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راحَ اخلريفُ بوردِنا وجمالِنا
 ومن الصبا لم يبقَ غيرُ فتاتِ

حاشا جمالكِ لم يزلْ متألّقـــــاً
 كورودِ نيسانَ الهوى العطراتِ

أوَما كفاني مالقيتُ مِنَ الهوى 
أوَلمْ يزلْ هذا الهوى مأساتي 

 لكنني و الى هـواكِ جترّنــــي 
 كما يشاءُ  مطيعة ً خطواتـــي

إنْ كانَ حبّكِ قطرةً يا حلوتـي
 فاحلُبّ كالطوفان في جَنباتي

قلبــي يتوقُ الى هواكِ ويرجتي
َ هاكِ و هـات ِ  أُنسَ الليالــي ب

ودَرَجت ُ في دربِ احلياةِ أخطّها
ــــراتِ  وَنعمتُ باحللــواتِ وا

ووَجدتُ طعمَ احلُبّ فيكِ حبيبتي
 ووجدتُ في أحزانهِ لذاتـــــــي

ال تذكري ماضيكِ اال ّ حلــــــوَهُ
 حسبي بأنّكِ ها هنــا موالتـــــي.
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فـترة وجـيزة مـن التـجاهل والـتـهرب من رسـائلي
كثفة واللحوحة "سنان ال حتبني وال تكرهني" . ا
كـانـت تـريــدني صــديــقـا فــقط ال غــيـر   لـكن انى
لـقلـبي الواله ان يـعرف ذلك . هي لم تـتقبل احلب
ال ألنهـا تكره احلب   بل لـوجود مـعوقـات كثـيرة
امــام هـــكـــذا حب . حب يـــشــبـه الى حـــد مــا حب
عـصفـور لـسمـكـة ! ال السـمـكة تـسـتطـيع ان تـترك
اء وتلتـحق بالعـصفور وال العـصفور يـستطيع ا
ان يـترك الـهواء ويـلتحـق بالـسمكـة . كانـت هناك
معـوقات تمـنع استمرار مـثل هكذا عالقة   اولها
كان فـارق العمر   اذ كـانت مر تكـبرني بسـبعة

اعوام   ناهيك عن التفاوت الطبقي .
 كـانت مر من عائـلة غـنية   تعـيش في منـطقة
ـنازل زيـونـة احـدى منـاطق بـغـداد الراقـيـة ذات ا
ـيـ الـواســعـة   وقـاطــنـ اغـلــبـهم من االكــاد
ورجـــال االعــمــال . امــا انــا فــقــد كــنت اســكن في
نازل الضيقة والعشوائيات منطقة احلرية ذات ا
  اغـلب قــاطـنـيــهـا هم انــاس بـســطـاء احلـال من
نـطقة تـوسطة   كـما تزخـر ا الـطبقـة الفقـيرة وا
ـتخـلفـ وبالـذين ال زالوا مـتمـسك بـاجلهـلة وا

بـعاداتهم القـبلية الـتي اكل عليهـا الدهر وشرب .
الـــكــثــيــر مــنـــهم ال يــتــوانـى ان يــصف كل امــرأة
مـتـبـرجـة او سـافـرة بـأوصـاف اقـلـهـا : مـصـطـلح
عاهـرة ! . اضف الى ذلك كله   كنـت اعمل وقـتها
اجيرا يـوميـا في امانة بـغداد قـبل ان انتقل فـيما
الـيـة والـتـوظف في احدى بـعد الـى مالك وزارة ا
شـركـات قطـاع التـأمـ التـابعـة لـها . كـنت اسكن
ـــكـــتظ مع والـــداي واخـــوتـي في مـــنـــزل جـــدي ا
بالساكن واحلاجيات والورثة الشرعي وكانت
حتـدث مـشاجـرات ومـشاكل بـ الـفيـنـة واألخرى
على اتفه االسباب . كان ذلك كفيل بأن ترفض اي
امرأة مـثل مـر عـرضـا بـالزواج فـيـمـا اذا كـتبت
لعالقتنا النـجاح . على الرغم من التقارب الفكري
بـيـنــنـا والـتـفــاهم الـذي دفـعــهـا يـومــا لـتـقـول لي
"سـنـان انت اكـبـر من عـمـرك" . كـان هـنـاك الـفـارق
ي   كـانت حتـمل شـهـادة الـبـكـالـوريوس االكاد
في طب االســنــان فـيــمــا كـنـت انـا احــمل شــهـادة
ـعـدات   عــلى الـرغم من ــكـائن وا الــدبـلـوم في ا
ـسـتقـبل الـقريب طـمـوحي بـدخول اجلـامـعة في ا
. هناك من يرى عيبا في التحدث بطبقية   لكني
ارى عكس ذلك   فمن حق اي فرد ان يفكر بتأثير
ــاديــة ومــكــانــته . لم اي قــرار عــلى مــدخــوالته ا
ا تـتـطـرق مـر الى الـفارق الـطـبـقي بـيـنـنـا - ر
ـوضـوع قـد يجـرحـني وهـذا غـير كـانت تـرى ان ا
صـحـيح - بل ركـزت عـلى الفـارق الـعـمـري . قالت
لي يوما "سنان انـي صرت بصف الثاني ابتدائي
وأنت اجـــيت لــلـــدنــيــا   اخــويـه الــزغــيـــر نــفس
مواليدك   لو كانت اعمارنـا متقاربة كان الوضع
ــــوضــــوع او بــــاالحـــرى صــــار افــــضل   انس ا
ـاذا انــسـاني وال حتــجي ويــاي بـعــد " . ال ادري 
طـلبت مـني ان ال اكلـمهـا مرة اخرى   ونـسيـانها
ايـضـا ! . حـاولت فـيمـا بـعـد الـتـحدث الـيـهـا عـبر
ــراســلـة   لــكــنــهــا لم تــكن جتــيب عــلى اي من ا
ــسـمــار االخــيـر فـي نـعش رسـائــلي . كــان ذلك ا
اســتــمــرارنـــا كــأصــدقــاء عــلى االقل . لــقــد شــكل
ابتـعادهـا عني صـدمة ما لـبثت ان اتـخلص مـنها
اال بعـد اشـهـر عـديدة   وظـلت تسـتـعـر في قـلبي
جــذوة شـــوقـي لــهـــا الـى ابــعـــد مـن ذلك . حـــالــة
االكــتـــئـــاب الـــتي مـــررت بـــهـــا في االيـــام االولى
لرحيلـها لم تكن تمتلك شـيئا من الرحمة وصارت
تلـسعـني بسيـاطهـا كلمـا حاولت اإلنـفكاك مـنها 
قــلق   شـــعــور بــفـــقــدان الــذات   خــواء   عــدم
الرغبـة بالعمل   انطواء   انفعـال لتوافه االمور

يــدرس الـــطب في بـــغــداد   حــدثـــتــنـي عن احــد
اعمـامها الذي يـعمل مستـشارا في وزارة النفط .
لم تـتحـدث لي عن والدها الـذي عرفت الحـقا بأنه
مـات اثنـاء فـترة دراسـتـها في كـلـية طب االسـنان
ـستنصرية   االمر الذي سبب لها في اجلامعة ا
صدمـة نفـسيـة اثرت علـيهـا في حينـها . لـقد عزز
ي مـكانتـها عندي  موقعـها االجتمـاعي واالكاد
فـصـرت انـظـر لـهـا بـنـظـرة تخـتـلف عن تـلك الـتي
انـظر بـها الى االخـريات   نظـرة تنم عن االجالل
واالحترام الفائق واإلعجاب الذي حتول الى حب
! . كنت على يقـ بأنها من وسط مرموق قبل ان
ـرتـفـعـة اكـتـشـف حـقـيـقــتـهـا تـلك   فـثــقـافـتـهــا ا
وطـريـقـتـهــا في احلـوار ال تـدع مـجـاال لـلـشك . لم
استطع كـبت مشاعر احلب التي صـرت اكنها لها
بـعد فـترة من تـعارفـنا   خـصوصا بـعد ان رأيت
عـــددا من صـــورهـــا . كـــانت طـــويــلـــة الـــقـــامــة 
ـشـوقـة الـقوام   ضـيـقـة الـقد   تمـتـلك عـيـنان
يل واسـعتـان سوداء الـلون   بـيـاض بشـرتهـا 
الى احلـنـطي   شـعـرهـا كـسـتـنـائي يـنـسـدل الى
خصرها   مالمحها طفولية   ساحرة   بريئة 

لها ابتسامة جميلة تكشف عن اسنان ناصعة 
الـبــيــاض . قــررت اخــبــارهــا بــاألمــر مــتــجــاهال
احتمال ان اخسر صداقتها لو رفضت ذلك احلب
ـبالغ ـازح عـلى اهتـمـامي ا   متـشـجـعـا بردهـا ا
فــيه : "سـنـان گــول حتـبـني وفـضــهـا" . ردت بـعـد

 اسـتــيـقـظت عــلى رنـ هــاتـفي الـنــقـال . نـومي
ظلمـة التي افضلـها يجعالنني الـثقيل والغـرفة ا
دائما اخـلط ما بـ وقت االستيـقاظ في الـصباح
الـبـاكـر وبـ االستـيـقـاظ عـصـرا . كـانت الـسـاعة
تـصل احد زمالئي الثـالثـة بعـد الظـهر   وكـان ا
في الـشـركـة يـتـسـاءل عن امـر مـا يـخـص طـبـيـعة
الــعـمل . بــقـيت اتــقـلب فـي فـراشي مــسـتــعـرضـا
ــضي به عــصـر الــيـوم في ـنــهـاج الــذي اروم ا ا
مــخـيـلــتي . كـنت قــد خـطــطت في وقت سـابق ان
اذهب يـوم الـسـبت الى مـنـطقـة احلـارثـيـة ألمرين
ــركـز الــتـجـاري االول هـو زيــارة (مـول بــغـداد) ا
الذي افتـتح منـذ فترة لـيست بـالبعـيدة والذي لم
يُـســمح ألحـد بــدخـوله يـوم افــتـتـاحه   والـشيء
رأة . تـعـرفت عـلى تـلـك ا االخـر الـبـحث عن مـر
قـبل عام تقـريبـا . لم ارها وجهـا لوجه ولم اسمع
صـوتها حـتى ! كانت مجـرد دردشات على تـويتر
. لم ار حــتى صــورتــهــا في بــاد االمــر . لــكــنّي
فتـنت بـهـا . كانت امـرأة ذكـية   وكـثيـر مـا كانت
تـثيـرني الـنـساء الـذكـيات   ولـهـذا من السـهـولة
ــكـــان ان اقع في حب احــداهـن بــعــد مــحــادثــة
رأة التي تدخل معي قصيرة معهن . كنت احب ا
في حــوار يــبـتــعــد عن الـتــفــاهـات والــكالم عـد
ـعنى . اخـبرتـني فيـما بـعد بـأنهـا تعـمل طبـيبة ا
اختـها ـيا    اسـنان وإنـهـا من عائـلة ثـريـة اكاد
الكبرى تعمل طبيبة في امريكا   اخوها االصغر
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  دمـوع ال امتـلك الـسـيـطرة عـلـيـهـا . لـذتي كانت
هي الـعـزلة تـمـاما عن الـعـالم في صومـعـتي التي
الـذي حـالـفـني احلظ بـظالمـهـا حـتى في سـاعـات
ـسـافـات الـنـهـار   او اخلـروج ألتـمـشى وحــيـدا 
طـويـلة مـسـتـذكـرا خالل احلـركات االيـقـاعـيـة تلك
االيام الـتي كنت امضـها باحلـديث معها   وكيف
كنت ابتدأ صباحي بها وال اتركها حتى منتصف
الــلــيل . نـــقص الــنـــوم الــذي كــنت اعـــانــيه ايــام
وجـودهـا صار نـسيـا مـنسـيا امـام سـاعات الـنوم
الـطـويلـة الـتـي كـنت امـضـيـها   لـعـلي اراهـا في
حـلم ! . كـنت اسـتمـتع جـدا بالـوقت الـذي اقـضيه
معـهـا . كـانت كالـزهـرة تـمدني بـالـرحـيق وصرت
اعاني اجلوع بغيابـها . حاولت التقرب لكثير من
النسـاء لكن لم تستطع اي منـهن شغل مكانها بل
صارت مر مـقياسي الذي اقـيمهن فيه . مارست
الــكـتـابــة في مـحــاولـة لــلـهـروب مــنـهـا   جنـحت
بـالـكتـابـة وكـتـبت عددا مـن القـصص الـقـصـيرة 
لـــكن لم اجنح بـــالــهـــروب مــنـــهــا . كـــانت مالذي
الـتخـيلـي الذي اجلـأ اليه هـربـا من مرارة الـقدر 
لذلك شـغلت فكـري اكثر من اي شيء اخر لم اطق
حتـمل ســتـة اشـهـر من ابـتـعـادهـا فـقـررت ارسـال
رسـالـة الـيـهـا : " تـتـذمـرين وتـتـسـاءلـ مـا الذي
يريده هذا الغريب ? يا عزيزتي اجلميلة . انا ذلك
ه احلـالم الـســارح في افقٍ ال يـنـتـهي   فـوكئ عـا
بك وأسـتَـبَــثْكِ ذات نـفــسه دون ان يـعـرفك   فـقط
لسكون نفسهِ اليك . قلـت سأعلنها حرباً نفسية 

فـهـنـيـئــا لك االنـتـصـار . فــتـهـكـمـتُ ! وفـعـلـتي   
امـسيتُ بـحـثاً عن بـقايـا روحكِ عـلّي اخمـد شيـئاً
من نـارٍ نـشـبت وأبت ان ال تـنـطـفئ . فـزرتُ امـاكن
مـقـامـكِ بـلـهـفـة عــاشقٍ يـزور أيكَ مـعــشـوقه . لـقـد
أَوصــدْتِ جـمــيع رُتُــجكِ لــســببٍ انــا فـيـه جـاهل 
فَــعَـثــرتُ بـ الــعـتــمـةِ عــلى نـورٍ يــشعُ من احـدى
نوافـذكِ وال اخالكِ ستغلـقينها لـتُبقي ذلك الغريب
ي ورأيتُ من يـسـبحُ في الـظالم . وجـدتُ فـيكِ عـا
خاللكِ نفسي وأمـسيتُ تائـهاً ب لـيلةٍ وضـحاها

ح غربتي   وما برحتُ انتظر الشروق . 
 ال يـهم ان تكرهـ وتتعصـب وتقـول ما ترين
هم ان تعلمي ان من ب من تواشجت كلماتك . ا
ا يكتبون   شخصا أَحَـبكِ حباً افالطونياً رغم
ـرير وأَحَـبَ حتى عِـنـادك . واعـلـمي يا االبـتـعـاد ا
جـمـيلـتي ان بـإمكـان رفه جلـنحِ فراشـة ان تُـحدِثَ
ــدى الــبــعــيـد   فــلـو اردتـي مـني اعــصــاراً في ا
الـنــسـيـان فـاجـعــلي الـزمـان يـعــود ألمـحـو كل مـا
تعلمت واحببت ح عرفتكِ   وأعيدي لي حزني
وابـتساماتي وأشـواقي . لم يكن مـا مضى مجرد
حلـظات عابـرة . فال مناص ان تـشرق شمس دون
ان يـــنـــبض فـــؤادي بكِ   بل دون حـــتى ان تـــثب
اشـراقة عيـنيكِ   فتـطأطئ بـاقي الـعيـون خجالً .
حتــيـــاتي واشــواقـي غــالـــيــتـي مــر . صـــديــقك
اخملـلص سـنان .. " قـلت افالطـونـيا كـون نـظرتي
االولى لـهـا كـانت كـذلك   قــبل ان يـسـتــعـر قـلـبي
شاعر نحوها . يوما وجدا   ويترقرق سيل من ا
ما وحيـنمـا توقفت عن حتـيتـها ذات صبـاح لعدم
تقبلها فكرة حبي لها   بعد ان كنت مواظبا على
ذلك . قــالت لي : "سـنــان الّـا احــاربك نـفــسـيـا !" .
كـانـت تـعي نـقـطـه ضـعـفي وهي ولــعي بـهـا لـذلك
اخـذت تعـزف على ذلك الـوتر . لم تـرد بشيء على
تــلك الـرســالـة بل اكـتــفت بـتـغــيـيـر صــورتـهـا في
انــســـتــغــرام الــذي ارســلت رســـالــتي من خالله 
بـأخــرى تــبــدو فــيـهــا اصــغــر عــمـرا   كــانـت قـد
ارسلتها لي سابقا وابديت اعجابي الشديد بها .
ال ادري ما القصد مـن فعلتها تلك   حتى انها لم
تـقم بـتـغيـيـرها لـفـترة طـويـلة   وقـد فـعـلت نفس

الـــشيء حـــ ارســلت لـــهــا رســـالــة اخـــرى عــلى
الـفـيـسـبـوك . واصـلت الـكـتـابـة الـيـها رغـم علـمي
بـعـدم ردهـا على اي من كـتـابـاتي . كانـت الكـتـابة
اليها تشعرني بارتياح قلما شعرت به اثناء فترة
غيابها   كانت ترياقا يفرغ ما فيّ من شوق لها 

ـغـتــلم شـهـوته    فــيـشـعــر بـنـشـوة كـمـا يــفـرغ ا
تـنـسـيه مـا قـاسـاه قـبل ذلك . ارسـلت لـهـا يـومـا 
حـيـنمـا كان شـوقي لـها يـحرقـني بـنار لم اسـتطع
ان احتــمـلــهـا   ولم اكن ادري ان كــانت تـقــرأ مـا
اكـتب لـهـا ام ال : " اشـتـقت الـيك جـدا حـبـيبـتي 
مــا عــدت اسـتــطــيع مــقــاومـة ذلك الــســحــر الـذي
يـشـدني الـيك تـارة ويـحـرقـني شـوقـا أليامـك تارة
اخــرى . مـــر   انت تــقــطـــعــ االوصــال وأنت
بـعـيــدة   مـاذا لــو كـنت امــامي االن ? تـلـك الـنـار
ستعرة ال تنـطفئ إال بالكتابة اليك   وذلك االلم ا
الفـظيع الـذي يعتـريني ويـريني عتـمة الـقبر كـلما
تذكرتك   ال يكاد ينفك عني إال بقول كلمة احبك .
لم يعـد سنان هـو نفسه قبل ان يـعرفك   ولم تعد
نـفـسـهــا تـلك الــروح الـتي كـانت تــنـجـذب الى كل
اذا جتـسد جمال جـميل ح تـعلقت بجـمالك ! . 
ــاذا عـشـقـتـك يـا تـرى الى هـذه الـنـسـاء فـيك   و
ـا اراد الــله ان يـري الــنـاس جــمـال الــدرجــة ? ر
ا خـلـقك فخـاٍ إليـقاع كل خـلقه من خاللـك   او ر
ــكن لــهــا ان تــغـريه نــاسكٍ تــصـور ان ال امــرأة 
ـا انا عـشقـتك ألنك تـلك الـهالـة التي بـتـعبـده ! ر
حتـيط بـكل االشـيـاء اجلـمـيـلـة الـتي احـبـهـا   او
ألنك تــمــلــكــ من الــســحــر مـا ال طــاقــة لي عــلى
بـطالنه ! احــبك مــر رغم كل مــغـريــات الـنــسـاء
واحــبـك رغم كل ذلك االلـم الــذي تـــوجــهـــيــنه الى
قـلـبي الصـغـيـر الذي يـأبى رغم شـقائه ان يـتـعلق
بـامــرأة غـيـرك ! بل ويـأبى ان يـتــركك لـيـنـفك عـنه
العذاب ! فـأي مازوخية تلك التي ابـتلي بها قلبي
وأي ســاديـة تـلك الـتي حتـمـلــيـنـهـا . حتـيـاتي لك
حبيبتي مر . احبك جدا . سنان" . وكالعادة لم
تــرد بـــشيء ! . واه له مـن قــدر يــحـــبب االنــســان
بـشيء وال يـعطـيه كـامال ! من اصـعب االشـياء ان
ـرء بــشيء لم يــكـتـبـه الـقـدر له   او ان يـتـعــلق ا
ن ال يـقـرأ يــحب شــخـصــا ال يـريـده   او يـكـتـب 
كـلـمــاته   انه لـشـعـور بــشع   عـنـيف   سـوط ال
رء يعرف الرحمة وال يلبث اال ان يحط من قيمة ا
ــا حـافظ عـلى شــمـوخـهـا . امـام نـفــسه الـتي طـا
دونات في تويتر كانت مر تواظب على كتابة ا
. بــعــد مـا ارســلت احــدى رسـائــلي الــيـهــا تـركت
وقع   وقد اسـتمـر غيـابهـا لألسبـوع اثـن . ا
اخـذ الـقـلق مـني مـأخذه   وسـيـطـر عـلي الـذعر 
خـفت جــدا ان يـكـون قـد اصـابـهـا مـكـروه . فـعـلى
ني ويؤ الرغم من جـفائـها إال اني احـبهـا جدا   
ـني مـصـابي . ارسـلـت لـها مـا يـصـيبـهـا كـمـا يـؤ
رســالـــة مــعـــبــرا فــيـــهــا عن حـــالــة الــقـــلق الــتي
تـنـتابـني:  "عـزيـزتي مر : لـم ارك تغـردين مـنذ
اسبوع في تويتـر   انه حلقاً مدعاة للقلق   ال
اسـتطـيع ان امـنع نـفـسي من انـشـغـالـهـا بك وأنا
اجهل حالك   جل مـا اتمناه هو ان تـكوني بخير
وال اتــمــنـى شــيــئـــا غــيـــر ذلك   فــســـعــادتك هي
سـعادتي وسـقمك هـو سقمي   فـأن كان ابـتعادك
لفرح   عسى ان تقضي كل حياتك فرحة   هانئة
  مطمئنة   وان كان ابتعادك لسقم   ارجو حقا
ان يــنــضــو ذلك بــأقــرب وقت   وان يــعــود االمل
ورونق الـشـبـاب الى مـحيـاك   فال يـلـيق بك غـير
ابـتـسـامـة دائــمـة تـزين ثـغـرك   وجـمـال مـنـقـطع
النظير يلف اطاللتك   وحيوية بلغت من النشاط
ـومـة اقـصـاهـا   وصـحـة يـغـبــطك عـلـيـهـا والـد

االصحاء .

عســــلية العين ال تتساءلي
 يُنبيكِ عن شَوقي إليكِ سُـكاتي

مِن أين  يا أحلى النساءِ أتَيتِني

َ احلبّ بعدَ ســــــباتِ تتأمّل
خمس وعشرون انقضتْ غيبوبة

 ما كنتُ أحســبُها من الســنواتِ

1

كل األشياء
ترتدي أشياء

البد من طمس هوية اخلجل 
اال العشق
فهو عار

كحدوة حصان ثائر
لتهبة يسابق فوضى احلواس ا

2

كل األشياء
خالية من دسم

االنكسار
قابلة للذوبان مع القصيدة

اال العشق
فهو يكسر أفق البحر من اليسار

3

كل األشياء
تدور في فلك اليسار

حتى الواقفة على مسرح القصيدة
فال نهاية

خللجات العشق
4 

اخلروج من جسد األشياء  
كالوقوف في منتصف األجتاهات

كالدوران في قعر مرآة ال تعكس الكبرياء  .
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