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 في سنته األخيرة -علي الشباني  -الشاعر

 سالم إبراهيم

 

 كمقام المسٌح بٌن الٌهود.... إن مقامً فً أرض نخلة

 غرٌب كصالح فً ثمود......   أنا فً أمة تداركها هللا

 

صرخ وال أقول قال .. صرخ بالبٌتٌن الشعرٌٌن. ٌاء وسط أهلهمصرخ المتنبً فً زمنه مستجٌرا بغربة األنب

 األخالقًفٌها  تلٌطلق حكمة الشاعر واإلنسان الحقٌقً األبدٌة فً غربته وسط المحٌط فً أزمنة تّصحر

الوضع فً العراق ، وهذا جوهر اإلنسان إلى أخالق الغابةرجع فٌها ، ووالوعً اإلنسانً باألخوة والصداقة 

لحروب والحصار واالحتالل وسلطة الطوائف والملٌشٌات التً عمقت ثقافة القتل والنهب والسرقة بعد ااآلن 

مودي وأفقً أصاب المكان واإلنسان وجد الشاعر نفسه فً وسطه، وكؤنه ألقً فً الٌم خراب ع. بلبوس الدٌن

ة من هذا لكنه ٌعد زمن لٌس أقل وطؤفً  0791 –أسرار  –قصٌدته هو الصارخ فً . العمر تالًوحٌداً فً 

 :اً مضٌئا فً حلكة العراق الحالٌةاآلن زمن

 إمْش گّوه 

 والّخوة.. الماي شً حدْ وٌمْ  رٌجْ غ  

 خّوه مامش ولكْ  بعدْ 

 ما ٌسهر لحزنك صدٌقك باب بعدْ 

 كتابْ  وإنت  

 وترابْ .. حرزْ  وأوراقكْ 

أصبح .  ارف واألصدقاء والمحٌطالمعنبؤ بما سٌصٌبه فً أخر العمر حٌث تنكر له األهل واألبناء وتوكؤنه ٌ

مرض الكآبة، ذلك المرض الحضاري المنتشر فً أوربا بسبب اغتراب اإلنسان ثقٌال علٌهم حٌنما أصابه 

، والمصاب هنا ٌلقى الرعاٌة الصحٌة الكاملة من قبل المإسسات الصحٌة النفسً من جفاف المحٌط

 .  حافة األمل والحٌاة فٌنزل فً مصحات توفر له سبل العودة إلى. واالجتماعٌة

لم ٌغادرها  –الدٌوانٌة  –فقد قضى كل عمره فً مدٌنته . هو خٌبة من الحٌاة برمتها - علً الشبانً -ما أصاب 

كان ال ٌطٌق االبتعاد عنها ٌوما حتى فً شدة . علٌه –المواطن األبدي  –أبدا وهو ما ٌصح أطالق صفة 

فسافر  عٌت إلقامة أمسٌة فً نادي الكتاب فً كربالءد   0101 وبرأكت ففً زٌارتً األخٌرة. مرضه وتنكرها له
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فقد كنت أرٌد رإٌة كربالء  ،وعندما رفضت. ، وفً صباح الٌوم التالً أستٌقظ باكرا وحثنً على العودةمعً

 بٌن مقاهٌها وشوارعهالدوران الدٌوانٌة ل خرج من البٌت الذي كنا فٌه وعاد إلى، 0797التً لم أزرها منذ عام 

 . وحٌدا

الدكتاتورٌة قد قضى جّل عمره زمن ف األمل والٌؤس من أفق أٌامه المتبقٌة وهو ٌعبر الستٌن،  أصابته خٌبة

لحرب فً جبهة اق لٌ، سجنا طوال فترة ستٌنات القرن المنصرم، وتكرار اعتقال فً سبعٌنٌاته، وسوالحصار

كان ٌظن أن التغٌٌر سٌصنع عراق حلمه، . مجددوهو المرهف والمثقف ثقافة موسوعٌة والشاعر ال ثمانٌنٌاته،

لكن فً زٌاراتً الالحقة كل عام تقرٌبا ولمدد بعد االحتالل،  0112هكذا وجدته فً زٌارتً األولى عام 

حتى سقط فً مساحة الٌؤس .. روٌدا.. ود الصورة واألفق فً عٌنٌه وٌخٌب روٌداجاوزت النصف سنة بدأت تسّ 

للعراقٌٌن أن أٌن  فعاد شاردا، من. قع فً الكآبة فاقدا القدرة على القراءة والكالمفو. أعتم  واألفق. والعتمة

ؤستجر شقة فواجه الصد والهجر من أقرب الناس إلٌه، عائلته طردته، ف !.من أٌن؟. .!؟ٌفهموا مصاب بكآبة

حٌنما أسافر ، أحاول وأحاول، وفً العراق صدٌق مقاول وكنت معه فً فترة تواجديبائسة وسط المدٌنة من 

فالزمه لكن  –علً الحمرة  –كلفت جارنا المغنً الجمٌل  0117السفرة قبل األخٌرة . أكلف أحد العناٌة به

علً  أقعد المغنى شهوراً فً الفراش، فعادسوء الحظ جعلهم ٌتعرضون لحادث سٌارة على طرٌق النجف مما 

وكؤنه ٌبحث عن المستحٌل فً  رائحا غادٌاة هو ٌضرب شوارع وأسواق المدٌنإلى وحدته و الشبانً مرة أخرى

فالزمه، لكن  –جمهور  –فً سفرتً األخٌرة قبل سنة الزمته وعند سفري كلفت  .ثناٌاها وأزقتها ومقاهٌها

الشًء . ٌسري عنه وٌلهٌه وٌتحدث معهلكل الوقت  طاقة الناس محدودة وهو المرٌض ٌحتاج إلى من ٌالزمه

له،  شاب صغٌر السن من عائلة ٌسارٌة معروفة فً المدٌنةخٌرة مالزمة الذي خفف من قلقً فً أٌامه األ

، فتتبعت أخباره أتصل بً فً الفٌس بوك وطلب صداقتًعامله بحنو، ٌسمع شكواه، وٌصبره وٌحفظ أشعاره، و

علً الشبانً  –الحوار حول أٌام . 0100 – 01 – 0سقوطه فً مقهى وسط المدٌنة كمدا ووفاته فً  قبل وبعد

األخٌرة مع هذا الشاب وجدتها مهمة جدا من الناحٌة األدبٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وتكشف عن أبعاد الواقع  –

هل ٌرٌد ذكر وسؤلته العراقً الجدٌد ودجل الناس وقسوتهم، فطلبت من الشاب الذي لم ألتق  به بعد نشر الحوار 

الذي شاب العراقً الصغٌر ٌناسب هذا ال -مالك  -ذكر أسمه فوجدت أسم  نشره لكن دون أسمه، فوافق على

وسٌجد القارئ تجسٌدا حٌاً لصراخ المتنبً فً بٌتٌه . بؤمثاله سٌكون ثمة نقاط ضوء فً أفق العراق المظلم

  :الشعرٌٌن المذكورٌن فً مقدمة الكلمة

 غرٌب كصالح فً ثمود......   أنا فً أمة تداركها هللا

فً جامع وسط المدٌنة بؤربعٌنٌة  0790ن تبدو أبدٌة حٌنما صرخ فً عام نبوءة الشبانً عن العراق والعراقٌٌو

  -لطٌف حسٌن  –الشاعر الشعبً 

 ٌا رتٌك تخلصنً)
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 الحزن مثل الخبز

 (مثل القمٌص         

 قال حكمته وتورى جسدا

 !.وبقى العراقً ٌلبس الحزن وٌؤكله إلى ما ال ندري

- خسارته  –فصار العمر كما ٌقول فً البٌت الختامً فً 

  (والعمر چذبه عله باچر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0100حزٌران  00

 :بهاء مالك

تحدث  -على الشبانً  -ر الكبٌر الموافقة على طلب الصداقة وذلك بطلب من الشاع أرجوسالم  أستاذمرحبا  -

جاهداً لخروجه من هذه المحنة التً ٌعانً  وأسعىمن اقرب الناس إلٌه بالوقت الحاضر  وأنالً عنك الكثٌر 

 منها محبتً لك وللعائلة تحٌاتً

Salam ibrahim 

 مالكلو ه -

 بهاء مالك

 ؟كٌف الصحة -

Salam ibrahim 

 أنً زٌن أنت شنو أخباركم كلش قلق وهذي األحداث بالدٌوانٌة -

 بهاء مالك

 الدٌوانٌة بخٌر رغم كل الظروف الصعبة وأهلالدٌوانٌة بخٌر  -

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
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Salam ibrahim 

 أش لونك -

 !؟وأخبارك وأخبار علً الشبانً

 بهاء مالك

 بخٌر نًأ -

 وافق على صداقتً وهو بخٌر إبراهٌمتلة سالم گوعلً الشبانً فرح البارحة من 

Salam Ibrahim 

 بال معنى وال سإال وأحبكمأنتم أهل الدٌوانٌة كلكم تعٌشون فً قلبً  -

 بهاء مالك

 قلبك الصادق النبٌل ةهذا من ذوقك ورق -

Salam Ibrahim 

 تسلم ٌا عزٌزي -

 بهاء مالك

موجود  أناالسإال فً أي وقت عن الشاعر علً الشبانً  أردت وإذالك التوفٌق  وأتمنى إلزعاجك أسف أنا -

 األسئلةوسؤجٌبك عن كل 

Salam Ibrahim 

 سنلتقً افً الخرٌف وأكٌد وسؤنزلٌا عزٌزي  شكراً  -

 بهاء مالك

 نلتقً أن أتمنى -

Salam Ibrahim 

 أكٌد -

 بهاء مالك

 تحٌاتً لك وللعائلة -

 

  # # # 

 

 3122يران حز 32

 بهاء مالك

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586


 5 

 ىمن جمٌع األصدقاء واألقارب وحت واإلهمالمن الغربة فً وطنه  -علً الشبانً  -ٌعانً الهرم الدٌوانً  -

 .ٌن الحٌن واآلخر بسالم إبراهٌم وٌتؤلم بشدة وٌلعن بشدة األٌام التً رحلت بك إلى الغربة ، وهو ٌهذي ب األبناء

 .وتحدث لً الكثٌر عنك حتى اشتقت إلٌك وأنا لم أرك 

ساعات  01ٌشكو لً وأنا أتؤلم لحالته وسوء وضعه النفسً وال أعرف ماذا أفعل ، أجالسه فً الٌوم أكثر من 

فقد تٌقضً به حتى القٌلولة وفً الشقة التً ٌعانً منها وال احد ٌسؤل عنه وٌ فً المقهى الذي صار منزله

كاذب أقولها بمرارة وألم شدٌد حتى ال  ..كاذب ..هاتفً ، وكل من ٌنقل لك أخباره هو كاذب باتصالأحواله ولو 

ط من الذي ٌرٌده البسٌ ءٌرٌده كً أحقق ولو الجز أطٌل علٌك الكالم أتمنى منك أن تتصل به وتساعدنً على ما

 رفٌقً تحٌاتً لك وللعائلة  الرد ٌا أتمنىهو 

Salam Ibrahim 

هم ال ٌعرفون أي  واألصدقاءتركه من األوالد واألهل  نلم ..تباً  . علً الشبانً سراً  أودعتكوكؤننً  مالكٌا  -

لم  ..ٌا لسفالة األٌام -هذا التراب المر حبٌبً  -و  -أٌام الشمس  -بكتابٌه الشعرٌٌن  - علً –تركه سر وعظمه 

 وناسها الجاحدٌن مدٌنتهتخفف من وحشة النبً المنسً على الشبانً عاشق  وأنتأعرفك لكننً سعٌد بك 

 

  # # # 

 

 0100أٌلول  0

 بهاء مالك

 سالم أستاذبخٌر  وأنتكل عام  -

 Salam Ibrahim 

 كل عام وأنت بخٌر ٌا عزٌزي -

 بهاء مالك

 والسالم والطمؤنٌنةوالعافٌة  بالصحةٌنعاد علٌك  -

Salam Ibrahim 

 وعلٌك ٌا عزٌزي -

 ؟خباركمهً أ ما

 بهاء مالك

 بخٌر -

 هتعبان هصحت علًبس 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
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Salam Ibrahim 

 !.؟أخبرنً ثامر أمٌن أنه أصٌب بشلل نصفً فما دقة هذه األخبار ..سمعت -

 بهاء مالك

 من ادخله المستشفى وأناصحٌحة  األخبارهذه  -

Salam Ibrahim 

 جمهور عند سقوطه بالمقهى و الحمرة،  وعلً ،هل كنت مع ثامر -

 بهاء مالك

 نعم -

 المستشفى إلىصباح ابن عمه  وأبووعلً وجمهور  أنان المقهى نقلناه وم

Salam Ibrahim 

 هسه شنو أخباره -

 ٌعنً شفته الٌوم لو أمس

 بهاء مالك

ولحد الٌوم اتصلت بابنه  هوانً ما اندل هبٌتإالذهاب إلٌه ألن هو طلع من المستشفى وهس  أستطٌعبصراحة ال  -

 على صحته تٌنؤواطم

Salam Ibrahim 

 أش گال أبنه الٌوم -

 بٌت أم صمدفً ٌعنً هو 

 ٌقدر ٌحكً لو ٌمشً لو أصبح مقعد

 ؟ألمن خابرت من أبنائه

 بهاء مالك

 (شهد) هٌتكلم وال ٌستطٌع المسٌر خابرت ابن بعدة نفس الحالة ال ؛لًگ وابنة ،صمد أمنعم هوة بٌت  -

Salam Ibrahim 

 (شهد)لً رقم  تقدر تكتب -

 بهاء مالك

 هاتصل على رقم أبو صمد نفس أنً -

 ًچحأمع شهد دا  أنً هوهس

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
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Salam Ibrahim 

 - شهد –لً  ٌطلع - علً –أوكً ٌعنً إذا أتصل برقم  -

 بهاء مالك

 إي -

Salam Ibrahim 

 لحٌن ذلك سٌخفف عنه قلٌالممتاز أتمنى أن ال تتركوه وتزوره بٌن الحٌن وا -

 بهاء مالك

 الحالبنفس  لً بعدةگخابرت شهد و ههس -

 وسوف ال نتركه

Salam Ibrahim 

 لً على الجمٌع شكرا سلم -

 وعلى الدٌوانٌة

 بهاء مالك

عندما تزور الدٌوانٌة وتخبرنً بمجٌئك  بلقاإك وأتشرفبقى على تواصل ن أن وأتمنىالعزٌز  أستاذيٌوصل  -

 للعائلة تكون سالمً أٌنماتحٌاتً لك 

 

                            #  # # 

 

 

  

 

 0100تشرٌن األول  2

 

 بهاء مالك

 ٌلتقً بك قبل الرحٌل أنالذي كان ٌتمنى  - علً الشبانً -تعازٌنا لك برحٌل جبل الشعر العراقً  -

Salam Ibrahim 

ق ْدت ًه و  البقاء فً حٌاتك  -  المدٌنة والعراق ه  تْ د  ق  ف  ف 

 مالكشكرا 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
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 وأشعارهالشبانً خاصة فً الفٌس بوك تهتم بعلً  ةهنالك صفح

 بهاء مالك

 إعجاب اطٌتهعوأ ادخلت علٌه -

Salam Ibrahim 

 عنهااألصدقاء أخبر  شكرا -

 بهاء مالك

 سؤخبر الجمٌع -

 عن هذه الصفحة لوالمسئنت هل أ

Salam Ibrahim 

 جمع كل ما ٌتعلق بعلً والصفحة نؤمل أن تتطورفً   لست أنا لكنً أساعدال -

 بهاء مالك

 اوكً -

 !؟هل ستزور الدٌوانٌة بعد رحٌل صدٌق العمر

Salam Ibrahim 

 على األغلب أنا قادم الشهر القادم -

 :هاءب مالك

 نلتقً أن أتمنى -

Salam Ibrahim: 

 أكٌد سنلتقً -

 

              # # # 

 

 

 0100تشرٌن األول  9

 

 :بهاء مالك

 واعً قصٌدة ن

 واگولن مات ... أهز روحك )

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
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http://www.facebook.com/profile.php?id=100000235818436
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002084419586
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 وصٌحن مات .. ألولٌلك 

 مخاذف ووسفات ... شعلك الرٌه أو

 ت كلش روحً تسك.. حٌل .. وتسكت 

 وحشة الهٌمة وثجٌل الراس 

ًَّ الناس   ٌمه تحن عل

 غٌمة تروح ... وأنت تروح 

 وانه شگد ممحلة الروح 

 هٌمة شگد وجع بالروح 

  (ألوجن وأنت ذبحة روح 

 0791علً الشبانً 

 

 

 :بهاء مالك

 سالم أستاذ مرحبا -

Salam Ibrahim 

 مالكهلو  -

 بهاء مالك

 ؟كٌف الصحة -

Salam Ibrahim 

 تعرف مزاجً سًء ..ٌعنً -

 من خبر الوفاة إلى اآلن

 :بهاء مالك

 .؟ال أمكفاح هل منشورة فً احد دواوٌنه السابقة  أم إلى ودٌته ً لعن القصٌدة ال أسؤلكحبٌت  -

Salam Ibrahim: 

 خطوات على الماء غٌر متؤكد سؤدقق األمر قد تكون منشورة فً -

 :بهاء مالك

 .لك الصحة أتمنى -

 تحٌاتً لك وللعائلة الكرٌمة
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Salam Ibrahim 

 شكرا صدٌقً العزٌز -

 :بهاء مالك

 محبتً لك عزٌزي ورفٌقً سالم

 

  # # # 

 

 0100تشرٌن األول  8

 

 بهاء مالك

 ..عزٌزي سالم 

التً جلسنا بها  األمكنةلعلً الشبانً سوى بقاٌا  أجدشوارع الدٌوانٌة وال فً  أتجولاشعر بحزن شدٌد حٌنما  أنا

 فً الدٌوانٌة ٌوجد لدى اتحاد الشعراء الشعبٌٌن وداء القلٌلة الثمن الالس -الالفتات  – أو سرنا علٌها والقطع

 .مبلغاً كافٌاً لخط قطع تنعى بها الشاعر الفقٌد 

ٌلٌق بهذا االسم الالمع فً سماء العراق وهم كل  ٌئاً ٌعملوا ش مل ، فهمأصحابه أنهموٌإلمنً جداً الذٌن ٌدعون 

ال  كبراألكً ٌكبروهم وعلً الشبانً  األشٌاء آالفمسرح الفن  المثقفٌن والدخالء على ألقزامٌوم ٌفعلون 

 .ٌذكرونه 

ونحن نسٌر  األٌامفً احد  وأتذكر واإلحسانناكرٌن للجمٌل هم  ؛نالعراقٌٌ أناثبت لً مإخراً واستمٌحك عذراً 

للفاتحة الن رٌدك تجً أوما ..... موت بدون عذاب أ ىتمنأ)  أنساهقال لً كالم لست   - الجدٌدة –فً شوارع 

 .أقولما المبادئ على اقسم بكل ( الراح ٌجون كلهم ما اجو زارونً بحٌاتً 

وٌقولون  -كاظم غٌالن  - و أ -رٌسان الخزعلً  - أمثالوكان ٌتؤلم كثٌراً حٌنما ٌؤتً له هاتف من شعراء بغداد 

رئٌس اتحاد  ؛بٌناذٌصرخ كوٌنتفض من مقعده ل باألمسبغداد وٌقول انه كان معك  إلىله نسؤل عنك من ٌؤتً 

لم ٌرد حتى على مكالماتً  -ٌعمل محررا فً جرٌدة الصباح الحكومٌة  – (يوعباس الموس)الشعراء الشعبٌٌن 

 - األجربحبٌب  -الخالص اسكن فً غرفة عند  أتمنى ،حال أسوءفً  وأناحال  أحسنفكٌف عرفوا بؤنً فً 

 . ن ٌعانً وٌبقى ٌشرح حتى ٌنتهً فٌبتسم لسذاجتهم هكذا كا

وبعدها ٌرد زوجها وٌصرخ بوجهه بعد ال تتصل ومن ثم ( مرة  01) بناته وٌتعدى باتصاله  بإحدىٌتصل 

صار  چبوٌة مشتاقل) ٌقتلنً  أنفٌقول لها بصوت كاد  !.؟لماذا تتصل ؛أٌضاابنته الهاتف وتصرخ بوجهه  تؤخذ

 .ته العالٌةشفافٌوورغم صراخها ٌبقى هو على هدوءه (  چهواي ما سامع صوت
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المطاف بان ٌخرجوه من الشقة التً كان ٌرتادها لٌالً لشرب الخمر معهم وٌعطً مقابل  بؤصحابهوصل  أن إلى

 (لدٌه محل تسجٌالت فً الدٌوانٌة) – عماد شانً -الملعون  إلىوالعائدة (  ردٌنا 0111)الساعة التً ٌجلسها 

له وقال لً بالحرف الواحد والحزن ٌقطر من عٌنٌه  ت  فذهب( تجً  ههس) اللٌالً وٌقول  أحدىفٌتصل بً فً 

 ( . طردونً  إنهم) بؤلم شدٌد 

التً كان ٌجلس بها ظهر  (ررٌاض الشاه)من غرفة  وأخرجوهوبعد طرده كما قال هو من الشقة تؤمروا علٌه 

وٌبدأ بالحدٌث ت اذهب معه للشقة كً ٌغتسل وٌؤخذ قسط من الراحة أبدو . المقهىشدة حرارة  هربا منكل ٌوم 

 . المؤساةلً عن 

لحظة سقوطه فً قبل ولٌس لغٌر شًء قسماً بكل مقدساتً  لإلطالعبشًء مهم وهذا الكالم هو  أخبرك أنرٌد أ

وتسائل عن وضعه وبعد سقوطه فً المقهى راح هارباً كؤنه لم  إلٌهونظر األدٌب  – ؟ – جاء  .مقهى المسطر

 .نٌالدٌوانٌة وشعرائها كاذب أدباء .نٌكاذب ..نٌسالم كلهم كاذب ..سالم ..سالم أثراله  أجدٌعرفه ولم 

 بقى بداخلً سٌقتلنً  إذااكتبه واعرف انه ٌإلمك ولكن  أن أستطٌعكتبت لك وهناك الكثٌر بداخلً ال 

 محبتً لك 

 

 بهاء مالك

 أحداتخبر  أن أودوال  أكثرنباً وعندما نلتقً سنتكلم بتفاصٌل اتركنها ج أنبعد قراءتك هذه الرسالة  أتمنى -

 ومن هم الكاذبٌن مودتً لك وللعائلة الصادقٌنفتبقى بٌنً وبٌنك كً تعرف من هم  عنها،

 

 # # # 

 

 0100تشرٌن األول  7

 

 بهاء مالك

فً محافظتنا العزٌزة وسط حضور رائع للفنانٌن الرواد  اإلبداعًمهرجان الدٌوانٌة  أقٌمالسبت  أمسٌوم  -

ة الفرقة الشعبٌة للفنون المسرحٌة وٌستمر هذا المهرجان لٌومٌن مر ألولوالشباب من محافظة بغداد وحضور 

المهرجان لهذا الٌوم سٌكون  أنصور أتلبٌت الثقافً فً الدٌوانٌة وكنت لى افً طرٌقً إكنت  األحدالسبت ، 

مت  وأنا أدور فً فقرات هذا المهرجان وحال وصولً فوجئت  (علً الشبانً)سٌستذكرون  ألنهمحزٌن  د  بل ص 

حزنت وتركت  أنت أسمٌتهصورة النبً المنسً كما إذ لم أعثر على الدٌوانٌة أدباء وفنانٌن معرض صور فً 

الذي لم ٌذكروه ولم  -علً الشبانً  -القاعة ذاهباً لكؤس ٌنتظرنً وهناك بقٌت وحٌداً على شط الدٌوانٌة ابكً 
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سببه صدٌقً لما ا اعذرنً ٌا .ن فعالً مرت السنٌن هل سٌكون من المنسٌٌ إذاكٌف  أسبوععلى وفاته سوى  مرٌ

 هنا وحدي اعتذر منك أعانٌهاولكن هذه حقٌقة مرٌرة  وآالموجاع ألك من 

Salam Ibrahim 

 أدرك مدى ألمك ٌا أٌها النبٌل -

 أنا وضعً تعبان جدا أقصد النفسً

 جدا

 رنًفؤعذ

 لعلً أتوازن بعد فترة

 أصابنً الشلل والهسترٌا هذه األٌام 

 كل ما تقوله صحٌح

الحاج )نور شع وسوف ٌظل ٌشع بؤشعاره إلى األبد وعلى مر األجٌال مثلما شع البسٌط العمٌق الشبانً فعلً 

 (زاٌر

 محبتً لك

 وأنا قادم الشهر القادم

 لكنً أود أن أطلب منك طلبا بسٌطا

 كً أزوره بعٌدا عن عائلته (علً)ن قبر هو معرفة مكا

 خالص ودي

 بهاء مالك

  .محبتً لك .إلى مقبرته وأنتصدٌقً اخبرنً وسنذهب أنا  تؤتً ٌا اعندم -
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