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هـرجان (أيام قرطـاج الشعـرية) حتت شعار (احـتفاء بـالشعر.. شاركة   240 شـاعراً عربـياً وأجنبـياً من نحو  16دولـة  فعاليـات الدورة األولى  تـتواصل في تونـس و
وسيقى وجتسيد راقص ألهم القصائد هرجان بعرض فني امـتزج فيه الشعر وا احتـفاء باحلياة) التي انطلقت ضمن  احتفال العالم بيـوم الشعر وافتتحت فعاليات ا
التي تـغزلت بجـمال تونس وتـغنت باحلـرية واحليـاة بينـها (كيف نـشفى من حب تونس) لـلشاعـر الفلـسطيـني محمـود درويش.وخالل حفل االفـتتاح قدم  5شـعراء من
عروفـة في الفن واألدب والشـعر بيـنهم الفـنان اللـبناني السـعودية وتـونس ولبنـان والسودان  قـصائد من دواويـنهم الشـعرية. وحـضر عرض االفـتتـاح عدد من الشـخصيـات ا
ـزغني.وأعـطى وزير الـثقـافة التـونسي مـحمـد زين العـابدين شـارة انطالق الـدورة التـأسيـسية ـنصف ا مارسـيل خليـفة والـفنـانة الـتونـسيـة نوال غـشام ومواطـنهـا الشـاعر ا
ـنسق العـام للمـهرجان عـادل خضرفي تصـريح (إنّ تونس حتـتفي دائما لـلمهرجـان التي تسـتمر حتى  31اذار اجلاري بـعروض متـنوعة في مـختلف مـحافظـات البالد.وقال ا
ـهرجـان ثرية وقـيّمـة حيث بالـشعـر والدلـيل على ذلك أن أول نـشاط ثـقافي رسـمي  تنـظيـمه بعـد افتـتاح مـدينـة الثـقافـة هو مـهرجـان الشـعر). وأضـاف خضـر (أنّ برمـجة ا
هرجان يحلّ كل من الـشاعر الفرنسي دانيال لـوفارس والكولومبي فرناندو تتضمن  10أمسـيات شعرية وندوات علميـة وتستضيف أهم الشعراء في الـعالم). ووفق برنامج ا
هرجـان تسليم ثالث جوائز لـلفائزين تتمثل األولى هرجان. ويـجري في اختتام ا رانـدون الفائز بجائزة نـوبل البديلة للسالم   2006 واإلسبـاني روديغار كانياد ضـيوف شرف على ا
في جـائزة اإلبـداع الشـعري حتت اسم (جعـفر مـاجد) وقـيمـتها  15ألف ديـنار .أمـا الثانـية فـهي جائـزة العـمل الشعـري البـكر وقـيمـتها  5 آالف ديـنار بـينمـا الثـالثـة جائـزة اخملطوط

الية. هرجان عن قيمتها ا الشعري األول للشعراء الشبان التي لم تعلن إدارة ا
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ـدينـة الـقـريـبة ـؤونـات من ا تـصـله ا
بــطــريـــقــة ســريـــة  تــخـــرج أعــمــاله
مـنـاهـضـة لـلـحـرب حـ يـضـيف لـهـا
سـة ال يستطـيع الناظر أن يكـتشفها
إال هـو .. هـكذا يـقـضي أيـامه بـرتـابة
وبـحلـول الـلـيل وسـكـونـه في فـسـحة
ــتـنــاثـرة فــيــهـا الــثـكــنـات  األرض ا
يــــســــمع أصــــوات تـــــدخل أعــــمــــاقه
فيصغي لها بشدة  تدخل حيز ذهنه
فــهــنـــاك أصــوات شــرســة  أصــوات
تمتد إلى حبيبته  أصوات ذاكرة

أصـدقــاء غـيـبـتـهـم حلـظـات قـاسـيـة 
أصــوات أخـوته اجلـيــاع ... بـ تـلك
األصوات يـقـاطعـهـا صوت أحـد افرد

مجموعته:
- أبـــا غــائب الـــيــوم ســـتــجــلـب لــنــا

الطعام ..
زمجر  لعن...

- ال أريد الطعام فهو لكم.. 
- اليوم قرر اجلنود أن جتلبه أنتَ 
تــقــبــلــهــا عــلـى مــضض  يــصــمت 

يهمس 
- ألكون خارج األسوار.. 

يـقع مطـبخ الـثكـنـة خارج أسـوارها..
خــروجـه مـــنــهـــا يـــعـــني إحـــســـاسه
بـاحلريـة ولـكن كيف يـفعـلـها لـتكـتمل
ــطـبخ .. حـمل ... أخـذ الـوجــبـة من ا
ـملـوءة برز لـونه قـاني باهت آنيـته ا
وأعاله كـــرات صـــغـــيـــرة لـــبـــطـــاطــا
مــسـلــوقــة . في طــريـقـه إلى الـثــكــنـة
اعـترضه نـباح كالب وقف  لم يـحرك
ســـاكـــنـــا  بــــعـــد بـــضع دقـــائق رأى
بـعـضـها تـخـفض رؤوسـها تـدريـجـيا
إلى األسـفل واألخـرى يـسـيـل لـعـابـها
وتـتنـطط  تـرنـو بنـظـرات توسل ..لم
يــكن يـتــوقع ردة فـعل شــرمـنـهــا فـقـد

عرف غايتها قال مازحا :
- معركة .. 

بعد هدوئها اقترب منها : 
- ها ..جياع .. نعم فهمتكم ..

وضع اآلنـــيــة بــهـــدوء عــلى األرض 
جـــلس  مــد يـــده لـــتــنـــاول شيء من
الـطـعـام  لـوح لهـا بـاالقـتـراب  هبت
عـــلى الــطـــعــام  انــســـحب لــلـــخــلف
كـان لهـا  بقي ينـظر ألـيها ليـفسح ا
كيف تـلتهـم بشراهـة لتـسد شـيئا من
جـوعــهــا وتــنـهي آخــر مــا تـبــقى من
الطعام الطعة اآلنية بألسنتها  تذكر
جوع أخوته .. ح حتـقق مكسبها 
أخـذت الـكـالب تـهـز ذيــولـهـا  حتـرك
ألـسـنتـهـا ثم ذهـبت لـشـأنـهـا .. شـعر
بـراحــة تـامـة لـهـذا الـعــمل لـكـنه بـقي
وحـيـدا في الـطـريق تـطـبق الـوحـشـة
عــلى صــدره .. مــرت حــيــاته كــصـور
مـتـحـركـة في شـاشـة الـكـون اجملـهول
من هـذا الـوطـيس  مَن لـلـعـائـلـة  ما

هي نهاية الطريق?
خـالل اســــتـــــرجــــاعه الـــــصــــور دقت
أجراس خاليـا دماغه . حـدق بـثكـنته
تراءت بعـينيه و كأنهـا أطالل منسية
 أبصر الـسماء وجدها مـلبدة بغيوم
ســوداء  حتــركت ســاقــاه لــتــســلــكــا
دينـة القريبة من طريـقا يتجه نـحو ا
الــثـكـنـة  اخــتـفى ظـله تــدريـجـيـا في

حلكة الظالم ..

ب ثـنـايـا الـغربـة يـجـلس مـسـامرا
وحدتـه  تتـقاطع أفـكـار كثـيرة عـند
مـفــارق طـرق ذهــنه عن احلـبــيـبـة 
األهل  األصدقـاء  البـلـد  مصـيره
في هـــــذا الـــــزمـن .. زمن تـــــشـــــابك
األفــكــار تـشــابك األحـالم  تـشــابك
البنادق من أجل خـراب اإلنسانية 
يـقول : ال  لـيس من أجل شيء هذا
الــتـشــابك بل من فــراغ  من عـبث 
سامع ... من أصوات أخرى ترن با
يــرن صـــدى بــداخـــله : لـــيــذهـــبــوا
لـــلــجـــحــيـم  ألفــرغ ســـحـــر كــأسي
بــجـوف األمــعــاء ولـيــصل مــفــعـول
سائله إلى الذهن  لعلي أتخذ قرار

العودة للوطن ...
يـضـحي في وطـنه كل لـيـلـة بـوجـبة
عــشــائه يــلــتـهــمــهــا إخـوتـه  فـهم
يـنـزوون حتت حلـفــهم  يـنـتـظـرون
وصــولـه نـشــوة الــثــمــالــة لــيـنــسل
أحـدهم إلى مكـان الطـعام ... يـعرف
ذلك ويـلعب لـعبـته أحـيانـا  يتـمثل
الثمـالة كي يـنقـضوا عـلى حصته 
يفعلها دائما بعد انتهاء أمسياته 
يـــخــرج حــيــنــهــا من الــدار يــدنــدن
بنـغـمـات حفـظـهـا على ظـهـر قـلبه 
يــتـراقص لــهــا بـفــسـحــة احلـديــقـة
الصغـيرة التي اقتـطعها أخوته من
مــســـاحــة الـــرصــيـف أمــام دارهم .
سـيــاجـهــا حتـيــطه مـخــلـفــات قـطع
نيـوم ألبواب وصفائح احلديـد واأل

.. تــصـعــد نـغــمــاته حـزيــنـة هــادئـة
تـنـسـاب من بــ أوتـاره الـصـوتـيـة
نـــــواح جـــــنــــوبـي لـــــطــــور غـــــنــــاء
(احملـمـداوي ) ... يـسـافـر بـرقصـاته
إلـى مــدن بـــعـــيـــدة  يـــغــلـب عــلـــيه
الـشــعـور بـالـغـبــطـة والـتـمـاهي إلى
عـوالم الـتـحـليق بـالـنـشـوة .. يدخل
الدار بعد شعوره بالنعاس والتعب
 يـلــتـحف غــطـاءه  يـتــدثـر أحالمه
ــصــلــوبــة أمــام أبــواب احلــيــاة  ا
مـصـوبـا نـظـراته إلى جـدار الـغـرفـة
فـفيه وجه غـائب يبـصر إلـيه دوما .
يــرقــد ســاعــة أو ســاعــتـ لــيــذهب
بعدهـا إلى دراسته اجلامعـية (كلية
الـعلـوم ). دخـلـها دون رغـبـته  كان

مفضال الفنون...
لـلــوهــلــة األولى بــنــظـراتـك له تـرى
مالمح الفنان على محياه  هدوءه 
تــقــاطــيع وجـهـه  شـعــره اجملــعـد 
ـنـسق رغم يـزهـو بـألـوان هـنـدامه ا
البس الـتي يــبـتــاعـهـا من رخـص ا
الـــبـــاعـــة اجلــوالـــ  أنـــامـل يــداه
الـنــحــيـلــة والــرشـيــقــة .. وكـثــر مـا
جتـبـره ظـروف الـعـوز عـلى الـعمل .
ـعـتـاد بـعـد خـروجه من الـكـلـية وكا
بــانـتــهــاء مـحــاضـراته أو غــيـر ذلك
يــذهب إلى مــحل(غــالــيـري) لــيــبـيع
لوحة كي يـحصل على مصروفه . ال
يــبـــدو عــلــيـه االهــتــمـــام بــدراســته
فـفـقـدهـا سـنــتـ مـتـتـالـيـتـ وهـذا

دفـــعه إلى أحـــضــان الــعـــســكــريــة 
حــيـنــهـا كــانت حـمى حــرب اجلـوار
مـشتـعـلة . لم يـبـتهج  فـهـو سيـترك
خــلـــفه عــائـــلــة من ســبـــعــة أفــراد 
ســيـــفــارق صــورة حـــبــيــبـــته الــتي
رسـمـهـا بـأقالم الــفـحم عـلى بـيـاض
جـدار غـرفــته  هي لم تـعــد بـقـربه 
فـتـرك سـفـرهـا مع أهـلـهـا إلـى خارج

العراق غصة في قلبه ..
سـيـنـقـطع عـن جلـسـات أصـدقـاء في
ـعـتـادة علـى شارع (أبي حـانـاتـهم ا
نؤاس ) ونقاشاتهم حول اإلنسانية
و جراحاتها . الـتزم الصمت بعد ما
تـسلم كتـاب تسويـقه إلى العسـكرية
 الـــصــــمت واجب آنــــذاك فال أحـــد
يسـتطيع الرفض إال من حـلق بعيدا
.. أم قـبـع بـزنــزانــة  أو طــمـر حتت
الثرى أو استطاع تخطي احلدود ..

أبصر السماء  قال بحسرة :
- حياتنـا أصبحت ورقة .. سأقضى
نــحــبي أخـيــرا أمــا بـطــلــقـة جــنـدي

يسمى عدواً 
- أو ...

لم يـــكــمـل كالمه .. أردف بـــحـــســرة
موحشة :

- ليكن ما يكون ...
بعد مـدة التـدريب التـحق بثـكنة في
جــبـــهـــات الــقـــتــال  أيـــام صــعـــبــة
يـقـضــيـهـا بــ األوامـر الـعــسـكـريـة
وامـتعاضه ونـفوره من واجبـاتها ..
وضع آمـــر الـــثـــكــنـــة حـــالـــته حتت
عـلـومات من ـراقبـة بـعد وصـول ا ا
قـــبل حـــظــائـــر األمن عـن جــلـــســاته
الـهامـسة مع بـعض اجلنـود وقضاء
أمــســيــات أحـاديث مــعــهم والــكـتب
التي يجلـبها كانت محض شك .. لم
ــقـرات يــكـلف بــواجب بل أرســلـوه 
خـلفـية  جـعـلوه يـرسم عـلى جدران
غــرف الـثـكـنـات لـوحــات عـنـاويـنـهـا
وشعـارات احلرب الـتي حـفظـها عن
ـرارة  يعدها قـتها  ظهـر قلب .. 
خــراب اإلنــســانــيــة وحــقـدهــا عــلى
اآلخــر . يــعــمل بــخــدر تــام بــعـد أن
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أن كنت حتب السعادة والسرور في احلياة
فأع بصحتك  وال تنسى الله .

هذه الدنيا التي نعيشها مرة واحدة  يفترض
أن نعيشها سعداء  مستبشرين  أمن محتسب
د يدنا للغريق ننتشله نهرول وراء اخلير والفرح  

من الهالك 
ستطاع الظيم عن احملتاج والبؤساء نرفع قدر ا
حينها جتتاحنا عاصفة غامرة من السعادة والفرح

نؤدي واجباتنا التي أمرنا بها الله تعالى  وبالوقت نفسه
ال ننسى نصيبنا من الدنيا  نتعلم أن ال نفرط في احملبة

وضوع ويصبح الصديق وال نفرط في الكره  حتى ال ينقلب ا
عدوا والعدو صديفاً  

! عجزة  الكثير منا عاش سنوات وأياماً وهو ينتظر ا
ينتظر أالمل بأن غداً افضل والشجرة سوف تثمر

ويجتهد في مسلسل التعب اليومي وأالرهاق الفكري
ظناً منه أن تلبد الغيوم وأن جتمعت  في النهاية سوف يشتتها

طر  وتصبح أالرض خضراء تسحر العيون  والشجرة سوف ا
تزهر  تلك الشجرة التي سقيناها من عرق وتعب عمرنا والورود

التي سقيناها من دموعنا وأيامنا 
طرة  وال كل أالشجار تصبح ولكن الدنيا علمتنا  ليست كل الغيوم 

مثمرة 
فنجلس ونحاسب الروح والنفس على أاليام التي ضاعـت وأنقضت  ثم

نفتح أيدينا فنجد ما جنينا ( أوهام
و ســراب ) وأيــام صــعــبــة قــاســيـة

ة ومؤ
مـرت دون أن نــنــتـبه أو نــنــتـفض 

ايام أبت أن ترى أو تسمع ِ
ـــطـــر حـــتى تـــزهــر ال هي أتـــيـــة بــا

الشجر
وال هي مـنـتبـهـة ومنـصـفة آلمـنـياتـنا
وأحالمنا  ونحن البشر ال حل
لــديــنــا ســوى أن نــعــتــنـي ونــســمـد

أالرض ونروي وأما أن نقتلع
التي ال تثمر من الشجر ونستبدلها
بـشجـر يثـمـر يبـهج الـعيـون ويسـعد

النفوس.

عَفَّرتَ وَجهَكَ واقْتَحَمْتَ جَلِيْال 
  كَيْ تَجتَلِي وَجْهَ العِرَاقِ جَمِيْال

وَرَضِيْتَ عُمْرَاً بالكَرَامَةِ عَلقَمَاً 
َعسُوْال وَجَفَوْتَ عَيْشَ الذِلَّةِ ا

فَجَزَيْتَ عَنْ أَرضِ السَوَادِ غَوَائِالً   
 وَحَمَيْتَ عِرضَاً نَاصِعَاً وقَبِيْال

َوَاطِنِ مَنْهَجاً  أَرسَيْتَ في بِر ا
مُتوارَثاً  جيل يُسَلمُ جِيْال

إِنْ تَصْطَخِبْ فَاجلَارِحَاتُ تَوَابِع   
 تَرجُو بِجَزْرِكَ مِنْ عِدَاكَ قَتِيْال

يامَنْ غَدَا فِي النَازِلَاتِ عُقَابَها  
 وَبِسَلْمِها فَاقَ احلَمَامَ هَدِيْال

جَادَتْ جِرَاحُكَ للنَخِيلِ مَنَاهِالً  
َأْمُوْال   وَبِمِثْلِ جُودِكَ أَدرَكَ ا

جَيْشَ العِراقِ إِنِ إِسْتَعَدتَ جِهادَهُ 
َسْؤُوْال   فِي النَائِبَاتِ وَجَدتَهُ ا

مَا كَانَ يَوْمَاً بِالشَجَاعَةِ جَاهِلَاً  
ُلْتَقَى مَجْهُوْال  سِرَّاً  وَال في ا

ال تَسْأَلوا عَنْهُ الدِيَارَ فَدَأْبُهُ  
 أَبَدَاً يَجُوبُ رَوَاقِمَا وَسُهُوْال

إِنْ طَالَ مَمْنُوعَ العَواتِكِ نَارَهَا   
أَذكَى بِمَسْجُورِ اجلَحِيْمِ فَتِيْال

َوْتَ الزُؤَامَ بِهَامِهِ  وَتَعَصَّبَ ا
 كَيْ لَا يَرَى جَفْنَ العَزِيْزِ عَلِيْال

يَا صَاهِالً  والصَاهِالتُ جَوَافِل  
 أَجْفَلْتَ شَرَّاً هَادِرَاً وَجَفِيْال

َنَايَا صِرفَةً   أَقْسَمْتَ أَن تَرقَى أَ
 عَنْ أَنْ يَبِيْتَ ثَرَى النَخِيْلِ ذَلِيْال

أَو أَن تُدَاسَ حَضَارَة في مَوْطِنٍ  
 أَهْدَى البَصِيْرَ وأَرشَدَ الضِليْال

ظَنَّ الغُمَاةُ تَواضُعَاً بِلِيُوثِهِ  
 وَتَوَهَمُوا بِزَئِيْرِهِمْ تَهْلِيْال

حَتَّى إِذا لَبِسَ الكُمَاةُ سَوَادَهُمْ  
 دُهِمُوا بِمسْرُوجِ احلِمَامِ عُجُوْال

َوَاطِنِ قَاطِبَاً  بَرُّوا  بِمَحسُودِ ا
عَهْداً نَبِيْالَ  قَدْ أَبَرَّ نَبِيْال

واللهِ لَولَا الذِكْرُ مِنْهُ مُنَزَّل  
 لَتَرَتَلَتْ أَمْجَادُكُمْ تَرتِيْال

يَاشَاهِقَاً  والشَاهِقُونَ عَوَادِل 
 مَا حَادَ عَدلُكَ أو تَزَاوَرَ مِيْال
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إِنْ تَنْتَصِرْ  فالْشَارِقَاتُ ضَوَاحِك 
أَو تَرتَقِي  زِنْتَ الدُجَى قِنْدِيْال

فَمُكَلَّل بَيْنَ الرِفَاقِ مُمَجَّد  
أَو خَالِد قَادَ النُجُومِ دَلِيْال

يَامَنْ تَوَرَّكَ حِضْنَ عِزٍّ تَالِدٍ 
 وَسَّدتَ رَأْسَكَ زَيْنَبَاً وبَتُوْال

قَد أَورَثُوكَ مآثِرَاً وَمَفَاخِرَاً  
 نَمَتِ "احلُسَيَنَ وَجَعفَرَاً وَعَقِيْال"

بَيَّضْتَ فِي سُنَنِ الوَفاءِ صَحَائِفَاً 
  لَا نَهْتَدَي عُرضَاً لَهَا أَو طُوْال

أَدخَلْتَ فَي رَوعِ الشَوَاهِدِ سَكْنَةً  
وَأَثَرتَ فِيْهِمْ دَهْشَةً وَفُضُوْال

لَو أَدرَكَتْكَ احلَادِثَاتُ بِمَنْطِقٍ  
لَـتَوَسَّلتْ مِنْ كَفِّكَ التَقْبِيْال

ُستَحِيْلُ حِرَابُهُ  يَا طَاعِنَاً  وا
 مِنْ ثَورَةِ العِشْرِيْنِ جِئْتَ رَسَوْال

َنَايَا ثَائِرَاً  نَسَلُوكَ مِنْ صُلْبِ ا
  لَمْ يَبْخَلُوكَ جُدُودُكَ التَأهِيْال

فَنَهَضْتَ وَالدُنْيَا شَمَاتَةُ حَاقِدٍ  
 وَطَعَنْتَ فِي صَدرِ احلَقُودِ غَلِيْال

يَاسَيدَ األَوطَانِ دُمْتَ مُبَجَّلَاً  
َأْهُوْال  تَحمِيْ بِظِلكَ حِصنَكَ ا

فِيْ عِيْدِكَ األَفْضَالُ تُبْعَثُ حَيَّةً   
 وَيُسَرُّ شَعبُكَ شَاكِرَاً مَفْضُوْال

حق عَلَى أَرضِ العِرَاقِ وَشَعبِهِ  
 أَنْ يُنْصِفُوكَ عَنِ اجلَمِيْلِ جَمِيْال.


