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ـشاركة  40 ضيـفا من مخـتلف الدول الـعربية إضـافة إلى فرنـسا وإسبـانيا وإيـطاليـا وروسيا وبـريطانـيا. وقالت جـميلة قبل  تـبدأ أيام قـرطاج الشـعريـة في تونس دورتهـا الثانـية األسبـوع ا
اجـري مديـرة أيـام قرطـاج الشـعريـة في مـؤتمـر صحـفي إن الـدورة اجلديـدة ترفع شـعار ”احـتفـاء بالـشـعر.. احـتفـاء باحلـيـاة وتقـام في الفـترة من  22 إلى  29 آذار. وأضـافت (هذه دورة ا
الترسيخ والتكريس والـتثبيت لأليام الشعرية الشعر في بالدنا جدير بأن تكون له تظاهرة كبـرى تعني به مثل هذه التظاهرة). وأشارت إلى أن شعراء من مصر والسودان والعراق وفلسط
. يبـدأ البرنـامج بحفل غـرب واجلزائر واإلمـارات واألردن والسعـودية والـكويت وسلـطنة عـمان سـيشاركـون في الدورة الثـانية إلـى جانب الشـعراء التـونسيـ وليـبيا وسـوريا ولبـنان واليـمن وا
دينـة الثقـافة تلـيه قراءات شعـرية للـشعراء حـبيب الصايـغ من اإلمارات وسامي مـهدي من العراق وراشـد عيسى من وسـيقار الـتونسي عـبد الرحـمن العيـادي على مسرح األوبـرا  موسـيقي بقـيادة ا
األردن وجاسم الـصحيح مـن السعـودية وشمـيسـة النعـماني من سـلطـنة عمـان وعال خضـارو من لبنـان وأماني الـزعيبي مـن تونس. ويشـمل البـرنامج يومـا لالحتـفاء بالـشعـر العربي في  23 آذار يتم
خالله إلقاء قصائد لكبار الـشعراء أمثال منور صمادح ومحمد الغـزي وصالح القرمادي وأحمد اللغماني وآدم فتحي ومـحمد الصغير أوالد أحمد ويخصص أمسيـت للشعر الشعبي. كما تقيم أيام
قـرطاج الـشعـرية أمـسيـات خاصـة للـشعـر الفـرنسي في  24 آذار والـشعـر اإلسباني في  25 اذار والـشعـر الروسي في  26 آذار والـشعـر اإليطالي في  27 آذار والـشعـر اإلجنلـيزي في  28 آذار.
تـتناول عـددا من قضـايا الشـعر منـها (أزمة نـقد الشـعر) و(الشـعر وما بـعد احلداثـة) و(الشعـراء الروائيـون) و(شعراء مـترجمـون). ويسدل الـستار في  29 آذار وتنـظم أيام قـرطاج الشـعرية ”مـنابـر حوارية “

بقراءات شعرية وتتويج الفائزين في ثالث مسابقات شعرية.
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بكى قلبي على اخللّ الوديدِ
          مثال النبل واخلـــلق احلميدِ

ومن أســفاره أضحت مناراَ
            إلى من هام باألدب اجلديـدِ

باسلوبٍ أنيق عبقريٍّ
ـدى بعيدِ                  يهيم محلّقاَ 

أبا اخلنساء يا أصفى ند
            ومن بيراعه قد زان جيدي

دحٍ صادقٍ يزهو بشعري
           ويعذلُ ناقداً غشّى قصيدي

وبيتك كان لي أبداً مقاماً
                 ألوذ به من الهمّ األبيدِ

به الكرم األصيل يفيض جوداً
           وعاطفةً لدى البيت العتيد

بــــعـــد جــــولـــة فـي مـــــا ال يـــقل عن
ثالث عامــًـا 

ب مـناهج الطـب 
و ثـالث إخـــفـــاقــات مــتــــتــالــيــة في

الزواج 
نــــاهـــــيك عن خــــــمــــســـــة أطــــفـــــال

إفتراض
يـــــجــــــوبـــــون شـــــؤوني بـــ عـــــبث و

اعتــراض 
و ال زلـت أظن أن فــــزّاعة احلـقول

......... أمـــــــــي
مـع فـارق طفيـف جــــداً 

فـــــ الـــعــبـــاءة حـــيــــكت من الــــقش
ـجفّف بـدالً من الصـوف  ا

وت بها  و لـــ ح ما تــفصّد ا
حـتى أصـبح األمــر أكـثـر من كونه

قــــدرًا سماويــًــا 
أجـــده حـــظــًـــا طــيـبـًـــا

يــستغرقني 
لـــ أكـــــــــــون أفــــــــــــضل
امـــــــــتــــــــنـــــــــانــًـــــــــا إلى

العصافير 
بـيـنمـا مـيل يـسـتـدرجني
ألن أوكلها قضائي 

حــد الــنــهش تــــلــهــيـني
يـــدي عـن اجلــــلــــبـــاب و

نديل  ا
بــــمـثــابـة حـجـر يـــواجه
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اشكال لهياكل لوالب ومعدات كبيرة 
ـتـراكمـة على متـنـوعة ذرات الـصدا ا
االرض تـركت لـونــهـا الــقـهـوائي إلى
االســـود غـــريـب هـــذا الـــشـــارع حــ
يــتـحــمل بــقـايــا احلــرب قـال الــشـاب
سن جـانبا ينظر إلى .جلس الرجل ا
ة الشاب .ادخل الشـاب قاموس العو
ـســتــقــبل قــطع حــديـد في حــســاب ا
قــطع حـديـد وشـعـاع ضـوئي. وبـريق
سن ولكن ماذا تريد هنا قال الرجل ا

تــضــيع من هــديـر صــوت اجلــرافـة
كـان آخـر مـا تفـوه به وهـو يـصـعد
ـة ايـهـا ســيـارة احلـمل انــهـا الـعــو
ــــسن .حــــاول من اآلن ان الــــرجل ا
تـنـسى صـورة الـعلـم علـى حذائي .
اصـبح بريق الـتلة ضـعيفـا في نظر
ـــــسح الـــــشــــاب ـــــسن  الــــرجـل ا
وهــو يـشــيــر إلى الــصــدأمن يــديـه 
ســـيـــارات احلــمـل بــاالنـــطالق رتال

سن .  وسط ذهول الرجل ا

? هــــا قـــال الــــشـــاب
:هي قـياسـات البعاد
الــشــارع ونــظــريـات
طــــريق ـــــة  الـــــعــــو
الـــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــارة
ــــفــــتـــوح.تــــثـــاءب ا
الـــرجل حــــرك يـــديه
ســـــــــــمـع صـــــــــــوت
اجلـــــــرافـــــــة الـــــــتي
تـزمــجـر بــصـوتــهـا.
قـال الشـاب :عـجـيب
أمــــرك حتــــفظ لــــون
عــلم االنــكــلـيــز مــنـذ
عــــقــــود ولــــكــــنك لم
ة تعرف طريق العو
وانـا من سـيـفوز به?
هـــكـــذا هي احلـــيــاة
.جر التـثاؤب خيوط
ـتقـطع عـلى الـنـوم ا
ــسن .ادرك الــرجل ا
الــــشـــاب انـه ســـهـــر
الـــــلــــيــــالـي من اجل
ـــكـــتـــنـــزة الـــتـــلـــة ا
اعـــــــــطـى أوامــــــــره

لـلـجرافـة ثـانـيـة ان تـرفع الـتـلـة اخذ
الـغـبـار يغـطي مـكـان جـلـوس الرجل
ـسن كـان يـسـعل بـحـرقـة اخـتـلطت ا
كـان عـلـيه اشـعــة الـشـمس احملـرقـة 
آخــــر مـــا حملـه الـــرجـل هـــو الــــعـــلم
ــرسـوم عـلى حـذاء الـشـاب امـتـدت ا
اخلـــيـــوط احلـــمــــراء والـــبـــيـــضـــاء
بــإجتــاهـات مــخـتــلــفـة واســتــطـالت
الـــرقــعـــة الـــزرقــاء من ثـــنـــايــا تـــلــة
كـانت ضـحــكـات الـشـاب الـسـكــراب 

قصتان قصيرتان

وكأن حلظة السباق قد بدأت بينهما
سن إلى الـشاب يركز ينـظر الرجل ا
لونة مالبسه ا على جسمه الـضئيل
.أثار انـتباهه حـذاءه اخلفيف حتمل
واجهته عـلما بـرقعة زرقـاء يتخـللها
مـالـبث ان خـطـوط حـمـراءوبـيـضـاء 
رفع نـظـره إلى وجه الـشـاب مـوجـها
له الــسـؤال :هل تـعــرف عـلم االلـوان
الـــتي تــزين حـــذاءك ? ســاد الــســاب

الصمت ولم ينتبه إلى سؤاله.

سن ما ترتديه هو علم عقب الرجل ا
ـسـتشـارون الذين من دخلـوا الـفاو ا
لـعبوا بالـبالد .هم من بدأوا الـطبخة
عـــــلى االرض .لم افـــــهـم مــــااردت رد
ــسن هل الــشــاب .يــضــحك الــرجل ا
كـلنـا درسـنـا عـنهم نـسيت االنـكـلـيـز 
في الــــتــــأريخ اصــــحــــاب الــــوجـــوه
البيـضاء والشعر االشـقر وهذه التلة
التي امامك هي ما تركوه ثانية انظر
اليـها .انشغل االثـنان بتفـحص التلة

امـسك الـورقـة الـتي تـسـلـمـهـا يـقـرا
كـان ـشــاريع مــنـهــا وحـدة اعــمـار ا
ـا سمع بـريق االعـمار يـشع حوله 
ـاليـــ الـــتي ســــيـــجـــنـــيـــهـــا عن ا
وهــو شــاب يــخــطــو نــحــو تــبــاعــا
اضى سـتـقبـل بعـد ان عـرف من ا ا
كيـف ينـتـزع مـنه شـهـادة الـهـنـدسة
هم الشهادة وما قيل فى النجاح وا
وحــتى في احملـــفــظـــة كــمـــا يــقـــال 
احمللل النفـسي فرويد قد ال يتوصل
إلى حل حــول الــدوافع والــرغــبــات
لـنـفـوس ـتـنــوعـة جلـيل احلــروب  ا
ســــبـــرت اغـــوار احلـــيـــاة .حتـــركت
أخـفقـت ما خـارج احلـدود .تـقـدمت 
لـــــبــــــثـت ان وصـــــلـت إلى رقــــــعـــــة
الــشـــطـــرجن دون مـــلك يـــذكــر عـــلى
مـربــعــات تــتـراقص لــتــحـافـظ عـلى

توازنها مرة اخرى .
ولـكن مـا سـر الـشـارع الـذي يـشـرف
وهو يعلم من خالل ما على اعماره 
اطلع عليه إن البناء واالعمار سيتم
وسـينـهض بـالبـلد وتـبـقى النـفوس
وقـــدخــرب هل يـــفــيـــدهــا االعـــمــار 
بـعـضـهـا وتـشـرذم وخـرج من رقـعـة
وآخــرون وصــلــوا إلى الــشــطــرجن 
خـراب النفـوس الضـائعة تـنظر إلى

الــبــحــر الــذي قــد ال يــتــآلف مــعــهـا
لـعـلـمه أنـهــا لن تـنـظف ولـو جـذفت
ـرات .حاول ان يـلـبس ما عشـرات ا
ة ويـتحدث بـها يشرف يوافـق العو
وانـــزل عـــلـى الـــشـــارع الــــذي أرقه 
الـــعــرق مـن جــبـــيــنه اشـــار إلى مــا
ع في يشـبه التلـة يضربـها الصدأ 
عـيـنـيه الـسـكـراب الـذي يـغـطي باب
سرح في البـيت قـبل أن يـصل الـيه 
عــالم الــتــجــارة كم ســتــكــسـب هـذه
وما سر البـريق الذي تعكسه التلـة 

الشمس عليها.
قطع رجل مسن أخذ العمر منه على
الـشـاب افـكـاره قـائال:مـا تـراه يـعود
لي .هل من خدمـة تـريدهـا هـنا ? رد
الـشــاب مـاذا تــقـصـد ?هــذا الـشـارع
واحــد من بـــورصــة الــثـــراء والــتي
سن كثـرت في الـبالد. قـال الـرجل ا
امـا سـمـعـت هذا هـذه الـتـلـة امـامك 
ذهب االحـتـيــاط الـذي سـيــغـسل مـا
عــلـق بي من فـــقـــر . نــظـــر الـــشــاب
ـــهـــنـــدس الــــيه شـــعـــره االبـــيض ا
دشداشـته الـتي حتـمل بـقع الـصدأ
نـظر إلى عـيـنيه يـداه الـسمـيـكتـان 
الـغـائرتـ . سـاد الـصـمت بـيـنـهـما
حترك االثـنـان بـخـطـوات مـتـمـاثـلة

مصيره الوحيد من خيط بـندول 
تــمطـّــني حــسبة األعوام 

و تـــردّني إلى جـهـة الطـ قبــضة
اجلدول 

فــــ مـــا من غـــريـب لـــو يـــــســـتــرد
احملصول

طموس بـــ اضـــطرار  ذراعه ا
و مـا من غـريب أن يــــدسّ الـنــزيز

بلول  أنـفه ا
في هـنيهة إنــكسار 
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وهــكــذا طــال الــتــفــكــيــر ودخــلت في
ــثــالب ــنــاقب وا مــتــاهــات تــعــداد ا
خلــطــابــهــا.. فــمــضى الــوقت ومــرت
االيام مـرور الـسـحب دون ان يسـتـقر
في بالـها صورة مطـلق شخص منهم
بــعـــيــنه كـي يــكـــون لــهـــا بــعال وهي
تـــواسي نــفـــســهــا ازاء مـــرور قــطــار
العـمـر وتـقول لـنـفـسهـا دعـوني افـكر
فـــمــازال في الـــوقت مـــتــسع نـــاســيه
ومـتـناسـيـة بان مـواسم زواج الـفـتاة
الــشــابــة مــثل مــوسم نــضـج فــاكــهـة
ـوسم اجلـيـدة قـصيـر وقـصـيـر جدا ا
وعــلى حــ غــرة انــتــبــهـت حلــالــهـا
وصـحت مـن خـيالئـهـا فـاذا اخلـطـاب
وقـد غادروا قد اخـتفـوا وقطار الـعمر
اوشك ان يصل الى محـطاته االخيرة
ولـم يـــبق شيء فـي ذاكـــرتـــهـــا غـــيــر
اجترار الذكرى والـتحسر على سرعة

مرور االيام.

كـانت جمـيلة جـدا ومتمـيزة جدا في
تـصـرفاتـها بـاجلامـعـة طالـبة نـبيـهة
مـشرقة الـوجه.. خفيـفة الدم والروح
اجـتـماعـيـة في غـايـة االدب والـلطف
مهذبة في قمة اخلـلق فتكاثر حولها
اخلــطـــاب وطــالـــبــو الـــود والــقــرب
اصـابهـا بنوع من الـغرور واالنـبهار
بـالـذات فــقـررت الـتـريـث في الـنـظـر
بــعـــروض الــزواج الـــكـــثــيـــرة شــبه

الـيـوميـة ومـنحت نـفـسهـا فـرصة من
الـــتــــفـــكـــيــــر الـــطــــويل الـــعــــمـــيق..
لتستعرض على شاشة ذاكرتها سير
ومـواصـفـات كل طالب الــقـرب مـنـهـا
واحــدا واحــدا هـذا ال وذاك ال ايــضـا
دعـوني اتـمعن سـيرة االخـر ال ال هذا
غـير مـنـاسب لي واالخـر ايـضـا ليس
ستـوى طموحي الى الزوج االكمل
واحلــيــاة الــســعـيــدة الــرغــيــدة مـعه
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بغداد

(1) 
عـلى سـفح جـبل ( كـويزه )  ‘مـساءً ‘
هــبت مـوجــة عـاصــفـة مــرت بـجــانـبي
ـــديــنــة ‘ بـــاجتــاه الـــشــوارع وازقــة ا
شـبـيـهـة بـفـزع الـفرح  ‘حـامـلـة رائـحة
ـــكـــان االيــــام كـــنت اقـف في نـــفـس ا

مـنـتـظـرا الـلـقاء   ‘مـساء  ‘كـنت أدعو
أن التـتـوقف العـاصـفـة حل يـتـشابك

الفرح االبدي .....
×××  

(2)
من اين يـأتـون بـكل هـذا احلـزن غـطاء

يخفي كل مظاهر التفاؤل واالمال
اجلبلية ?

ان الله يـغطي جـسدنـا حبا  ‘وهم
يدفعوننا للتيه عراة .... عراة

طر يـهطل من السماء ‘ كل هذا ا
كل هــذه االمــواج من الــنــســمـات
النـــتــــعـــاش احلـــيـــاة  ‘كل هـــوالء
الشـهداء اصـبحـوا بذرة الشـجار
عـــالــــيـــة وافـــرة الـــظل  ‘كل هـــذه
الـيــنـابـيع تــتـدفق مـيــاه عـذبـة  ...
ويــدفــعــونـنــا بــاجتــاة الـبــحــيـرات

احلة لنرتو من عطشنا  ا
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نسمة ناعمة تدخل من نافذتي
حــامـلــة عـطــر اجلــبل وكـلــمـات

الشعر
دينة من قمة ( كويزه )ترى ا
غــــارقــــة في حــــضن ضــــبــــاب

شفاف ..!
وانت تراجع احالمك 

ودون موعد تتداخل حلما بحلم
راغب بحضن دافىء 

ياه الشمس  هناك  ‘تمتص ا
وهـنـا  ‘ارض تـتــفــــجــر مـنــهـا

ياه ...! ا

××
كـــانت ايــامــا  ‘عــنـــدمــا كــنـت تــنــطق

بالكلمات ..!
ـــلـــونـــة تـــرفع مع صــــوتك االحلـــان ا

وتعانق االغاني اخلالدة 
وعــنـدمـا كــنت تـسـكت  ‘تـلــتف حـولك

ثرثرة الفوضى 
ها انت تدخل السكون 

وهي تمطر من عينيها اجلمر ...!!
كم من الـزمـن نـحـتــاج لـتـتــفـتح زهـور

البرية 
مع خطوات عمرنا ...?

متى تتكون موجات احلاننا الهادئة 
بحرا من االمل ..?

وعلى كتفها معطف أزرق 
ونحن نطيرفوقها كطيور العشق ..

كم ربيعا نحتاج 
لتتفتح زهور في حديقتك ..?

كبرياؤك شامخ لعمق السماء .. !
هــــنـــا  ‘في الـــغــــربـــة  ‘كم مـن جـــبل

االحزان نحتاج 
للوصول الى الفرح هناك ..?

تمـطر انت  ‘يـلفك الـنـعاس ..! وهي  ‘
اجلمر من عينيها ..!
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السليمانية
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مضى الزمن اجلميل وصار ذكرى
              تسامرنا لدى الزمن النكيد

بكى قلبي على عبد احلــميدِ
             صديق العمر والندب الفريد

هو الشهم اجمللّى في حياتي
               وكان النبض للقلب العمـيدِ

وت فذاً لوذعـياَ طواه ا
                 بفكر يرتقي نحو اخلـلود

فخلّفني شقياَ نهب يــأسٍ
               ودمع اليكّف على اخلــدودِ

يظلّ خياله أبــداَ حيـالي
             يسامرني ويثري لي وجودي.

أظـنـه مؤاتـيـــًـا لـو خـــمّــنت عــــمّا
ســـ تــدلي بــه 
شــاهدة القبر 

فــــ احلـيـاة هي اإلضـافـة الـزائــفة
تجاسرة  ا

الــــتـي ال تــــرتـــــدع إذعــــانـــًـــــا لــــ
حـــرمة النـــسيان 

ال ســـيــــــمــــا أبـــــدت تــــأهــــــــبـًـــــا
محموداً

لـــــ مالحقتي بــــ العصـــــى.

ـطبعي حـميد ا


