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 صِبْ ثمبـي 

 

 عظبَ اٌيبعشي/ سعبٌخ ثشٌيٓ  

 

 ععذي يٛعؿ يؽٕي ٌٍعشاق 

ثذعٛح ِٓ ِٕزذي ثؽذاد ٌٍثمبـخ ٚاٌفْٕٛ ٚثبٌزعبْٚ ِع جّعيخ اٌظذالخ األٌّبٔيخ اٌعشثيخ ـي ثشٌيٓ أديب اٌشبعش 

اٌّبػي دؼشرٙب ٔخجخ ( يٌٛيٛ)اٌعشالي ععذي يٛعؿ أِغيخ شعشيخ ِغبء يَٛ االسثعبء اٌثبِٓ ٚاٌعششيٓ ِٓ رّٛص 

ِٕٚزذي ثؽذاد رجّع يٕذظش عٍّٗ لطعبً ثبٌشأْ اٌثمبـي  .ِٓ اٌّثمفيٓ ٚاٌّٙزّيٓ ثبألدة ٚاٌشعش ِٓ اٌعشة ٚاألٌّبْ

ِإعغٖٛ، أعؼبء ٚأطذلبء، ُ٘ ـي اٌؽبٌت ِٓ األوبديّييٓ . ٚاٌفٕي ِٚب يجذي اٌعشاق ٚشعجٗ ٚدؼبسرٗ ٔفعبً 

ٚاألدثبء ٚاٌفٕبٔيٓ ٚاٌظذفييٓ اٌعشالييٓ اٌزيٓ وبٔٛا يعبسػْٛ إٌظبَ اٌغبثك ٚيميّْٛ ـي اٌّٙجش ثغجت ِالدمزٗ 

عٍي يذ اٌمٛاد ِزعذد اٌجٕغيبد اٌزي دِشد  3002ىُٕٙ وبٔٛا أيؼبً ػذ اٌذشة ٚؼضٚ ثالدُ٘ ـي اٌعبَ ٌُٙ، ٌ

٘ي  Dr. Otto Wiesheuأٚرٛ ـيغٙٛي . أِب جّعيخ اٌظذالخ األٌّبٔيخ اٌعشثيخ اٌزي يزشأعٙب د.. اٌعشاق ٚشعجٗ

عٍي األسثعّبئخ، جٍُٙ عيبعيْٛ ِإعغخ ٘بِخ عٍي اٌغبدخ األٌّبٔيخ، ِجٍغٙب ٚأعؼبؤ٘ب اٌزيٓ يضيذ عذدُ٘ 

ٚأوبديّيْٛ ِٚثمفْٛ ٚسجبي أعّبي ِعشٚـيٓ، ثيُٕٙ ٚصساء ٚٔٛاة ٚدثٍِٛبعيْٛ ِٓ األٌّبْ ٚاٌعشة ـي اٌخذِخ 

" ٚخبسجٙب ٚـي ِجٍظ ئداسرٙب أسثعخ أعؼبء يّثٍْٛ اٌىزً إٌيبثيخ األسثع ـي اٌّجٍظ إٌيبثي االرذبدي األٌّبٔي 

ٔشبؽبد ٚاععخ ـي ٔشش اٌثمبـخ ٚئلبِخ اٌّعبسع اٌفٕيخ ٚإٌذٚاد األدثيخ ٚاٌفىشيخ  ٌٚٙب"  Bundestagثٛٔذعزبغ 

ٚاإللزظبديخ ٚاٌعٍّيخ ـؼالً عٓ دٚس٘ب ـي رٛثيك اٌعاللبد اٌعشثيخ األٌّبٔيخ ٚرفعيً اٌذٛاس ثيٓ ِجزّعبرٙب ـي وبـخ 

 . اٌّجبالد ٚأّ٘ٙب اٌثمبـيخ ٚاٌعٍّيخ

ِشدجبً  Prof. Wildungثمبـيخ ٚاٌعٍّيخ اٌجشٚـغٛس ديزشيش ـيٍذٚٔػ أـززخ األِغيخ ٔبئت اٌشئيظ ٌٍشإْٚ اٌ

ثبٌشبعش ععذي يٛعؿ ِٚىبٔزٗ اٌعبٌّيخ وّب ٚأشبد ثأّ٘يخ األدة اٌعشثي ٚرأثيشٖ عٍي ثمبـبد اٌعبٌُ ٚدؼبسارٗ 

ُ اٌشبعش ثبع: اٌشٚائي ٚاٌشبعش اٌعشالي طجشي ٘بشُ لذَ اٌشبعش يٛعؿ ثىٍّخ ِمزؼجخ جبء ـيٙب.. ِٕٚٙب األٌّبٔيخ

اٌؼيؿ ععذي يٛعؿ ٚثبعّي شخظيبً أُسدُت ثبٌذؼٛس اٌىشيُ ٚأشىش جّعيخ اٌظذالخ األٌّبٔيخ ـ اٌعشثيخ ِثٍّب 

أشىش ِٕزذي ثؽذاد ٌٍثمبـخ ٚاٌفْٕٛ عٍي جٙٛدّ٘ب اٌّشزشوخ اٌزي أظجّذ عٍي دعٛح اٌشبعش ٚاٌزٙيئخ ٌٙزٖ األِغيّخ ، 

ََ لبِخً شعشيخً عبِمخً  ٚشخظيخً ٚؽٕيخً ثبسصحً وغعذي يٛعؿ اٌزي عبسع اٌذوزبرٛسيخ ـي ثالدٖ وّب يغعذٔي أْ ألذِّ

ٓ أجً لؼيزٗ اٌٛؽٕيخ عجئبً  ِِ  ً ّّ ٚداـع عٓ دمٛق اٌّذشِٚيٓ ٚاٌّؼطٙذيٓ ٚٚلؿ ثٛجٗ اٌؽضاح ٚاٌّذزٍيٓ ـزذ

ّٕب ـ ِٕز شيخ إٌّفييٓ ٘زا عٍّ . ثميالً ٚرعّشع ٌؽذس اٌؽبدسيٓ ٚطبس ٘ذـبً ٌغٙبَ إٌبلّيٓ ِٓ يّيٕييٓ ٚيغبسييٓ

ـجبعّىُ ٚاعّي أسدت أٔب طجشي ٘بشُ ثبٌشبعش اٌىجيش ععذي . اٌجذث األٚي عٓ أعشاس اٌمظيذح ـ عذش اٌمظيذح 

ثُ رٕبٚي عيشح اٌشبعش ِٚشٛاسٖ األدثي " دذائك ععذي" يٛعؿ، ثُ أٌمي لظيذح جّيٍخ خّض ثٙب اٌشبعش ثعٕٛاْ 

شجُ اٌعذيذ ِٕٗ ئٌي ٌؽبد عبٌّيخ وبإلٔىٍيضيخ ٚاإليطبٌيخ ٚاٌغيبعي ِٚب لذِٗ خالي اٌعمٛد اٌخّغخ ِٓ شعش ٚٔثش ر

ٚاٌفشٔغيخ ٚاألٌّبٔيخ، ٚوشؿ عٓ جبٔت ٘بَ ـي ديبرٗ أال ٚ٘ٛ اٌّٙجش اٌزي ئٔزمً ئٌيٗ ـي عٓ ِجىشح ِٚبصاي يزٕمً 

ثيٓ عٛاطّٗ ِٚذٔٗ ، ِذيٕخ رٍٛ ِذيٕخ ، ِٚطبس ثعذ ِطبس دْٚ أْ يىً، ٌىٓ ٘ٛاجغٗ ٔذٛ اٌٛؽٓ وبٔذ ٘ي شؽٍٗ 

 . اٌشبؼً اٌزي يذـعٗ ٔذٛ ِضيذ ِٓ اٌعطبء

ٚـي أِغيخ ثشٌيٕيخ وبْ اٌطمظ ـيٙب جّيالً أٌمي اٌشبعش ععذي يٛعؿ لظبئذ ِزٕٛعخ، ِٛعِٛخ ثعٕبٚيٓ ٚرٛاسيخ 

ـي اٌذت ٚاٌجّبي ٚاٌزشدبي ٚاٌغيبعخ، ٚوبٔذ ثؽذاد دبػشح اٌّىبْ . ِٚذْ وثيشح دطذ خطي اٌشبعش ـيٙب

ال رخفي ِظبثٙب عٕٗ سؼُ ئؼزشاثٗ ثعيذاً عٓ اٌٛؽٓ ِٕز عمٛد، يٕبجي ِغبس دبٌٙب ٚاٌضِبْ ال رؽيت عٓ راوشح ٚ

ثيٓ ؽشـي ٌذظيٗ اٌجبئٍزيٓ ـي ـؼبء اٌّىبْ ساح يىشؿ عٓ أعشاس شٛق ٌشٛاؽيء . ٚيٛاعي أٔيٕبً ٌٙب ٌُ يٕمطع

بدي اٌغّه دجٍخ ٚاٌفشاد، ٌٚؼفبؾ شؾ اٌعشة ٚٔخيٍٗ ديث وبْ يمؿ عٍي جشـٗ يشطذ ٘ذيش اٌّيبٖ ٚلٛاسة طي

 . ٚيزفشط اٌٛجٖٛ اٌغّشاء اٌزي ٌٛدزٙب اٌشّظ دزي ادّشد ٚطفعزٙب اٌشيبح ـزشممذ. ٚأ٘بصيجُٙ، ٘ٛ ٘يٗ يٛة

ٌُ يغزّزع اٌؼيٛؾ ثٕظٛص اٌشبعش اٌمذيّخ ٚأعٍٛة ئٌمبئٗ اٌزعجيشي ديث رمبؽيع ٚجٙٗ ٚعٕبطشٖ يؽبصي ثعؼٙب 

د دساِبريىيخ ٔذٛ اٌغّبء ٚوأٔٗ يٕشش ٚشبدبً خّشيبً ـي اٌجعغ ثظٛسح ئيذبئيخ طبدلخ ـيّب رعشج يذاٖ ٍِيئخ ثذشوب

اٌٙٛاء، أّٔب ٍٔٙٛا ِٓ عفخ لظبئذٖ اٌجذيذح اٌزي ٌُ رٕشش ثعذ ٚاٌزي ٕٔزمي ِٕٙب لظيذريٓ عزٕشش ـي وزبٍة يظذس 

 : ععذي يٛعؿ"أٔب ثشٌيّٕي ؟ ثبٔٛساِب : لشيجبً رذذ عٕٛاْ

 ِٚ  ِدــّٕــبُء اٌـفــب

ٍِْخ اٌجذشِ  دّٕبُء ٔغبِء اٌجظشِح رأري ِِ ِْ اٌجذشِ /ٚأعّبِن اٌجذِش / ِع  ِٚ / ُٚسٚثيب اٌـُخْؼـُش ، ِخشخشخً / األٚساقُ ...ِٓ اٌفب



ـْؽـجَــّشاً ./ رأري ، ـي أويبٍط ِٓ خيشٍ  ُِ  عزىْٛ األٚساُق ؽذيٕبً أخؼَش 

ُْ عجيٕبً أخؼشَ  ــّشاً ثعذ دلبئَك / عزىٛ َّ ـْذـ ُِ ِٚ ./أخؼَش ،  ًَ ِخؼبُة ٌِذًي ٚجذا/ دّٕبُء اٌفب  ئ

ّٙٛ اٌّغـعُي عٍي ؽُشلبِد هللاِ / سادبُد عشائظَ  َِ ِٚ .../ أخفبُؾ ُدفبٍح شــمَّك ألذا  ِٚدــّٕبُء اٌفب

 ِٚ ٍِْخ اٌجذشِ / وأعّبِن اٌفب ِِ ِْ اٌجذشِ / ٚ ــي اٌفبٚ /ٚسٚثيب َّّ َْ يُـَغــ  ...رَٕبءْد ، دزي ؼبثْذ ـي ِب وب

َّٓ اٌفبٚ  خبالري اٌّغىيٕبُد َعــَىـ

 اٌّغــبعــخ

ِْ دـطّـزــب ، ـي طيِؿ ثشٌيٓ دّبِ ِْ َ./ عٍي ِجًٕي ثال ٔٛاـزَ / زب ٚاألؽجبِق ٚاٌغطِخ / وبٔزب ثيٓ اٌٙٛائيّبدِ /اٌذّبِزب

ـَظـفّي ُّ ِْ / اٌـ ِٓ .../ عٓ لطشٍح / عٓ ثمبيب ُخجضحٍ / عٓ ثزٚسٍ / رجذثب ِ٘ـــَي /رِهْ / رِه ْ:/ أعُّع ، ـي اٌٙذأِح ، ِٕمبَسي أ

 ّجٕي اٌزي ثال ٔٛاـَز ، اٌغــبعْخ ؟ ً٘ دلّْذ عٍي اٌ/ اٌغبعـخُ ؟
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 عصام الياسري / رسالة برلين

 

 احتفاء شعري بسعدي يوسف

يحتفي منتدي بغداد للثقافة والفنون في العاصمة االلمانية برلين بالشاعر سعدي يوسف في أمسية شعرية تقام مساء يوم االربعاء 

ويعد .يوليو الحالي بالتعاون مع جمعية الصداقة األلمانية العربية في برلين ويقدمه الشاعر صبري هاشم -الثامن والعشرين من تموز

، في ابي الخصيب، بالبصرة من أهم جيل الخمسينيات في الشعر العراقي والعربي ونال جوائز 4321ي العام سعدي يوسف المولود ف

نال جائزة فيرونيا اإليطالية  3002وفي العام .من الجمعية الهلّينية( كافافي)سلطان العويس، والجائزة االيطالية العالمية، وجائزة 

 . 4323عام ( القرصان)في الشعر والترجمة منذ صدور مجموعته الشعرية االولي وأصدر عشرات الكتب .ألفضل مؤلٍف أجنبّي 

الذي شاع منذ تسلم " المثقف االنتهازي"وعرف يوسف بمواقفه الوطنية الشجاعة ووقوفه ضد احتالل بلده العراق رافضا موقف 

ساعة السابعة مساء في مقر جمعية الصداقة وعلي تقام االمسية ال. 3002االحزاب الدينية والطائفية الحكم بعد احتالل بغداد عام 

 :العنوان التالي

 

 


