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مسبحتي وجوه 
استغفُر بها عن كلِ جسدٍ

ضاجعَ اجلوعَ حيلةً
عيونُ االشجارِ تنهمرُ منها العصافيرُ

وعيونُ األزمنةِ تنهمرُ منها دجلةُ والفراتُ
ومــزمــارُ داودَ يُــخـرجُ األمــواتَ والــنــخـيلَ

وشطُ العربِ من ثقوبهِ
فتخضرً ذراتُ الهواءِ

لقد بترتْ ساقي النهارِ 
وهو يتعثرُ بهزيعٍ نازفٍ
األرضُ على قرني حلمٍ

إذما قُطِعَ قَرن 
تْ حتتهُ شمعة تُطعمُ 

اخلطواتِ جسوراً من الضوء
ال بدَ للطوابير األنهارِ والبحارِ

أن تسجدَ للعطشِ جتنباً لسفاهتهِ
ال تَنْحَرْ الغيثَ 

كي ال يشمتَ تموزُ  بجهنمهِ
علقةَ  ال يعقلُ أن اجلنائنَ ا
كلما ابتسمتْ بانَ في ثغرِها
الشعوبُ تصفقُ  لألمس

البدَ أن نَشُقَ دروبَنا بكلِ نبضٍ 
يــخـفقُ بـسـفـيـنــةِ نـوحٍ الـراسـيـةِ بـسـواحل

الصدورِ
حو  أألشواكَ ال بدَ أن 
ونزينَ السمواتِ بالقلوبِ

ال بدَ أن نُعبدً جيدَ كلِ حبيبةٍ
بقبالت البدرِ

ونُكحلُها من ريش احلمامِ
البدَ أن نضعَ باباً للقفص الصدري

لتُعرِجَ منه الزنازين .
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الـتجاري وأرادت التأكـيد على قرب مـنزلها من
التفـجيـر - وكان وقت الـغداء   حجـزت طاولة
ـقـعـديـن مـعـزولـة نـوعـا مـا   عـلى الـرغم من
اجلــو كــان غــائــمــا وجــمــيال   ويــســتــحق ان
طلـة على الشارع رء امـام الواجهـة ا يـجلس ا
العام . طلبتُ وجبة تكفي لفردين اثن ورحت
اتناولـها وانأ اتخـيل شخصـها يجـلس قبالتي
ويـشاركـني الـطعـام . وقـتهـا اسـتمـتعـت كثـيرا
مـع شـــبــحـــهـــا الـــذي جتـــول مـــعي فـي ارجــاء

كان!. ا
ـول  اجــتـزت حـاجــز الـتـفــتـيش عـنــد مـدخل ا
عماري ودلفت الى الداخل . تأملت التصميم ا
الـفـريد لـلـمـكـان . عـنـد الدخـول كـان هـنـاك قـبة
ظالت زجاجـية عـلـقت اسفـلـها مـجـموعـة من ا
ـلـونـة   وعـدد من الـبــالـونـات هـنـا وهـنـاك . ا
ـــيــنـــا ومن هـــنــاك هـــبـــطت بـــســلم اجتـــهت 
قابلة كان الكهربائي الى االسفل . في اجلهة ا
هـناك جـنـاح عرضت فـيه مجـمـوعة من الـتحف
ـنزلـيـة والهـدايـا . وقفت والعـطـور واألشيـاء ا
ــوســيــقى الــتي مــتــأمال وأنــا حتـت تـخــديــر ا
يصدح صوتها عبر مكبرات الصوت في ارجاء
عـروضات   وقد اخذ ول   انـظر الى تـلك ا ا
خـيـالي يـسـرح الى اجـواء اخـرى ال عالقـة لـها
ـكـان   اجـواء مــفـعـمـة بـاحلـمــيـمـيـة ولـقـاء بـا

ر  يجمعني 
. ترى اي من تـلك الـهـدايا سـأشـتـريهـا لـها في
ذلك الـلـقـاء ? هـناك اعـتـقـاد شـعـبي بـأن ارسال
هــديــة لــشــخص مــكــونــة من عــطــر تــؤدي في
كنت الـنـهـايـة الى الـفـراق مع ذلك الـشـخص   
ارى بــأن ذلك االعـتـقــاد مـا هـو إال ســخـافـة من
ـنـتشـرة في الـثـقـافـة الـشـعـبـية  الـسـخـافـات ا
لـهـذا فـكـرت بـأن تـكـون هـديـتي لـهـا عـبـارة عن
عـطـر . تـرددت قــلـيال ! : انـهـا تــعـشق الـكـتب 
ـاذا ال اخذ لهـا كتاب بـدل العطـر فأنا ال اعرف
ذوقهـا بالـعطـور ? . ترددت مرة اخـرى ! : كيف
لي ان اعرف مـا هو الـكتـاب الذي يـعجـبها ولم
تـقـرأه بـعـد ? . تـأمـلت مـراتب ومالءات االسـرّة
الـــتي صـــفّت في زاويـــة اخـــرى من اجلـــنــاح 
تـســاءلت مع نـفـسي : مــاذا لـو كـانت الـظـروف
مــؤاتــيــة لــلــزواج مـنــهــا وإجنــاب االطــفـال ! .
قـابلة للجناح حيث سوق اجتهت الى اجلهة ا
ــواد الـــغــذائـــيــة . في الـــفــواكه واخلـــضـــر وا
الـطـريق كـان هـنـاك كشـك لـبيـع الـقـهوة يـحـمل
اسم الـبـيـروتي   يـعـرض انـواع مـخـتـلـفـة من
الـ . اعـادتـني رائـحـة الـقـهـوة بـضع سـنوات
الى الـوراء   الى مـركــز جتــاري اخـر يــقع في
ـنــورة في عـمـان   عــلى بـعـد ــديـنـة ا شـارع ا
مـسافـة من اجلـامعـة االردنـية   يـدعى مـرجان
مـول ! . لم يـكـن هـنـاك اشـيـاء تـتــعب تـفـكـيـري
وأنا اجتول في مرجان مول مثلما يحصل االن
اثـناء جتـوالي في مـول النـخيـل . حيـنمـا عدت
ـطــاعم هــنـاك . الى االعــلى تــأمـلـت عـددا مـن ا
تـرى في اي مــنـهـا ســنـدخل لـو شــاء الـقـدر ان
نـلــتـقي وادعـوهــا لـتـنــاول الـعـشـاء   عـلى اي
طـاولــة ســنــجـلس   ومــا نــوع الـطــعــام الـذي
سنـطلبه   وهل سيـعجبـها تـناول الـعشاء في

كان اصال ? . هذا ا

عـلى رسـائلي   فـي بعض االحـيـان اقول انـها
ضعـيفـة امام مـشاعرهـا وال تسـتطـيع ان تمنع
نـفـسـهــا من االسـتـمـرار مــعي لـو قـررت الـرد 
ذلـك النهـا ال تـريـد ان تـرتـبـط بعـالقـة قـد تـفـكر
بأن ال مـسـتقـبل لـها   بـسبب حـجم االختالف
ــستُ ضـــعــفــهــا من خالل الــذي تــراه   وقــد 
بـعض احملـادثـات الـسـابـقـة بـيـنـنـا. في احـيان
اخــرى اقـــول بـــأنــهـــا حتـــمل نـــفــســـا ســـاديــا
وتـستـمـتع برؤيـة االخـرين يتـعـذبون ألجـلـها 
عقـول ان تتـرك امرأة رجال يواظب فـمن غيـر ا
عـلى ارســال رسـائل احلب لـهـا دون ان حتـسم
االمر مـعه بشكل نهـائي . وأنا في طريقي الى
احلـارثـية تـذكـرت موقـفـا قـد مررت به في وقت
سابق : في احـد ايام اسـتعـار شوقي وهـيامي
بـهـا   قـررتُ الـذهـاب الى مــول الـنـخـيل كـونه
قريب من منزلـها كما اسلفت في وقت سابق -
ــركـز حـ حــصل انــفـجــار بــالـقــرب من ذلك ا

 عــزيـــزتي اني مـــا بــرحت والــهـــا بك ال تــنــوء
ـهــيـضــة لـتـريــاق سـواك   كـثــيـر مـا نــفـسي ا
تــدفــعــني نــار الــوجــد الــيك ألتــقــصى امــرك 
فـأطـمئـن علـيه   فـتـصـيـبـني سـعـادة او حـزنا
تبـعا حلالتك   فـأرجو ان تكـوني بخـير ألكون
انا كذلك . حتـياتي لك ايتهـا الرائعة . صديقك

سنان" .
رة ولكن بطـريقة غيـر مباشرة ! .  ردت هـذه ا
كـتـبت عـدة مـدونـات في حـسـابـهـا الـشـخـصي
وقد بـدا علـيهـا الفـرح ! . في الصـباح وأنا في
حالة ما ب اليقظة والنوم   مر طيفها علي 
سـمـعت صـوت انـفـاسـهـا  شـعـرت بـقـربـها   
حتــســسـت نــعـــومــة جــســـدهــا ودفـــئه . حــ
اسـتـيـقظت   دخـلتُ عـلى حسـابـها في تـويـتر
وقـد هـالني عـودتـها . كـتبت لـهـا رسالـة اخرى
مـعـبـرا فـيـهــا عن حـالـة الـفــرح الـتي غـمـرتـني
ا تساءلت عن عدم ردها برؤيتها سعيدة . لطا
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بغداد

ــول بــعـد اكــمــال جتــوالي فــيه  خــرجت مـن ا
واجتـهت بــاجتـاه شـارع الــكـنـدي الــذي يـزخـر
بـعيادات االطبـاء . كانت مر قـد اخبرتني في
وقـت سـابق بـأنـهــا تـعـمل في مــجـمع طـبي في
احلـارثـيـة   وقـد سـألـتـني يـومـا مـا اذا فـكـرت
بـزيارتـها . اخـبرتـها وقـتها بـأني سأقـوم بذلك
ـناسـبة لـكن لـيس االن . كنت انـتظـر الـلحـظة ا
لــلـــقــيــام بــذلك   فــلم اشــأ ان ازورهــا دون ان
تـتـوطد االواصـر بـيـنـنا   لـيـكـون لـقائي االول
بهـا مقتصـرا على رؤيتها وجـها لوجه وسماع
صــوتـهـا   لــكن ذلك االمــر لم يـتــحـقق بــسـبب
ـبكـر . في بداية شـارع الكـندي كانت رحيـلها ا
ترتـفع فوق احـدى البنـايات الى الـيسـار نشرة
اعالن ضـوئــيـة كـبـيـرة نـســبـيـا لـصـالـون وشم
اطـلق عليه اصـحابه اسم سنـان . تذكرت بأني
شــاهــدت نـــفس ذلك االعالن ذات مــرة   وكــان
نصور   تقابل يعلـو بناية اخرى في منـطقة ا
مـرطـبـات الـرواد . جـلـست يـومـهـا عـلى احـدى
حـاذاة الشـارع العام الطـاوالت التي رصـفت 
  لــتـــنــاول األيس كــر   وقـــد أخــذت اتــأمل
ـر ان تـأتي الى حـروف ذلك االعالن : "ال بــد 
ـكان   تـرى ما الـذي يـرد في مـخـيـلـتـها هـذا ا
عـنــد مـرورهـا بــأسـمي   هـل تـتــذكـر رســائـلي
ـرة وأنا الـيـهـا ? ". تـكـرر ذات الـتـسـاؤل هـذه ا
ـــشي ارى ذلك االعالن من جـــديـــد . واصـــلت ا
ـــول بـــغــداد  ن احملـــاذي  عـــلى اجلـــانب اال
شاهدت ان هناك جتريـفا للجزرة الوسطية في
مقـدمة الشارع   وفي نقـطة ما انـتصب كرفان
يــفـصل بـ اجلـانب اجملـرف من اجلـزرة وبـ
اجلـانب الـسـليم   شـكله يـوحي بـأنه سـيـكون
نــقــطــة تــفـتــيـش امـنــيــة . نــظــرت الى الفــتـات
االطـباء التي تتـوزع على جانـبي الشارع . كان
قـلبي يخفق بشـدة كلما ارى اسم مـر مكتوبا
على احـدى الالفتات   ولكـنه سرعان مـا يعود
الى نبـضه الطـبيـعي ح اكـتشف بـأن الالفتة
تـعود لطبيـبة اخرى تتـشابه مع مر باالسم .
انـها تعـمل في مجمع ولـيس لها عـيادة خاصة
  هــكــذا هي قـالـت لي ذات مـرة . كــانت هــنـاك
عدد من اجملـمـعـات الطـبـيـة اخلاصـة بـأمراض
االسنان وجتميلهـا . في نقطة ما وحينما كدت
اصـل الى نـهــايـة الـطــريق عـبــرت الى اجلـانب
ـــعـــاكس . كـــنت االخـــر   وعـــدت بـــاالجتــــاه ا
متـرددا في دخول تـلك اجملمـعات والـسؤال عن
مر عـلى الـرغم من تـصـميـمي عـلى رؤيـتـها 
وقـفـت امـام مــجــمع احلــارثــيــة ألمـراض الــفك

واألسنـان الذي كـان بارزا بـسبب كـثرة االنوار
ـميز   فـكرت بـأن ادخل واسأل عـنها وشـكله ا
سير . كنت هناك   لكني سرعان ما واصلت ا
افـكــر في ردة فـعـلـهـا   لم الـتق بـهـا من قـبل 
لـــهــذا انــا اجــهل االســلــوب الـــتي تــواجه فــيه
الناس   واألسلوب الذي ستواجهني فيه على
وجه الـتحـديد . ان الـلقـاء االول يتـرك انطـباعا
عن الـشــخص ال يـلـبـث ان يـزول إال بـعــد فـتـرة
طــويـلـة   قـبـل ان تـتـغــيـر الــصـورة وتــتـشـكل
صــورة اخـرى . كــنت اخـشـى من رد فـعل غــيـر
متوقع من قبلها   يغير من نظرتي اليها   قد
تتفوه بكلمـة او تسلك سلوكا قد يزعجني على
ـدى الطويل . كنت انـظر الى النـساء اللواتي ا
كان لعـلي ارى مالمحها التي لم يتـجولن في ا
تـغب عـني   في احـداهن . نـظـرة ولـقـاء يـكفي
الن اطـلق عـلى هكـذا حب وان هو اجـهض قبل
والدته بشكل كامل بأنه حبا حقيقيا   فبالرغم
من مــشـاعـر احلب اجلـيــاشـة الـتي اكــنـهـا لـهـا
ــتـقــد الــذي مــا بــرح ان يـزول رغم واحلــنــ ا
مـرور عام كامل عـلى قرارها بـالرحيل   اال انه
يـبـقى حـبـا نـاقـصـا في نـظـري . قـطـعت احـدى
الـنسوة الـتي تبدو في الثـالثينيـات من عمرها
ســلـســلـة تــفـكـيــري بـالــسـؤال عن عــنـوان مـا 
ــنـطـقـة اجــبـتـهـا وألني غــيـر مـلم بـتــفـاصـيل ا
بـاقـتــضـاب : "والـله مـا ادري عـيــني" . حـيـنـمـا
وصلت الى نقطة البداية شعرت باخليبة لعدم
الـــوصـــول الي شيء قـــد يـــغـــيّـــر من خـــارطـــة
االحـداث الرتيـبة . على االقل ان لن نـستمر في
عالقـة مـفـتـوحـة ان كـانت فـكـرة الـزواج بـعـيدة
ا قـد تـخـلـصني ـنال   نـتفق عـلى نـهـايـة ر ا
من بعض االلم الـذي يـعتـريني . اريـد ان اطلق
عــلى مــا مـررت بـه من جـنــون وألم وأشــتــيـاق
ر بأنـها جتـربة حب حـقيـقية   فال يعـقل ان 
رء بـتـجـربـة حب دون ان يرى حـبـيـبه وجـها ا
لـوجه . فـكــرت ان ابـعـد شـعـور اخلــيـبـة بـفـعل
يـجعل من اخلـسـارة ربح ولو بـشـكل معـنوي 

فقررت كتابة هذه القصة .
 (يـا مـر   يـا من احـبــبـتـهـا دون ان اراهـا 
ستمكث معك روحي حتى وان تباعد اجلسدان
  فــأنتِ الــعــالم والــوطن الــذي انــتــمي الــيه .
ــــادي   وروحك ذلك جـــــســــدك ذلـك الــــشـيء ا
ـعـنوي   انـهـمـا ازهـار تـمأل جـنـيـنـة الـشـيء ا
ـدانـني بـالـرحيق   فـأكون حـيـاتي ; كالهـما 
عـلى قـيـد احلـيـاة . احـبك وان لن نـلـتـقي يـوما

ما) .

لم أعــرفْ مـتى نــادى اخلــريفُ بـتــجـار
دلهماتِ ا

يـا بني فالنـةَ لـقد تُـخمَ الـلـيلُ من شرب
سوادهِ

وحاناتُ الغيومِ تخشى من أمن اآلفاقِ
طرِ أن تلقي القبضَ على عاهرات ا

نقودُنا ال تمشي بعدَ
العملةُ اجلديدةُ  أقنعةُ القمرِ 

وأشباهُ األهلةِ 
وبناتُ الشمسِ

وعُملتُهم 
عابدُ  واخلفافيشُ والصحراءُ ا

كــلـمـا راَم جنم ان يـشـتـري لـعـيـالهِ من
مجرات قوم لوطٍ

رُميً بسجن الدياجي ألن دنانيرهُ
لم يوقعْ عليها اآلتَ والعزى

كـلُ جــــبـــــالِ األرضِ نـــــزعتْ جالبـــــيبَ
الرواسي

وأصبحتْ ببغاواتٍ بقفصٍ 
حُكمَ مقتنيهُ بكفارةِ األقزامِ

آهِ آهٍ مِنْ صَداهْ
                شادِن أَشْجى ثُغاهْ

إِنْ تَراءَى في غَديري
                المَسَ اللَّحْظَ سَناهْ

  يَخْلُب اللَبَّ لُجَ
              عاشَ في قَلْبي هَواهْ

وَإِذا أَطْبَقَ جَفْناً 
                     لَتَتَبَّعْتُ خُطاهْ

وَجَعَْلتُ الْكَفَّ فَرْشاً 
َ غِطاهْ                    وَلَهُ الْعَ

فَغَفا في الْمَهْدِ حَتّى
               هَدْهَدَ الْقَلْبَ ضَناهْ

عَنْدَليب في غُدُوّي
                وَرَواحي في رُباهْ

×××
إِنْ رَماني تَحْتَ أَرْضي

             كَيفَ أَحْيا في سَماهْ
مَنْ يَحوُز الرّاحَ دَهْراً

           ما سِوى كَأْسي سَقاهْ
كَمْ قَالني في عَذابي

               لَيتَ أَنْسى ما أَتاهْ
ناكِرَ الْمَعْروفِ صَبْراً

                  عَلَّهُ يَوماً قَضاهُ

×××
لَو يَرى غَيري جِناناً

                      ال أَرى طُوبى سِواهْ
ما يَضيرُ الثَّغْرَ وَرْد 

                       لو سَقاني مِنْ لَماهْ
أَو يَعيبُ الْخالَ مِسْك

                        إِنْ غَشاني بِشَذاهْ
يا إِلهي ما قَضى لي

                     مَنْ سَباني في صِباهْ
فَمَتى في الْجُبِّ عانٍ

                         تُطْلِقُ الدُّنْيا سِباهْ 
×××

رَب آهٍ مِنْ جَفاهْ
                        خابَ ظَنّي في لِقاهْ

اً بَعْدما كانَ نَد
                         صارَ لِلْعُذّالِ جاهْ 

مَنْ تَمَنّيتُ دَواهُ
                       باتَ داءً في الْحَياهْ

×××
لَو تَمَنَّيتُ رَحيلي

                               لَتَمنَّيتُ بَقاهُ
في رَحيلي بُتُّ أَشْقى 

                      صابِراً أَبْغي رِضاهْ.
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ديالى

Î«bł ÊUðdOB  ÊU²B
ادخـلته مـعهـا في غرفـتهـا الدافـئة مـحتـضنـةً إياه

بقوة حتت الغطاء السميك في فراشها الوثير.
قاتل الشهيد !. كانت صورة إبنها الشاب ا

 u

ال مفـرّ من التنفيذ. مـضطرباً مرجتفـاً كما السعفة
سـامـعــاً وقع خُـطـاهم تــدنـو بـثـبــات من زنـزانـته.
قـدِموا القـتيـاده لتنـفيـذ حكم اإلعـدام به. تـفاجأوا
به جـثـة هامـدة مـرمـيـةً عـلى االرض بـعـد إصـابته

بسكتةٍ قلبية.
وت !. مات رعباً من ا

W u √

لم يطـاوعهـا قلبـها احلـنون ترك إبـنهـا وحيداً
دفأة. في الغرفـة القارسـة البـرد اخلاليـة من ا
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بغداد


