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الظروف...?
_ان كانت مادية بسيطة تسهل..
رة كلماته كانت حازمة هذه ا

_لم تكن مادية..فحسب..
بــالــفـعـل كـلــمــا نـوى عــلى اتــخــاذ قـراره
ـنــعه  حــتى قــضى عـلى يـحــدث له مــا 
عائلته بأكملها وحتول إلى عوائل أقاربه
وت متـفق معه بصفقة اسمها لعل ملك ا
ـوت..حـاولت أن أتـراجع كـوني تـذكـرت ا
سنوات عمـره األخيرة وما جرى له أجزم
عليه أن ينتهي بال قرار.وليس يعني هذا
أنه تـــنـــازل  عن حـــبه لـــست وفـــاء الــتي
ـــلل من تـــذمـــرت  وأصــابـــهـــا اجلــزع وا
ـتــكــرر وحلــسن حــظه أنــهـا الــتــأجـيـل ا
تتـفـهم الـوضع الـذي يـعـيـشه بالـرغم انه
أصـبح وحـيـد قصـر كـبـير وأسـر ذكـريات
تالحـــقه في كـل زمــان ومـــكـــان..كل شيء
يـود قوله أنا أعـرفه وأكثـر األوقات عشت
ـستـمرة ب ثـنـايا حـكايـاته ومـصائـبه ا
ليـستقر به األمر أن يـبدو عاجزا عن فعل
أي شيء..حتى شعـوره باحلب بات هشا
ال قـاعدة له عشـقا هـززته  ريح زمان أكره
حـتى االستـمرار مـعه . فحـلمه بـات ميـتا
ال روح فــــــيـه وست وفــــــاء هـي األخـــــرى
ظـهرت عليـها مالمح الكبـر وقسوة األيام
احـتـفـظت بـشيء مـن نـظـرتـهـا وبـشـاشـة
وجهـها الدائري اجلمـيل الذي يترك حملة
ن ينـظـر إلـيهـا حـتى كنـت أكرر كـلـماتي

لها كلما غابت عني 
_ست وفاء آنت كاشان. ...

ابتـسامـتهـا أحلى كل األشـياء الـتي ظلت
رور الوقت.اقتربت له قائال تمتلكها 

_آنت أجزم وانوي   وتوكل على الله...
رفع يـده إلى السـمـاء لـيـثـبت  لي  بـنـيته

قائال
_عليك يا رب يا الله توكلت...

ـــرة حــاولت أن ادعــو لـه بــالــكالم هــذه ا
متوسال إلى الله بالقول 

_يا رب سهل أمره وحقق له أمنيه. .
ـكـان وخطـوات تـتجه صـوت هز أرجـاء ا
صــوب احلــادث كــان انــفـجــار فـي سـوق
ـوت حـبـيـبـته احلي لـيـسـهل الـله أمـره 
سـت وفـاء...وكـانت آخــر صـفـقــة لـلـمـوت

أجريت معه...

.كان ظل يـعرفها والزمت  سـنوات عمره الـست
يـتـذكـرهـا قـائمـا أو قـاعـد يـقـظـا أم نـائـمـا حتى

اصبـرت سيـمفونـيته  اخلـاصة التـي  بسمـاعها
يـزداد طـربــا. .لم يـكن حــبـا أو إعـجــابـا فـقط بل
تالصـــقـــا روحـــيــا بـــيـــنه
وبــيـنــهــا.كــان ال يـحب أن
يـدرس اللغـة العربـية لكن
ألجـلـهـا هي أصـبح بـارعا
فـي تـفــهم طـالبه وبــشـتى
مـراحلـهم الدراسـية.وبقي
يـتـحــمل  مـعــانـاة تــعـلـيم
حتى طالبها أثناء غيابها
ــــســـتـــمــــر.وجـــدت فـــيه ا
ــســات طــيــبــة وإخالص
وصـــدق ووفـــاء وكــــلـــمـــا

سألته قائال
_بــشـــرني. .أين وصل بك

طاف مع ست وفاء.. ا
يـسـكت حلظـات ليـرد علي
وكأنني حفظت إجابته

_لم يتغير شيء..
كل الــــتـــواريخ تــــغـــيـــرت
لتحرك عجلة الزمان و انا
انـظر في جـريدتي الـزمان
مـــتـــمـــعـــنـــا في  عـــددهـــا
وتــاريخ إصــدارهــا الــذي
أكـدته بــسـؤال مع نـفـسي
لكن دون شعور سمعته
_مـــنــــذ عـــشــــرين عــــامـــا
والـيوم 2015/9/22 ولم
حترك ساكنا ..ماذا دهاك.
نظر في وجهي مليا وقال

بصعوبة
_الــظــروف... انت تــعـرف
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بغداد

  في الـرؤيـا زرتُ الـسيـدة زلـيخـة شـاكراً سـنـيني
التي قُـدّتْ من دُبرٍ سنيـني التي أسْمَنـتْها نَظراتُ
الـنـسـاءِ وتـورطتْ بـهـا كلُّ الـسـكـاكـ في تـقـطـيعِ
رغـبـتي فلـو ال أن رأيتُ بـرهـانَ حُـبي مـا كنتُ من
وقـنـ فـأيّامُـنـا رواية تـسـردُنـا رَجمـاً بـالريب ا
ونـحنُ شخوصُـها األصفـياء في كل مرةٍ نـتعاطى
اخلـيـالَ كي ال نـخـذلَ الـراوي  لـذلك نـحـنُ أوفـياء
لـبـالئـنــا فـمــذْ كــنتُ في رقــيمٍ ذاكـرتـي أبـحثُ عن
أحالمي قـرابـة األربـعـ دمـعةً ونـيّـفـاً  كـنتِ أنتِ

تهزينَ برعشتي لتسّاقطَ فحولتي!! 
يــا زلــيــخــتي روحُكِ تــمــثــلتْ لي  بــكـل أجْــسـادِ
الـنسـاءِ الالتي ضـاجعْـتُـهُنَّ في قصـائـدي  كثـيراً
مـا تـتـحــمـلـ عـني ذنـوبي الــتي تـهـتُِك الـيـقـ 
فدَعيني أتوضأ بدمعِكِ الناصعِ الشوقِ ليغفرَ ليَ

  !! ربي ما تقدَّم من عشقٍ وما تأخَّرَ
 ال صافرات انذار في قلبي 

جتـوّلي في زوايا حرمـانه واقطفي  أجـملَ باقاتِ
نبضهِ.

الوقت يفـرحُ بحفـيفِ كلمـاتِك ويتلـظى ح تهدأ
رياحُ حبك 

يا أيتُها الطاعنةُ بي  داكن جنوني بكِ  
ال سُـــؤالَ يــحـــتــرمُ اجلـــوابَ وال جــوابَ يـــحــتــرمُ

السؤال 
كلٌّ في فلكٍ تائهون !! 

أذرفُكِ مـذ كـانَ الغـيبُ يعـتـاشُ علـيـنا في الـرقيم 
والوقتُ يعتصِرُ غيبوبة االنتظار  

ساء  تدفقَ في أوردةِ ا يا نبضِيَ األحمرَ ا
نوع من العزف اال على ال تُرمقي قافيتي  فأنا 

معناك !!  
يبخرني اهتياجُك فاشتعلُ في قنديلِ أحالمكِ !! 
حـائراً تـركنُـني رغبـتُك  فاصـطلي شـعراً  يـخرجُ

من ب احلُبّ والرغائب .
ــفـرداتِ اخلــصـبــةِ الـتي كــانتْ تـراودُني في كلُّ ا
وصْــفكِ اسْـتــهـلــكـتـنـي وأرْدتـنِي فــتـيالً أسْــتـلـهِمُ

فأفشل !  شذاكِ 
وسيقى  تراشقي رويداً وغلِ با طرِ ا يا لوحةَ ا

رويداً على نافذتي 
كي أتماثلَ بالشعر والنقاء ..      

كعصفورٍ ارْتمى على صدركِ وضعَتْني يداكِ 
فــلم يــدرِ  أ ريـاح قــذفتْ بهِ بــ الـنــجـدين أم من
ضعفٍ أودى بهِ الى هناك حيث السكينة في لهفة

أوى?!! ا
تـراكِمِ في أوردتي وآهاتِكِ اخلضر أشعـرُ بحبّكِ ا

; حتى أني لم أفطنْ لوسامتي اال في عينيكِ .. 
سافة أميـال من الشوق  حتْرقُ الزمنَ بعقاربٍ فا

مجنونة 
تكبلُني اليكِ بقبلةٍ عميقةِ الشفاه. 

فلمّا طلبتُ من أحالمي أنْ تأتيني بقلبِكِ  
قال سيدُهم : أنا آتيكَ به قبلَ أنْ تنهي كتابَك 

وقـال الــذي عـنـده حـلم من اجلـواب : أنـا آتـيكَ بهِ
قبل أن يرتدّ اليك حرفُك 

فال حاجة لكِ أن تربكيني يا سيدةَ النبض  
يا شاردة الشعر في أزقةِ اخليالِ 

فانّي قَـبـرْتُكِ في أماني الـشعـراءِ وألغـازِ احلكـماءِ
أمنيةً ال يَمَسُّها غيري. 

”U³Ž 5 %

ثنى  ا

 s U¦ « nOD «

ÊUðdOB  ÊU²B

VCGÐ v b²ð ÁułËË lÐU √ fLš
عن شوك قنفذ 

فقودة  ساحات ا ينبت في ا
من اجلسد

•
دالء فارغة 

تلك التي ال ترغم نفسها 
على نزول النهر 

ماذا يحيك لها االسى 
في شدة الصقيع 

•
عبثا حتمل اوراقها االرواح

تزاحمة  لتنحني في اخلطى ا
نفى  هنالك حيث ا

يسند اضالعه 
لساء  على االرض ا

 (4 ) ظالل
يكتسي الليل ضالله

ويبقى ضلي 
سابحا على جدار غرفتي

يتدافع باهات سائبة 
متناوال حسدي كحبة اسبرين 

في حاالت الوجع
•

كل اخلطى تمر امامي 
تنفذ الى ذاكرتي 

سوخة 
وت تمنح انفاسي راحة مابعد ا

يالها من دقات الساعه 
ح تفر بخطوي 

متجهة اليك
qO UHð (5)

ما يحمله االن 
ر في ذاكرة هاربة 

تثاءب يجمع تفاصيل اجلسد ا
لوث باالتربة  الوجه ا

احمله في اكياس ذاكرتي 
قصائد 

متنكرة بثياب عذراء

•
وجه بحجم القلق 

يتدلى 
تنفذ عيناه من ثقب حائط قد 

•
وجه 

في الفراغ 
تتكور على قسماته عالمات اخلوف

ونهار يتسكع 
•

وجه ينفذ من مسامات اجلسد
رآة  تلك ا

تفرغ من تصفيف اجزائه
ارة  على خطى ا

•
وجه كسيح 

وكرسي يتربع على قدميه
يفرغ ارجله في عبور االرصفه 

كان  يتوسع ا
ككوة في جدار منحرف

 UŠU  (4)
ارة  ال شيء يجمع ا

ثقوبة  العيون ا
قلوبة  حتتفي باالسماء ا

عند الضجيج 
•

اجمع اوراقي في مساحات اجلسد
افردها قطعة قطعه 

ماذا سياتي به البحث 

 Â«b « ( (1)
ايدرك ان الصمت يبكي

كشجرة ميته 
ذلك الرجل العجوز 

وت  عندما يشاركني ا
حتمل انفاسها روحي 

الى الهاوية 
•

استجمع وقتي 
كشجرة تفطم اوراقها في مهب الرياح

امال راسي بضجيج الشوارع 
حيت تمتليء الطرقات باالقدام 

rKŠ ( (2)
افتح عيني 

اخرج من حلم الغفوة 
ارى االشجار تنفض شعرها 

في ان النواعير
انتصب 

كوجه رجل معتوه 
يتفحص اعضاءه الذكرية

•
هو يخترق حاجز الليل 

كجسد ينفض ادرانه 
في عواء العاصفة 

ÁułË (3)
وجه يتربع ظالم الليل 

بسرواله االسود 
وقميص رمادي 

يتطاير في مهب الرياح
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دمشق

•
لن ادرك مفتاح الصباح 

ح اجمع اجزائي على سطح بارد
القصائد 

تتجمد في الهواء 
بندول الساعة

 يتوقف عن احلراك 
كعجزي من الهروب الى نفسي 

•
هي حتاصرني بشوق

كلما تيبست اعضاء القصيدة 
تعب  في فمي ا
من صياح الليل 

•
انا 

ذلك االبله الذي يعرض لنفسه 
زاد بيع اعضائه في ا
ليبقى في حالة تسكع 

•

انت ح تطويك لفائف الصمت 
تنوء بحملك االهات 
لتبقيك ظال يتدلى 
من اعمدة النور 

في شوارع خرساء
بللها نزيف اهاتك 

•
ال شيء يوقف ظلك 
حيت يتطاول خلفك 

وح تبدو في اخلفاء 
تبقى معلقا كضيف ثقيل

الكل يتبدد 
وال شيء امامك يتغير 

•
اصابعك تتقطر برائحة البارود

الوجه يتدلى من السطح 
تبقية من عمر اللحظة  امامك الدقائق ا

وهذا اخلوف 
يتمرد على الذاكرة .


