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افتـتحت التـشكـيليـة فيـحاء االغا  قـاعة لـلثقـافة والـفنـون واالعالم في اربيل. وحضـر حفل االفـتتـاح عدد من الشـخصـيات الفـنيـة والثقـافيـة الكرديـة والعـربية
وسفيـر دولة فلـسط في الـعراق ابو الـرباط الوردي وتقـول االغا ان (جمـعية الـتشكـيليـ العراقـي ونقـابة الفـنان من الـداعم ولـهم بصمـات بحضورهم
ـساندة زوجي ا الـتشـكيلي مـثنى الـبهرزي ومـسانـدة عائلـتي واوالدي كذلك تـشجيع االفتتـاح ) وعن فكـرة الكالـيري تـضيف (الفـكرة حـلمي وحتقـيق حللم 
شاركـة عراقية وعربيـة واجنبية العمـال الفنان ومن كافة نقابة الفنـان الكردية ووزارة الثـقافة العراقيـة والكردية وجهات ثقـافية وفنية كـبيرة وكان افتتـاح القاعة 
وصل لـهم حضور رغم مـرور الزمن واعمال فـنان عرب محافظـات العراق ايـضا كانت لوحـات جنيب يونس وراكـان دبدوب وضرار القـدو البصـمات الكبـيرة في ا
شاركـة فنانـات عرب وكرد وفـنانات من دول ـرأة و نـاسبة عـيد ا واكراد ومن دول اجنـبية وعـربيـة ) واشارت الى ان( معـرضها الـقادم سيـكون نـهاية شـهر اذار 

اجنبية وعربية الى جانب ان الكاليري سيقيم كل اثن صالونا ثقافيا وضيفا وجودا وحوار بشأن اختصاصة وتبادل اخلبرات ).
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أو حلــــظـــة أغـــمــــضت عـــيــــنـــيـــهـــا
وتساءلت:

إلى أين سنبحر?
كانت احلرب طويلة

لم أعد أسأل متى ابتدأت
وال كيف مالت إلى الهدنـة األخيرة

ال أحد منا عاد من اجلنة
ال أحد منا ذهب إلى اجلحيم

على أرض رطبة تنزلق براعم طرية

وسـيقى تسحب شعري بخيط من ا
خلف أذني

دون أن تغلقَ الغابةُ أبوابها!
كان نفسه كالنا نراوح ا

سافة نفسها ا
نأكل من فم بعضنا

ـــا يــتـــكـــســـر من دون أن نــبـــالـي 
عظامنا

أو ما يسقط من جلودنا.
ال تعود العينان إلى مكانهما

   وألمر مجهول آخر
   حتدق طويالً

         على مهل نقع في الفخاخ
    حوض يتسع لساق ال أكثر

لكنك تنهمر..
                    يا ميالد الغيمة
                               

          ومطر تموز

يتسع الليل وأنت تشمني
تنعصر على جيدي حقول الورد..

كل حقول العالم
فال ننجو من هذا الغرق

تفكر في الال مـعنى فيمتلئ كأس
اللحظة

ا حتت قدميك تنبت أعشاب ر
ملح قد

أو ألغام جسدية
تشمني فتنفتح عيون الظالم

من شفـت خمـريت تـمسك خيوط
الوقت

فيبدأ اخلدر
شي حتت لـسانك كشـفرة تفض

خا الغياب
وما ب فاحتة احلب وكوّة النور
حتط يدك اليمنى عل صدري

تسحبها ببطء
حتصي غنائم األنفاس

تُنيم طفلي العنيد
وتطلق سراح الغزالة
مثل سمكة تطير

واحـــدة أحــبــهــا  وعـــافــته بــعــد أن
رفض رغـبـتـهـا بـاالنـتـقـال من الـريف
ـدينـة حيث الذي هـو موطـنه  إلى ا

مـوطنهـا . توسل
فــيــهــا ولم يــنـفع
الــتــوسل  حــتى
لـــقـي مـــصــــيـــره
مـخـبـوال حـيـنـمـا
شــاهــدهــا مالكــا
تـمـكـيج وصـارت
أجــــــــــمـل مـن كـل
جـــــمـــــيل . لـــــقي
مـصــيـره مع أول
جــــــنـي عـــــــراقي
مــخـتص بــشـطـر
الــــــــواحـــــــــد الى
اثـــــنـــــ . كـــــنت
اســتــمع له وهــو
يـــــــــقــــــــــول : انه
يتمادى بإهاناته
لنا  يـريد أذيتنا
وال احـــــد مـــــنـــــا
يـجـرؤ على رده 
كــــــــــــفـى  وصـل
األمــر إلـى حـدّه .
كــــــــنـتُ اســــــــمح
لـكالمه بـالـدخول
من أذن  واسمح
لـه أيـــــــــــــضــــــــــــا
بـــــــاخلــــــروج من
األذن األخـــــــرى .
لــغــايــة فــريـدة و

وحـــيــدة  وهي أال أكـــون ثــوريــا و
أتــخــبل عــلى واقــعــنــا احلــقـيــقي ,
الـــواقـع الـــصـــانع لـــلــــمـــخـــابـــيل ,
ـــعـــتـــوهـــ وكل ـــفـــصـــومــ  ,ا ا
أصــنــاف الــضــائــعــ . عــكس ذلك
الــثــاني  الــعــراقي الــعــاقل  الـذي
ـــتــمــادي  ويــهــ ســـأله عن ذلك ا
ـــنـــقـــسم : انه ويـــؤذي .فــــأجـــابه ا
الـشيطـان  يلـعب لعب فيـنا .. جفل
الـعـراقي الـبـسـيط من جـوابه وقـال
بـعـد أن طـافت عـلى وجـهه تـقـاسيم
الــــهـــلع : تــــبـــا له  ,و لك  ,و ألنـــفي
الــفــضــولي الــذي حــشــر مــنــخــريه

بعركتك .
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- بـابا أرجـوك رد عليّ? بـأي كلـمة أو
أي شيء? مـريض? عنـدك مـشـكـلة في
الـــدائـــرة? ارحم نـــفـــسك وارحـــمـــني
أرجـوك. هــكـذا ســألتْ نـبي الــضـحك
بــلـــكْــنــة طــفـــولــيــة حــزيـــنــة لــكْــنــة
كـغـضـروفٍ تــسـتـهـلـكه عــظـام الـلـغـة

البريئة.
ربت على كتفها وقال:

- أنـا ســأرتـاح.. ال تــقـلـقـي بـشـأني..
سأرتاح.

لم تــســمع مــا قــاله بــقــدر مــا غــرقت
بــحـــنــان كـــفه الــتـي ربت بــهـــا عــلى
كتفها. هذه الطرقـة اللحظية جعلتها

تستعيد نشاط وجودها.
بـينـمـا هو كـان يـتدحـرج نـحو حـفرة
الـعدم حيث ال تـطول إقـامته في هذا
الـــوجـــود غــيـــر ســـاعـــاتٍ قـــصـــيــرة

وخاطفة كما أخبرهُ الطبيب.
 الـوقت بالنـسبة له قـرقعة احـتضار
حـيث الـفـرصـة الـوحـيـدة الـتي تـعزل
اإلنسـان عن كل شَيْءٍ مألـوف لدرجة
لم يـــعــــد يـــتــــعـــرف عـــلـى أحـــد رغم
مــــحــــاوالتـه بــــالــــبـــــحث عـن مالمحٍ
معـروفة إال أنه ال يجد أي أثـر منها!
حتى هو نفسه نبي الضحك لم يفهم
مـعـنى هـذا الــتـحـول الـعـجـيب الـذي
طـــرأ عــلــيه! ال يـــفــهم مـــعــنى رفــيف
أجـنـحــة الـطـائــر الـذي دخل إلـيه من
نــافــذة وعــيه.  ال زال نــبي الــضــحك
يــضـحـك لـكــنه يــضـحـك من الـداخل
فـقط حيث الـتوق من عـمق انـحطاط
اإلنـسـان إلى األبديـة األبديـة التي ال
ــوت. كـان يــحــلم ويـحن تُــبـلـغ إال بـا
لهـذه اللـحـظات الـتي تتـيح له النـظر
إلى أعـماقه الـدفينـة ليـواجه الوجود
وجـــهًــا لــوجـه عــنـــد الــنــهـــايــة وبال
وسـائط. لـكـنه كـان يـتـعـثـر بـضـفـيرة
أحالم طـفـلـته إنه يـخـشى عـلـى هذه
الـعـقـبـة من أقــدام الـزمن من دهـسـة
الـقـدر الـذي ال يرحم لـدرجـة يـتـحول
تــوقه الــعـجــيب أحـيــانًــا إلى اقـتالع

الطريق وإزاحته عن هذه العقبة!
وبـيـنـمـا ر تُـدلّك بـيـده وتـدغـدغـها

قالت له:
- هل تــعــلم مــا حــصل مع زمــيــلــتي

شفق?

الـبشاشة عـلى وجهه كـان حريصًا
على أن تلـعق ر آخر ما تبقى من

ضحكته.
- كـيف نقف معـها ونسـاعدها على

ِحنة يا أبي? هذه ا
بـينما كـان وحش السرطـان يسحل
بـقـلــبِه نـحـو حــفـرة الـعــدم. الـتـفت

إليها وقال:
- أنا بـخـيـر وسأرتـاح إلى األبـد يا

. حبيبتي... ال تقلقي عليّ
- أعــرف يــا أبـي لــكن أنـــا ســألــتك
كـيف نـسـاعـد صــديـقـتي شـفق ولم
جتـبـني? ابـتـسـم بوجـهـهـا... كـانت
ابـتـسامـة يـابـسة ولـكن يـلمع مـنـها

وت. خضار وجه ا

لـم يـرد عــلــيـهــا لــكـنـه كـان يــبــتـسم
حرصًا منهُ لتقول كل ما يحلو لها.
- لم تـأت للمـدرسة منـذ أيام واليوم
أخـــبــرنـــا مـــدرس الــريـــاضـــيــات أن
والدها مات بـحادث سير على طريق

النجف.
لـم يـرد عــلــيـهــا لــكـنـه كـان يــبــتـسم

ويحرّك برأسه وكأنه يسمعها.
ـوت ألم يــرق قـلب - يــا لـبــشـاعــة ا
عـــزرائــــيل جلــــمـــال ورهــــافــــة قـــلب
صديقـتي شفق ويتـرك لها اباها إلى
األبـد أو حتى تـكبر وتـصيـر عجوزًا

على األقل?
لم يــرد عـلــيــهـا كــان يـعــتـصــر آخـر
ضـحـكـة في أعـماقه لـتـخـرج رطـوبة

قصتان قصيرتان

الــطـريق. مــرّ الـوقـت وبـعــد نـصف
سـاعة من الوقـوف تأكـدت أن هنالك

شيئًا ما.
كــان هــو قــد دخل الــبـــيت مُــتــعــبًــا
لـــدرجــة الــســـقــوط من قــمـم نــفــسه
الـضـاحـكـة حـتى قـيـعـان الالمـباالة.
بــعـد نــصف سـاعــة من رجـوعه إلى
ـنزل دخلتْ مُـدلّلـتهُ ر عائدة من ا
درسة. رأتْهُ جالسًا بجوار مكتبتِه ا
الصغيرة ينفث الدخان. لم يقفز من
مـكــانِه كـمـا في كل مـرّة حـ يـراهـا
بــالــرغم من ســـمــاعِه لــصــوت فــتح
الباب الذي غلقته بعنف تعبيرًا عن
طبخ غضبها. اختبأتْ خلف باب ا
تـنتـظـر أن يـقوم من مـكـانه ويـبحث
عــنـهــا لـيــحـتــضـنــهـا ويــشـرح لــهـا
أسـباب عـدم انـتظـاره لـها عـنـد باب
درسة. ظلّت واقفة وتنظر إليه من ا
بـعيد. أشـعل سيجـارته الثانـية قبل
اكـــتـــمــال األولـى لم تـــشــاهـــد هــذا
ـــنــظـــر الـــغــريـب والــبـــارد طــوال ا
حيـاتها مـعه; فهـو كان يُـخفي عـنها
كل شَيْءٍ من هـــذا الــقـــبــيل وهي ال
ـا تـعـلـم بـطـرده من الـوظــيـفـة وال 
ـأسـاوي الـذي يـعـمـل وال بـاخلـبــر ا
نــفــذ إلى أعــمــاق ضــحــكــتـه الــيـوم

وهشمّ صالبتها.
ن . رتبت على كتفِه األ اقتربتْ مِنْهُ
بــكــفُـهــا األيـســر. أغــمـضتْ عــيــنـيه
ن وهي تقف خلفه براحة كفِـها األ

وتمازحه. قالت له:
- "هلو بابا حبيبي".
رد عليها ببرودٍ قاتل:

- "هلو".
هـكـذا حـتى بــدون كـلـمـة بـابـا. ردت

عليه قائلة:
- منذ متى ال تقفز الحتضاني?

ظل صامتًا. لم يرد عليها بأي كلمة.
جـلـسـتْ أمـامه. ألـقى عـلــيـهـا نـظـرة
ســريــعــة ورجع يُــدخّـن سـيــجــارته.
سـألته عن سبب مـا هو عـليه. كانت
ال جتــيــد حـتى صــيــاغــة سـؤال عن
هـكـذا أحـداث; مـنـذ والدتهـا وهي ال
تـرى فـيه سـوى احلضـن والضـحك
الــذي يُــفــرّش به أســنــان أحالمــهــا
حـتى ال تـتـسوس مـن مضـغ مواجع

الواقع. لم تـبـادر يومًـا الى مـثل هذه
االســـئــلــة. كــانت هـي من تُــســأل عن

حالها ومزاجها ال أن تسأل هي.
مـسـكتْ كـفـه راحت تـمـرر أصـابـعـها
ُـتـعـبـة وتـدغـدغـها علـى باطـن كفه ا
تـفـرك أصابـعه اخلـشـنـة بـأصـابـعـها
الــلـيّــنـة. ســألــته بـكــلــمـات مــبـعــثـرة
ومرتـبكة عن سبب خـشونة كفه وعن
ذبـول وجهِه تسـألهُ بعفـوية مُشـتتة
كمـا يـسأل األطـفال آبَـاءهُم عن ألـغاز
حــكــايــات أســتــريــد لــيــنــدغــرين في
قصصها ورواياتـها العجيبة. لم يرد
عــلـيـهــا. وهـذه كـانت صـدمــة كـبـيـرة
عـلـيهـا. حـاول أن يـرد علـيـهـا بشيء
لـكن الـغمـغـمة الـتي كـانت تـخرج من

حنجرتِه ببطء ال تُفهم.
وقـفتْ وانـتـزعت حـقـيـبـتـهـا من عـلى
كـتفـيـها نـزعتْ جواربـهـا عنـد زاوية
ـدخل. وبيـنمـا كـانت تبـكي بـصمت ا
فـي احلـمــام هـرعتْ إلى حــقـيــبـتــهـا
مـجـددًا أخرجت مـنـها كـيـسًا شـفـافًا
وضـعت بداخـله "موطـا أم الكـبوس"

فتحت الكيس وقدمتها له وقالت:
ـــــوطــــا الـــــتي - أعــــرف أنـك حتب ا
يـصـنـعـهـا أبـو جـابـر. حـتى هـو كـان
يــنـتــظــرك لــتـشــتــري لي من عــربـته.

سألني عنك ولم أرد عليه.
وطـا ولم آكلـها طـلبت منه قـدم لي ا
أن يضعها بكيسٍ لنأكلها معًا. خذها
من يـدي وتـلـذذ بهـا يـا نـبي الـضحك

قبل أن تفقد برودتها.
كــاد يـنـفــجـر حلـظـتــهـا كـانت يـده ال
تـسـاعـده لــيـأخـذ مـنـهـا اآليس كـر

فقـط أخرج لسانه ولـعق منهـا شيئًا.
ثـم أخــــرج ســـيــــجــــارة أخـــرى وراح
يــدخــنــهـا بــشــراهـة. هــنــا أصــبـحتْ
الصـدمة أبشـع علـيها. وال غـرابة من
أن تموت ر إثر هـذه الصدمة; فهي
مــدلّــلــة الــنـــبي وال حتــتــمل كل هــذا
الـصـدمـات دُفـعـةً واحـدة. خاصـة أنهُ
كـان يـعرف بـضـعفـهـا منـذ أن أخـبرهُ
الــطــبــيب قــبـل ســنــ عن مــرضــهــا
النفسي حيث إن أية صدمة مفاجئة
قـد تودي بـحيـاتـها لـذلك إدراكًـا منه
حلساسـية مـرضها كـان لطـيفًا مـعها

في كل شيء.

ألول وآخـــر مـــرّة فـي حـــيـــاته دخل
الــبـــيـت بـــهـــذه الـــغـــرابـــة احلــادة
ُـخـيف. غـرابـة تقـطع كل والـشـكل ا
ـــألــوفــة وشــكل حـــبــال الــعالقــة ا
يــــبــــتــــلع األمــــان دفــــعــــةً واحـــدة.
أصـبـحت ضـحـكـته كـسـعـفـة نـخـلـة
يـابسـة كنـبي يـتخـلى عن رسـالته.
حــتـى عــنـــدمــا طُـــرد من وظــيـــفــته
األهلية قبل سـنت بسبب ضحكته
اجملــلــجـلــة وحتــول إلى حــمـالٍ في
ــديــنــة لم عــلــوة اخلــضــار وسط ا
يــسـمـح لـكـل ديـدان بــؤس الــعـيش
واحلـيـاة الـصـعـبة أن تـنـخـر عـظام
ضـــحــكـــته. خـــاصــة عـــنـــد دخــوله
لـلـبــيت. الـبـيت اخلــالي من أشـيـاء
ــمـلــوء بــكل شيء. حــيث ابــنـته وا
. زوجــتـهُ مــاتت في الـــوحــيـــدة ر
ـسـتـشـفى بـعـد والدة ر بـنصف ا
ساعـة ولم يـتزوج بـعـدها. عـند كل
دخـولٍ وخـروج يُـطـلق بـوجه ابـنته
ضـــحـــكــات صـــاخـــبـــة وبـــشـــاشــة
مدهشة هو يحتضنها وهي تُقبّلهُ.
يـلعب معـها ويُراجع لـها واجبـاتها

درسية. ا
ــدرســة كــان يــنـــتــظـــرهــا بــبـــاب ا
الثـانوية ظهـر كل يوم كلمـا يلطمهُ
لــهـــيب أشــعــة الـــشــمس يـــنــتــشي
بــشـــعــور األم ويــضــحـك. يــضــحك
وكـأنـه نـبي الــضــحك الــذي أرسـلهُ
الــله لــغــرس أشــجــار الـضــحك في
ـديـنـة الـبـاكـيـة. فـهذه عـيـون هذه ا
مـــهــمــة نــبي الــضــحك في مــديــنــة
تـفـقس حتت جـفـون لـيـلـهـا بـيوض
الـدمـوع وفـي أزقـة نـهــارهـا تُـفـرخ
الكـآبـة وتركض مـنذ ألـوهـية إنـليل

في نـــــفّـــــر وحــــتـى اآلن. رســــالـــــته
سـجـون تـتلـخص في أن يُـخـرج ا
من عـالم البـؤس بدغـدغات الـضحك
ال أن يـــثــــرثـــر عـــلـــيـــهم بـــفـــوائـــده

ويسجنهم بوهم آخر.
ــــنـــطـــقـــة مـــا إن تـــخــــرج بـــنـــات ا
ـد ــدرســة حـتـى  اجلــمــيالت من ا
بـصــره وتـسـلـبهُ رائــحـتـهـا من بـ
ـدرسة يـحسدنّ ر الـزحام. بـنات ا
جلـمـال صـداقـتـهـا مع أبـيـهـا وحـبه
لــهــا يـحــسـدنّــهــا ألنـهــا بــنت نـبي
الـضحك الـذي ذاعت نبـوّته في هذه
ـديــنـة وبـنــفس الـوقت يــتـوجّـعن ا
عــلــيــهــا ألنــهــا يــتــيــمــة األم. ورغم
ـــديـــنــــة الـــتي ال تـــســـمح عـــادات ا
ببـعض التصرفـات في الشارع كان
والـد ر ال يــكــتــرث لـكـالم األهـالي
والــنــاس وهــو يـركض نــحــو بــنـته
ويحتضنها كل يومٍ بدهشة مختلفة
ال مـجـرد طـقس اعـتـاد عـلـيه. يُـفـلت
احلـقيـبـة من مـتنـهـا ويـحمـلـهـا ب
ذراعـــيـه ويــرفـــعـــهـــا حـــتى أن ر
ســـألــته ذات مــرّة عن ســـبب حــمــله
احلـقيبـة بهـذه الطريـقة! ضحك وردّ
علـيهـا: هكـذا هم أنبـياء الـضحك يا
حـبيـبـتي يحـمـلون حـقـائب بنـاتهم
وكـأنهم يـحـمـلون كـأس الـعالم ألول

مرة.
يتنـاولون اآليس كر من عربة أبي
جـابـر الــذي يـصـنــعـهـا بــنـفـسه مع
قـطـعـة بـسـكـويت مُـقـبّـبـة يُـسـمـيـها

الناس هنا "موطا أم الكبوس".
ــــــرّة; خـــــــرجـت ر من إال هـــــــذه ا
ـدرسـة ولم تره يـنـتـظرهـا كـما في ا
كل يــوم انـــتــظــرت لـــعــله قــادم في

كدتُ أتخبل من الضحك  أو الغرابة
 أو ألي ســبب يـؤدي بي إلى اخلـبل
. في قــصـة حــقـيــقـيــة واقـعــيـة غــيـر
خيـاليـة مع شخـص حـقيـقيـ غير
واقـــعــيــ  احـــدهــمـــا قــيل أن ذاته
عـافـته و صـار شـخـصـ مـتـنـافـرين
بداخله  ,سـاعة يتـصاحلان ويـكونان
سـمـنا ودبـسا  ,وسـاعـة يعـلنـان على
ـيـة ثــالـثـة . ال بـعــضـهـمــا حـربـا عــا
يقترب منه إال مـن ال يعرفه ثم يبتعد
ــر وقـته عــنه  هــو نــظــيف مــرتب 
بــسالســـة في حــوارات طـــويــلــة مع
نفسه  ,أو مع الذي يشاطره جسده 
مـن يـــســــتــــمع ألحــــاديـــثـه يـــعــــجب
ــنـطـقــيـتــهـا  ومن يــغـمض عــيـنـيه
ويصـغي  يقـتنع بـأن هذا الـشخص
ـــئـــة  وانه يـــحل كل عـــاقل ألـف بـــا
مــشـكــلـة عـويــصـة  وقــادر عـلى حل
مـلف إيـران الـنـووي  وإقـناع تـرمب
الـعاقـل . أمـا الـثانـي  فـهـو طبـيـعي
جـدا  مثـلـنا تـمامـا  عـراقي ال حول
له وال قــوة له  عــصــبي بـالــفــطـرة 
طـيب الـقـلب يـنـضحك عـلـيه بـسـرعة
مـئـة وعــشـرين في االســتـدارة . كـان
يـــســتـــمع لألول الـــذي كــان يـــحــاور
الــــــهـــــــواء  وانه غـــــــيــــــر راضٍ عن
الوضـعية الـكسـيفـة  ولن يقـبل بعد
ــهـــانـــات . في احلـــقــيـــقــة اآلن كـل ا
والـواقع  وبـعـيـدا عن أي حـديـقـة و
شارع  كـنتُ شخصيـا استمع أيضا
قـسوم نـصف كـما أخـبرتني لذلك ا
الروايـات  وان قـصته كـانت بـسبب


