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اقيم مزاد لـنصـوص كلـمات بـعض من أشهـر أغاني إلـتون جون مـثل (روكت مان) و(أي آم سـتيل سـتانـدينج) وأغـنية ”شـمعـة في مهب الريح) “كـاندل إن ذا ويـند) الـنسخـة التي
غني البريـطاني على إخالء أرشيفه. وقالت قاعة مزادات جوليانز يوم االثن إن كاتب األغاني بارني غناها في تـأب األميرة ديانا إذ يعكف كاتب األغاني الذي تعاون طويال مع ا
تابن الذي كتب أكثر من  40من أغنيات جـون الشهيرة سيبيع مجموعة من نصوص الكلمات األصـلية ألغانيه فضال عن نسخ ملونة من مخطوطات أغاني مثل (بني أند ذا جتس)

و(يلو بريك رود). 
ـتوقع أن جتلب نـسخة أغـنية ”شـمعـة في مهب الريح “التي طبـعها تـابن ونقـشها بـعد إعادة كـتابـتها لـيغنـيها جـون في تأبـ األميرة ديـانا عام  1997مـا ب عشرة آالف و 15ألف ومن ا
ـهداة إلى ”وردة مـثلـة مارل مـونرو لـكن نسـخة عام  1997ا ـقرر أن يـقام في تـشرين الـثاني في نـيويـورك. وكتـبت األغنـية في بـاد األمر عام  1973كنـشيـد لتكـر ا زاد ا دوالر في ا
اجنـلترا “كـانت ثاني أكثر األغـنيات مـبيعا في وقـتها. ويـعرض تابن كذلك بـرنامجـا أصليا جلـنازة األميـرة ديانا إلى جانـب كلمات أغـاني منقـوشة حتيط بهـا رسومات بـاليد منـها (دانيال)
و(دونت لت ذا صن جـو داون أون مي(. وقال تابن إنه يريد مشاركة أعماله مع آخرين. وقال في بيان ”آمل أن تلـهم هذه األشياء التي شكلت أعمالي وأشعلت عواطفي اآلخرين وتسعدهم

زاد في مقهى هارد روك كافيه في نيويورك يوم التاسع من نوفمبر تشرين الثاني. زاد إلى مؤسسة إلتون جون لعالج اإليدز. وسيقام ا بقدر ما أسعدتني .وسيذهب جزء من عائدات ا
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لم آت من تلقاء نفسي
ألدخل دنيا انكسار القلب واآلالم 
كــــان اجلـــســــد احملــــتــــرق المـــرأة

حلبجة
جمرة حقد غاضب

جعلتنى أدون جراحاتهم
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لم آت من تلقاء نفسي
ألغدو طائراً أسيراً

كان هذا بكاء أطفال كركوك
الـفـقـر الـذي جـعـلـنـي أخـوض دنـيا

الكفاح
كفاح الصبايا اجلميالت فى قنديل
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إذ حلَّ يوماً

لم أكن موجودا فى مدينتى

ابحثوا عنى
في أشجــار أرجوان " سيوان "

فى موسم نفض األوراق
قد تعثرون علي فوق قبور الشهداء

فإن لم جتدني
قـد أكـون فى زقـاق مـنـهـار بـقـلـعـة "

دزة "
بيت أرملة عذراء
بعد أنفال كرميان

8
وإن لم أكن فى أي منها
ا أصبح حمامة بيضاء ر
أهدل لقامة هذا الشعب
أو غدوت قصيدة رقيقة

قابر  لشواهد ا
سقوط الزُهيرات الشاحبة ألحبتي.
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ـرات إلى مـوسم ذهـبـت عشـرات ا
اإلنفراد

رأيت قـلب روضة مـتـخلـفـة مفـعـمة
بالدموع 

و مـــقـــبــــرة بال طـــيـــور وألق نـــدى
القمر 

و صبية دون عنوان
ــــرات عـــبـــر مــــررتُ عـــشــــــرات ا

خريف
عشق مظلم

حيث وجدوا موتهم في األمواج
الطائشة للبحر
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لـم آت من تـــــلــــقـــــاء نــــفـــــسى الى

الروضة
ملوة بأزهار احلياة ا
جئتُ من ربيع الدماء 
و جئت سفينة متخلفة
من أمواج بحر هادىء

رأسى كماء النهر أبيض 
و نفسى كورقة منفوضة

3
لم آت من تلقاء نفسي

ولدّتُ
من نار عند نار اإلحتراق

ـــــزروع بـــــأزهــــار مـن الـــــســـــهل ا
اجلراحات

مزوجة بلون الظالم و ا
انكسار قلب الفراشة
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لم آت من تلقاء نفسى

ولدّتُ
فى شتاء عاصف

فى مدينة يبابٍ خربة
لكى أرتدي لوناً أبيضْ
ح تركني والدي

جاءت قصيدة متشحة بالسواد
فألبستني

لـم أعرف كالـطيـر البـكاء و الـنسيم
وسيقى و ا

هي قالت لي...
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حـمـدوا الـله عـلى سالمـتي.. واعـدا
ايــــاهم بــــان عــــودتي الى الــــبــــيت
ـسـافة الـطريق.. اثـلجت مرهـونة 
كــلـمــات الـضــابط الـشــهم صـدري..
فــــشـــعــــرت بــــعــــودة احلـــيــــاة الى
مــفـــاصــلي مـــجــددا فـــنــهـــضت من
السـرير الرى ضابط الشـرطة يتقدم
نــحــوي بــســرعــة لـيــعــيــنــني عــلى
الـنهوض عـندهـا فقط قلت له: لـطفا
من قــام بـــتــســديــد الــغــرامــة ودفع
ـسـتـشـفى وقـدم لي كل هذه اجور ا
الــتـــســهــيـالت مــشــكـــورا فــضــحك
الضـابط ملء فمه وقـال: بـسيـطة ال
عــلــيـك فــكل شيء انــتـــهى مــثل مــا
ــا ســألــته بــلــهــفـة وكــيف? حتب و
اطـــلـــعـــني عــــلى صـــورة مـــكـــبـــرة
لـلسـيارة الـسريـعة الـفخـمة االنـيقة
التـي كانت تـتـعقـبني عـلى الـطريق
الـســريع بــســرعـة كــبــيــرة فـاذا بي
وجـــهــــا لـــوجه مـع صـــورة الـــرجل
الـــغــريب الـــغــامض ذي الـــعــيــنــ
ــلــونــتــ يــقــود ســيـارتـه خـلــفي ا
بـاقـصى سـرعـة فـاجـأتـني الـصورة
وبـخــاصـة عــنــدمـا اكــمل الــضـابط
عـلومة الـتي اراد ان يبلـغني بها: ا
مـعــالـيه تــكـلف بـاالمــر واصـر عـلى
تـسديـد كـافة الـتـكالـيف شـخصـيا..
وطلب الـينا كـتمان االمـر لكني فقط
ســاطـــلــعك عـــلى صــورته.. دون ان
اخبرك باسمه لـيلة سعيدة.. انتهى
ـا كل شيء وعــدت الى الــبــيت ســا
ـــا الرى كـل افـــراد الـــعـــائـــلـــة غـــا
وقــســمـا مـن ابــنــاء الــعــشــيــرة قـد
جتمـعـوا في الدار.. قـلـق حـائرين
متسـائل عن سبب التـأخير لكنهم
في االخــــيــــر حــــمــــدوا الــــله عــــلى
ـعـني سالمـتي.. لم الـتق بـالـرجل ا
مــــرة اخــــرى رغم مــــرور ســــنـــوات
طويـلة ولم اعـرف شيـئا مـطلـقا عن
حـــيـــثـــيـــاته وكـــنه عـــمـــلـه ومــازال
السؤال يبحث عن اجابة في نفسي
حـتـى الـلـحـظـة تـرى من هـو الـرجل
الـقــصـيـر االسـمـر الــلـون الـغـامض
الــهـاد قــلــيل الـكالم ذو الــعـيــنـ

   ? لونت الصغيرت ا

كـــدت مـن اثـــره اقع عــــلى االرض من
شـدته.. وعندئـذ فقط ابتـسم الضابط
ـوضوع ـلم ا ثانـيـة وقال: اردت ان ا
سألـة كمـا يبدو كـبرت لذا هنا لـكن ا
اعـــتــــذر لك واقــــول: يـــتـــوجـب عـــلي
اصطحابك الى مركز الشرطة القريب
لـتـسـجـيل دعـوى ضـدك وما ان اكـمل
عـبــارته االخـيــرة حـتى خــارت قـواي
شـاعـرا بـدوار شـديــد فـتـهـاويت القع
على االرض عـلى قـفاي فـاقـدا الوعي
ويـظـهـر ان الـضابـط الشـهم اسـتـنـفر
وجودين ـرور ا كل رجـال النـجدة وا
كـان حلملي الى داخل الـسيارة في ا
ـــســـتـــشـــفى ومـن ثم الـــذهـــاب الى ا
القريـب.. وبسرعة فائـقة صحوت من
اغــمـــائي الجــد نــفــسـي عــلى ســريــر
ابـيض فـي مـســتــشــفى نــظــيف جـدا
ــا اعـطـانـي االنـطـبـاع وانـيق جـدا 
بــانه اهـــلي وخــاص لـــكن مع ذلك لم
يــــغــــادر رأسي الــــدوار الــــشــــديــــد..
ا فاصـبحـت على غـير يـق تـمامـا 
يحدث حولي.. حـيث جتمع مجموعة
مـن االطـبــاء ومــســاعــديــهم وضــابط
ــرور الـــذي جــلب الــشــرطـــة ورجل ا
الـصور.. كانت االمـور جتري وكـأنها
شـريط سـيـنمـائي يـعـمل عـلى شـاشة
نظـيفـة انـيقـة وبـ الغـفلـة والـيقـظة
والــصــحــوة وفــقــدان الــوعي شــقت
ــعــطــلــة عــبــارات مــســامــعي شــبه ا
قصيرة ذات داللة.. على لسان ضابط
الـشــرطـة وهــو يــنـظــر بــابـتــســامـته
ـــوضـــوع عـــريـــضـــة الـي: انـــتـــهى ا
واغـــلــقت الـــقــضـــيــة اذ  تـــســديــد
الــغــرامـة ودفــعت قــائــمــة اخلــدمـات
الطـبـيـة التي حـظـيت بـها هـنـا وهـنا
انتـبـهت راسا.. ونـظـرت الى السـاعة
علقـة على احلائط االبيض الناصع ا
امامي.. فوجـدتها تقـترب من الرابعة
صباحا.. ثم حتسست وجود الهاتف
النقـال فوجدته مغلـقا وبعد ان اعدت
احلـيـاة الـيه تـراشــقت عـلي عـشـرات
ـات من اسرتي واهـلي واقاربي ـكا ا
تسـتـفسـر عن سبـب تأخـري الى هذه
ـتــأخــرة من هــزيع الــلـيل الـســاعــة ا
خـارج البـيت.. وعندمـا اطمـأنوا علي

لـم اعـــرف عـــنه شـــيـــئـــا ســـوى انه
زارني بــــالـــدائــــرة عـــنــــدمــــا كـــنت
مسؤولهـا االكبر.. مرة او مرت او
ثـالث ال اكــــــثــــــر الســـــــداء بــــــعض
اخلـدمات الـبسـيطة لـه والتي كانت
بـالـتـأكـيد قـانـونـيـة.. لـتـسـهـيل امر
نــقل قـريب لـه عـلى وفق الــضـوابط
او لالجـــــابـــــة عـن بـــــعض االمـــــور
ـتعـلقـة بـالدراسـات العـليـا.. فيـما ا
يـخص حــصـة دائــرتـنــا الـســنـويـة
ـســؤولـون مــنـهــا الـتـي لم يـعــطه ا
االخرون في اجلـهات الـعلـيا االكـثر
تخصـصا اجابة واضـحة له عنها..
كـان رجال قــصــيـرا نــحـيــفـا هــادئـا
خـــفـــيض الـــصـــوت قـــلـــيل الـــكالم
غـامــضـا اسـمــر الـبــشـرة حــيـيـا ذا
عـيـنـ صغـيـرتـ ملـونـتـ وحتى
هذه الـلـحظـة لم اعـرف كيف تـعرف
الي وعن اي طـــــريق ومن ذا الــــذي
كـان سبـبا في معـرفته بي.. وكـثيرا
مـا كـنت اتـسـاءل مع نـفـسي عـنـدما
كان يراجعني بالدائرة واحلظ على
وجــهه تــلك الــغــيـمــة الــقــاتــمـة من
الـــغـــمــوض.. تـــرى مـــا ســـبب هــذا
الـغمـوض? على ايـة حال وبـعد ذلك
وفي ليلـة غاب عنـها الـقمر وعـندما
كـنت عـائــدا من سـهـرة جــمـيـلـة في
بـيت احد االصـدقاء وكـنت حلظـتها
اسـوق سـيــارتي احلـديـثــة االنـيـقـة
مت وانـا في حـالـة انـشـاء طـاغـيـة 
رآة الـداخلـية عن بـعـد ومن خالل ا
لـسيـارتي - سيـارة رباعـية الدفع –
ســوداء الــلـــون او هــكـــذا بــدت في
ظـلمة الـشارع الطـويل تسيـر خلفي

بسـرعـة وكأنـهـا تتـعـقـبني فـشـعرت
حلـظـتهـا بـشيء مـن اخلوف ودارت
في رأسي ونفسي افكـار غريبة عدة
ولـلحـظـة سهـوت وفقـدت الـسيـطرة
ــقــود فــاصــطــدمت بــاحــدى عــلى ا
عالمـات الـداللة عـلى الـطريق.. وفي
احلــــال ضــــغـــطـت عـــلـى الـــفــــرامل
بــاقـصى مــا اتـمــكن من قـوة لــتـقف
الـــســيـــارة راســـا بــعـــد ان اكـــمــلت
دورتـ او ثـالث حـولــهـا فــتــوقـفت
ا فورا فتحسست وجهي ورأسي و
لم يكن ثـمة دمـاء نازفـة حمـدت الله
عـــــلى سـالمـــــتي وعـــــلـى اال ضــــرر
جــســـدي حـــصل لي فـــتــرجـــلت من
السـيـارة بهـدوء فـرأيت االمر عـاديا
تــمـامــاســوى تـهــشم عالمـة الــداللـة
ـوضـوعـة ـتـنـقـلـة ا الـفـوسـفـوريـة ا
عـلى قارعـة الطـريق وهي مصـنوعة
من الــــبالســــتـــيـك فـــشــــكــــرت الـــله
ح الــبـصـر مـضـاعــفـا وفي اقل من 
ـجموعة من وجدت نفـسي مطوقا 
ـــرور وهي ســـيـــارات الـــنـــجـــدة وا
ـزعــجـة وتـمأل تــطـلق صـفــاراتـهـا ا
ـكـان بـاالضـويـة الدوارة لـتـسـتـفز ا
هــدوء الـلــيل في الــطــريق الــسـريع
احلديث التبـليط بشكل فوضوي ثم
هــبط من ســيـــارة الــنــجــدة ضــابط
وســيم شــاب في مــقــتــبل الــعــمــر..
ليـحييني ويـقول: سالمات سالمات
احلــمــد الــله ال اضــرار احلــمــد لــله
عـــلى سالمــــتك.. وعـــلـى الـــرغم من
لطفه الشديد في التعامل معي ومع
روري فـقد كـان خوفي من احلـدث ا
ان يـــصــطــحـــبــني مــعـه الى مــركــز

قرت عيني بعض الشيء متكئاً على األريكة
قد وجدت فراغاً متأمالً مرتاحاً على حريتي
وحينها غدت األجواء منعشةً ال هم يشغلني
ـشرق حـيـنـها أحتـسس جـانب احلـيـاة ا

بكل عفوية وصمت
وجــــدت روحي تـــبــــحـــر في كــــثـــيـــر من

األفكار
مـــنــــقـــطع الـــذات وجـــدت أمــــنـــاً قـــلـــيالً

متجاهالً عبء احلياة
ولــهـا مــعي طــريق طـويـل ورغـمــاً أعـيش

مسرتي
أقـلب الــصـفـحــات في أعـمــاق قـلـبي بال

هوادة
وقـتهـا إذا الظل يعـلوني بأبـتهاج وبـسمةً
إيـحـاء حـيـرتي مـا لم يـكن في حـسـبـاني
لـيس غريـباً مالمـحها وفي وسع عـينـيها

حيرتي
ح اللطافة فيها وزادتني سلوى أ

مـع سـلـوتي حـســبـتـهـا تـريــد مـني عـونـاً
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الـشـرطـة لـيـسـجل مـخـالـفـة مـرورية
ضدي.. ومن ثم احـالتي الى مخـتبر
ـعرفة ـستـشفـيات الـقريـبة  احدى ا
درجـة الـسكـر وتـأثـير الـكـحـول علي
وانـا اقـود سـيـارتي بـاقـصى سـرعة
وهـذه مــخـالـفــة صـريــحـة لــقـوانـ
رورية.. وسيترتب عليها السالمة ا
كـذا وكـذا من الــعـقـوبــات الـرادعـة..
ساءلة كان خـوفي شديدا من هـذه ا
فقط.. هـذه االفكار اخملـيفة دارت في
رأسي خالل تــلك الـدقـائـق الـقـلــيـلـة
الــتي اعــقــبت احلــادثــة الــتي مــرت
وكأنها ساعـات طويلة وعندما حلظ
الـضــابط انــاقــتي وابــهـة مــظــهـري
ـا وسامتي وسـيارتي الـفخمـة ولر
ايـضــا ادرك بــالــفــطـرة بــاني لــست
انسـانا عاديا لـذلك كانت ردود فعله

الحـظت  –وتـقـدم من الـضـابط وادى
له الــتــحـــيــة الــعـــســكــريــة بـــهــيــبــة
ملحوظة.. فرد عليه الضابط باحسن
منها.. ثم تقدم منه وسلمه صورا لي
وانـا اقــود الـســيـارة بــسـرعـة ((130
كيلومتر/ ساعة وهذه مخالفة اخرى
تضـاف الى سلـسـلة اخملـالفـات التي
ارتــكـبــتــهــا تــلك الــلــيـلــة. مــخــالــفـة
صـريــحـة لــتـعــلـيــمـات الــسـيــر عـلى
الـطريق السـريع اذ يجب اال تـتجاوز
سـرعة السـيارة عن مئـة كيلـومتر في
الـسـاعـة كـأقـصى حـد لـهـا وهـذه هي
اخملـالـفة رقم ( (3بـعـد مخـالـفـتي في
قـيـادة الـسـيـارة وانـا في حـالـة سـكر
ـرورية الـرسمـية وتهـشيـمي للـدالة ا
(وهي مـن امالك الــدولــة) حلــظــتــهــا
شعرت بخدر شديد يهجم على قدمي

على مخـالف هادئة ومـنضبطة جدا
عـــلى غـــيـــر عـــادتـــهم في مـــثـل هــذه
ــــهــــددة لـــسالمــــة مـــرور احلـــاالت ا
.. وعـندمـا تـقدم مـني اكـثر ـواطنـ ا
ـا حيرتي ايضا وحلظ ارتباكي ولر
قال لي مـرة اخرى اسـتـاذ احلمـد لله
ماكـو شي سوى غـرامة عـلى تهـشيم
رورية الـسيارة تفـضل معنا الدالـة ا
الى مـــركـــز الـــشـــرطـــة الســـتـــكـــمــال
اجـراءات الغـرامـة (الـعبـارة االخـيرة
الـــذهــاب مــعـه الى مــركـــز الــشــرطــة
(صـعـقــتـني صـعـقــا) وقـبل ان يـكـمل
بـقـيـة كالمه مـعي تـوقف قـرب سـائق
دراجـــــة مـن افـــــراد دوريــــــة تـــــراقب
الـطريق الـسـريع لـيال ونهـارا لـرصد
اخملالـفات وتـعـقب اخملالـف فـترجل
من الــدراجـة شــرطي بــرتــبـة  –كــمـا

ومشورة
وهـذهِ الــفـتــاة بـدون أبــتـذال أرادت تـســاعـدني تُــلـمح

وتُلمح
تـسـبقـني الـطريق بـلـطفٍ فـعرفتُ تـريـد ما كـان خارج

فكرتي
وعدتُ قرت عيني متكئاً على األريكة

لم أعد أراها وزارتني سلواها لي سلوة
يا لها من روح جميلة ولطيفة قد تكون
عابرة سبيل شاركت أنفرادي ووحدتي

مضى اليوم ولم أعد أراها وفكرتها كانت 
يا لفكرة الشبح كانت خارج فكرتي

مجدداً أسمع حسها ظننتها عابره سبيل
إني قادم نعم أحسنت أحسنت.


