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الدراما الرمضانية ... 

بين تحقيق المنتجين مآربهم المادية وأعمال ال ترتقي  الى طبيعة الشهر 
يف  النهار  اأوقات  اأغلب  تق�ضي  اإن  م�ضطفى  اأم  اعتادت 
رحاب هذا ال�ضهر الف�ضيل مبتابعة اأحداث م�ضل�ضالت القنوات 
تلك  تعر�ضه  ملا   ، عراقية  اأو  عربية  كانت  �ضوى  الف�ضائية 
الفنية  قيمتها  يف  تختلف  فنية  اأعمال  من  القنوات  من 
اأم  وت�ضري  وغاياتها،  اأهدفها  يف  وتتنوع  والأخالقية، 
وقتها  ق�ضاء  ت�ضتطيع  لتلك  متابعتها  عند  باأنها  م�ضطفى 
ما  جتد  ل  بيت  ربيت  ولكونها  النهار  �ضاعات  لطول  نظراً 
امل�ضل�ضالت  تلك  متابعة  على  اأنكبت  لذا  به  نف�ضها  ت�ضغل 
اعتادت متابعة ما  التي  اأم م�ضطفى  الإدمان.  ت�ضبه  بحالة 
م�ضل�ضالت  من  والعراقية  العربية  الدراما  قنوات  اأغلب  تبثه 
الأ�رسية  الثقافية  اإثراء  يف  فائدة  ذات  م�ضطفى  اأم  جتدها 
واملجتمعية، على حد قولها ملا تعر�ضه من م�ضاكل تتعر�ض 
يف  والت�ضخي�ض  التحليل  بطريقة  وتتناولها  الأ�رسة  لها 
التي  امل�ضاكل  اأغلب  اأن  مبينة  العام،  للراأي  امل�ضكلة  عر�ض 
من  الكثري  داخل  يف  واقعة  هي  امل�ضل�ضالت  تلك  تعر�ضها 
الأ�رس والعوائل ،منوهة يف الوقت نف�ضه باأن الأ�رسة قد جتد 
احلل والتخل�ض من تلك امل�ضاكل، لأنها ترى باأن من كتب 
ق�ضة امل�ضل�ضل والعمل الفني له خربة ودراية مبا يحدث يف 
اأغلب الأ�رس.لذا فهو يقدم الت�ضخي�ض والتحليل لتك امل�ضكلة 
ليتم بالتايل تفاديها ومعاجلتها.  من جانب اخر فاأن العمل 
اأبعاد م�ضتقبلية  الفني عمل اإعالمي له ر�ضالة وهدف وذات 
الدمار  ر�ضا�ضات  فعلة  ت�ضتطيع  مل  ما  يفعل  اأن  ي�ضتطيع 
الفنون  الأ�ضتاذ يف كلية  العبيدي  والقتل، هكذا يرى وهاب 
اجلميلة ق�ضم ال�ضمعية واملرئية مبينًا خطر تلك امل�ضل�ضالت 
وتاأثريها على الأ�رسة عامة والن�ضاء ذات الثقافة املحدودة 
خا�ضة، اإذ يرى العبيدي باأن تاأثريها يكون نف�ضيا من خالل 
علمية  هي  مما  اأكرث  عاطفية  بطريقة  للم�ضل�ضل  عر�ضها 

،وتربوية .
موؤكداَ يف الوقت ذاته باأن الدراما العربية والعراقية اأتهجت 
اجتاه مادي بحت، واملادة بطبيعتها توؤثر يف العمل الفني 
يف كافة جوانبه، لذا فاأنها قد تكون م�ضدر لتهدمي الروابط 
مبتذلة  اأعمال  من  القنوات  تلك  تبثه  ما  نتيجة  الأ�رسية، 
ويذهب حامد بعيداً ، اإذ يقول اأن احلرب الإعالمية وخا�ضة 
البث  تكنولوجيا  جمال  يف  املتطورة  النوعية  القفزة  بعد 
تكر�ض  اأخذت  الف�ضائية  القنوات  بع�ض  اأن  اأجد  الف�ضائي 
جهدها يف عوملة الأ�رسة عرب بث اأعمال متدنية يف الفكرة 
ن�ضاط  يكرث   ،) )موظفة  كامل  فردو�ض  ترى  بينما  والعمل.  
رم�ضان  �ضهر  خالل  وبرامج  واأفالم  م�ضل�ضالت  من  الدراما 
الكرمي مو�ضحة باأن هذه الدراما تختلف و قيمتها الفكرية 
وعمل  عمل  بني  تفاوت  هناك  باأن  تالحظ  حيث  ،والفنية 
اآخر ، واأنا بطبيعة احلال اأ�ضاهد الأعمال الفنية ذات القيمة 
العلمية التي ت�ضيف لثقافتي �ضيء كثري وت�ضيف كامل رغم 
غياب الدراما العراقية اجلادة عن ال�ضاحة الفنية ،وجدت من 
القنوات العربية ح�ضور فاعل يف طرحها ملختلف الق�ضايا، 
وامل�ضاكل �ضوى كانت اأ�رسية اأو جمتمعية اأو تاريخية، لفته 
اإىل اأن هذه امل�ضل�ضالت هي ر�ضيد فكري لدى امل�ضاهد بعد 

اأن يتمعن يف الهدف الذي تتناوله تلك امل�ضل�ضالت بطريقة 
مقربة وحمببة لدى املتابع . هذا ويالحظ املتتبع ملا تبثه 
اأ�ضل  يف  الفكرة  اأن   ، والعراقية  العربية  الف�ضائية  القنوات 
العمل الفني ،هي م�ضاكل تخت�ض بالأ�رسة وبنائها من خالل 
التي ينبذها املجتمع لذلك فاأغلب  الق�ضايا  طرحها لبع�ض 
املنتجني واأ�ضحاب القنوات بغ�ض عن النظر عن اإنتمااآتهم 
وبالتحديد  اأعمالهم  يف  يركزون  جندهم  والدينية  الفكرية 
املقد�ض  ال�ضهر  تتنا�ضب وقد�ضية  والتي ل  �ضهر رم�ضان  يف 
وطبيعة الأ�رسة العربية عامة والأ�رسة العراقية خا�ضة التي 
يغلب عليها الطابع الديني، اأ�ضتاذ العلوم النف�ضية والفل�ضفية 
اإن  على  منوهًا  املقدمة  بهذه  حديثه  �ضاق  الدراجي  طه 
الكثري من الأعمال الفنية جندها، تعر�ض يف �ضهر رم�ضان 
العامل  اأن  مبينًا  وطقو�ضه  املقد�ض  ال�ضهر  لطبيعة  ترتقي  ل 
العربي مير يف مرحلة تغري جذرية لكن ما جنده باأن الدراما 
قبل  من  الت�ضارع  باأن  موؤكداً  الأحداث  ومواكبة  تتغري  ل 
تطرحه  ملا  مبتذلة  اأجدها  ب�ضورة  امل�ضاهد  لك�ضب  القنوات 
علمية  ب�ضورة  الثمن  مدفوعة  واأفكار  رخي�ضة  اأعمال  من 

باأنه حماولة لتفريغ  الت�ضارع  ومنهجية مو�ضحًا �ضبب هذا 
ال�ضهر من قد�ضيته وكرامته وكذلك بث الأفكار اخلاطئة التي 
الأوىل  اللبنة  باعتبارها  الأوىل  الدرجة  يف  بالأ�رسة  ت�رس 
للرتبية . ويف �ضياق مت�ضل فاأن التوجه الإعالمي يف �ضهر 
رم�ضان ياأخذ حمى الت�ضابق من اأجل ك�ضب اأكرث عدد ممكن 
من امل�ضاهدين، �رسى جواد طالبة ترى باأنها حالة �ضحية 
تلك التي حتدث يف �ضباق القنوات من طرح اأعمالها وترتك 
باأن  عدمه،موؤكدة  من  العمل  جودة  عن  للم�ضاهد  التقييم 
لأننا  ما  م�ضل�ضل  ق�ضتها  تعر�ض  بحالة  يتاأثر  قد  امل�ضاهد 
ن�ضاهده،  ونتاأثر مبا  قولها عاطفتنا كبرية  العرب على حد 
ب�ضورة مبالغة فهذا ل يلغي باأن تلك الق�ضة من املمكن اأن 
الن�ضاء  غالبية  اأن  منوهة   ، و�ضلوكنا  تفكرينا  يف  حيز  جتد 
تلك  فيهن  توؤثر  ول  الفكري  الوعي  من  لديهن  العراقيات 
يجد  فلم  اأو  م�ضل�ضل  م�ضاهدتها  ملجرد  والأفكار  الق�ض�ض 
النجار  فرا�ض  اما  فكرته.    اأو  مادته  يف  رخي�ضًا  البع�ض 
يقول،  ا�ضتب�رسنا خري بقدوم �ضهر الطاعة والغفران مرجحًا 
باأن القنوات �ضوف تتوقف عن عر�ض امل�ضل�ضالت املدبلجة 

التي عبثت بثقافة وعادات وتقاليد الأ�رسة مبينًا باأن هذه 
 .. العراقية  العوائل  اإىل  اأ�ضتاذان  بدون  دخلت  امل�ضل�ضالت 
يف  الف�ضائية  القنوات  تبثه  ما  اإن  الوقت  نف�ض  يف  موؤكداً 
امل�ضل�ضالت  من  اأقبح  م�ضل�ضالت  من  والغفران  الطاعة  �ضهر 
اأن  اإىل  ،،، لفتا  الف�ضيل  ال�ضهر  املدبلجة ل متت ب�ضلة لهذا 
احد القنوات العراقية يف نف�ض وقت الإفطار تعر�ض م�ضل�ضل 
ال�ضهر  لقد�ضية  ي�ضيء  ما  الريف  وبنات  الرق�ض  من  فيه 
الف�ضيل والذوق العام ويت�ضاءل النجار يا ترى من امل�ضتفيد 

من هذه الربامج وامل�ضل�ضالت ! .
وباحث  اأكادميي   / اجلبوري  حقي  الدكتور  يوؤكد  فيما   
اجتماعي م�ضاألة الدراما العراقية والعربية وما تعر�ضه يف 
تقت�ضي  مهمة  م�ضاألة  اإىل  اأ�ضري  اأن  اأود  بالتحديد  رم�ضان 
تعميم  مبتذلة(  )اأعمال  مب�ضاألة  التعميم  اأن  وهي   ، الإ�ضارة 
الفنية  الأعمال  بع�ض  هناك  اإن  حيث   ، دقة  اإىل  يحتاج 
حد  على  والدرامية  بالفنية  متتاز  ـ  قلتها  على  ـ  الدرامية 
قوله ، اإذ يتوافر فيها عن�رس العمل الفني الدرامي ، وجتتذب 

امل�ضاهد يف كل مكان.

بغداد ــ متابعة

في زمن التوترحلة إيطالية لغوته
شعرية في البيت الثقافي 
الواسطي

رواية "أمرأة عند نقطة 
الصفر" الى اإلسبانية

املتو�ضط/  ومن�ضورات  /الإمــارات،  والتوزيع  للن�رس  ال�ضويدي  دار  عن  �ضدر 
الذي  غوته،  الأكرب  اأملانيا  و�ضاعر  لفيل�ضوف  اإيطالية  رحلة  كتاب  اإيطاليا، 
كان يعترب اأن رحلته الإيطالية تلك هي اأف�ضل حدث يف حياته على الطالق. 
جاء الكتاب يف 640 �ضفحة من القطع الو�ضط ومن ترجمة املرتجم القدير، 
اأثر ترجمته هذا  الذي فاز على  العراقي، فالح عبد اجلبار،  وعامل الجتماع 

الكتاب بجائزة ابن بطوطة للرحلة املرتجمة.
هو  الكتاب  فهذا  اجلائزة،  حترير  هيئة  بتوقيع  الكتاب  غالف  كلمة  جاءت 
واحد من كتب �ضل�ضلة ارتياد الآفاق، التي ي�رسف عليها ال�ضاعر نوري اجلراح.

ُولد يوهان فولفجاج فون غوته يف فرانكفورت على املاين، عام 1749 .

�ضدر حديثا عن دار »ترنينغ بوينت«، رواية »يف زمن التوت« للكاتب الربيطاين 
حوادث  واكب  الذي  الجتماعي  التغري  خاللها  ير�ضد  كوبر،  اآ�ضتلي-  دزِمند 
التعليم.  هي  جديدة  و�ضيلة  عرب  فيه  الغربي  النفوذ  وتزايد  لبنان،  يف   1860
تتابع الرواية حياة ثالث ن�ضاء: مرمي اخلا�ضعة، ليال العملية، وروز املتمردة 
اأهوال احلرب وماآ�ضيها التي �ضّكلت طقو�ض البلوغ للفتيان، وبداية عمل  و�ضط 
الرواية احلقبة بني 1860  اأو وهمه. تغطي  الن�ضاء وتعليمهن، وخ�ضارة احلب 
فيها  يتعاي�ض  التي  اخليالية  ال�ضوفية  اللوز  عني  قرية  على  وترّكز  و1881 
مبخالطة  ويكتفون  ي�ضبهوننا  »ل  الأخــريون  كان  واإن  والــدروز،  امل�ضيحيون 

بع�ضهم بع�ضًا« وفق اجلّدة اأم جورج. 

اأقام البيت الثقايف يف وا�ضط وبالتعاون مع احتاد الدباء والكتاب يف وا�ضط 
مبنا�ضبة  العقابي  حا�ضو�ض  حيدر  لل�ضاعر  توقيع  حفل  و  �ضعرية  ا�ضبوحة 
ال�ضبوحة  البكاء(.وا�ضتهلت  ارغفة  حول  )طواف  ال�ضعرية  جمموعته  �ضدور 
وعدد من طلبة جامعة  وال�ضعراء  والأدبــاء  املثقفني  التي ح�رسها عدد من 
وا�ضط وجمع من ابناء املحافظة املهتمني بال�ضاأن الثقايف، بكلمة مدير البيت 
متمنيا  احل�ضور  بال�ضادة  فيها  رحب  ال�ضمري  �ضمي�ضم  حمد  �ضعود  الثقايف 

لل�ضاعر املحتفى به التاألق والإبداع يف جمال عمله الدبي والثقايف .
حيدر  لل�ضاعر  تقديرية  �ضهادة  وا�ضط  يف  الثقايف  البيت  قدم  اخلتام  ويف 

حا�ضو�ض العقابي لدوره املتميز يف ا�ضدار هذه املجموعة ال�ضعرية. 

ال�ضفر«  نقطة  عند  »امــراأة  روايتها  ترجمة  عن  ال�ضعداوي  نوال  الكاتبة  اأعلنت 
اإ�ضبانيا، حيث مت طرح الرواية بالفعل يف  اإىل اللغة الكتالونية يف  من العربية 
ونف�ضًيا،  للمراأة ج�ضدًيا  الرجل  قهر  اأ�ضكال  الرواية  وتناق�ض  الإ�ضبانية.  الأ�ضواق 
وذلك من خالل �ضخ�ضية حمورية وهى فردو�ض، التي اأم�ضت حياتها متخبطة 
بني �ضخ�ضيات م�ضوهة ومري�ضة ومزدوجة املعايري يف كل ما يخ�ض العالقات 
مري�ضة  �ضخ�ضية  النهاية  يف  فردو�ض  لتكون  م�ضتواياتها،  كل  على  الإن�ضانية 
ج�ضدها،  عن  روحها  وانف�ضال  اآلمها  وقهرها،  وحدتها  يف  لل�ضفقة،  مثرية 
حريتها وبحثها يف العيون عن �ضوء تت�ضبثبه، ويف الظالم وخلف البوابات عن 

اأمان افتقدته، كانت مقاومتها �ضلبية وثورتها اختلط بها الأبي�ض بالأ�ضود.

إصدارات ترجمةأصبوحةإصدارات

قراءة في كتاب

وت�ضاعد  الطيبة  اجلنية  تاأتي  "�ضندريال"  حكاية  يف 
البطلة يف اأن تعي�ض �ضاعات معدودات خارج عاملها 
الكئيب، �رسيطة اأن تعود قبل منت�ضف الليل. ت�ضتعري 
الفكرة،  هذه  ال�ضعبية  احلكاية  من  حمد"  "هدى 
"�ضندريالت  الثالثة  روايتها  عامل  بها  وتوؤ�ض�ض 
عدة  يع�ضن  اأن  فر�ضة  �ضيدات  ثماين  مانحًة  م�ضقط"، 
والقا�ضي  املعتاد  املنزيل  روتينهن  خارج  �ضاعات 
�ضغري  مطعم  يف  يجتمعن  �ضهر.  كل  يف  واحدة  ليلًة 
مطل على البحر، حمّولني هذه الليلة اإىل �ضهرة مليئة 
اإىل  يعدن  لبع�ضهن، كي  بها  التي يبحن  باحلكايات 
كالري�ض، متخففات من همومهن  منازلهن خفيفات 
تهرب  �ضهر،  كل  من  الليلة  هذه  مثل  "يف  واآلمهن. 
والأزواج  والأولد  البيت  قرف  من  ال�ضندريالت 
وغري  باأحد،  مباليات  غري  يخرجن  املتطلبني، 
املوعد على وجه اخل�ضو�ض.  لتاأجيل هذا  م�ضتعدات 
اأنهن  اإل  ب�رسعة  �ضريك�ض  الزمن  اأن  اإدراكهن  ورغم 
)...( يتجّولن  الوقت ويروينه لينمو على مهل  يبذرن 
يف م�ضقط اإىل اأن ي�ضتقر بهن املكان يف ذلك املطعم 
بقدرة  ا�ضمه  حتّول  والذي  القرم،  �ضاطئ  على  املطّل 
الكاتبة مناذج  ال�ضندريالت". تختار  اإىل مطعم  قادر 
عن  خاللهن  من  لتحكي  لروايتها،  بطالٍت  ن�ضائية 
التي  امل�ضكالت  هذه   ، ومعاناتها  املراأة  م�ضكالت 
يف  وهمومها  املراأة  م�ضكالت  مع  وتت�ضابه  تتقاطع 
احلياتّي  �رساعها  يف  وبخا�ضة  العربية  البلدان 
الرواية  تتخذ  لها.  ونظرته  الذكوري  املجتمع  مع 
عن  منها  كل  ت�ضتقل  التي  ال�ضغرية  احلكايات  �ضكل 
الزماين  الف�ضاء  هو  يجمعها  ما  اأن  غري  الأخرى، 
املكاين  والف�ضاء  ال�ضهرية(  ال�ضندريالت  )�ضهرة 
احلكايات  هذه  لت�ضّكل  فيه(،  يجتمعن  الذي  )املطعم 
مبجموعها �ضورة عن املجتمع يف حتولته وتقلباته، 
اأن معظم هذه احلكايات متتد على فرتات  وبخا�ضة 
البطالت  مراهقة  اأو  طفولة  من  متتد  طويلة،  زمنية 
الكاتبة  جتري  العمر.  اأوا�ضط  فيها  بلغن  مرحلة  اإىل 
بني  املقارنة  من  نوعًا  الفرتات  هذه  خالل  من 
والزمن  الوادعة  الب�ضيطة  احلياة  حيث  القدمي  الزمن 
هدى  م�ضى.   ما  جمال  اأخفى  الذي  ال�رسيع  احلديث 
جمموعات  ثالث  لها  �ضدرت  عمانية،  كاتبة  حمد 
ق�ض�ضية، حازت عن اأول رواياتها "الأ�ضياء لي�ضت يف 
ال�ضارقة لالإبداع  الأول يف م�ضابقة  اأماكنها" املركز 
كاأف�ضل  والأدباء  الكتاب  جمعية  وجائزة  العربي، 
اإ�ضدار لعام 2009. اأجنزت ثاين رواياتها "التي تعّد 
ال�ضالمل" �ضمن حمرتف جنوى بركات لكتابة الرواية، 

و"�ضندريالت م�ضقط" هي روايتها الثالثة.

اقتباس 

م�ضكلة النا�ض اأنهم يتوقعون من كل اإن�ضان 
اأن يكون مثلهم يف عاداته واأفكاره وعند هذا 

ي�ضمونه عاقاًل.
علي_الوردي

كاأين على موعد دائم معها
ها هي الأر�ض تكمل دورتها

ها هو الوقت يثمر تفاحة
نلتقي؟

مل اأجد غريها امراأة ذاهبة
مل اأجد غريها خنجرا قادما.
كاأّن خطاها مفاجاأة املوت

تاأتي مفاجئة
و كاأين على موعد دائم معها

تاأخرت ..

اأ�رسعت ..
اإن فراغك ممتليء قمرا

اأحّبك، اأم اأتنّف�ض؟

اأنتظر ال�ضفتني، اأم ال�ضاعقة؟
جل�ضمك �ضوت يذكرين بالولدة

حني اأموت
و من عادتي اأن اأموت كثريا

تاأخرت
اأ�رسعت

كال�ضاعقة!
..و اأكتب عنك بالدا
و يحتلها الآخرون
و اأر�ضم فيك جوادا
و ي�رسقه الآخرون

و اأكتب

اأر�ضم..
كانت ذراعاك فاحتة احلزن و 

الزهر
كنت اأعود اإىل الأر�ض

كنت
اأ�ضاهر يف كّفك احلجرا

و كان فراغك ممتلئا قمرا
كاأين على موعد دائم معها

ها هي الأر�ض تكمل دورتها
ها هو الوقت يثمر تفاحة.

و للوقت كّف تداعبني
مرة .

و تقتلني
مرة ،

اأّيها الوقت كن يدها كي اأراك
اأّيها

الوقت
كن

يدها
كي اأراها..

محمود درويش

ثقافة 

خارج السياق... على باب مقهاي العتيقة

�ضوب  احلنني،  بقوة  جمرورة  ثانية  عودة  وهذه 
اأطيان  من  باحليدرخانة  عجمي  ح�ضن  مقهى 
كنت  البديعة.  العبا�ضية  ببغداد  الر�ضيد  �ضارع 
ج�رس  عابرا  الكرخ  جهة  من  ممتعا  م�ضيا  اأ�ضلها 
باب املعظم، مانحا جبل نظرات اإىل حتت اجل�رس 
تبقى  مبا  يحطن  بال�ضواد  ملفوفات  ن�ضوة  حيث 
من مقام اخل�رس، ي�ضعلن �ضموع امُلراد باأميانهّن 
هو  املقهى  زبائن  جّل  كان  بحدقاتهن.  والدموع 
�ضيكون  الأكرب  الفعل  لكّن  والفنانني،  الأدباء  من 
بعد  الكثري.  الأدبي  والنفاق  والـدومنة  للطاويل 
الأول  دخويل  على  �ضنة  ثالثني  من  اأزيد  انفناء 
اإىل هذا املكان البائ�ض باأثاثه وخدماته ونظافته، 
اأجدين منزرعا بباب ح�ضبة من مات ومن هاجر. 
اأ�ضهر املوتى كان عبدال�ضتار نا�رس و�ضامي حممد 
وعبداجلبار  حممود  وغامن  احليدري  ويو�ضف 
ال�ضامرائي  و�ضليم  كريدي  ومو�ضى  الب�رسي 
دّمو  وجان  عبدالقادر  ورعد  العبادي  وغازي 
وكزار حنتو�ض وكمال �ضبتي وعقيل علي وحاكم 
حممد ح�ضني و�ضباح العزاوي وعبدالأمري جر�ض 
وهادي  حرز  ال�ضيد  وهادي  مريي  وخ�ضري 
الأ�ضهر  والنادل  بكر  عي�ضى  واإ�ضماعيل  اجلزائري 
من  �ضاي  ا�ضتكان  الآن  اأ�ضتهي  الذي  داوود  اأبو 
يده القوية. ل اأتذكر اأنني �ضفُت اأبا داوود متلب�ضا 
اآخرون  �ضقط  ورمبا  ابت�ضامة،  مقرتح  اأو  ب�ضحكة 
يا  مقهانا  تابوت.  م�ضهد  وغاب  الذاكرة  ثقب  من 
�ضادة يا جنباء كانت بتخوت معمولة من اخل�ضب 
رفيع  ق�ضب  من  بح�رسان  ومفرو�ضة  القا�ضي، 
لتنظيف  فعالة  كاأداة  اجلال�ض  بع�ض  ي�ضتعمله 
لتفريغ  اأو  الرخي�ض،  الأكل  دحائ�ض  من  الأ�ضنان 
اأحمد  قام  وكلما  انفعالتها،  بع�ض  من  الروح 

تلك  وجتديد  بتبديل  املقهى  �ضاحب  كر�ض  اأبو 
ولعنهم  الزبائن  ب�ضتم  رغبته  تكررت  احل�ضائر، 
بطريقته البغدادية اللذيذة التي من فرط جمالها 

وطرافتها، �ضي�ضتقبلها اجلاّل�ض ب�ضحك عظيم.
 من كائنات املقهى اجلميلة، ثمة قا�ضم اأبو اجلرائد 
الذي يبيعك ال�ضحيفة، وبعد �ضاعتني �ضيعود اإليك 
اإىل  يبيعها  كي  له  مبنحها  منك  رغبة  يجد  عّله 

زبون اآخر، اأو يعيدها مل�ضرتجع اجلريدة.

مبّخهما،  معطوبان  طيبان  كائنان  وعندك   
واأ�ضتاذ  الدين  �ضعد  هما  الإنكليزية  ويجيدان 
خ�رس الذي ظّل يفت�ض عن حبيبته املفرت�ضة حتى 

النهاية، لكنه مل يجدها.   
لدينا اأي�ضا رجل يحمل فوق راأ�ضه طبقا من خ�ضب 
ت�ضتدير فوقه دوائر معجنات ي�ضميها اأهل العراق 
اأبناء  اأحد  هو  ال�ضميط  اأّن  الظّن  واأغلب  بال�ضميط، 
الكعك اأو البق�ضم اأو البادم اأو ال�ضكرملة واهلل اأعلم.

بغداد ـ  علي السوداني


