الى صـومـعـته يــبـني عش الـكـيـنـونـة
لـيكون جمـيال يليـق بتلك االوزة بدات
رحـلـة احلب بـيـنـهـما  كـان عـنـوانـها
ســـتـــون يـــومـــا مـن احلـــنـــ واحلب
والـشـوق وسـنـفـتـرق  اشـبـعـته حـبـا

واشـبـعهـا عشـقا  سـتون يـومـا كانت
حـيـاتهم مـلـيـئـة بـالـضـحـكة  فـتـحوا
غلقة لـتنشر اجنحتهم عطر االبواب ا
الـياسـم  تـعـلـمـوا كيف يـخـتـبـئون
في العراء  ويتـسكـعون في اخلواء 
تاملوا حلقـوا في سماوات الضحى  
بـ الــتالل وسـافــروا بـ الــوديـان 
لـيس هنـالك وقت لـلبـكـاء سوى دمـعة
ـــســــافـــات  ســــاروا عـــلـى بـــســـاط ا
لكي السلـيمـان ليـترجمـوا ذلك احلب 
يـصـنـعوا مـن اجسـادهم جـنـ يـفوح

منه اريج العشق 
 ولـكن لـم تـكن تـعـلم ان  لـتـلك الـوردة
شوكـة تمتد سـيقانها لـوالد ها الغول
  يــجب ان تــقــتــلع جــذورهــا قـبل ان
كان يـنــمـو اغـصـانـهــا عـلى غـيـرهـا  
هنالك قنبلة موقوته البد لها ان تاخذ
احلـيطـة واحلـذر منـها لـكي ال تـنفـجر
وتتـشضى على اجنـحتها  وكان البد
ان تـفكـر انـها صـفقـة ابـيهـا الكـبرى 

في يومـا سـتعـرض بـسوق االوراق
ـالـيـة كل هـذا لـم يكـن بـاحلـسـبان ا
حتت مؤامـرة نكـرة في ليـلة غـياب
ـضيئة  حدثت الـبدر عن النـجمة ا
الصفـقة و التوقيع عـليها بثمن 
ثالث مـحالت وبيـتا فـي ازقة ريـفية
ومـركــبـة بـاربـعـة بــيـان من الـطـراز
احلــديث حـامـلــة رقم الـفـراق 297
ـال شيئا لك من ا تاجـرها صبـيا 
 ذهــبت الى حــيث اخلــلـود  الـذي
كـانت تـنـتـظـره مـنـذ اول لـقـاء حـ
نـطق لـهـا احـبك بـل اعـشق عـيـنـيك
ورطــوبــة ثــغـرك  اعــشق ضــيـاعك
واخلـراب الـذي بـداخـلك  كل شيء
يجذبني اليك  كل ماهو سلبي قبل
ان يـكــون ايـجـابي فـكـانت جتـيـبه 
كـيف بـشـاب مـثـلك يـعـشق فـتاة من
اجلــحـــيم  لـــكـــنه لم يـــدرك جـــيــدا
عــبــارتــهــا حــتى اصــبح رمــادا من
بقايا االحتراق تشفق عليه الرياح.

WJNMÔ*« sH « ÊUÐ—

كــــيـف المــــرأة أن تــــغـــــزوني بــــهــــذة
البساطة?

كيف لها أن تعيد ترتيب كريات دمي
بحسب ألوان مِزاجها?

كــــيف لـكِ أن تــــفــــتـــــحي وتــــغـــــلــــقي
مساماتي بحسب 

طقوس أنوثتك? 
ـــدّ فـــراش عـــطــرك كـــيف تـــفـــردّتِ 

سائي ا
عند هيكلي الغارق في صلواته?

نهكة من قال لكِ أني ربان السفن ا
نشود? وإنكِ مرفئي ا

من قــال لك أن شــفــتيَّ لــهــمــا ذاكـرة
فالح

فهبطتِ عليهما كمطرِ صيفي? 

من علمك هذا البيان كي ترمي بسحر
كلماتك

في غار اعتكافي
وتعلقيني نبياً يتلمس أبجدية أنوثتك

بتنسكِ راهب وحيد?
أنتِ أيـتـهـا الـهـابـطـة عليّ مـن فراديس

العشب
والسنابل

ستوية على صدري بيدر قمح وا
 ? هل تتوقع بأن أنساكِ يوماً

هل تظـن بأن رجـالً مطعـوناً بعـينيك
مثلي

قادرا على نسيانكِ?
عيناك آخر مَطافي
وما قبلهما هباء

وما بعدهما خواء
وما بينهما حياتي
فيهما بدايتي

ومنهما نهايتي 
وماب يديكِ أتأرجح أنا 
طفل نسي الزمان فطامه
فظل متعلّقاً بكِ كسوار.
حبيبتي التي ليست لي

مُذ رحيلكِ 
وأنا أنتظر شمس النهار

فال تأتي
مُذ رحيلكِ

وأنا ألثغ بإسمكِ كالصغار
أشم عطر ثوبك مثلهم تماماً

كي أستطيع ان أنام
ومثلهم أحلم بكِ 

أما تأت لي وفي سلتكِ 
رغيف حب ودزينة أقمار?
أيتها البعيدة إالّ عن قلبي

ليس في جعبة العمرالّ نهار 
ادخرته لعيدك

فعودي
وال تبخلي بذاك النهار.
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بغداد

يا مشرق الوجه يا شمساً ويا قمرا
ويا سراجاً منيراً يشبه البشرا
آمنت أنك سور لي  ,حتاصرني
الهموم تترى وألقى فيك مصطبرا

سك  ,مَن رجل سك أنت ا يا حامل ا
سواك ينبض مسكاً وارفاً عطرا
رأيت ذنبي عظيم الوقع  ,خطوته
على سمائي وغيماتي تنثّ ثرى
ومنجياتي التي أعددتها كفناً

يحول بيني وب الكفر ان حضرا
وصاحلاتي التي ما عدت أذكرها 

كدمعتَيْ خشيةٍ لم تتركا أثرا
تضاءلت كلها  ,حتى ألسالني 
هل كنت يوماً بظل الله معتمرا

هل كنت يوماً نقي الروح  ,خارطتي
على جبيني تقيل القلب ان عثرا
ا جاهرت  ,معصيتي لوالك أنت 

ة ويقيني يشبه اخلدرا قد

لكنّ لي جمرةً في الروح ما انطفأت
هي التي أعلنت زخاتُها مطرا
هي التي أرتوي من لفحها فاذا
ما فارقتني يظل القلب منفطرا
مَن لي بوجهك كي أحظى برؤيته
يا سيد الكلمات اخلضر يا نهرا
على ضفافيه حطَّ القلب مفترشاً
صفواً مساحته ال تعرف الكدرا
وكيف تقترب األحزان من رجلٍ
مالئكُ الله حفَّت قلبه زهرا

يكاد من طيبةٍ في الذات أودعها
الله العظيم يصلي للذي كفرا

هو الشفاء الذي صحو القلوب به
ن لرسول الله قد نظرا طوبى 
طوبى لكل تقيٍّ أمطرت ألقاً
دمعاته وتسامى بالذي ذكرا

يا غاية احلسن قلبي لم ينل وطرا
وهاجمته ذنوب خلّفت أثرا

ملقىً على حافةٍ في الكون يعرفها
ستيئسون ويأوي عندها الشعرا ا
ٍ كي أهشّ بها ما لي يد من يق
على ضميري اذا ما تاه او ضمرا

وسيلتي انت  ,في بحر الذنوب انا 
واإلثم في كل ما أوردتُ قد صدرا

اصابعي لغتي أوقدتها ألرى
عبر الظالم فلم يفلح دمي ليرى
فكان أن أغمضت عيناي أن تريا

قلبي وأشبهتا في هولها احلفرا
كم ادخرت دموعاً قلت أُهرقها
عند اللقاء وأُحيي بعدها السهرا
لكن رأيت دموعي كلما احتشدت
لكي تصير كالماً قلبي اندحرا
فكن معي ,مركبُ الزلّات محتشد
يعوم في زمرةٍ قد أدمنت سفرا
ماً ومرَّ بي سيدي حتى ولو 

وأحيني بحضورٍ يسعد احلجرا
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األنبار 

ـــيل االيـــام تــــلـــقـى دعـــوة عـــلـى األ
لتسـليمه جائـزة ألحدى رواياته التي
فـاز بـهــا  حَـضـر لـكن لــيس بـصـفـته
الكاتب بل بصـفته القار وجلس مع
مـجمـوعـة أدباء يـعـيدون قـراءة عـمله

ويبدون أراءهم به
 راح يُشاهد نفسه معهم ... 
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كــــان يَـــــكـــــتُب لـــــعـــــدة دور نـــــشــــر
ومــؤسَــســات اعالمــيــة .. روايــات 
مقـاالت قِصص ... واحـيـاناً شِـعر 
يــكــتــفي بــأن يـعــنــون الــعــمل الـذي
ينـتهي مـنه بـأسم وهمي ويـبعث بِه
ــؤســســـة  في أحــد الى الـــدار او ا
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ـــقـــهى يـــجـــلس فـي أحـــدى زوايـــا ا
وحيداً هو ونصوصه  يخلق حواراً
في مُـــخــيـــلـــته  يــغـــوص اكـــثــر في
اعـمــاقه يـؤمـن بـأن اثــمـر احلـوارات
هي الــتي جتـــري مع الــذات  لــذالك
غـالـبـاً مـا كـان يـصـنع شـخـصـ في
رأسه احـدهــمـا يُــمـثل الــشـر واألخـر
اخلير ... يجـلد ذاته بهذه احلوارات
 يـسـرح في فـضــاء افـكـاره .. يـخـيم

قهى ..  الصمت على ا
يصرخ أحد اجلالس .. حتيا مقهى

القالسفة . 
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وَسط كُل الـفـوضى الـتي كــــــــــــانت
ُـتـعـفن ـكـان  ورائـحـة األكل ا تَـعـمُ ا
وعـلب الكوال الـفارغه كان يـصرُ على
قـــراءة الــكُـــتب الـــتي اقــتـــنـــاهــا من
مـــــــعـــــــرض الــــــكُـــــــتـــــــاب الـــــــدولي
دينة   يجلس قـــــــــــــــــــــام في ا ا
ُــطــلــة عـلـــــــــــى بــجـوار الــنــافـذة ا
ــؤدي لـلـمـقـهى الـشــارع الـرئـيـسي ا
الـذي يــلـتـقي به الـفــنـانـ والـكُـتـاب
ـكـوث به احملـلـيـيّن  والـذي أعـتـاد ا
حــتى ســاعــات طــويــلــة مـن الــنــهـار
يـــرتـــشف اكـــواب الـــشـــاي االبـــيض
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ويـــقـــرأ في الـــصــحـف الــيـــومـــيــة
ويـتـحــاور مع بـعض اجلــالـسـ 
تَـلـسـعهُ نـسـمه بـرد وهـو يـتـصـفح
كـــتــاب تَــتـــراقص عـــيــنــاهـــا عــلى
األســـطــر وكـــأنه يُــفـــتش عن شيء
فــاقــده  شيء يــصــلحُ ذلك اجلــزءُ
كسور في داخله  حتى أن نسى ا
الـسيـجاره بـفـمه وتسـاقط رمـادها

على قميصه 
ـــوســـيــقى يَـــنـــظــرو الـى جــهـــاز ا
بـــجـــــــــــــواره  يـــكـــبـسُ عـــلى زر
الـتـشــغـيل فـيــنـطـلق صــوتـهـا الى

سمعه . 
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النجف 


