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ثقف ووجوه اجملتمع واالعالمي وقد تضمنت فكرين واألدباء وا عقد مجلس الصدر جلسته الشهرية بحضور حشـد من العلماء وا
يالدي اجلديد) . اجللسة بحثاً لإلعالمي حس الذكر بعنوان  ( خواطر عن العام ا

 وقصيدة للشاعر رياض عبد الغني محمد . 
وللباحث محسن العارضي بعنوان ( بعد انتفاضة األول من تشرين األول  2019/ العراق الى اين ) .

)  الصاحلي . وقصيدة للشاعر ( ابي يق
باالضافة الى قراءة في النتاج الفكري للعالّمة السيد هبة الدين احلسيني الشهرستاني للباحث اسماعيل طه اجلابري .

وخـتمـت اجللـسـة بحـديث لـراعي اجمللس الـعالمـة حـس الـصـدر بعـنـوان " دردشات " تـنـاول فيـهـا األوضاع الـراهـنة سـيـاسيـاً واجـتمـاعـياً
. واخالقياً

رسالة بغداد
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قصة قصيرة

الــتــفـاحــة أو الـرمــانـة وال تــفـرعت
منـهـا األصـابع لـتـسـهـيل الـتـناوش
ا أن تلك ب األشجار واألدغال. و
التفريعـات قد أفادت اإلنسان أيضاً
في مــسـك الــقــلم وحــيــاكــة الــثــوب
واصـطيـاد الطيـور فهـذا يكفي وال
ــهـام داعـي لـلــمـبــالـغــة في بـعض ا
التي هـي ليست مقـنعة لنـا  كتسلق
اجلــبــال وصـــنــاعــة الـــســاعــات أو

بضعة أدوات دقيقة. 
- ال تنس طقطقة األصابع أيضاً ها
هــا هـــا.. تـــعــال واقـــتــرب مـــني يــا
تأمل رفيقي.. فأنـا أحب الشخص ا
الـذي يـنظـر لألمـور نظـرة مـختـلـفة.
أال تـرى أن هـذه احلويـنات ال فـائدة

منها ويجب أن تباد?
- إذن أنت تتحدث بـلغة أهل القارة
ـغـفـل الـذي يـعـيـشون الـقرمـزيـة ا
بـالتـهام غـيـرهم من الـكائـنات دون
أن يطـرف لهم جفن واحـد على هذه
الــنـــهــايـــات الـــتــراجـــيــديـــة لـــتــلك

الكائنات.
- أنظر ماذا يحدث لنا قبل أن تفكر
بالنهايـات.. انظر حلاجتنا ألقراص
االوكسـج التي ال تـصنع إال بشق
األنفس.. حتـدثتَ عن األصابع التي
تـمــسك األقـالم يـا رفــيــقي واألقالم
عنـدما ينـفد حـبرها ال تـكتب شـيئاً
وتغـدو مجرد قصبـات خاوية ترمى
ـكـنـنا ـهـمالت. فـكـيف  إلى سـلـة ا
االسـتـمـرار  إذا لم نـقتـلـهـا جمـيـعاً
ثم من يزيل تـلك احلشـرات اللـعيـنة
من األرض.. أنـــهـــا تــــفـــســـد ســـكك
احلديد وهي وسيلة النقل الوحيدة

لدينا.
- أها.. هذا هو بيت القصيد.. نحن
أيضاً نعشق القتل والقتال.. وحتى
وإن كنا بدون أكف أو أرجل. فلدينا

بـاالنزعـاج من روح سخـرية في غـير
مـحــلـهـا.. ألنـهـا تــخص حـيـاة كـائن
ســـيـــذبح مـــنـه بـــاآلالف في ســـاعـــة
واحـدة وبدم بـارد. ماذا يـفعل سوى
الـتفـكـير مـراراً باألمـر دون الـتوصل
إلى نتـيجة. قال الرئـيس وكأنه يقرأ

أفكاره:
- االستـقرار على وضع مـا في مكان
.. أبــعــد أن مــا لــيـس بــاألمــر الــهــ
حــقـقــنـا الــسالم مع أنــفـســنـا تــريـد
تـغـييـر  هـذه الرغـبـات القـلـيلـة التي

تسد حاجتنا للحياة.
- أخشى أن موقعنـا هذا يعمينا عن

ادراك موقع االخرين?
- موقع اآلخرين. هـا ها ها. وما هو
مـوقــعـهـم عـزيــزي غـيــر أن يـكــونـوا
طعاماً على مائدة العشاء. أتمنى أن

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

أسماء وأفعال وصفات.
- يـبدو أنك قـد جربت االنـصات إلى

لغتهم ها ها ها ها ها.
بـالرغم من السـخرية التـي برقع بها
كالمه شعر الرئـيس قليال باالقتناع
فـي أن يـكــون الــعــفــو الـرئــاسي عن
اكثـر في العـام الـقادم. لن يـفعل ذلك
ــا عــلـى نــحــو عــاطـــفي عــاجل وإ
عــنــدمـا يــتـدارس مــعه األمـر بــشـكل

عقل مصمم لـذبح غيرنا.. احلق يقال
إننـا نـكـتب أيـضـاً تاريـخـنـا الـدموي

بدون احلاجة لألصابع. 
- دائــمــاً هـــنــاك من يــخـــتــار حــيــاة
مـخـتــلـفـة عن أقــرانه ومن يـتـصـرف
بـشـكـل مـخـتـلف وإذا كـنت أنت هـذا
الـشـخص الـرؤوف الـرحـيم اخملـتلف
فــدعـــني أخــبــرك بـــأن هــذا طــيش ال
يـلـيق بـأمـة مـقبـلـة عـلى الـهالك.. إذا
اخذت أفكـارك هذه بـجديـة فقـد نهلك

عن بكرة أبينا. 
 أطلق رئـيس الـقارة صـوتاً كـالهـرير
لـلـتعـبـير عن سـعـادته البـالـغة بـقارة
أوكــسـجــ الــتي اكــتــشـفــهــا طــائـر
السـنونـو ولم يكـتشـفهـا ماجالن او
كولـومـبوس. فـهي تغـطيـها حـشرات
من نــوع غــريـب وكــبــيــر جــداً يــجب
الـتخـلص مـنه دائمـاً بالـطـريقـة التي

دلهم عليها طائر آخر هو الهدهد:
- أال تـعــلم أنه وبــطـريــقــة شـاعــريـة
للغـاية يـستمـتع هذا احلـوين بضوء
ـاء ثم الـشــمس ويـغــسل نـفـسـه بـا
يـنتفض قـجأة ويطـلق صوتاً غـريباً
وكـأنه يـريـد الــتـخـلص من أفـكـار قـد
تراوده وال تـعـجبه وأنه ال يـفـعل ما
تـــفــــعـــله الـــوحـــوش أو الـــضـــواري
ــا يـتــمــشى هــادئـاً والــكـواســر وإ
ســـاكــنـــاً طـــوال الــوقـت ومن يــدري
ـا يتأمل هذا العـبث الذي يعيش لر
ـتلـكها فيه وتـلك التـعقيـدات التي 
فـي جــســـمه مـن األرجل والــرؤوس..
من أجل مـاذا? قل لي يارفـيقي? بحق

من أجل ماذا? قل لي?
- أنـت تـفــاجــئـني حــقــاً هـهــهه.. هل
تـشــفق عـلى حـيـوان ال يــفـعل شـيـئـاً
سـوى أن يــتــمــطى بــكــسل ويــنـام ..
أرأيت مثل هذا الغباء الذي يفخر به

هذا احليوان? 
- ألــســنــا نـــفــعل الــشيء ذاته أيــهــا
الرئـيس? لدينـا الوعي اجلبار الدراك
الـــعـــبث الـــذي نـــحـن فـــيه ومع ذلك
نتمـطى ونحلم ونـنام ونـحتفل بـعيد
الـشـكر عـلـى هـذه النـعـم الزائـلـة بل
نــكـــون في هــذا الــيـــوم حتــديــداً في
مزاج رائق وسـعيـد.. اللـعنة عـلى ما

حتمله جيناتنا من هذا الغباء.
- حــســنـا يــا صـديــقي نـحن نــعـيش
لـنـتعـلم.. وسـنـنـظـر بـعـ الـرأفة في
الــعــام الـقــادم إلى هــذه احلـويــنـات
وقـــد نــتـــفـــوق عــلى رئـــيس الـــقــارة
القرمـزية فـنعـفو عن ألف مـنهم بدالً
ا شعر .رفيقه لم يفرح وإ من اثن

- الـشـكـر عـلـى مـاذا أيـهـا الـرئـيس?
على هالك أمة أخرى.

- اطمئن عزيزي.. أنا أيضاً أتدارس
األمــر مع نــفـسي وقــد أنــظـر بــعـ
الرأفـة إلى العشرات مـنهم في العام
ـقبل أما هـذا العام فقـد عفوت عن ا
وضة اثن مـنهم فـقط وفقـاً لهـذه ا
الظريـفة التي  أخـبرنـا بها الـهدهد.

ها ها ها.
- ال أجد األمر مضحكاً عزيزي.

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

من الرؤساء مع الديوك الرومية?
- وماذا ستسميهما?

- أهلك وناسك?
..................  -

ـاذا ال - مــا بك عـزيـزي احلــسـاس? 
تضحك.

بـعـد يوم واحـد كـان هـناك إنـسـانان
يـسـيـران بـبطء شـديـد نـحـو الـغـرفة
الـتي أعـدت لـلـمعـفـو عـنـهم.. بـيـنـما
األضــواء تــنــطـفـيء من عــيـون آالف
غـيـرهم وضــعـوا حتت الــسـكـ من
جــهــة احلــبل الــشــوكي الــذي يـربط
الـــــرأس بــــــالــــــظـــــهــــــر واألطـــــراف
واألصـابع.. كـان أحـد اإلثـنـ يـقـول
لـــآلخـــر.. هـــات يـــدك يـــا أخي لـــقـــد

جنونا. 

أفــضـل.. في هــذه األثـــنــاء اســـتــغل
الـهـدهـد فـتـرة الـصـمت الـتي حـدثت
ب الـرئـيس ورفـيـقه فـنـقل إلـيـهـما
بقيـة األخبار الـتي يحـملهـا بجانب
تـلـك اجلـمــلـة الــتي قـالــهـا الــرئـيس
ترامب في بـدايـة حديـثه.. قـال لهـما
إن االحتاد الـوطني للديـوك الرومية
يدفع أجر إقامـة الطائرين (وشبون)
و(درامـســتك) في فـنـدق بـالـقـرب من
الـــبـــيت األبـــيض قـــبـل االحـــتـــفــال.
وســوف يـنـضم الــديـكـان الــرومـيـان
إلى الديكـ اللـذين تلقـيا الـعفو في
ـاضي لــلـعـيش في غـوبـلـرز الـعـام ا
ريــــست بــــجـــامــــعــــة فـــرجــــيـــنــــيـــا
لـلـتكـنـولـوجـيـا حـيث يـقـدم الطالب
واألطــبــاء الـــبــيـــطــريــون الـــرعــايــة
ـكن لـلـجـمـهـور الـزيارة لـلـديـوك و
والـتـعـرف عـلى بـرامج اجلـامـعة في
عــلـوم احلــيــوان والـدواجـن والـطب
الـــبـــيــطـــري. كــمـــا يــســـهم عــلـــمــاء
ـتـدربـ في جـامـعة ـسـتـقـبل من ا ا
فـرجيـنيـا في ازدهار قـطاع الدواجن

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

البس احتفاالً بعيد الشكر . وا

- يسـرني أن أقـول إن درامـسـتيك
اليــ مـن الــديـوك وعــلى عــكس ا
الـرومـيــة األخـرى لـهــذا الـوقت من
 . العام أمامه مستقبل مشرق جداً
بهـذه الكلـمات طـار الهدهـد محـلقاً
إلـى عــرش قــارة أوكــســـجــ لــكي
يـــنــقل لـــرئــيــســـهــا خــبـــر الــعــفــو
الــــرئـــاسي عن ديـك رومي حـــالـــفه
احلظ في الـنـجاة مـرفوع الـهام من
مـوائـد عيـد الـشـكر األمـريـكي  كـما
هي الـعادة كل عـام.. الهـدهد الذي
نــقـل اخلــبـر عــرفـه تـاريـخ الــقـارة
بــهـذه الـوظــيـفـة مــنـذ أول يـوم من
أيام تلك احلقبة األليمة التي كانت
تــتـالشى فــيــهــا احلــويــنــات أمــام
شهود متفـرج على تلك اجلناية.
قـارة أوكسـجـ تـسـتـقـدم بـالـعادة
أفــضل احلــويـــنــات ذات الــعــيــون
ـــــلـــــونـــــة مـن أجل اصـــــطـــــيـــــاد ا
احلــشــرات الــتي لــو تـركـت بـدون
مـكــافــحــة ســتــتــحــول إلى غــيـوم
ضبـابيـة تـعوق عـمل خطـوط سكك
احلديـد في القـارة. إنـهم يضـربون
عصـفورين بحجـر واحد: التخلص
من غـــيـــوم الـــهـــوام الـــتي تـــعـــيق
وســـائط الـــنـــقل الـــرئــيـــســـة تــلك
وتـــســمـــ تـــلك احلـــويـــنــات ذات
لونة قبل ذبحها.   وعلى العيون ا
الــرغـم من أن الــهـــدهــد هـــو الــذي
أرشدهم عـلى كيـفـية اسـتغالل ذلك
احلـوين لـلقـضـاء عـلى احلـشرات..
إال أن قــــارة أوكــــســــجــــ طـــورت
طريـقة مختـلفة عنـد التخلص منه
فـمن الـصـعب علـيـهم احلـفـاظ على
كائن يأخذ األوكـسج في تنفسه
ويـطـلـق ثـاني أوكـسـيــد الـكـربـون
ولــهــذا يــجب طــويه وقــطـع حـبــله
الــشــوكي من اخلــلف وبــهــذا يـتم

القضاء علـيه بعد  أن يخلصهم من
هذه الدويبات الطائرة التي تتكاثر
فـي احلــــــدائـق والــــــطــــــرقــــــات إذ
تــسـتــطـيـع تـلك احلــويـنــات أكـلــهـا
بـنهم.  قـال لهم الـهدهـد إن الرئيس
األمـيـركي دونـالـد تـرامب والـسـيدة
األولى مـيالنيـا وابـنـهمـا بـارون قد
بدؤوا مـراسم العـفو عن ديك رومي
ـــنــاســـبــة عـــيــد الـــشــكــر جـــديــد 
األميركي وهـو تقـليد بـهيج يـتبعه
الـــرؤســاء األمــيــركـــيــون ويــجــعل
عـفو عنه يـفلت ويـنجو من الـديك ا
ه طـبـقـاً رئـيسـيـاً عـلى مـائدة تقـد
ـتـضـمـنة عـيـد الـشـكـر الـتـقلـيـديـة ا
أيـضـاً عـصـيـر الـكـرانـبـري وبـعض
احلــلــويــات.  الـديـك الـرومـي الـذي
عـفـا عـنه الــرئـيس الـقـرمـزي اسـمه
(درامسـتيك) أو عصـا الطبل وهو
اآلن في الــــــطـــــريـق لاللــــــتـــــحـــــاق
بــصـــديــقه (وشـــبــون) أو عـــظــمــة
احلظ  في رحـلــتـهـمــا إلى جـامـعـة

فرجينيا للتكنولوجيا.
- عـوفي عيد الـشكر  وعُوفـيت أيها
ا وصل إليـنا خبر الـهدهد.. لـوالك 
هذا العيد وال استعرناه من رئيس
الـقارة الـقرمـزي.. نحن أيـضاً نذبح
اآلالف من احلـويـنـات ذات الـعـيـون
ـــلــونـــة  ونـــعــد مـــنـــهـــا الــوالئم ا
وائـد لكي نحـتفل بتقـد الشكر وا
عــلى هــذه الـنــعم. وقـد نــعــلق عـلى
النـوافذ بـعض احلبـال التي تـتدلى
منها رؤوس تـلك احلوينات بعد أن

نتخلص منها.
التفت إليه رفيقه وقال:

- رأس احلــــصـــان أكــــبـــر من رأس
االنـــســان ووجـــهـه أطــول.. ولـــكن
عورته مكـشوفـة للجـميع وقـبضته
ليست مصممة لتمسك البرتقالة أو

أي بلقيس وعرشي
فوق رأس الغيم دبوس حزين ?

أي عفريت بأرض
ليس في تنورها نار وط ?

يــنــقل الــعــرش
الـــــــــــــــى ارض

الندى
تاركا جبته 

مـــاشـــيـــا فــوق
ظالم

أي عـــــرش ظل
يا بلقيس فينا
كــــلــــنــــا صـــار

عروشا
وصـــــــــــــــــــــراع
العرش قرش

ليس في االمر بدل
فلقد ضاقت ببلقيس احليل

لم جتد في قصر ذياك العريش
غير طير

خافض الصوت
ويطوي لسليمان الكالم
عرش بلقيس استقر
ولسليمان الظفر

دى شاهد الطير مسافات ا
وبال قافلة

كان عرشا في سفر
ها أنا عرش حزين

يحـمل الـروح كنـايٍ كـسّرته عـشرة
أوتار سمان

فلماذا يرتقي الطير عاليا
ثم يسقط

كان يكفيه من األمر انتظار
ا تسقط حرفا فالسماء ر
نافذ ككتاب أغلقت فيه ا
فقريبا يقتل الليل النهار
وقريبا يطعن الطفل أباه

تعاهدنا ان نكون صخرة
طر اليلينها أي وابل من ا

او أي طوفان
×××

تعاهدنا
ان نصبح شجرة زاهية
تعجز عن قلع جذورنا

مهما كانت قوية اية عاصفة 
وتعجز عن بتر سيقاننا

اية فأس
مهما كانت حادة..

×××
حبيبتي انت رحلت
طر قبل هطول ا

وقبل هبوب العاصفة
ولم تعودي ...

حبيبتي
اذا اذا رحلت ...
الم تعلمي من قبل

ان من يذهب لصيد السمك
البد ان تبتل ساقاه?.
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رأة عشا للصغار وقريبا حترق ا
وقريبا يقتل الوالد عيسى

وقـــريـــبــــا يـــدرك الـــســـيف مالذات
السراب

أي حزن وبال عرش نغني
وبال بلقيس نحيا 

هل سنحيا ?
عرش بلقيس العراق

ضاع في زحمة تنهيد عظيم
فم عفريت وصوت من بخور

كف طفل أمسكت حرب السطور
وحبال االمس مدت
تلقط االرواح سيال 

وتغذي مقلة الشمس بكحل
من قمر

فالى أي رجوع
والى اي دموع

هكذا امضي ولن 
ارفع االقدام عن ذاك الطريق

لن أعود  
حتى وإن عاد يسوع.


