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يف الـــــــــــــــــــــــــــــدرامـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــتــــلــــفـــــــــــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة

مـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــاوي بــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــــا

عـبــــد العــــزيــــز الزم

ج ــاء ع ــرض اجل ــزء الـث ــالـث مـن (مـنـ ــاوي
ب ــاش ــا) يف رمــض ــان وه ــو لـي ــس م ــسلـ ــسال
رمـضــانيـا حـصــرا ،ليـس ألنـة جــاء امتـدادا
لقـسميـه اآلخريـن فحسـب بل ألن القضـية
الـتـي سعــى إلــى إبــرازهــا والــدفــاع عـنهــا ال
تـنحـصـر بـشهـر واحـد أو تـتحــدد مبنــاسبـة
معـيـن ــة .ف ــال ــوطـن الع ــراقـي حتـت مـجه ــر
الـدميقـراطيـة ،قـضيـة حـملتهـا الـسـومـريـة
على محمل الـصبر اليقظ الـذي حتول هو
اآلخـر إلـى إبـداع متـارسه القنـاة كل يـوم .إن
(مـن ــاوي ب ــاش ــا) ق ــد اطل علـيـن ــا يف سـي ــاق
اجلهد الـى إعادة تـنشيط املـوهبة العـراقية
علـى نطـاق شعبي ،أي تغـذية هـيكل اإلبداع
العــراقـي املـتـصــاعــد بــاملــزيــد مـن القــدرات
اخمل ــزون ــة يف ال ــوج ــدان اجلـمعـي الـ ــواسع.
حـمل ذلك كل من املـؤلف واخملـرج وجمهـرة
ال ــوج ــوه اجل ــدي ــدة الـتــي دخلـت ضـي ــوفـ ــا
رائع ــني عل ـ ـ ــى العــني والـقل ــب الع ـ ــراق ـيــني

(إمي ــان عالء و ب ــاسل ال ـشـبـيـب –جالل –
ومـن ــاضل داوود-الــنقـيـب جـم ــال ومحـم ــد
ه ـ ــاشــم –شالل  -و ن ـ ــاص ـ ــر ال ــش ــط ـ ــري و
ديــزدمــونــة –حيــاة  -وســوالف ومـجمــوعــة
الضبـاط األحرار مـن بينهم طـة املشهـداني
–عبد الكرمي قاسم)وغيرهم ٍ.
إن هــؤالء يقــدمــون وعــودا بــريــادة جــديــدة،
وبنـفس إبـداعي يـضيف املـزيـد من الـلبنـات
الـشــرعيـة لـبنـاء املــوهبــة العــراقيـة .مـارس
ه ــؤالء أدوارهـم س ــوي ــة مـع زمالء ميــثلـ ــون
جـيلـني أو ثالثــة مـن املـبــدعـني ممـن ت ــآلف
مـعهم املـشـاهـد العـراقـي عبـر عقـود ثالثـة،
فق ــدم راسـم اجلـمــيلــي وخلــيل ال ــرف ــاعـي
وف ــوزي ــة ح ـسـن وآسـي ــا كـم ــال وزه ــرة ب ــدن
وريــاض شهيــد عطــاءهم املـألــوف يف إغنـاء
ال ـ ــذاك ـ ــرة ال ــشع ـبــي ـ ــة واذك ـ ــاء روح الــتـ ـ ــآلف
اخمللـص لدى املـشاهـد مع رمـوز اجتـماعـية
كــانت جتـسـد أدوارا اجـتمــاعيـة يف الـلحمـة

مـــــــــــــشــهـــــــــــــــــد مــــــن مـــــــــــــســلـــــــــــــســل مــــــنـــــــــــــــــاوي بـــــــــــــــــاشـــــــــــــــــا

رســـالـــة احملـــافـظـــات

ميسان حتتفي بعدد من املثقفني

الـشعـبيـة مبـا يـثيــر اعتـزاز املـشـاهـد بــأبنـاء
بـيئته .أما مجموعـة اجليل التالي لهؤالء :
غ ــامن حـمـي ــد –زامل –ومحـم ــد الــصك ــر
وزهرة بـدن وبتـول عزيـز وهيـثم عبـد الرزاق
وب ـشــرى اسـمــاعـيل وهـنــد طــالـب وغـيــرهـم
فق ــد اح ـسـن ــوا االغـت ــراف مـن جت ــارب مـن
سبقـوهم وأضافـوا من ثقـافتهم ومـوهبتهم
اخلـاصـة مـا يــؤسس ألـوانـا جـديـدة ال غنـى
عـنه ــا يف إق ــام ــة األعـم ــال الكـبـي ــرة وإدام ــة
تــألقهــا .ويـشــار هنــا إلــى املـســاحــة الــرائعــة
الـتـي احــتلــته ــا األم الع ــراقـي ــة يف تـلقــيه ــا
شــواغل احملن الـتي ضـربـت كيـان اجملـتمع.
زهـرة بـدن (أم عالء)قـدمت أطـروحـة بـاهـرة
يف جتـسيـد همـوم األم يف تلك الفـترة .فـقد
تــسلحـت بــأداتـني وجــدانـيـتـني هـمــا طـيـبــة
قلـبه ـ ــا الفـطــريــة وحـبهــا اجلـنــونـي ألبـنهــا
(عالء) –ق ـ ــام ب ـ ــال ـ ــدور ح ــس ــني عجـ ـ ــاج-
املــن ـ ــاضل ال ـ ـســي ـ ــاســي ،فهــي رغــم أم ـيــته ـ ــا
وبــس ـ ــاطـته ــا اسـت ــوعـبـت العـبء ال ـسـي ــاسـي
الـثقـيل ال ــذي يحــمله ابـنه ــا لـيــس بفــضل
ثقـافتهـا السـياسـية أو جتـربتهـا املبـاشرة يف
ه ــذا النـشــاط بل ب ــاحلب الــذي اسـتقــر يف
حــش ــاشـته ــا .ب ــاحلـب وح ــدة اكـت ـسـبـت كل
فـطـنـته ــا وشجــاعـته ــا .وبه واجهـت األزمــة
وفهـمت مــا يجـري حــولهـا وتـصـرفـت .ذلك
احلـب ال ــذي متكـن مـن الـن ـسـيج ال ــداخلـي
لل ــوج ــدان الع ــراقـي ق ــد ت ــرادف دائـم ـ ـ ًا مع
اجلـن ــون ،وق ــد ع ــرفـن ــا أمه ــات هـججـن يف
ال ــب ـ ـ ــراري أو رم ــني أنـف ـ ـ ـسـه ــن يف ت ــيـ ـ ـ ــارات
الرافـدين حزنـا على فقـدان أبنائهـن وكانت
أم عالء مـن ه ــذا الـن ــوع مجــس ــدة ال ــذاك ــرة
العـاطفيـة للـمرأة الـعراقـية .أمـا األم قسـمة
(بتـول عزيز) فقـد واجهت سوء طـالعها مع
زوجه ــا اجل ــاهل املـتـعجـ ــرف(زامل  /غـ ــامن
حـمـي ــد) ال ــذي م ــارس االسـتـغالل ب ــاب ــشع
صورة بحق العمـال والفالحني العاملني يف
أمالكه متنكرا ملسؤولياته إزاء زوجته وبناته
وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــر اق ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــائـه ،واجـه ــت كـل ذلــك
باالصـطفاف إلي جانـب أصالتها الـساطعة
مـتسامـية على مـعاناتهـا فوقفت إلـى جانب
زوجهـا يف محنته بعـد أن ذهب طغيـانه إلى
اخلسـران واخليبة .بتـول عزيز املـمثلة التي
قدمـتها لـنا الـشاشـة الصغيـرة ألول مرة يف
الـسبعـينيـات شابـة صغيـرة يف سن الـدراسة
الثــانــويــة محـملــة بــوعــود مـضـيئــة بـطــاقــة
إب ــداعيــة بــاهــرة عــادت إلـين ــا اليــوم لـتلـقي
علـينــا بيــانهــا الفنـي اجلمـيل بعـد قـطيعـة
قسريـة يف الظروف السابقـة.عادت إلينا أما
حتمل يف سـلتهـا املـزيــد من الهـدايــا معبـأة
بـكل تقــالـيــد األمــومــة العــراقـيــة العــريقــة
لـتعبـر عن شـديـد وفـائهـا ملـوقفهـا اجلمـالي
املتميز.

مــــــتـــــــــــــــابــعــــــــــــــــات

نـــدوة عـن الــرتاث العلـمـي الــرسيـــاين يف قـــاعـــة احتـــاد األدبـــاء والكـتـــاب

عـلـــــي يـــــــــــــاســـــني
ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

ميسان/املدى
اعلـن علي حـسن هـذيلـي رئيـس الـلجنــة الثقــافيــة يف مجلـس
محــافظــة ميـســان عن تخـصيـص مبلـغ  250الف دينــار لبـعض
اجملالت الثقـافيـة التـي تصـدر يف احملـافظـة واكـد (هـذيلي) بـان
هذه اجملالت التي تصـدر عن منتديات ثقـافية تسهم يف تثقيف
عدد كبـير من الـناس ولكـنها يف الفـترة االخيـرة تعرض بعـضها
الــى ازمــات مــاديــة وت ــاتي ه ــذه املب ــادرة خللق روح الـتع ــاون بني
املنـظمــات والــروابـط الـثقــافيــة وادارة احملــافـظــة .وكــذلك اقــام
مجلس محافظة ميسان حفال لـتكرمي رئيس نادي السينما يف
الـعمارة النـاقد الـسينمـائي صالح النـوري ألسهامـاته يف عرض
افالم نـادرة وتفعيل النقد الـسينمائي يف احملـافظة .واكد صالح
النـوري يف حـديث للمـدى بـان هـذا التكـرمي من ادراة احملـافظـة
سـيك ــون له ت ــأثـي ــره يف خلق ج ــو ثق ــايف مـث ــالـي.وســبق جمللــس
محافـظة ميـسان ان أقـام مسـابقة ثـقافيـة باسم جـائزة ميـسان
فـاز بهـا عــدد من األدبـاء الـشبـاب وقـام محـافـظ ميـسـان عـادل
مهـودر راضـي بتكـرمي مـراسل جـريـدة املـدى يف العمـارة محمـد
احلمراني والـناقد صـادق ناصر الـصكر والشـاعر نصـير الشيخ،
جلهودهم الثقافية املتميزة .يف حفل اقيم بهذه املناسبة.

دعوة أدباء من دول اجلوار حلضور ملتقى
السياب الثاين الذي تقيمه جامعة البرصة
البصرة /عبد احلسني الغراوي
تواصل اللجنة التحـضيرية العليـا مللتقى السيـاب الثاني الذي
تنظمه جامعة البـصرة للفترة من  2007 /1 / 5 -3اجتماعاتها
ملنـاقشـة منهـاجهـا الثقـايف الـذي سيـتضـمن الفعـاليـات األدبيـة
والبحـوث والدراسـات النقـدية واألنـشطـة الثقـافيـة التـي تشمل
عـدة محاور يف املشهـد الثقايف العـراقي -وكان االجتـماع االخير
الـذي عقد يوم اخلـميس  2002 /11 /2وترأسه األستـاذ الدكتور
علـي عـبـ ــاس عل ــوان رئـيــس جـ ــامع ــة الـب ـص ــرة رئـيــس الـلجـن ــة
التحـضيـريـة الـعليـا قـد اسـتمع الـى الـسيــد عبـد احملـسـن عبـد
احلـسني سكـرتيــر اللجنـة حـول زيـارته الـى بغــداد التي قـام من
خاللهــا بـتقــدمي الــدعــوات الــداعـمــة الجنــاح هــذه الـتـظــاهــرة
الثقـافية اإلبـداعية الـى الوزراء واملـؤسسـات الثقـافية مـؤكداً ان
كـل من الـتف ــاهم كــانــوا حــريـصـني علــى اقــامــة امللـتق ــى كمــا ان
مـؤسـسـة املــدى للثقـافــة والفنـون أبـدت تعـاونهــا ودعمهـا املـادي
واقامة معرض للكـتاب ..وكانت اللجنة التحضـيرية قد ناقشت
األسماء األدبية والثقـافية التي ستتم دعوتـها حلضور فعاليات
امللــتق ـ ــى مــن اقل ـيــم ك ـ ــردس ـت ـ ــان ال ـ ــى ج ـ ــانــب ادب ـ ــاء وم ـثـقفــي
احملــافـظــات وقــررت اللـجنــة والول مــرة تــوجـيه الــدعــوة ألدبــاء
ومـثقفـني من بـعض دول اجلــوار -وسيـتم علـى هـامـش املـلتقـى
تقدمي عروض مـسرحيـة ومعارض للفنـون التشكيلـية ومعرض
للـك ـت ـ ــاب اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى فع ـ ــال ـي ـ ــات ف ـن ـيـ ـ ــة ومعـ ـ ــرض للـ ـص ـ ــور
الفوتوغرافية.

إن العـمل بــرمـته مــرآة مــزدوجــة الــوجـهني،
ال ـ ــوجه األول ميــثل اجمل ـت ـمـع الع ـ ــراقــي يف
تلك الفترة بـقواه الفاعلـة التي حتكمت يف
مجـريـات األحـداث وأوصـلتهـا إلــى النهـايـة
املفتـوحـة الـتي تـتطلـب يف رأينــا عمال فـنيـا
آخــر ي ــواصل تـصــويــره مل ـسـيــرة الـتـطــورات
والتفاصيل التي تفسر األحداث الكبرى يف
اجمل ـتــمع ويف احلـكــم.اس ـتــط ـ ــاع امل ــسلـ ــسل
إضـف ـ ـ ــاء األل ـ ـ ــوان امل ــم ــي ـ ـ ــزة ل ـثـالث قـ ـ ـ ــوى
اجـتـم ــاعـي ــة ذات مــص ــالـح مخـتـلف ــة ،تـلك
املصـالح التـي نشـأت رغـم التنـاسج العـائلي
فحـركـت منـطق الـصــراع وحتكـمت بـاجتـاه
األحـداث .فهنـاك أقطـاب ممثلـة بشخـصية
(زامل /غـامن حـميــد) ومعه (جالل /بــاسل
الشبيـب) يف موقع طبقي واحـد ،وشخصية
(عالء/حـسني عجـاج) وشخصـية (جـمال /
مــن ـ ــاضـل داود) ،كل م ــنه ـ ــا مي ــثل م ـ ــوقعـ ـ ــا
اجـتم ــاعي ــا واقتـصــاديــا ومــوقف ــا سي ــاسيــا
ويــرتـبـط بــآخــريـن مـن حلف ــائه .تـتـمحــور
األحـداث الرئيسية حـول نتائج الصراع بني
ه ـ ــؤالء وغــي ـ ــرهــم مــن ال ــشخ ـصــي ـ ــات ذات
الـت ــأثـي ــر الفـنــي عل ــى م ـسـي ــرة العــمل .إن
(زامـل) ه ـ ـ ـ ـ ــو م ــن املـالكـ ــني ذوي اجل ـ ـ ـ ـ ــذور
الـفالحيـة ميــارس طغيــانه علــى احمليـطني
به انــطالق ــا مـن مـص ــاحله امل ــادي ــة وجـهله
ومن عقدته كفالح سـابق صار من األثرياء،
أمـا جالل فهو سـليل أسرة ثـرية من املـدينة
عـائد من خـارج الوطن لكـن ظروف عالقته
بــأبيه واخـيه الكـبيـر والـظلم الـذي حـاق به
يف طفــولته قـد سـاعــدت علــى تكـويـن وعي
جــديــد ل ــديه أســس تع ــاطفــا إن ـســانـي ــا مع
املــظل ــومــني ومع محـيــطه الع ــائلــي ،فك ــان
متحـررا من عقدة االستـبداد التي ميكن أن
تخلقهــا الثــروة واملصـالح املـاديـة .أمـا عالء
فه ــو املنــاضـل اليـســاري  /الــشي ــوعي الــذي
تعرض لالضطهاد يف سجون نوري السعيد
وم ــا ميـثـله مـن ال ــش ـ ــرائح األجـتـم ــاعـيـ ــة
املـسحوقـة التي تـسعى إلـي رفع احليف عن
حيـاتهــا واالعتـراف بهـا كـأغلـبيـة فـاعلـة يف
اجملــت ــمع ،ت ـ ـســت ــط ــيع أن تـلعــب دورهـ ـ ــا يف
تـطــوي ــر حيــاتـه واغنــائهــا .ونــرى عـالء رغم
انتـمائه للطبقـة الوسطـى (مدرس) ميتلك
أفقـا خصبـا ميكنه من إقـامة عـالقات تفهم
وتضـامـن مع جمـيع الطـيبـني من مـختلف
الـشـرائح االجـتمـاعيـة ،فيـنصــر املظلـومني
واصحاب احلق أيـنما وجـدوا ،ونراه مثال ال
يتــوان ــى عن حتــريـض الفـالحني والـعمــال
عل ـ ــى اإلض ـ ــراب ض ـ ــد خ ـ ــالـه (زامل).أمـ ـ ــا
الـقطـب الثـالـث (جمـال) ووالــده من بقـايـا
النـظــام امللكـي ،فقــد مــارس دوره يف خــدمــة
الـنظـام البـائـد من خـالل عمله ضــابطـا يف
األمن العـامـة _ القـسم الـسيــاسي (كــانت

تسـمى الـتحريـات اجلنـائيـة) .وكان معـروفا
يف ابتكار وسائل دموية يف تعذيب املوقوفني
الــسي ــاسيـني النت ــزاع االعتــرافــات وميـتلك
حقــده اخلــاص والــشخـصـي ضــدهـم ،وقــد
وقـع (عالء) وغـي ــره ضحـي ــة له ــذا احلق ــد
فــأرسلـوا إلـى سـجن نقـرة الــسلمـان شـديـد
القـسـوة .بعـد انـدالع ثـورة الـرابع عـشــر من
مت ـ ـ ــوز ،وج ـ ـ ــد جــم ـ ـ ــال اجلـالد مـالذا لـه يف
الـبـصــرة هــربــا مـن مـحكـمــة الــشعـب الـتـي
باتت تطلبه ،حيث وجـد بيئة حاضنة له يف
اق ــاربه .إن جـم ــال لـم يـتـخل عـن طـبــيعــته
اإلجــراميـة فـراح يـؤسـس له قـاعـدة مـاديـة
الستـئنـاف دور مـا ،مـرتـكبــا شتـى اجلــرائم
ومــنه ــا ج ــرائــم القــتل أيــض ـ ــا،فقــتل أحـ ــد
الفالحـني املـط ــالـبــني بحق ــوقهــم لإليق ــاع
بـصهــره (زامل) كـي ميهــد لـالستـيالء علــى
ث ــروته ب ــالـتع ــاون مع اخـته .ثـم قــتل جالل
الـطيب كـي يتمـكن من الـزواج من أرملـة أخ
جالل الثرية ...وبـذلك ألقى الرعب يف روح
الـت ـ ــشكــيل ـ ــة االجـتـم ــاعـي ــة الـفقـي ــرة الـتـي
تـل ــم ـ ــس ــت ف ـ ـ ــرحـه ـ ـ ــا مب ـنـج ـ ـ ــزات ال ــث ـ ـ ــورة
لصاحلهم.
أمـا الــوجه الثـانـي من اوجه املــرآة فيعـرض
إرهاصـات ثورة  14متـوز وتفاعـالتها وحـركة
الـضبـاط األحـرار يقـودهم ضــابطـان (عبـد
الـكرمي قـاسم وعبـد السالم عـارف) كانـا قد
تع ــاه ــدا عل ــى قـي ــادة الــبالد نح ــو أق ــداره ــا
املـشرقـة ،وكانـت نار صـداقتهـما الـشخصـية
عــامال مـهم ـ ًا يف إنـض ــاج العهــد ذاك .إال أن
الــت ـ ــدخل اخل ـ ــارجــي مــن ق ــبل األن ـظــم ـ ــة
الع ــربيــة اجملــاورة آنــذاك (عــرض املــسلــسل
عـمليــة محـاولـة اغـتيـال قـائــد الثــورة عبـد
الكرمي قـاسم بتنسيق مع نـظام اجلمهورية
العربية املـتحدة يف تلك الفترة) قد تفاعل
مع الــن ـ ــزوع إل ـ ــى ال ـ ــرؤي ـ ـ ــة الع ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة
الـديـكتـاتـوريـة لــدى ضبــاط الثــورة عمـومـا
والنـزعـة الفـرديــة لالستـئثـار بــاحلكم لـدى
القــائ ــدين ق ــد عجال يف إنهــاء العهــد وكــذا
الـص ــداق ــة بـني الـض ــابـطــني ،فك ــان أن ب ــدأ
مـسلـسل املـآسـي التي نـاء بهـا ظهـر الـشعب
بعـد ذلك .وقـد أظهـر الـعمل علـى أيـة حـال
إن ال ــص ـ ــداق ـ ــة ال ـ ــشخ ـصــي ـ ــة بــني رجـ ـ ــال
املسؤولية العليـا عندما ترتفع فوق مصالح
النـاس واملصـالح العليـا للـبالد ومصـائـرهـا
تصبح جزءا من عوامل الكوارث الوطنية.
إن مجـريــات الصـراع بـني األقطــاب الثالثـة
واملصـطفني حـولهم قـد تـأثـرت طبعـا بـروح
الثـورة ومنجزاتهـا (يف الفترة الـزمنيـة التي
جــرت فيهـا أحـداث املـسلـسل) ،فكـان صـدور
ق ـ ــان ـ ــون اإلصالح ال ـ ــزراعـي وت ـ ــوزيع ال ـ ــدور
ال ــسكـنـي ــة عل ــى احملـت ــاجـني مـن الـفق ــراء
وحلفائهم مجانا قد أنعش آمال هؤالء بأن

التغـييــر اإليجـابـي يف حيــاتهم أمـر ممـكن،
وان وحــدة الــشعـب كفـيل ــة بت ــأمني مــسيــرة
الثـورة إلـى األمــام من اجل ذلـك .لكن نـذرا
مقـلق ـ ـ ــة ظه ـ ــرت يف األفـق أجه ــض ــت تلـك
األحالم متــثلـت ب ــظه ــور ق ــوى م ــرتـبــطـ ــة
بــاألنــظمــة اجملــاورة أتـبعـت أسل ــوب التــآمــر
الــدمــوي ض ــد الثــورة مـسـتهــدفــة قــائــدهــا
ومــنج ــزاته ــا وك ــان وق ــوع ح ــادث مح ــاول ــة
اغـتيـال الـزعـيم إضـافـة إلـى جـرائـم القـتل
التي بـدأتهـا بقـايـا الـنظـام البـائـد يف نهـايـة
الفتـرة التي يغطيها املسـلسل (عام محاولة
االغتيـال).إن األحـداث األخيـرة للمـسلـسل
تترك املشاهد فـريسة للظنون املقلقة حول
مستقبل الثورة والبالد برمتها.
لقـد حـرص القــائمـون علــى(منـاوي بـاشـا-
الــث ـ ــالــث) أن ي ــنف ـ ــذوا ع ــمال ذا م ـضــمـ ـ ــون
اجـتـم ــا-سـي ــاسـي ،واالقـتـص ــادي ي ــدخل يف
األج ـتــم ـ ــاعــي يف ع ـ ــرض ت ـ ـ ــاريخــي درامــي
ملرحلة حرجـة وتأسيسية ملـا بعدها .وبذلك
يـك ـ ـ ــون الع ــمل امــت ـ ــدادا ألعــم ـ ــال س ــبقــت
مجـم ــوعــته خ ــاص ـ ــة مجـم ــوع ــة (عـيـ ــون
املــديـن ــة)للـمـبــدع عــادل كــاظـم .لكـن كــاتـب
الـنـص وال ـسـيـنــاريــو واحل ــوار علـي صـبــري
تعامل مع أحداث شـديدة الواقعية ومازالت
ط ـ ــري ـ ــة يف ال ـ ــذاك ـ ــرة ،بل إن اجلــيل ال ـ ــذي
عاشها مازال على قيد احلياة ويستطيع أن
يـب ـ ــدي مالحــظ ــاتـه املقــنع ــة الـتـي تـت ـسـم
باملصداقية ،والبد من إن هذا يحرك نقاشا
نـشـيطـا بني أوسـاط هــذا اجليل قـد تـسـبّب
بع ــض احل ـ ــرج لـلق ـ ــائــم ــني عل ـ ـ ــى الع ــمل
بـاعـتبــارهم شهــود عيـان مـوثــوقني علـى مـا
حـصل ب ــالقـيــاس إل ــى سلـ ّم احلــوادث الـتـي
عـرضهـا املـسلـسـل .لكن الـواضح إن الكـاتب
قـد استمـد معلـومـاته مـن مصـادر مختلفـة
خــاصــة ح ــول العالقــة الـتـي كــانـت ســائــدة
داخل مجمـوعـة ضبـاط الثـورة وادوارهم يف
الــتخ ـطـيــط والـتــنفـي ــذ ،ومـعل ــوم إن هـ ــذه
املــص ــادر ق ــد تـن ــاف ـســت عل ــى إسـنـ ــاد أدوار
مفــضل ــة ملـن ت ــؤي ــدهـم مـن رج ــال الـثـ ــورة
ال لدور
العسكريـني .كما إن هناك غيـاب ًا كام ً
الق ــوى ال ــوطـنـي ــة امل ــدنـي ــة والع ــسك ــري ــة يف
اإلع ــداد والـتــنفـي ــذ خ ــاص ــة ق ــوى جــبهـ ــة
االحتــاد الــوطـنـي الـتـي ت ـشـكلـت عــام 1957
وم ـنـه ـ ـ ــا احل ـ ـ ــزب ال ـ ـ ــذي مي ـثـلـه (عـالء) يف
املسـلسل (احلزب الـشيوعـي) .ويجب القول
رغم كل ذلـك إن العمل بـشكله العـام يعـتبـر
مح ــاول ــة ج ــريـئ ــة لـت ــوثـيق ت ــاريخ الع ــراق
الــسي ــاسي واالجـتمــاعـي ،بل هــو بــاعـتبــاره
جه ـ ــدا درامــي ـ ــا ي ـ ــؤرخ لـلع ـ ــاطف ـ ــة امل ـمــي ـ ــزة
للعراقيني التي طـاملا أسست وشائج عميقة
بني الـناس شكلت دائما وحـتى اليوم جذورا
متينة لوحدة اللحمة العراقية.

ـض ــور ـع ــدد كـبـيـ ــر مـن االدب ــاء واملـثـقفـني ضــيف
بحـ ـ
االدب ــاء والكـتـ ــاب يف العــراق ،الــدكـتــور ب ـشـيــر
ـ
احتــاد
الـطــوري لــيلقـي محــاضــرة حتـت عـنــوان "نـظــرة يف
التــراث العلـمي الـسـريـانـي" ،ابتـدأهـا بـتقـدمي حملـة
امل ـ ـسـ ــت ـ ــوى الـعل ـمــي ال ـ ــذي امــتـ ـ ــاز به
ـريع ـ ــة عــن ـ
س ــ ـ
ـ
العـراقيـون خالل عصـورهـم احلضـاريـة املعـروفـة ،ثم
ال ــى محـ ــور نـ ــدوته مــتحـ ــدث ـ ـاً عـن
ـط ــوري ـ
انـتـقل الـ ـ
السريان وتراثهم العلمي بالقول:
ورث ــة الـبـ ــابلـيـني واالش ــوريـني مل ــدة
ـري ــان ـه ــو ـ
ـس ـ ـ
إن الـ ـ
عشرة قـرون او ما يزيد .وقد اصابوا جانباً كبيرا من
هــذا االرث حلـضــاري وطــوروه ،ورغـم شحــة املـصــادر
املـتــوفــرة يف هــذا املــوضــوع فــانـنــا جن ــد الكـثـيــر مـن
التـفصـيالت العلـميـة مـبثـوثــة يف قصـائـد مـار أفـرام
ومـار يعقـوب الـسـروجـي ،وغيــرهمــا ،وال ميكن الحـد
ان ينكـر دور ابـن ديصـان يف الفلك والـشعـر ،واسبـاب
شحة هذه املصادر يعزوها الباحثون الى عدم وضوح
مفهــوم العـلم ،والــى افـتكــار الـســريــان بــانهــا (علــوم
وثنـية) ،فيها الكـثير من االحلاد والـسحر والشعوذة،
عل ــوم الـفلـك والـتــنجـيـم والـكـيـمـيـ ــاء.
ال سـي ــم ــا يف ـ
وكـذلك اهمـال البـاحثـني احملدثـني هذا اجلـانب من
التراث.
تعـرف العلـوم الطـبيعيـة عنـد السـريان الـطبيعـيات.
وقــد ن ـشــر امل ـسـت ـشــرقـ ــون بعـضــا مـن تلـك الفـصــول
ونقلوها الى لغاتهم.
ولقد عـنى السريـان بعلم الطب ومارسـوه مدة تقرب
مـن الف عام او اكـثر وقـد اداروا املستـشفيـات ،ونقلوا
من اليـونـانيـة الـى السـريـانيـة والعـربيـة أجَلّ الـكتب
ـته ــا وتلخـيـصه ــا ،وتف ـسـيــرهــا،
ـضله ــا بعــد ـغ ــربل ـ
وافـ ـ
وعـادوا يـؤلفــون فيهـا ويـتنـاقلـون هــذه املهنـة والـعلم
جيالً بعـد جيل ،بحيث ميكـننا القـول بحق ان فضل
السـريـانيـة وعلمـائهـا واطبـائهـا علـى الـطب العـاملي
كبيـر ،خصوصـاً يف عصر التـكوين احلضـاري العربي
ال ــذهبـي للحـضــارة الع ــربيــة االسـالميــة يف
والعهــد ـ

بغداد ،واخيراً يف كليات اوروبا يف العصر الوسيط.
هـذا وقد ذكـر ابن الـندمي يف كـتابه (الـفهرسـت) نحو
ثالثـني طبيبـاً جلهـم من السـريان ،وذكـر البطـريرك
افـرام برصـوم ( )55طبيبـاً يف اللؤلـؤ املنـثور ،ومـوسى
يـونـان غـزال يف حـركــة التــرجمـة والـنقل يف العـصـر
العباسي ( )29طبيباً.
ـس ـ ــى آل بخـتـي ــشـ ــوع وآل مـ ــاس ـ ــويه
وال ميـكـن ان ن ــن ـ ـ
والـطـبـيـب االملعـي حـنـني ابـن اسحق ودوره يف اغـنــاء
املكـتبـة الـسـريــانيـة والعــربيــة بنقـوله وتـألـيفه الـتي
اتسمت بالدقة العلمية املقارنة.
وقــد نـشــرت مـجمــوعــات مـن الكـتب الـســري ــانيــة يف
االدوية يف اوروبا.
فقد نشر ادوارد ساخـو شذرات من الصناعة الطبية،
وك ــذلـك مـن ك ــت ــاب "قـ ــوى االغـ ــذيـ ــة" مـن تـ ــرجـمـ ــة
ـ
سرجيس الراسعيني.
ح ـ ــن ــني ـب ــن اسـحـق (ت  )873تـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ــم ـ ـ ـ ـ ــات
واصـلـح ـ
سـرجيـس ،بل قـام بتـرجـمتهـا من جـديـد ،كمـا صـرح
ال ـ ــى ابــن ملـكــي ،ورغــم فقـ ـ ــدان معـ ـظــم
ـال ـ ــة ـ
رس ـ ـ ـ
يف ـ
تـرجمات حنني السـريانية فان احلـسن بن بهلول قد
حفـظ لنــا يف معجـمه مـادة ال يـسـتهــان بهـا ،اهـمهـا
اسمــاء الـنبــاتــات واحلـشــائـش ونـشــره ــا عمــانــوئـيل
لوف.
ونـشـر جـوتهـيل مجمـوعــا صغيـرا الدويـة تـرجع الـى
جالينوس ،ارفق الـنص السرياني بتـرجمة اجنليزية
وذلك سنة 1890م.
ويف مـادة املـوسـوعــة العلـميـة ذكـر الـطــوري :هنــالك
ـم ــادة علـمـيــة دسـمــة يف دوائ ــر املعــارف واملــوســوعــات
الـسـريــانيـة الـتي كـثيـراً مــا اتخــذت عنــاوين مـثيـرة،
وهـي منــاجم معـطيــات فكـريـة ،مـن امثـال مــا اطلق
عليهـا اسم كتب (الهكساميـرون) اي االيام الستة ،اذ
قد جلـأ علمـاء ومفكـرون كثـيرون الـى هذه اجملـاميع
ل ــت ــدبـيج ـم ــا تــسلـمـ ــوه او تـ ــوصل ــوا الـيه مـن مع ــارف
وعلــوم حتت غـطــاء الـشــرح والـتفــسيــر اليــام اخللق
االلهي الستة.
ان يف مقـدمـة هـؤالء مـار افــرام السـريـاني (ت 373م)
وم ــار نـ ــرسـ ــاي (503م) ومـ ــار يعق ــوب الــس ــروجـي (ت
ـ
521م) وغيرهم.
نــورد هـنــا نـصــا مـن مـيـمــر الـســروجـي علــى مــركـبــة
حـزقيال ،اذ يقـول :اذا رميت حجرا بـيدك يف الهواء،
من يحمل ذلك احلجـر إال قوتك؟ فمن الـذي يسير
احلج ــر يف الهـ ــواء الـتـي خ ــرجــت معه مـن ميـيــنك؟
ـ
طـاملا طلت طـاقة ذراعك معه سـوف يتطـاير تطـايراً
لـيس ذاتـيا بـل بواسـطة طـاقتك التـي جتعله يطـير،

وعـندمـا تنـفد الـطاقـة منه يـستمـر النه لن يتـحرك
مـتطـايـرا بـدونهـا .هــذه نظـريـة فيـزيـاويــة صحيحـة
تتحدث عن الطـاقة املكتسبـة وبكل وضوح وبدون اي
لبس.
تـقع موسـوعة مـار يعقـوب الرهـاوي (ت 708م) االيام
الـ ـسـتـ ــة ( )Hexa Meronيف ســبعـ ــة ابـ ــواب ،وهـي
اخللقة العقلية االولى غيـر احملسوسة ،وعن القوات
الــسمــاويــة واملالئـكيــة ،الــسمــاء واالرض ومــا فيـهمــا
والعنـاصـر االربعـة :االرض واملـاء والهـواء والنـار ،ويف
الثـالـث االرض والبحـار واجلـزر والـبحيـرات واالنهـار
واجلـبـ ــال والـ ــزروع واجلـ ــذور واالشجـ ــار ،ويف الـ ــرابع
االن ــوار يف فـلك ال ـسـمـ ــاء والك ــواكـب ،ويف اخل ــامــس
ـ
احليـوانات والزحـافات والطيـور املائيـة ،ويف السادس
ـبه ـ ــائــم ووحـ ـ ــوش االرض ،وامـ ـ ــا الــب ـ ــاب الـ ــسـ ـ ــابع
ـال ـ ـ
فاالنسان كعالم صغير والعالم الكبير العجيب.
واشـار احملـاضـر الـى ان ايـوب االبـرش الـرهـاوي عـاش
(مـطلع القـرن التــاسع امليالدي) ،واشـتغل يف بغـداد،
وكان طبيباً ومـترجما ومؤلفـا ،ووضع عدة مصنفات
اهـمهــا كتــاب الـكنــوز .اشـبه مبــوســوعــة يف الفلـسفــة
والعلوم الطبيعية ،وضعها يف بغداد نحو سنة 817م.
وقـد نشــره منجنـا مشفـوعـا بتـرجمـة اجنليـزيـة عـام
1935م يف مـكـ ــب ـ ـ ــردج ،ويـقـع يف ســت مـق ـ ـ ــاالت ،واهــم
املقـاالت املقالـة الرابعـة والتي تتـالف من  18بـاباً يف
وال ـ ــذهــب والفــضـ ـ ــة والــنح ـ ــاس واحل ـ ــدي ـ ــد
املع ـ ــادن ـ
ـ
والقصـديــر والكبـريت والـزرنـيخ والقيـر والـشب ،ويف
اجلـبــال والـصخــور والــسهــول والـبلــدان ال ـشـمــالـيــة
واجلنـوبية والـعيون والـثلوج وفـصول الـسنة ،وحـركة
االرض ،والرياح والبحار ،واحلمامات.
وهناك مؤلف آخر هو مار موسى بن كيفا (ت 903م)
له مـؤلـف بعنـوان تفـسيـر االيـام الـستــة ،وفيـه ايضـا
دراســات حــول اخللقــة والــشمـس والـقمــر والكــواكب
ال ــسـ ــابح واملـ ــاشــي والهـ ــوام ويف العـنـ ــاصـ ــر
وال ـط ــي ــر ـ
االربعـة ويف ما هـو موجـود ويفعل يف مـنطقتـي اجلو
يف منطقتي اجلو يف املنطقتني العليا والوسطى.
وألف عمـانـوئيل بـار شهـاري (اواسط القـرن العـاشـر
امليـالدي) االستــاذ يف مــدرســة ام الفـضــائل بــالــديــر
االعلى (املوصـل) موسوعة (هكساميرون) تتكون من
 28مقالة ،فيها ما هو منظوم على الوزنني السباعي
واالثـني عشري ،والكتـاب محفوظ يف فاتـيكانية رقم
 ،182ولندنـية رقم  ،1300وبرليـنية رقم  21و ،22ودير
الــرهبــان الكلـدان يف بغـداد ،الـدورة (فهـرس فـوسـتي
ـش ـ ــرت ـم ــنه اجـ ـ ــزاء يف الـكــن ـ ــز ال ـث ـمــني
وق ـ ــد ـن ـ ـ
 ،)33ـ
للقـرداحي وكـتاب الفـئات واملـروج النـزهيـة للمـطران

يعقــوب اوجـني منــا ،وقــد ت ــرجم فـصل يف الـنبــاتــات
االستـاذ بنيـامني حـداد وعلق علـيه ونشـره يف مجلـة
اخل ـ ـ ــاص بـهــي ـ ـ ــأة الـلـغ ـ ـ ــة
اجمل ـمـع الـعـل ـمــي ،ال ــع ـ ـ ــدد ـ
السريانية اجمللد الثامن.
وطـوى صـاحـب كتـاب "علـة كل العـلل" البــاب الثــاني
منه على اربعة فصول يف شتى العلوم فيها تعريفات
اصليـة ونـقليـة ،حـسـبمـا كــان معـروفــا منهــا يف بالد
املشرق يف املـائة العاشـرة ،وعلى بعضهـا رسوم توضح
املنت.
ـس ــى كـتـ ــاب الـ ــدالئـل للح ـسـن ابــن بهل ــول مـن
وال نـنـ ـ
القــرن العــاشــر صــاحـب املعـجم الـشـهيــر وقــد وضع
هــذه املــوســوعــة الـشــاملــة يف بغــداد فهــو اذن يعكـس
وجهـا مـن اوجه احلـضـارة املـشـرقــة يف ذلك الــوقت ،
ويتكـون من  49بـابـا ويبحـث فيه الـدالئل العـامـة يف
فصـول الـسنـة ويف سـائـر الـشهــور ثم دالئل الـسمـوم
وعالم ـ ــاتهـ ــا وعـالجه ـ ــا ،عالمـ ــات االمـ ــراض ،دوائـ ــر
ـ
اخليل وشيء من امراضهـا ،ويذكر الكتب الـسريانية
الـتي اخــذ مـنهــا دون ذكــر املــؤلـفني ومـصــادر ع ــربيــة
شـتــى جـمعهــا وخلــصهــا وصـنفهــا ب ــاحك ــام فكــانـت
موسوعته دليال علميا نافعا.
ولديـونيسيـوس يعقوب ابن الـصليبي مـوسوعـة على
غـرار االيـام الــستـة تـقع يف  770صفحـة تـنتـهي بعـد
كتاب احليوان بقطعة هندسية.
وعن العلوم الطبيعية حتدث احملاضر قائالً:
بقـدر مـا شـاعت كـتب الـطب الـسـريـانيــة شحت كـتب
العلــوم االخــرى ،وخيــر مــا نبــدأ به هــذا القـسـم من
مـوضوعنـا هو فقـرة من بحث طـريف نشـر يف اجمللد
االول مـن مجلــة مـجمـع اللغــة الـســري ــانيــة بـعنــوان
ـزي ــاء والكـيـم ــي ــاء يف املـ ــؤلفـ ــات الــس ــري ــانـي ــة"
"الف ــي ـ ـ
للـمطـران مـار غـريغـوريـوس بـولـس بهنـام (ت 199م)
وق ــد اخ ــت ــار ال ــب ــاحـث ابـن العـبـ ــري ب ــاعـتـب ــاره اح ــد
ـ
عمـالقــة االدب والعلـوم يف الـسـريــانيـة ونــوى العلـوم
الـطبـيعيـة مـبثـوثـة يف مـؤلفـاته زبـدة احلكـم ومنـارة
واالشع ــة ،فـ ــاشــبع هـ ــذه املـ ــواضــيع درسـ ــا
ـ
االق ـ ــداس
ـ
وحتقيقاً.
فق ــد درس يف مـ ــؤلـفه االول "زبـ ــدة احلـكـم" الـعلـ ــوم
ـ
الطبيـعية دراسـة عاليـة دقيقـة فاطلـعنا عـلى كيـفية
ـعل ـ ـ ــوم ،وبحـ ــث القـ ـ ــوة والـ ـطــب ــيعـ ـ ــة،
دراس ـ ــة ـه ـ ــذه ال ـ
ـ
ومواضـيع العلم الطـبيعي ومبـادئه ،االجسـام والذرة
وجتــزئتهـا او "حتـطـيمهـا حـسـب التعـبيـر احلــديث"
وقوتها ،واحلركة الطبيعية واجلاذبية واالجنذاب".
ـاي ــة ال ــن ــدوة اجـ ــاب احملـ ــاض ـ ــر علـ ــى اســئلـ ــة
نه ـ ـ
ويف ـ
ومداخالت بعض من االدباء واحلضور.

مئة باحث عريب وأجنبي يف مؤمتر (نجيب حمفوظ والرواية العربية) بالقاهرة
املـــــــدى الـــثقـــــــايف

يفتتح مبـقر جـامعـة الدول الـعربـية يف
ـؤمت ــر (جنـيـب
ـشه ــر ـم ـ ـ
ـاه ــرة ـه ــذا الـ ـ
الق ـ ـ
ـ
الع ــربـيـ ــة) الـ ــذي
ـرواي ـ ــة ـ
وال ـ ـ
ـحف ــوظ ـ
م ـ
ينظمه احتاد كتاب مصر مبشاركة أكثر
من  100باحث عربي وأجنبي.
احت ــاد الك ــت ــاب املـصـ ــريـني
وق ــال رئـيــس ـ
ـ
محمــد سلمـاوي ان املـؤمتـر الــذي يبـدأ
يف احلــادي والعـشـريـن من هـذا الـشهـر
يحـتفي بـأعمـال محفـوظ وهـو العـربي
الـوحيـد الفائـز بجائـزة نوبل يف االداب
ـعق ـ ــد ض ـمــن
ويـكـ ــت ـ ـســب أه ـمـ ــي ـ ــة النه ي ـ
ـؤمت ـ ــر لالحتـ ـ ــاد العـ ــام
ـط ــة "أول ـم ـ ـ
ـأن ـشـ ـ
لالدبــاء والـكتــاب العــرب (يف القــاهــرة)
مـنذ أبعدت مصـر عنه السباب سـياسية

نع ــرفهــا جـمـيعــا" يف اشــارة الـ ــى تعلـيق
ـ
عـضويـة مصـر يف االحتاد منـذ توقـيعها
اس ـ ــرائـ ــيل عـ ـ ــام
ـاه ـ ــدة ـال ـ ـسـالم مع ـ
مع ـ ـ ـ
ـ
1979.
وقـال سلمـاوي يف مـؤمتـر صحفي مبقـر
امل ــؤمتـ ــر ال ــذي
االحت ــاد ـي ــوم االثـنـني ان ـ
ـ
ـعق ــد حتـت رعـ ــاي ــة
ـوع ــا ي ـ
ي ـسـت ــم ــر أس ــب ـ ـ
الـرئيـس املصـري ويتـضمـن كلمـة له يف
االفـتتـاح الــذي يحـضــره عمـرو مـوسـى
االمـني العــام جلــامعــة الــدول العـ ــربيــة
ـس ــاته ـب ــاحـثـ ــون عـ ــرب
جل ـ ـ
ـش ــارك يف ـ
وي ـ ـ
ـ
احت ــادات كـت ــاب
رؤس ــاء ـ
وأج ــانـب مـنهـم ـ
ـ
ـط ـ ــالـ ــي ـ ــا وقــب ـ ــرص
واي ـ ـ
روسـ ــي ـ ــا والهـ ــن ـ ــد ـ
ورئيسة املكتبة الوطنية االسبانية.
وأشـار الـى أن املـؤمتـر يتــزامن مع طـرح
دار الـشـروق يف القـاهــرة طبعـة جـديـدة
من االعمال الكاملة حملفوظ.
ويناقـش املؤمتـر مسـيرة محفـوظ الذي
امل ــاضـي عـن 94
ـط ــس اب ـ
أغ ـسـ ـ
ـت ــويف يف ـ
ـبك ــرة يف م ـطـلع
رواي ــاته املـ ـ
ـام ــا م ــن ــذ ـ
ـع ـ ـ
االربعيـنيــات والتـي تنــاول فيهـا جــانبـا
من تــاريخ مـصــر القــدميــة وصــوال الــى
اخــر كتــابني لـه وهمــا (أصــداء الــسيــرة
الذاتية) و(أحالم فترة النقاهة).

مـــحـــفــــــــــــــــــــــــوظ
ـ
جنـــــــــيـــــــــب

ومـن محــاور املــؤمتــر (تــأثـيـ ــر محفــوظ
الع ـ ــربــيـ ـ ــة) و(هل ك ـ ــان
ـرواي ـ ــة ـ
عل ـ ــى ـال ـ ـ ـ
ـ
ـؤرخ ـ ـ ــا أم ـم ـ ـس ـتـخـ ـ ـ ــدم ـ ـ ــا
مـح ــف ـ ـ ــوظ ـم ـ ـ ـ ـ
و(ال ـشـكـل الفـنـي يف أعـمـ ــال
لل ــت ــاريخ) ـ
ـحف ـ ــوظ الـ ــت ـ ـ ــاريخـ ــي ـ ــة) و(الــثـ ـ ــوابــت
م ـ
واملتغيـرات السياسـية يف أدب محفوظ)
اضـافـة الـى مـائـدة مـستـديــرة عنـوانهـا
(محفوظ يف عيون العالم).

كمـا يـضم املـؤمتــر أيضـا محـور (جنـيب
محفوظ والسيـنما) يتناول أثر االفالم
عل ـ ــى تـ ــط ـ ــور
ـحف ـ ــوظ ـ
ـبه ـ ــا م ـ
ال ـتــي كـ ــت ـ ـ
الـسينمـا العربـية حيـث شارك يف كتـابة
 25فيلمـا وأنتجت الـسينـما مـن ابداعه
ـنق ــاد  18فيـلمــا له
ـلم ــا واختــار ال ـ
 40في ـ
ضـمن قــائمــة أفضـل  100فيلـم مصـري
مبنـاسبـة مئـويـة السـينمـا يف عـام 1992

ومنهـا (بـدايـة ونهـايـة) و(القـاهـرة )30
و(م ـ ــي ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ــار) و
و(ال ــل ـ ــص وال ـكـالب) ـ
(الكــرنك) و(احلب فـوق هـضبـة الهـرم)
و(أهل القمة).
ـؤمت ـ ـ ــر (جن ـيــب
وق ـ ـ ــال سـلـ ــم ـ ـ ــاوي ان ـم ـ ـ ـ ـ
ـ
محفوظ والرواية العـربية) يتزامن مع
(مهـرجـان الـشعـر العـربي) الـذي يعقـد
كل ثالث سنوات مصـاحبا انعقاد دورات
املؤمتر العام لالدباء والكتاب العرب.
ـرج ـ ــان الـ ـ ــشع ـ ـ ــر يف دورته
مه ـ ـ ـ
ويح ـمـل ـ
اجلــديــدة عـنــوان (الـتجــريـب الــشعــري
املعــاصــر يف الــوطـن العــربـي) وينــاقـش
االجتـاهـات اجلـديـدة يف الـشعـر العـربي
من القـصيـدة العمـوديـة الـى القـصيـدة
الـنثـريـة ومكـانـة القـصيـدة العــربيـة يف
مشهد الشعر العاملي املعاصر.
ويـشارك يف مهـرجان الـشعر الـذي تقام
ـاه ـ ـ ــرة ومـك ـتــب ـ ـ ــة
ـام ـ ـسـ ــي ـ ـ ــاتـه بــني ال ــق ـ ـ ـ ـ
وم ــدينــة املـنيــا يف صـعيــد
االسـكنــدريــة ـ
ـاع ـ ـ ــرا ـم ـنـه ــم
ش ـــ ـ
ـوال ــي  30ـ
ـص ـ ـ ــر ـح ـ ـ ـ ـ
ـم ـ ـ
الفلسطيني سميح القاسم واللبنانيان
ال ـ ــديــن وهـ ـ ــدى
محـ ــم ـ ـ ــد علــي شـ ــم ــس ـ
ميقاتي واالردني ابراهيم نصر اهلل.

