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 ..عصرا

ريادة  : قبل6291/ /تشرين ألاول 92الخامسة الساعة 

  ريادة  سلطة العسكر.. العراق حاز .. الشعر الحديث

  الفريق بسطال شرارة في منل بكر صدقي ..بزعامة بسطا

طائرات حربية .. كل انقالبات العسكر ندلعت ا: بكر صدقي

في الساعة السادسة من عمر تقصف مبنى مجلس الوزراء ..

يخلع  اسين الهاشمي :يرئيس الوزراء  الانقالب يستقيل 

 بسطاله 

 الهاشمي ورشيد عالي الكيالني..: ويهربان 

 يهرب الوص ي

 يهرب..... السعيد  نوري 

 ....................................................  التظاهرات تعم بغداد
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 ...........تظاهرات 

 بساطيل فيها. تظاهرات ال

 شغيلة..تظاهرات: 

 طالب...              

 عمال عاطلون عن الخبز ..              

 بساطيل يريدون  حذية والأ جياع ال 

جر املتظاهرين بشعار لم تنسه ذاكرة الشارع توحدت حنا

 العراقي 

خبزا وحريات  )يسقط الخائن ..نريد

صوات املبحوحة تصل قبل ألاقدام ..ألا ديمقراطية..(و 

 . .الرصافة  ة :املحتدم

 متوجهة صوب 

 الهاشمي  سينوبسطال ونطاق رئيس الوزراء يا سدارةبيت : 

 !!  الشرطة بساطيل  تستقبلها البريد املركزي :  عند
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 عور ي ألا ير معاون الشرطة محهل تصو  

  وهو يوجه ضربة  قوية 

 6291/ 63/ 93ظهر أحد املتظاهرين الفتيان في  إلى

هذا الفتى الذي صار عضو اللجنة  6291نه سيجالس  في أ 

 !!...جاء للتعزية فكالهما املركزية للحزب الشيوعي العراقي

 املناضل : هل تعرفني ؟  * 

 : ال..ي يمح *

نا ذلك الشخص الذي ضربته )دونكي ( في أ :املناضل *

93/63 /6291 

معاون الشرطة  يكتفي  بني كنا مأمورين ( وال..)يا ايي*مح 

: ( العزاء  .يعر ف الحاضرين الجالسين تحت )جادر السابق .

 جليس ي : ثابت حبيب العاني
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  حاول بكر صدقي ..

 ..كمال أتاتوركاني التركي بسطال العلميحشر قدميه في أن 

 :  ستوزر عناصر وطنية نظيفةفا 

 كامل الجادرجي ..

 بو التمن..جعفر أ

 ..(صدار جريدة )الانقالبكما أقدم شاعر العرب ألاكبر على إ

لكن عقل بكر صدقي سرعان ما انتزع بسطال كمال 

  ..تاتورك. من قدميهأ

 
 
لم  استعاد التنفس الطبيعي في هواء   وهو يرى عراقا

 ستعمل ..ي  

 في بساطيل الجنود وضباط الصف .. نتشرت أقدام حمر فا
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في بغداد و)الالسلكي ول( وتحديدا في فوجي  )الالسلكي ألا 

 ..الثاني( في كركوك 

فواج وكتائب من في بساطيل أ الحمر  ألاقدام تتحرك

 ألاخرى .. صنافألا 

 يل السود..الحمر في البساط ألاقدام مع انتشار

عات الخاليا كأنها احتفاالت خطابة في صبحت اجتماأ

سع اندس بسطال )كاورباغي( وذات اجتماع جماهيري مو  

في كركوك  سطال أحمد الراوي عقيد ركنثم أخبر ب أجرب

تموج نشاطا وبساطيل جرباء  قدام الحمر ألا ت..واستمر 

لقي دة  أفي ليلة واح قدام الحمر..ألا شف.وتؤر س تند

  امهم :دقبساطيل في أ وعلى الذين ال القبض عليها

 زكي خيري..

 يوسف متي..

 حسن عباس كرباس 

 املستقل  وجميل توما
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 مريكاعلى معهد للتكنولوجيا في أأخريج  

 )النجباء( من موظفي السكك أدرج  سهوا جميل توما.. :

  !!دارية..تخلص من نزاهته إلا لاسمه ل الحديدية
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  ه ..بسطال إلى بكر صدقي اشتاقت قدما

 ..لعسكري..ارفه ش ه  هفأنب   تأمل جلدة البسطال املتيبسة 

سكريتين نحو الفرات بسطاله وتقدم بقدمين ع لبس  

 سط ألاو 

  الثوار. الفالحين البسطال أصواتداس 

 ...داس 

 ..مزارعهم 

 ..مواشيهم  

  .. همأكواخ

 كاد الوسط بالفرات ألا  :انتبه بكر صدقي ف

  ة من البسطال ..!!لفرد حمر اعاد اللون ألا  :
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ر العقيد بمصادر أخ
 
 ............... رى لصبغ الفردة الثانية فك

........................................................................................ 

 صيف سدارة بكر صدقي  برعاية

 ..جاست  بساطيل العسكر

 ...بالد آشور  

 .. الصيفي بأربع ساعاتن يكتمل ذلك اليوم قبل أو 

 ..أباد الجيش العراقي

 بأمرة سدارة  

  ونطاق                

 ( آشوري6033صدقي )بكر  وبسطال                         

 سبوعا كامال أ الهدف لكن لألسف استغرق 

 احدا وليس نهارا و 

 !!كما أراد سيادة الفريق صدقي
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............................................................. 

 ....هن   ها

 عارضات 

 عاريات  

 عاريات

   (سميل)في قرية عاريات  آلاشوريات   

 .. ينحشرن في بساطيل الجنود 

ن ضاقت بهن البساطيل     آلاشوريات الحبالى م 

  عجالت العسكرفي الشارع لتدوسهن  يتمددن
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 ..ذان الظهر بساعتين بعد أ

 مطار املوصل..

 ي طريقه للمشاركة ف

  على رأس وفد عسكري 

 الجيش التركي السنوية ..لحضور مناورات 

 6299/ آب/ 66 ظهيرة  بعد الثانية..ما

  بكر صدقي...؟ سدارة داس    أي بسطال  : 

 نصر هللا..عريف من تلعفر..؟

 الضابط محمود هندي..؟

  ياسين الهاشمي؟ 
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 ؟ أم....؟ نوري السعيد

 عسكري صهره جعفر ال ليطمئن 

  
 
 .الثاني  في قبره   بسطاله   محتذيا
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  6296ة مايس قيادة حرك  نحشرت بساطيل ا

معتقل من ملوحة ماء : كف البخيل  بحجممعتقالت في     

نقرتها وعقاربها الفاو ..معتقل من صحراء السلمان ..و 

سجن )أبو( غريب ..السماوة  عن نخل وأفاعيها ونأيها

امللكية وأحذيتها تطارد بساطيل  هي هارة ..سجن العما..

 لكنالذت بساطيل مايس بإيران.. بساطيل حركة مايس ..

م   إليران :  6296آب  99ل بريطانيا في بساطي احتالل
 
ز  ر 

العقيد صالح  تملص..  جنوب أفريقيا قيادة مايس إلى

 
 
لى تركيا تاركا بسطاله في إيران مشيا إ ر  الدين الصباغ : ف

عند شحنه 6290ول من تشرين ألا  في ألاول  أيضا...  وسيفر..

الذي طالب  من قبضة الوص ي عبد إلاله لى حلببالقطار  إ

باغ فترة في ..سيقض ي الصبتسليمه الرئيس التركي شخصيا

 ثم يلقى القبض عليه... ،حلب بعيدا عن بسطاله

 



20 

 

 

 *() 

 

 بساطيل ...

 بساطيل ...

 بساطيل ...

 6299آيار في مساء الرابع من  تدوس

  يونس السبعاوي   على جثمان الشهيد املعدوم للتو

  في تابوت     لتحشره  

 ..من تابوت  أضيق  هو 
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 ذاعة .. مبنى إلا  إلى 6219شباط 2يساق في  وهو 

 بساطيل ..

 بساطيل ..

 جنود وضباط صف 

  بالصفعات والشتائم تنهال 

 قاسم .. على الزعيم الركن عبد الكريم

املقدم عبد  بسطال كما رصدها  ت الضربة ألاولى كان هل

  املنعم حميد

ولطمت وجه  رتفعت يد  او  الضابط )ع. ش( تقدم بسطال: 

   الزعيم الركن

  .. ن رأسهأسقطت سدارته عف ،ذاعةوهو على عتبة باب إلا 
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 الحاكم العسكري رشيد مصلح   

 حكما  يصدر 

 لنصف وا ةفي تمام الواحد

 . .6219شباط 2بعد ظهر 

 .. على أنصع وجه عراقي

 

 

 

 

 



24 

 

 

 *() 

 

 الحاكم العسكري رشيد مصلح 

  املسفوك الدم العراقي هسيتعقب

 ويغمر بسطاله البني 

 ن البسطالوم   

  يتصاعد دم املالئكة  

 ...يغمر بنطاله 

 نطاقه                    

            ...قميصه                          

 كتفيه ..                                        

 ...ه هوج                                                     

  .سدارته                                                                   
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  –حكومة البكر بساطيل  وستعدمه 
 
  بأمريكا !! صدام نكاية
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 6291وثبة كانون  على

  نيرانها  بساطيل امللكيةتحت ف 

 
 
 فتضرجوا عاليا

 ( عراقية وعراقي 99أكثر من ) :

 ..: بشهادة املناضل سالم عبيد النعمان 
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 6209حزيران 61

 سجن بغداد جبار أيوب ،آمرال عبد بسطال  يتقدم 

لغ املعتقلين :   سجن آخر.. سينقلون إلى يب 

 بعد التبليغ

  سطوح السجنتحتل بساطيل الشرطة  

 ..ترجم السجناء العزل 

 ..بالحجر

  .. والقنابل املسيلة للدموع 

 .تفتح خراطيم املاء .

 ...تفتح النار  
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 ، سجناء بزهرة الرمان يةمانتضرج ثي :

 ...ثمانون سجينا وينزف 



29 

 

 

 (*) 

 

 سجناء نقرة السلمان 

 ،حمرألا العلم و  يرفعون أصواتهم

 يتقدمهم )حميد عثمان(  

  السجناء كلهم بتجميعمنددين 

 ... في سجن بعقوبة املركزي 

  بساطيل البدو تنهال

 على 

  قفية السجناءأ: 

 .ورؤوسهم                
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  املصرية ساعة(آخر )ة في مجل

 تموز  69 مازالت بساطيل

 تدوس..  

  تدوس..

 .. صور العائلة املالكة  ...تدوس

 أرى الضابط العبوس ي 

 .. ثيل امللكيال بسطاله في يغرز 

 يسدد نحو العائلة املالكة أراه 

 قرآنا  يرى  الو 

 تاريخ العرب : الثانية فيامللكة الهاشمية  هترفع
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  أم ملك 

 وزوجة ملك

 بنة ملكوا 

 ..وحفيدة ملك 
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 6201أيلول 

 ..تموز  69تتراجم بساطيل 

  تفشل محاولة بسطال العقيد عبد السالم عارف

  : بساطيل 6202في  وتفشل 

 العقيد الشواف

 رفعت الحاج سري  

 6216   في محكمة علنية  ...ناظم الطبقجلي 

 عبد السالم عارف  داني  

 بتهمة الشروع بقتل عبد الكريم قاسم ..

 يخطو عبد الكريم خطوات واسعة 
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 اله ببسط

  يخطو نحو الرحمة 
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 6219 شباط  1ساعة صفر 

  مسددة  صوب

  بيرية

 ونطاق

 وقاتي وبسطال جالل ألا  

 ائد القوة الجوية العراقية..ق :
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 ذاعة يسارا..في غرفة تلي مدخل إلا  6219شباط 2 

  املوسيقى الشرقية ربما كانت غرفة.. 

  ..طاسات عليها سفر  : طاولة

  جدران بال نافذة 

 ..دم..دم..دم..ختلط دم ا

  عبد الكريم قاسم

  فاضل عباس املهداوي 

 دأحم الشيخطه 

 كنعان خليل  
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 الزعيم  ........................................

 الركن عبد الكريم قاسم 

  على شاشة تلفزيون بغداد  ممددا 

  بمالبسه العسكرية

  الصائم هبجسد

 املضر ج... 

س..   املقو 

  رضوسد ألا رأسه يت

 كأنه يحدقها

 بوجه الكاميرا... بسطاله ونعال  
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  عيم هل رأى الز 

 يرجمون العراق  رعاة : 

 .....بالبساطيل

 .......البساطيل  

 .......البساطيل 

 آذار الكويت؟ من أيلول إيران إلى

 ..شفالت   هل رأى
 
 دثرت

 بساطيل 

 حقائب                 

 يطغات                      

 ؟ بتراب البساطيل

  يختنون ضفائر املوصل ؟ : أنجاسا هل رأى 

 عنق سامراء الحجري الشاهق وينجسون 
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 هل رأى الزعيم 

 املئات  :

 املئات 

 املئات 

 والده تسوقهمن أم  

  معسكر   من بضعة بساطيل  

 !؟ 9369ي ضرير في نهار حزيرانمقيدين للخلف   يتكدسوال
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 6219تموز  9

 يرتدي العريف حسن سريع  

   على عجل   بسطاله

 ..الحرس القومي ويتصدى لبساطيل

 لكن    

 حسن سريع 

 لم يسرع 

 ...الحفاة طالق سراح الضباط بإ
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 يتحرك قطار الحمولة..تموز  9

  أعني قطار املوت

  أعني ذلك التابوت الحديدى املحكم

 ضباط شيوعيون  دون بساطيل محشورون : 

 ديمقراطيون ....قاسميون..

 وهم (6الفكيكي هم ضباط سجن رقم )هاني سيقول 

  ( سجينا903)

  ( سجين.6933يقول )كاظم السماوي  

 (..133)  : إنهمبراهيم يذكر باقر إ في مذكراته

 / صحيفة طريق الشعب  9360تموز  69ثنين إلا

 من قطار املوت ثمة صفحة مطوية 
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 ول يوسف النعيميبشهادة املالزم ألا 

 وبعد انتكاسة حركة حسن سريع 6219تموز 9مساء  :

 أغلبهم من العسكريين  ة شخصمائكنا بحدود أربع نقلونا و 

 لى محطة غرب بغدادوثاقنا من الخلف إ اشدو  بعد أن

لى صعدنا جميعا إ وكان هناك قطار حمل على الرصيف 

 القطار

 ..في عربة  93-60كل  

 لحلقة املنسية من السفروهذه هي ا

 فنادوا بأ 
 

فترجلنا وكان  أحدهم سماء بعض الضباط وكنت

  99 ناعدد
 
 شخصا

 طة من املشرفين على العمليةحفي امل 

 رئيس الوزراء طاهر يحيى .. :

  صبحي عبد الحميد وزير الداخلية 

 ري ورشيد مصلح الحاكم العسك
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 ضابطا  ربعة والثالثينفطلب طاهر يحيى أخذنا نحن ألا 

 عدام بنا من دون محاكمة لتنفيذ حكم إلا  لى أم الطبول إ

 من رد فعل املجتمع الدولي والعرب
 
 ي والعراقيوخوفا

ر ك  ، سمعناحسب ما  
 
 ضوعاملو  ت

 أخيرا ونقلونا في عربة واحدة  

 
 
  ومازلت أذكر  وعددنا يعتبر كبيرا

 من راكبي تلك العربة 

 الحسين  الدكتور طارق علي املرحوم: 

 ورزاق غصيبة 
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 لمان ..نقرة الس 6219تشرين 61

ر   نقر  
 
 تهاج النافذة التي كان ينام تحزجا على مبك

 ..سماعيل البصري )أبو عواطف( سليم إ 

 يومىء  يرى هندال جادر  رأسه :يرفع البصري 

 يغافل البصري بساطيل وبنادق الحرس القومي 

 يفتح النافذة 

 سماعيل هندال البشارة بإذن سليم إ يدس  : 

 كل آثار النوم من ذاكرته  بقوة ليمحو يفرك البصري عينيه 

 هندال البشارة  ..يعيد 

 سماعيل طلب منه سليم إي
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 ...: أشعلها

 ..في قاعات نقرة السلمان كلها..           
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 في ساحة السجن 

الفرات مسؤول الحرس القومي في  س.ز() يقف مشدوها

 سط..ألاو 

  يقرأ
 
 ورقة

 يمزقها ... 

 يدوسها ..

 يسحقها

 ..ببسطاله   

................................... 

 العسكريون واملدنيون السجناء 

 القاعات والنوافذ  باليطغات ..بواب يمترسون أ 
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 في إطار التوقعات  

 تثني ركبها: 

 بساطيل الحرس القومي  

 وتطلق

 النار  

 على 

 ..السجناء 
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 ..فجأة 

 البادية شرطة  

  ق تطو  
 
 ..حةنقرة السلمان بسياراتها املسل

 بعد نصف ساعة .. 

 لبدو تصعد نقاط الحراسة بساطيل ا

 الحرس القومي الذي يقوم بالحراسةيقف شرطي جنب 

ف الحرس القومي شرطيان بدويان خل 

............................................................. 

............................................................. 

 لحرس القومي تجريد ا :

 . ات وغدارات بورسعيدمن الدوشك
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 عص ي الوحيد البسطال ال

  ...وسط الفرات ألا لقومي في الحرس ا بسطال مسؤولكان 

 الذ بالفرار بسيارته ..

  طوقت السيارة بساطيل البدوثم 

 )س.ز( عاريا من السالح والبسطال.. هو ها
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 سماء النشوة  وبسطاله في يحترق املشير

  رئاسة البالد :  عارفبسطال عبد الرحمن  

  رئاسة الوزراء :  يحيى طاهر بسطال 

  هعارف عبد الرزاق يرتدي بسطال

 
 
  ق في سماء بغداد ..ويحل

 كلما تعرقت قدماه..
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  9339 نيسان بعد

  في شارع الكويت وسوق البصرة القديمة 

 شريط فديو يعرض

  حسن املجيد رفسات بسطال علي 

  في ساحة سعد

 عطف العسكري وهو بامل

  مذأبة وهو يوجهه تحميه

 رفسات.. :

 ..رفسات 

 ..رفسات

 .. للمقيدين من الخلف رفسات 
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 وطنية ثروة  : البساطيل

 شرق البصرة... :

    ...الفاو 

 ...مرةاملح   

 ...البسيتين  

 ...الطيب

 ... الشيب 

 ...أم العيش 

 ...الفروانية 

 بنيد الكار... 
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 ار العظام...دو   

 خيطان... 

لي..  حو 

 ... حفر الباطن 

 الخفجي..

 بعد أن هاجمت بساطيل على ناصر محمد أبين:ساحل 

 6211يناير  69املكتب السياس ي للحزب ألاشتراكي في عدن / 

اندلعت حرب  أهلية في جمهورية اليمن الديمقراطية 

  الشعبية

  بساطيل عراقيةفساهمت 

 من أفواج الحرس الجمهوري 

 القومية في توحيد اليمن !! بطريقتها
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9 /9 /6226 

 شوارزكوفبسطال الجنرال 

 قائد قوات التحالف 

 مع بسطال الفريق الركن العراقي سلطان هاشم

 البسطاالن في خيمة صفوان 

 يوقعان : وقف إطالق النار ..

................................... 

 ..ستتوجه

   بساطيل الحرس الجمهوري 

 بساطيل الحرس الخاص 
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 سماء أبساطيل بال 

 الثورة املغدورة وتحقق إنتصاراتها على 

 في            

 ..: بصرة الشرارة ألاولى 

 ..الناصرية  

 ..العمارة  

 ..الكوت 

 ...الحلة 

 ..ربالءك

 ..النجف 

 الكوفة ..
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  9339/  نيسان 9/  بصرة

  مريكيةالدبابات ألا  بساطيل دخول  مع

 شارع تموز :  

   اجندي أرى 

 
 
د ب 

 
 ربع قرن  ل

..هو  ها
 
  يحرق

 تموز  69في شارع 

  مالبسه العسكرية

 بسطاله..

 فتح يديه أفقيا..ي



56 

 

 بهرولته .. يرسم دوائر  

 يطير  و 

 أسمر..  بنصف سروال

                                                                        

                                                 9369خريف  -9369صيف 
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 جغرافية التاريخ             
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 سندرسن باشا :  برعاية تاج إليزابيث  

 

... 
 

 كنت

 ممن اصطفاهم فيصل ألاول 

 6299 عإيران، ربيفي زيارته .. 

 ستوقفتني ...ا

 خرائب شيرين          

 أعني قصرها                          

 خرائب معشوشبة بماشية متناثرة..

 خردل بري.. 

 يعانق خجل زهرات 

 خشخاش ..
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 العقيد رضا خان  

 

 جندي...

 زاقيفي إحدى سرايا الجيش القو 

 عقيد في الجيش

 يدافع عن ألاسرة القاجارية

6296 

 رئيس وزراء .. إيران القاجاريين  

 الجمعية الوطنية إلايرانية.. ينته  :ع

  6290 

 شاهنشاه إيران 

 مادام ...
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 شاه إيران باملراسلة : أحمد ميرزا..

...................................... 

 6290/ تشرين الثاني/ 96 

 يدخل العقيد رضا خان 

 بهو ألاساطين 

 يزيح ستائر مخططة باألحمر وألابيض 

 يدخل القصر امللوكي 

 وجها صوب مت

 : عرش املرمر 

 بتوقيت يوم مولده   

 يجلس العقيد الذي سيصير....

 ها هو..                

 يجلس..                               
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 يتخلى  

 عن

 عبوسه    

 املرعب 

 يأخذ التاج بقوة    

 بيده   يضعه  

 على رأسه  

ج   وسيكون اسم املتو 

 : الشاه رضا بهلوي...
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 ألقاب

 

 يليق بطيسفون.. حتى

 طيسفون املجيدة..

 الثريا 

 طيسفون..

 ألاسرة الفرتية..قلب فارس 

 حتى يليق بطيسفون 

 أطلق على نفسه

 وهو يستولي على قصر طيسفون 

 )ملك ملوك إلايرانيين(.

حى اللقب ..  أم 
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 ما تبقى منه إستقر في غبار املؤرخ

 وبقي اسمه ومهنته

 امللك أردشير

............................. 

 لكن أردشير الثاني..

 أعني...

 )ملك ملوك إلايرانيين وغير إلايرانيين(..!!

 كان..

 أكثر...

 تواضعا..!!

 في إلانتساب 

 إلى العوملة!!

 ولو من ناحية اللقب ؟!
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 مهدان     

 

 مرتفعات...

 تندف قطنا             

 وديان فيروز..

 سقف يتعالى بزرقته..

 تتدلى منه    

 فيات  ال تغلق..:حن

  همدان...

 
 
 بتجاعيد بقجة.. أتأملها : خريطة

 بريطانية/ الحرب الكونية ألاولى استطالعخريطة 

 يومها لم يبق من همدان
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 سوى )بستون(

 : قرية شاسعة..

 فيها ..

........................................... 

 منحوتات أخمينية  استوقفتني..من ثالث   

 ق.م(  910-096تة : دارا ألاول ): بقية منحو  

.......................................... 

 همدان ..

 أشجار جوز..

 فارعات صفصافتقابلها 

 بينهما سجادة تراب 

 خلفها الزاب

 هكذا..
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 الباب مفتوحا 
 

 رأيت

 على..

 همدان ..

 م   
 
 : من الحليب ...لها لونه ساحة

 الوقت قسيم املساحة..

 طيرا إلى منتصف العنق.. املاء يغمر 

 طير يتدلى ذكرى قالدة..

 للتقنية هنا اخضرار حفيف مالك

 للصمت دفء املودة ..
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 قسطنطني كافايف : بتوقيت أمحد عرايب
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 لم يكتف بحنجرته..

 لتاسع والعشرينعاد الغراب في ا

 6299من نيسان  

 ليلتقط نبضه..
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 كافافي يقض ي بقية قنديله   

 :  في إسكندرية الصدق الذي صار كذبا..

 لم يستنجد كافافي بامللك ديمتريس..

 في أجمل قصائده   املقيم

 أو يعقد زواج محرمين : الغراب وإيثاكا

 لو كان لكافافي حنجرة 

 لعزف على أرغولها..

غ
 
 نية أيونية أ

 يقات طراودة ..نمنج استهدفتها
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 كافافي ..

 ينصت لزرقة بالغصون.. 

 كافافي 

 بشموع    

 يزن عزلته البرتقالية 

 : كافافي ..

 ال يصغي لسفائن هوميروس

 يتأمل يونانيين من يوتوبيا يهود

 في مرآة وثنية ..يلو ح له سامريون  

 وعلى أريكة رواقية 
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 يجالس: كرادلة ..بر 
 
ادا  مسلما  ابرة....حد 

 صغار موظفي حسابات ..خدم بوتيكات ..

 مشخصاتية ..

 يغادر ضجيج البورصة ..يندس

 في موكب كبير 

 من كهنة وعلمانيين وبرارة 

  أغبر   يطلعون من كتاب  

 مطعون بخنجر حشاش  إسماعيلي  
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 عينيه يتذكر  

 وهما تزدادان جحوظا.. 

 وارج بريطانيا..يزداد قصف ب         

 6116سبتمبر 2 

 في خرائط  عبد الرحمن الجبرتي. : قاهرة املعز 

 )فكان لفيفنا العجيب على هذا الترتيب  :

 *مخلص أدرك ما قصدنا فقام يرصد ما رصدنا

 *متردد حائر مع النوازل دائر  

 *مذبذب  ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء

 *منافق....
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 *عدو....

 *ساذج.....(
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 6116سبتمبر/ 

 قاهرة املعز...

 قاهرة علي فهمي بطل معركة القصابين  

قن أمير البحر ويسلي درسا مصريا
 
  علي فهمي: مل

 قاهرة علي فهمي...

 فهمي....                   

 فهمي...                         

 دمياط  : عبد العال حلمي: نبض الثورة ورايتها الخفاقة 

 الحيها الغالبة..بسواعد ف
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 ما تزال تلك املدالة من مشنقة الغزاة

 تخفق رايات

 في نبضه 

 طنطا..طنطا هل تسمعين  إلياور يوسف أبو دية 

 يسأله النذل إبراهيم أدهم :هل تريد شيئا نحضره لك

 قبل إلاعدام ؟

 بهدوء فالحين يجيب إلياور يوسف : أريد ملصر إلاستقالل .

ار: عز   يمة فالحين *كفر الدو 

ار : أقوى خطوط الدفاع    كفر الدو 

ار : اندحار الجيش البريطاني  كفر الدو 
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 كفر الدوار يا كفر الدوار 

 هذا ابن قرية ، 

 ال خريطة لها في خريطة بني سويف..

 هذا محمود 

 ..محمود...                      

 محمود فهمي                               

 حكامات العسكرية: مهندس الاست

 طفولته الترع 
ْ

 تذوقت

 الجميز صباه أشجار تفيأ 

 يحتس ي الكركديه...

 بحكمة  فتوته  للخماسينتصدت 

 صنايعية ..

 هو آلان محمود الوزير في وزارة الثورة
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 في وزارة الثورة آلان مسؤولهو 

 هو...املسؤول عن خطوط دفاع كفر الدوار

 *يا ميدان ...

 يا غربي...   

 .هل..

 تنس ى

 عصمت؟ طلبة

 قائد قوات املقاومة ...

 قائد قوات املقاومة في امليدان الغربي ضد الانكليز..

 عصمت:  طلبة

 ينس ى فصله من الوظيفة 

 والينس ى انتسابه للثورة وهي شرارة 

............................. 
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 هناك ...

 هناك....            

 

 ب....سرندي                        

 هناك..                         

 تذوي                                  

 الشموع                                               

 
 
 من الطير..تحط على نعشه *عبد العال حلمي : تشيعه أمة

 حتى القبر الذي.... في كولومبو..

 *بعد روزنامتين : يأفل محمود فهمي

 مت يصل إلى مصر وإلى آلاخرة بتوقيت   واحد .*طلبة عص
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 يعودون 

 تعود بقية شموعهم ...أو            

 بعد تسعة عشر شتاء                         

 *ال يعود سوى ثالثة ..

 ليموتوا...                    

 في مصر العشة 

 ال مصر القصر..  

............................................. 

................................................ 
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 يزداد قصف إلاسكندرية

 6119يونيو  66  

 يتذكر عينيه وهما تريان في عيني

 قس ماروني لبناني ،يومها .. في القاهرة

 عينا كافافي تريان في عيني : لويس صابونجي

 بوارج تقصف..تقصف ...وتقصف ..

ن    سبتمبر 69يونيو إلى 66م 

 أجانب إلاسكندرية يتحررون من القصف ..

ن غادرها  منهم م 

ن الذ.. بالراسيات في امليناء  ومنهم م 
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 ليتفرج..

 الجنرال )ويسلي(  على أمير البحر 

 وهو يتسلى : يقصف

 إسكندرية.. 

 الحواري....

 الجوامع ....

 الكتاتيب ...

 التكايا....

 السبيل ...

 

 شحاذي إلاسكندرية 

 طنطا

 ط...دميا
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....................................... 

 في عيني لويس صابونجي 

 يرى كافافي ..

 ويرى..

 بوارج  تبحث  عن... 

 تماثيل لم تنصب بعد..

 : تمثال فالح مصري 

 بمالبس قائد عسكري 

 يقف في ميدان عابدين 

 وسط صنايعية 

 فالحين غالبة..

 باعة فول..

 باعة جرجير..
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 باعة أنتيكا

 وبابيكيا...شراة ر 

 مغنواتية 

 

 املصري الفالح القائد

 على فرسه    

 كفه  على مقبض السيف

 يده  الثانية : سنبلة مألى ومائلة قليال

 ظلها سيف مشهور..

 في واجهة منصة التمثال نقرأ :

 إنني فالح مصري،أجتهد  في

 حفظ إستقالل بالدي، 

 إنني مكتف بشرفي الشخص ي



87 

 

 لك ألاشرف برسباي..*تمثال شاعر وعسكري حفيد امل

 شواربه مفتولة ،شقراء كالقهوة

ت قصائده صرير ابواب السجن  ستزي 

 ظالم السجن يسمل نور العينين

 يرجم ألاذنين بالصمم

 والجسد بالوهن...

 تسعة عشر شتاء  
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ال سيقض ي عمره مطاردا..  *تمثال صحفي/ زج 

..)التنكيت والتبكيت( 
 
 متأبطا

 عريضة *تمثال: عمامة بيضاء/ جبة

 تحت العمامة وجهه بيضوي ينتهي بلحية سوداء

ر الفالح املصري العسكري 
 
 املعمم ..سيكف

 املعمم سيتوجه إلى اللورد كرومر..!!

 )إنجلترا لم تشأ أن تتدخل في شؤون مصر الداخلية(!! 

 ..6262رئيس الوزراء يوسف وهبه باشا وهو يتصدى لثورة 

 ك..يتأمل صورة كبيرة مثبتة في السالملل

 صورته قبل ستة وثالثين عاما..

  6119صورته في 

 قادة الثورة العرابية.. وجوه  يرى 

 ويرى نفسه كما كان يومها 
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 سكرتير لجنة التحقيق مع العرابيين 
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 عقب صالة العشاء..

 في ليلة رمضانية..

 الفالح املصري العسكري املنفي العائد  

 ..من سرنديب بعد تسعة عشر شتاء  

 وهو يغادر املسجد الحسيني 

 يباغته شاب ..

 يبصق في وجهه صائحا

 : يا خاين 

........................... 

 بيد  شاحبة 
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 يمسح قائد الثورة وجهه

 يتوجهه بخطى واهنة نحو بيته

 يغلق باب حجرته عليه

 يجلس على كرس ي واهن مثله.. 

 تتناهى إلى سمعه الثقيل  

 أصوات شجية ..

 ندية...

 فرحانة..

 أصوات 

 ترقص 

 :في حواري املحروسة 

 

اشة )من  طلعة الفجر قومي يامصر يا عي 
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ري العيش  وقم 

ي أيديكي ألحمد عرابي باشا  ومد 

 آمر لواء الجيش (  
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 القصف يتوقف

 التماثيل تنفى..

 في شمس الضحى غسق  

 سبعة رجال من غسق ثورة مغدورة 

 سبعة رجال يقبضون 

 تس وهي تمخر بهمعلى حاجز مريو 

 سبعة معاطف عسكرية

 ثمانية وأربعين ثائرا مقهورا

 تستقبلهن جزيرة سرنديب وتبقى مفتوحة 

 تسعة عشر شتوة شرسة
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 العمامة البيضاء تتفيأ )كاسك كولونيال( اللورد كرومر..

 أصابع الكف اليسرى للخديوي توفيق 

  مشتبكة في أصابع...اليسرى للجنرال

 ضد إلاسكندريةويسلي قائد البوارج 

 أصابع الكف اليمنى للخديوي توفيق 

 على كتف مستر دنلوب 

 املستشار إلانجليزي للتعليم املصري 
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 مصر بين مديونيات :

 *ديون سائرة 

 *ديون ثابتة 

 *ديون وطنية

 *دماء وطنية

 بعد ثالث سنوات حين يعود الصبي كافافي وعائلته  

 إلى إلاسكندرية ..

 كما نظرها لورنس داريلسينظر لها 

 كما نظر فورستر الى الهند           

 : تقنية إبداع.. !!
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 سيعود مطمئنا على إسكندرية

 ملوك قيصرون

 ضريح أسخيلوس..

 السوفسطائين السبعة..

 آخر أباطرة روما..

 لحى أثينا...

 هزليات هيروداس 

 طيلسان البطريرك 

 السحرة السوريين

 ن..السحرة السوريين ألاغريقيي

 أعشاب التقطير

 إسكندرية 

 بأشباحهها  
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 وقيثاراتها 

 وأسودها 

 والبانثيوم..

 مازال كافافي يعزف 

 
 
 حقيقة

 أصبحت قديمة ..

 لذا أطلق عليها ...

 
 
 : أكذوبة

 وحين سأله داريل : كيف؟ 

 نظارته قليال أنزل 

 بتسامته من دون حجاب شفيف ليرى داريل إ

 وأجاب متسائال : 

 أهناك حقا 
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 جود لحقائقو 

 وأكاذيب ؟ 

 ال يوجد 

 سوى جديد / قديم ..
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 رفض الغراب فنجان قهوة تركية

 كافافي  قدمه   

 كتفى بسنارة سؤالاو 

ن كفافافي ؟  : متى تنام ليستيقظ كافافي.. م 

  التقطه داريللحظتها 

 وتجوال في ضواحي أنطاكية عبر حواري 

 إسكندرانية                                   

 لم يكترث للغراب ..

 كفافافي يسأل داريل  

 هل أنا....: 
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  اختارته قصيدة 
 
 مؤرخ

 اليونان في إلاسكندرية..؟

 روائيا
 

 لست

 وال مسرحيا

ن يقنع هؤالء الذين   يز احمون داخليلكن م 

 : يرون ..

 التاريخ مشحونا  

 في قصيدتي..!!

 لكنني ضجر  ..

 من ....هما.

 ومن ....هم..

...................... 

 يتوقف الغراب..
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 يتجول في شقة كافافي .

 أثناءها...

 ينتزع كفافي من الروزنامة املثبتة في الحائط

 نيسان  92ورقة 

ل الورقة : دائرة  يحو 

......................... 

 هاهو....

 كافافي .. 

 : نقطة ... 

 وسط  دائرة في ورقة..

                                               

 بصرة  1122/ شباط / 21                                        
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 هوامش
  
*لم أثّبت رفوف المكتبات التي استفدُت منها في المفصلين  

 )بساطيل عراقية ( و)جغرافية التاريخ(
، لكنني آثرت تثبيت أهم المراجع أثقل على فعل القراءة الحتى 

 ا في مفصل كفافي بتوقيت عرابي :التي استفدُت منه
أما الغرفة التي تخص النساء  ،*السلملك: غرفة تخص الرجال 

 فتسمى :الحرملك: والتسميتان تركيتان.. 
 الرباعية اإلسكندرانية..:هو الروائي لورنس داريل مؤلف*داريل .. 

أدخل كفافي ضمن شخصيات  )جوستين( الجزء االول من 
 الرباعية..

 قبعة من الفلين .. نيال :*كاسك كولو     

 نهلت قصيدتي من الكتب التالية : *بخصوص الثورة العرابية

 سلسلة كتاب الهالل 2592/ 12/12*مذكرات عرابي/ العدد 
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/ سلسلة كتاب 212/2592*مذكرات محمد عبده/ العدد 
 الهالل

*رفعت السعيد/ األساس االجتماعي للثورة العرابية/ القاهرة/ 
 2591/ 2ط

يسى/ الثورة العرابية/ المؤسسة العربية للدراسات *صالح ع
 2/2511والنشر/ بيروت/ ط

 2595*لويس عوض/ أوراق العصر/ مكتبة مدبولي / القاهرة/ 

*محمد أنيس/ الثورة العرابية/ المعهد العالي للدراسات 
  2599االشتراكية/ القاهرة/ 

 2529*رشدي صالح/ اللورد كرومر في مصر/ مطبعة القاهرة/ 

 بخصوص الشاعر كافافي  :*

ي يحتوي مختارات من استفدنا من كتاب سعدي يوسف الذ
، اصدر سعدي هذا الكتاب في منتصف سبعينات قصائد كافافي
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، كما استفدنا من كتاب )األعمال الشعرية القرن الماضي
الكاملة( ترجمة وتقديم: رفعت ساّلم / مطبوعات الهيأة العامة 

 1122/ 2لقصور الثقافة/ ط
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 مقداد مسعود* 

  2592مواليد البصرة 

   2519يعمل في /صفحة ثقافة/طريق الشعب/ منذ 

   له منذ ثالث سنوات عمود صحفي في طريق الشعب
 )مسح ضوئي(

  /1119مسؤول القسم الثقافي في اذاعة الملتقى 

   سكرتير تحرير مجلة فنارات الصادرة عن أتحاد ادباء
 .1115البصرة/ عام 

  الندوة التي وجهتها له مجلة الطريق اللبنانية،  شارك في
بمناسبة اربعينية الناقد اللبناني محمد دكروب،وكانت 

 ورقته بعنوان..)أيدلوجية القص(..

   مقاالته في المجالت 
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   الثقافة الجديدة ..ينشر فيها قصائده ومقاالته منذ
1119 

   الطريق اللبنانية / دراسة عن المفكر الشهيد حسين
 1122/ شتاء  مرّوة

  ( 55عن  )الطابق  ثقافية / مقالة نقديةالبحرين ال
 1129للروائية جنى فواز الحسن / صيف 

   / مقالة نقدية عن  1129مجلة نزوى / تشرين الثاني
 )عندما تستيقظ الرائحة ( للروائية دنى غالي

  1129آذار  –العربي الكويتية /عدد مارس  مجلة /
ن( للروائي ثاني البن لعبو نقدية عن )الظهور ال مقالة

 اسماعيل فهد اسماعيل 
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 مؤلفاتُه

 *يف الشعر..

 1119المغّيب المضيىء/ دار الرواد/ بغداد/  -2

 1115زهرة الرمان/ دار الينابيع/ دمشق/  -1

الزجاج ومايدور في فلكه/ دار الشؤون الثقافية/  -2
 1115بغداد/

شق /دار بصفيري أضيء الظلمة وأستدل على فراشتي/ دم -2
 1121الينابيع/ 

 1122شمس النارنج/دمشق/ دار الجّفال/  -9

 *الكتب المنشورة في دار ضفاف

حافة كوب أزرق/ دار ضفاف/ بغداد/ قطر/ دولة اإلمارات  -9
 1121المتحدة/ الشارقة/
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 1122مايختصره الكحل،يتوسع فيه الزبيب/ -1

 1122من ريش نسور/   جياد -9

 1122يدي تنسى كثيرا / -5

 1122هدوء الفضة /  -21

 1129األرق استراحة النوم /  -22

 

 مؤلفاته يف النقد األديب* 

اإلذن العصية واللسان المقطوع/ قراءة اتصالية في  -2
 1115السرد والشعر/ دار الينابيع/ دمشق/

القصيدة : بصرة/ قراءة إتصالية منتخبة من الشعر  -1
 1121البصري/ دار ضفاف/

/ قراءة في الحداثة الشعرية من االشرعة يتدفق النهر -2
 1122العراقية/ الشؤون الثقافية العراقية/ بغداد/ 
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زيادة معنى العالم/ دار ضفاف/ بغداد/ دولة األمارات  -2
 1129العربية المتحدة/ 

m.mookdad@yahoo.com 
 


