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 ازدحامات الـشوارع كادت تـقتلـني وتملـؤني ملال مخـيفا انا
ست حنان مدرسة في مدرسة احلي الذي اقصده كانت منطقة
ي الذي كـنت فيه بـيت صـغيـر التتـجاوز شبه مـعزولـة عن عـا
مساحـة نصف مسـاحة بيت ابي مـئة وخمـسة وعشـرون مترا
هندس سعدون ابى جواهر التي انشا خريطة بنائه شقيقي ا
احكـمت عـلـيه ان ينـفـذها مـوقـعيـا لـتصـبح بـغـرفه الثالث في
ـــمــاثل فـي الــطــابـق االول وانــهى زوجي طــابـــقه االرضي وا

ا قال لي فكرتي بان انفذ الطابق االخر 
- البيت يكفينا..

في حقيـقة االمر انـا لم اجنب له ولدا وال حتى بـنت يوم قالت
طبيبتي الدكتورة بشرى 

كن ان حتققي حلمه.. - ال
لقـد خـضع المر الـواقع بـعـدما يـاس من مـراجعـة االطـباء ولم
ـقيم في لندن بقتـصر على هـذابل ارسل كل التقـارير  الخيه ا

وقد اكد لي هذا بحديثه احملزن
- ان اردت ان تكون ابنتي ليلى ابنة لكم..

عرفت قصـده تفـصيلـيا وايـقنت صواب الـتشـخيص بل تركت
وضـوع باكمـله واخذت جـانب الصـمت كلـما سـمعت والدته ا

تقول لي
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مكن ان تفتح واالتربة موجودة عليها..  - هل من ا
هـمة الـتي اسـتعـصـبت علي حاول مـسـاعدتي شـخـصا بـهـذه ا

مضيفا حديثا
- والله االجواء حارة..

ا سـمـعت من يشـاطرني في الـراي وفرشت فرحت بـفرح كـبيـر 
ابتسامتي له وقلت

- الشوارع مزدحمة...
ضحك لي بعدما رطب شفتيه بلسانه 

- انها ماساة..وكل يوم..
 راح هواء امـتـزج مع رطـوبـة جو قـاس تـخـللـته بـرودةشـديدة
ـرحلـة النـهائـية اخرجت من حـقيـبتي مـجامـيع ورقيـة لطالب ا
واقـصد الـثـالث مـتوسط لـتـرتـكز عـيـني عـلى اجـوبة االمـتـحان

الشامل فتحت عيني باتساعها وتمتمت بكلمات
- اول ورقة باسم غائب.. انها صدفة لم تكن مرضية..

كانت ورقة االمتحان جيدة لم اقرا اية اخـطاءباجوبته السليمة
يـستـحق 100 لـكـني لم اتـذكـر انـني مـنـحت هـذه الـدرجـة الي 
درسة كنت عـلى الدوام افكر ان طالب طوال تعـليمي في هـذه ا
اكن جـادة في امـر اتـعـبـنـي ان امـنح غـائـبـا درجـة كـامـلـة فـهـو
يسـتحـقها بـجدارة مـررت القـلم على الـورقة وثـبت االستـحقاق
ـديرة لـكن اشعـر قـلبـي يخـفق بـقـوة وروحي سجـيـنـة لالئمـة ا

عندما تسالني
اذا هذا .. - انت لم تمنحي اي طالب درجة كاملة 

رة ـا هذه ا  سابقى صـامتة وال اعـرف الرد بـشكل حقـيقي لر
ا يذكرني بالغائب الذي ال يحضر ابدا..... استحقاقه او لر
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صُراخ وعـويل.. أَزِيزُ مُـحركـات لقـوارب يخـترقُ
سـمــعـهـا. يـد تـلـوحُ بــالـنـجـدة وسط أيـادٍ بـدأتْ

بالغوصِ تدريجياً.
لم تـستطع الوصـول إلى صاحب التـلويح ألنَّها
كـانت تتسابـق مع القدر اللتـقاط أنفاسٍ تـكفيها
لـتصل إلى قارب النـجاة القادم بـعد سماع نداء

خفر السواحل الشاهد على الواقعة.
كـانت تـلك الـيـد هي آخـر مـا شاهـدتهُ سـارة من
توأمها سلوان قبل أنْ يصبح رقماً في صفحات

ــوت اجملــهـول إلى الــضــحـايــا الــهــاربــ من ا
ـوت احملتَّم وهي مـا ب عـتب على بـلدها من ا
مـهزلة هـوان األرواح عليـه وما ب مُـناجاة بأنْ
يستقر أمنه لتعود إليه وإلى ما تبقَّى من أهلها

وذكرياتها.
غـلبتْ على فـرحة جلوسـها على كُـرسي الطائرة
ـتـوجهـة إلى بالد الـغرب دمـوع وحـسرة بـعد ا
أنْ تبنَّتْ إحدى الدول فتح باب اللجوء للحاالت

اإلنسانية التي كان لها نصيب بينها.

راحتْ تُــقـــلب خــيــاراتِ األفالم الـــظــاهــرة عــلى
ُثـبَّتة أمـامها سطح شـاشة العـرض الصغـيرة ا
راغبةً بتبديد ملل الوقت لتجدَ ضالتها في فيلم
أمـريكي يـتـناول قـصِّة مـعـاناة جُـنديـة أمـريكـية
اسـمـهـا (مـيـغـان لـيـڤي)  إبـعـادهـا عن كـلـبـهـا
ــتـفـجـرات ُـدرَّب عـلى كــشـــــــف األسـلـحـة وا ا
ــنـاورات مــا بــ تـلك حـ أُصــيــبتْ بـإحــدى ا
اجلـــــــنـديــة الــوفـيــة لــكـلــبــهـا ومــا بــ أعـداء

الوفية.. 
كـمــا أخـرجَ الـفـيـلم وهـو يــصـورُ حَـجم مُـعـانـاة

مشاعر الفرِاق ب ميغان والكلب األمريكي.
تـقدمتْ إليها مـضيفة الطـيران بابتسـامةٍ مُتقنة
ٍ مـا ب السطور اجلوانب. ال يـستطيعُ أي قار
أنْ يـفكَّ شـفـرتـها إنْ كـانتْ حـقـيـقـية أم مـجـامـلة
ا هو موجود فوق وهي تسألها عمَّا حتتاجهُ 
عدنـية ذات العـجالت التي حتمل ب عـربتهـا ا
رَّة ُـقدَّم بـصـحون تُـسـتخـدم  رفـوفهـا الـطعـام ا

واحدة.
سألتها سارة بعد أنْ رفضتْ الطعام والشراب:
- سـيــدتي! هل هُــنــاك مـهــزلـة أقــبح وأوقح من

مهزلة (ميغان ليڤي) فوق السحاب?!

- الى متى يبق احلال كما هو...
وقـتـهـا شـعـرت ان يـاس قــد احـاطـني وقـتل في دواخـلي االمل
الـذي تـنـشـده اي فـتـاة بعـد الـزواج  لـعـلي ان سـمـحت روحي
درسة  مطلقا لها العنان ان ال اتعجب حينما ينادوني في ا

- الست ام غائب..
فالـغـائب لم يحـضر مـطـلقـا بعـد ان مـرت سنـوات على زواجي

عندما سمعت جارنا يقول مخاطبا زوجي
- احسنت يا ابى غائب..

عـلي ان افـتح نـافـذة الـسـيـارة الـذي بـجواري حـاولـت لكـني ال
اقدر تمعنت فيها وسالت نفسي
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او هو حقا عدد واعداد مذهلة !? 
هل زاد عدد اجلواري ! 

والسلطان واحد !? 
ام تعدد السالط 

وتكاثرت جواريهم 
سابح وتعدد االشكال  وزاد عدد ا

وااللوان 
منها للرئيس ومنها للبائس( الهلكان )

حتضنها يدُ  تبدأ 
بسبحان الله 

وتنتهي بدمعة تشق جتاعيد الفقدان 
وتتراقص ب اصابع

 تبدأ سبحان كم اصبح لدي من 
غلمان ! 

وابتسامة مرعبة تلقف 
حطام  اجساد محرومة 

من كسرة خبز ايها الشبعان 
كيف اعد واصابعي 

فقط عشرة 
ايها االنسان 

الزمان هو الزمان 
لكن اغرقنا
الطغيان
الظلم 
الغدر 

لم تعد كل النوايا
بيضاء 

ولم تعد القلوب 
ك قلب امي وابي 

واجلد ذو العصى والصوجلان

ستعان  تنشق وقل الله ا
فعذرا صار 

يزان !! خلل بالعد وا
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الناصرية

بـائعُ سـجـائـر في حي راقٍ من أحـيـاء الـعـاصـمة
ـلــكه طــبــيــبـانِ بــغــداد   أمــامه مــسـكـن فـخـم 
مـعـروفــانِ يـعـمالن في مـديـنـةِ الـطبِ  مـعروض
ـعلقـةُ علــى لـلبيـع  ذلك ما تـشيـرُ إليه الالفـتةُ ا
بـابهِ  شــاهـدَ أكـثـرَ مــن شـخـصٍ يـأتي بـسـيـارةٍ
فـاخـرةٍ فـارهــــةٍ يدخــلُ الدارَ وال يـخــــرُج مـنـهــا

وسيارتهَ يأخــذُها شخــص مــا ويغادر.

ارتــاب بائــعُ الـسجـائـر واخبـــرَ الشـرطـةَ بـعــد
مراقبـةِ الدارِ اتضــح اآلتي: ((إن منزلَ الـطبيب
ـعـروضَ لــلـبـيــع فـيـــه طـــــابق أرضــي جُـهِـــز ا
عـلــى شـكـلِ صـالــةٍ لــلــعـمــلــيــات مـتــطــورةٍ جـداً
ُـــعِــدات الــطـــبــيــة ويــحــتـــــــــــــوي عــلى أرقى ا
أحلــــديــــثــــة وكــــذلك ثـالجـــة حلــــفـظِ األعــــضـــاءِ

البشرية)).

كفوفُ النارِ حتتلبُ من الشمع
سنينها الغابرة

أفواهُ الدموع ِ تلتهمُ أحداقنا
وبؤة ِ بالديكة الصامتة ا

األرضُ ال تنجبُ سوى أوالد السبيل
نقتطفُ من أشجار الوقت ِ

لقطاء األزمنة
نقصفُ كهوفَ القلب ِ
مسوخة بأحالمنا ا
نرتقُ جسدَ البحر

بجثث الغرقى
أصـــــــــــواتـــــنــــا حتـــــتـــــرقُ من شـــــدَة ِ شالالت

العبارات
الشعوبُ تتظاهرُ ضدَ أنبياءهم
والوحيُ مكبل بأصفاد الشياط

من يفكَ أزارَ القصائد
فأنها مسجونة ب قضبان الدواوين

فكي السماء
ما تزالُ مطبقة ً على فريسة ٍ

اسمها التاريخ .
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