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كان نفسه بانتظار حافلة النقل التي تقلها إلى اجلامعة تقف يومياً في ا
اعتادت كل يوم على حتيـته الصباحية التي لم تردهـا عليه يوماً مع أنهما
في الكـلية ذاتهـا سنوات ثالث مرت وهي تـختلس النـظر له عندمـا تشعر
أنه ال يراهـا كانت متأكـدة من حبه لهـا ومن حبها له لـكنهـا تخشى على
سمعتهـا إن هي كلمته. فوجئت به ذات يـوم في الكلية وهو يـقدم لها علبة

ناسبة زواجي. : تفضلي هذه  حلوى قائالً
.......................................

Ê«uMF∫ ندم مُتأخر والندم هـو األسف واحلزن والتحسّر على أمرٍ ما «

ـتأخـر مـنه هو أسـوأ أشكـاله فال مُـتَّسَع مِن الـوقت للـعودة إلى والـنوع ا
زمنٍ مـضى وال حـظوظ مـتـوفرة
لتالفي ما حـدث لتغيـير القرار
انـه الـنــدم الـقـاتـل حـقًـا بــالـرغم
من تــشـخـيص نــوعه لـكن بـقي
الــغـمـوض يـدور حــول الـسـبب
ـقـصـود? أي نـدم مــتـأخـر هـو ا
ــعــنـى ويــتــوضّح ســيـــتــجــلـى ا
عــنــدمـا نــلج إلى مــدخل الـنص
ـ ونصل إلى اخلـاتمة ونقرأ ا
- التي معها - سنفهم العنوان
ــلــمّح إلـى فــكــرة لم اجلــمــيـل ا

يصرّح بها وال يكشف عنها.
?d?J?H…∫ تـتــحـدَّث الـقـصـة عن «

مـشـاعـر يــعـيـشـهـا الــكـثـيـر من
الــــشــــبــــاب - ذكــــور وإنـــاث -
يـــتــبـــادلــون احلب بـــالــنـــظــرات
ـــاءات ونــبض الـــقــلــوب - واإل
ـــصـــارحــة الـــعـــلــنـــيــة - دون ا
وخـــــاصــــة األنــــثـى ألســــبــــابٍ
أهـــمــهــا: اخلــجل واخلــوف مِن

وجـودة والتقـاليد الـصارمة ولـشباب تقـاليـد اجملتمع احملـافظ واألعراف ا
شـاعـر والـلعب بـاألحـاسـيس وكذلك ـهم الـتالعب بـا مرضى نـفـسـيًا هـمَّ
خـشيـة - الـفتـاة - مِن خـدش سمـعـتهـا وتـلطـيـخهـا بـافتـراءات ومـبالـغات
أنـاس شـغـلــهم الـشـاغل هـو الـطـعـن بـأعـراض الـنـاس وإن كـانـوا أبـريـاء
وتَحُول دون ترجمـة ذلك الهوى - النقي الـطاهر - إلى واقع حي ملموس
مُـعـاش وتـطـيح بـأمـانٍ وأحالم كـانت تـرجـو أن تُـقـطَف مـنـهـا ثـمـرة لـذيـذة

لعالقة ناضجة تؤدي إلى ارتباط دائم.
فـعدم التـجاوب لألسـباب الـتي تكلّـمنـا عنـها - مِن جانب الـفتـاة - يضيّع
الفـرصة على الطـرف في ظل صعوبـة التوفـيق ب ما يرغـبه الفؤاد وما
يـطلـبه اجملتـمع فـيصِل الـشاب إلى قـناعـةٍ مفـادها الـرفض ودرجة تـؤشر
القـنوط فيـقوم بالـبحث عن فتـاةٍ أخرى لتـشاركه حيـاته ويتزوَّجـها بشكلٍ

تقليدي يفتقر إلى دفءِ احلب وشاعريته.
ÊUJ Ë ÊU “

»*7∫ عـنـدنـا هـنـا شـخـصـيـتان طـالب وطـالـبـة جـمـعـهـمـا ظـرفَـا الـزمان

ـنـطـقـة ـكـان كِـالهـمـا يـدرسـان بـذاتِ اجلـامـعـة ويـســكـنـان في نـفسِ ا وا
شاعر وتـقلّهمـا- يوميًـا - ع احلافـلة فخـفقَ قلبـاهما; فـتبادال أجـمل ا
لكنها ما كانت تـردّ على حتيته وال تكلمه بسبب تـربيتها احملافظة وخوفًا
عــلى سـمـعـتِـهــا بـالـرغم مِن تـأكـدهــا مِن حـبه لـهـا فــضال عن حـبـهـا له;
نوال ثالث سـنوات صمتُهـا وكبت مشاعرها ويستمـر احلال على هذا ا
تـوصِل رسالـة خاطـئة إلى الـشاب مـفادهـا: بأنـها ال تـرغب بإقـامة عالقة

حب معه في الوقت الذي كان فيه يريد االقتران بها.
نـاسبة ـرحلـة األخيـرة قدّم ذلـك الشاب لـتلـك الفـتاة عـلبـة حلـوى  في ا
زواجه وهنـا وقعَ هـذا اخلبـر كـالعـاصـفةِ الـشـديدة وتـفـاجأت واعـتـراها
كـان التي كانت الشـعور بالـندم وإن كان مـتأخرًا فـأنثى أخرى احـتلتِ ا
تـتمـناه أنه شـعور صـادم وعنـيف على اإلنـسان عـندمـا يتـأكد بـأنه خسر
مَن كـان يـتـمـنـاه وخـاصة هـذه اخلـسـارة يـتـحـمل اجملـتـمع اجلـزء الـكـبـير
ـشاعر - وخـاصة الصادقـة منها منـها.وهنا الـكاتب يسـلّط الضوء على ا
- التي تنتحر على مذبح العادات والقيم االجتماعية وتخلّف جروحًا لن
تندمل وتبقى سنواتٍ عديدة قد تطول وتمتدّ لبقية العمر ونصيب اإلناث
ـكـانـة مــنـهـا أكـثــر في ظل مـجـتــمع ذكـوري لـلــرجل فـيه احلظ األوفــر وا

األفضل واحلقوق األكثر.
»(WLðU∫ تتضمن قفلة جميلة غيـر متوقعة مِن قبل القار - كما البطلة

ـا تشـتهـيه سـفَنـهـا لكن الـشاب - التي كـانت تـتمـنى أن تـسيـر الريـاح 
الـذي تـعـجّل بـاألمـر أو أخــطـأ بـفـهم مـا بـ سـطـور رسـالـتـهـا - الـتي لم
تُرسَل أصال - غير تلك النبضات الال مرئية الصادرة مِن قلبها إلى قلبه
ـشاعـر التي صـدّتـها ظـروف مـا خدمت أمـانيـهـما وال جتـمّلت عبـر أثيـر ا
صـارحة مـتبـادلة لـتضع الـنقـاط عـلى حروف عالقـتهـما وتـبدّد ضـبابـية
ـرحـلـة مـتـقـدّمـة لـعالقـةٍ كـانـا غــطّت سـمـاء حـيـاتـهـمـا من أجل االنـتــقـال 
يحـلمان بـها. قدَّمَ لهـا حلوى بـطعم العلـقم أو حنظل مـغلّف بالـعسل إنها
حـكـايـة تـتـكـرّر في مـجتـمـعـاتـنـا ويـذهب ضـحـيتـهـا قـلـوب عـاشـقـة أحبت
ـبدع د. مجـيد الـكفائي بـصدقٍ وعفـوية فـكرة مُعـاشة صـاغَها الـقاص ا
ـزه ويحمل بصمته التي يبـتعد فيها - إلى حدٍ ما - عن يّ بأسلوبه الذي 
الـتــكـثـيف والـرمــزيـة في هـذا الـنـص أمـنـيـاتي له بــدوام الـتـألّق واإلبـداع

الدائم.
{ قصة ندم متأخر للكاتب مجيد الكفائي

يالد. اضي منها تماثيل نصفية ومزهريات وجرار وأقداح يعود بعضها إلى األلفيت الثانية والثالثة قبل ا أعادت فرنسا نحو  400  قطعة أثرية مسروقة إلى حكومة باكستان الثالثاء ا
. تصوير: فيليب ووجازر - رويترز. بعض القطع االثرية التي ضبطها مسؤولو اجلمارك الفرنسيون تعرض خالل مراسم في باريس قبل اعادتها لباكستان يوم االثن

وكثير من تلك القطع التي اكتشفت في فرنسا في سبتمبر أيلول  2006 أُرسلت في طرود إلى إحدى صاالت العرض في باريس.
ركز الوطني للبحث العلمي إلى أن تلك القطع نُهبت من مقابر في وادي إندوس في باكستان. وضبط مسؤولو اجلمارك في مطار شارل ديجول هذه الطرود وخلص ا

وبعد ذلك بـأسبوع جرى ضبط شحـنة أخرى من القطع الفـخارية موجهة إلى صالـة العرض ذاتها. وخالل عمـلية البحث عن مقـر هذه الصالة التي لم يُذكـر اسمها تمكن مـسؤولو اجلمارك من مصادرة
عدة مئـات من القطع اخلزفـية األخرى.وخالل احتـفالية أقـيمت في مقر الـسفارة الباكـستانيـة في باريس يوم الثالثـاء جرى تسليم  445 قطعـة أثرية إلى باكسـتان بلغت قـيمتها  139ألف يورو ( 157ألف

كن. دوالر).وقال محمد عزيز قاضي رئيس بعثة باكستان في باريس إن الترتيبات جارية إلعادة هذه الكنوز إلى إسالم اباد في أقرب وقت 
ـنهوبة ستُفرض عـليها غرامة تتـراوح قيمتها ب  100ألف و 200ألف يورو السـتقبالها قطعا قرر أن تـستلم هذه القطع ا ورغم عدم ذكـر اسمها قال مسؤولـون فرنسيون إن صالة الـعرض التي كان من ا
عروضة في مـتاحف فرنسية إلى بن التي كانت ـانويل ماكرون بإعادة القطع األثريـة إلى بلدانها األصلية.وأعلن ماكـرون في نوفمبر تشرين الثاني خـطة إلعادة عشرات القطع ا مـسروقة.ويهتم الرئيس الفرنسي إ

مستعمرة فرنسية.
دة ب عامي  2014 و 2017 أعادت إلى القاهرة نحو 250 قطعة أثرية مصرية. وأعادت فرنسا عددا من القطع األثرية إلى بيرو هذا العام وفي ا

رسالة باريس
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الشـعـبيـة الـتي تـمثـلـها تـلك األسـماء
من جـهة  ومن جـهة أخـرى إلبراز ما
لتـلك األسمـاء من أبـعاد إنـسانـية في

الذاكرة اجلمعية .  
(ملحق بنماذج من قصائد الشاعر )
( هل أنا بـعض تـرابـهـا أم هي كل ما

لدي من خزائن الله ?) 
ــيــني الــهـــضــاب. ..تـــلك الــتي عـن 

كواكب. 
 كذلك تلك التي عن شمالي 

 من أسلم لديها مناسكه ليفتح نافذة
في اجلدار? 

 لـن ابــحث عـــمن يــؤكـــد لي ذلك انــا
بعض ترابها 

 اصــــابـــعي شــــجـــرهـــا الــــذي عـــنـــد
األطراف 

 عـند أقـصى الـغابـة توقـفت عـرباتـها
لتشهد نهوضي 

 ب يديها انا ارائك جسدها 
 وب يدي يتوضأ السحاب 

 ذاك البخار الطالع من عشبها 
 فيورق خشبي كـأي جسدين يبحثان

عن خراب 
 كـــــــأنه الـــــــنــــــور هل أنـــــــا بــــــعض

عناصرها? 
 أم هي كل ما لدي من خزائن الله! 
أحـــدثــهــا عـن رايــات هي مــســـتــقــبل
البحر  فيسمعها الذي جنبي حتدث
اآلخــرين عن مــراكب  كل مــا لــديــهـا
بــعض مــغـامــرة و بـحــارة ال حـكــمـة
لـديهـم  سوى ان تـشـتـعل أجـسادهم

بخشب قواربهم 
 من نيـرانهـا يطعـمون أيـديهم فـاكهة

هي اشرعة 
 ال ريح جتدد لها العهد 

 ال بحر في انائها 
 يحمل اليها ما يطفو من حجر 

 وما يغطس من الغرقى
 (أألباء واألبناء )

من أين جاءت احلروب إلينا بكل هذا
اخلواء? 

 من إشبيلية أم من يثرب !!
و بكل هذه الفواجع? 

! . من اسطنبول أم من بخارى 
و بكل هذا احلرائق? 

!  من كابل. أم من كازاخستان. 
 ونحن الفقراء حد اجلهل! 

نـرتب اليامنا حـيطانـا ونتركهـا تنمو
حاذاتنا. لم نتعود االثم. 

ـعـرفـة. و لم ـعـاصـي. ولم نـدع ا أو ا
نتخذ من الكبائر ديدنا 

 أو من العدوان مذاهب. 
ما بيننا و الله خط وهمي. 

قـد يـنـزل --جـل جالله --من عـلـيـائه
حلظة ما ليتفقدنا. 

وقـد نـصــعـد إلـيه في يــوم مـا لـتـعـلن
التوبة. 

قـد نـعــايـنه بـســبب مـرض جـهل. .أو
فاقة. أو استبداد. 

وقد يـحاسبـنا بـسبب كـذبة األول من
كانون الثالث. 

أو بسبب لعبة كوشينة. 
أو بسبب رقعة شطرجن. .

أو بسبب كأس نبيذ أحمر. 
أو بسبب اغنية ل --يوسف عمر .-

وليغفر لنا 
 و لنتوب إليه .

و لـنــجــد أنــفــسـنــا ورقــة بــيــضـاء ال
تصلح لصناعة دينار. 

لك --فيصل األول -- يحمل رسم ا
أو صـــورة رئـــيس جــــمـــهـــوريـــة .أو

رئيس وزراء. 
ااااااااااااااى

 قـد يـكـون واحـدنــا بـريـئـا. .ولـكن لن
نكون بلهاء. 

هل استنـفذت األسرة اخطـاءها ليجد
بعضنا نفسه مهمال? 

 من غـــــيــــر عــــاهــــات أو حــــروب. أو
 ! سالط

ــمـــكن أن نـــقــدمـــهــا فـال أزهــار مـن ا
ألنفسنا سوى تلكم اآلثار. 

بقايا تلكم الطعنات. 
هل داست عشبة الغابة أحذية اجلند

وسرف الدبابات? 
 هل اجـتازت الـسور مـعركـة. و تركت

من ورائها تلكم. 
اخمللفات? .

دما. و خشـبا لتابـوت. و فراغا يشبه
متحفا للعويل! !

يشبه متحفا كأنه الشرق! 
ااااااااااااااى

 لن انكس إعالمي العلن حزني. 
فـما من رحيل يـنجزه اآلخـرون بعيدا

عني. 

ألتساؤل األول :
( من أين جـاءت احلروب إلـينـا بكلّ

هذا اخلواء ? 
من أشبيلية أم من يثرب  )
أحملور الثابت : أحلروب -

النتيجة : اخلواء -
مرجـعيـات احلروب : أشـبيـلية -

ويثرب
ألتساؤل الثاني : 

( وبكل هذه الفواجع ? 
من أسطنبول أم من بخارى ) 

والــتـــقــديـــر هــو ( ومـن أين جــاءت
احلروب إلينا بكل هذه الفواجع ? )
احملور الثابت : احلروب (وهي -
مـضـمـرة في الـنص ومـقـدرة بـداللـة

حرف العطف الواو )
ألنتيجة : الفواجع -

مرجعيات احلروب : أسطنبول -
وبخارى

ألتساؤل الثالث :
( وبكلّ هذه احلرائق ?

من كابل أم من كازاخستان ) .
والــتـــقــديـــر هــو ( ومـن أين جــاءت

احلروب إلينا بكلّ هذه احلرائق )
أحملور الثابت : احلروب -

ألنتيجة : احلرائق -
مــرجـــعـــيــات احلـــروب : كــابل -

وكازاخستان
ذلك احلـشد من الثـنائيـات موصول
رأة / بأكـثر من آصـرة بـثنـائيـة ( ا
اجلــــغـــرافــــيــــا ) حـــتـى وإن كـــانت
اجلغـرافيا  –عـلى حدّ قـول الشـاعر
- مجرد ( مدائن ترعى حقولي ) أو
مـجرد غـابـة  وفي ( أقـصى الـغـابة
كـائن ) وجتـريـد الـغـابـة ال يُـفـقـدهـا
أهـــمــيـــتــهـــا  بـــالــرغم مـن أن تــلك
األهميـة مكـتسـبة من خـارجها  أي
ـقيم في أقـصاها  من ذلك الـكائن ا
ففي احلال ثمة آصرة خفية تصل
دائن  –بـاحلـقـول  –بـالـغـابـة – ( ا
بــالــكــائـن ) وإذا كــانت الــعــنــاصــر
الـثالثـة األولـى من هـذه الـســلـسـلـة
تعود إلـى احلدّ الثاني من الـثنائية
الــســابــقــة  أي اجلــغــرافــيــا  فـإن
الـعــنـصـر الــرابع ( الـكــائن ) يـعـود

ـرأة )  وهـذا ما إلى احلـدّ األول ( أ
يُــصــرّح به الــشــاعــر ( وفي أقــصى
ـا هـو إمـرأة ) وإن الـغــابـة كـائن ر
شــابت تـــصــريــحه هـــذا نــبــرة شك
ــا ) الـتـي تُـفــيـد بــحـكـم دخـول ( ر
اإلحــــتـــمــــال عــــلــــيه  ومـع ذلك فال
االحــتـــمـــال  وال الـــشـكّ يـــلـــغـــيــان

إمكانية التحقق  :
( لن أنكس أعالمي ألعلن حزني

فـــمــا مـن رحــيل يـــنــجـــزه اآلخــرون
بعيداً عني

ومـا من مدائـن ترعى حـقولي  وفي
أقصى الغابة كائن

ـا هـو إمـرأة  أو شيء مـن هذا  ر
أو ذاك

قابل للطيّ  أو النشر )     
ولــعل كل الــتــقـابـالت في الـدالالت 
وكل التمـويه في الثنائيـات الغيرية
 وكل اإلســتــعـارات الــصــوتــيـة من
اجلماعة  ما هي إال محاوالت لربط
تـــلـك األواصــــر وإيــــصـــالــــهــــا إلى
جــغــرافـيــا احلــلم الــواســطي الــتي
يـبـقى هـنـاك رجع خـفيّ من صـداها
مــهـمــا خـفـت أو تـقــطع أو تـوارى .
ففي نص ( من سيؤذن في الناس ..
من ذا سـيقـرع األجراس ? ) تـتقاطع
جـغـرافـياً مـجـمـوعـة من الـثـنـائـيات
بحـيث يـضطـر الشـاعـر للـعودة إلى
ــكــان  مــتـــخــلــيــاً عن ــديـــنــة / ا ا

كان : رأة / ا ثنائيته األثيرة أ
ــا كـــانـت عــلـــيه ( لـم أكن واثـــقـــاً 

دينة ا
ا ستكون عليه  أو 

ــــديـــــنــــة - واسط آل أعـــــني تـــــلك ا
القصب -

بل أعني كوت القادم من البصرة ) 
ـرات الـنادرة الـتي يُـجرّد أنهـا من ا
الشاعر فيها اجلغرافيا من رمزيتها
 ويـتـعامل مـعـهـا كخـارطـة . وبذلك
ـــشــهــد الــعــاطــفي عــلى يــتــجــلى ا
ـاديـة كـما تـراه الـع أو حـقـيقـته ا

كما هو على األرض :
( .. أقــصـد كـوت الـهــابط من بـغـداد

القاصد
مصنعاً للبتروكيمياويات

أو مزرعة لقصب السكّر
أو بيتاً البراهيم اخلليل
أو سجناً في الصحراء )

وفي أكـثــر من قــصـيــدة ال يــقـتــصـر
ـديــنـة بـهــذه الـعـدسـة رسم أبــعـاد ا
الــفـــوتـــوغـــرافــيـــة عـــلى اخلـــارطــة
األرضــيـة فـحـسـب  بل يـتـعـداه إلى
اخلـارطة اإلجـتـماعـية وفـروعـها من

األسر والعشائر والشخصيات :
( كانت واسط سليم زيا

وجميل ناشور
وهادي األسدي 

ومطير العبد ..... ألخ )
وخارطة العادات والتقاليد أيضاً :
( حــيث تـــســمى الــنــســوة  أقــصــد

واليد اإلناث من ا
بأسماء النخلة مرّة

وبأسماء السمك ثانية
أو بأسماء اآللة ثالثة )

وفي ( شـــمـــال اجلـــنـــوب  جـــنــوب
الــشــمــال  كــوت الــله ) يــعــمــد إلى
زحزحـة الصـورة الـفوتـوغرافـية عن
نظيرها الواقعي بإضفاء مالمح من
الــقـداسـة عـلى خـارطـته األرضـيـة –
كــمـا في الــعــنــونـة  –حــيث يُــعـرّف
مــديــنــته األثـــيــرة ( الــكــوت ) بــعــد
جتــــريــــدهــــا من أداة الــــتـــعــــريف 
بنـسـبـهـا إلى خـالقـهـا أو مـا يُـسمى
ـعـرّفـة تـعـريـفــاً  بـاإلضـافـة  وهي ا
أصالً بـالـعـلـمـيـة . بـل ان الـشـاعر ال
يـتـحـرّج حـتـى من إضـفـاء الـقـداسـة
عـلى خــارطـته اإلجـتـمــاعـيـة  ولـكن
بعـد إجراء حتوير بـسيط يجعل من
تـلك الـقـداسـة مـقـبولـة عـرفـاً  وذلك
ــا ـــكـــان  بـــتـــذويب الـــنـــاس في ا
ــــعـــاني  يـــســـاهـم في تـــخــــلـــيط ا
واإليحـاء بأن التـقديس ليس لـلبشر
 بل هـو لـلـمـكـان الـذي يـحـتـويـهم 
ولكنها في احلقيقة نوع من التورية
وجـبهـا حب الناس الـذكيـة حتول 

إلى نوع من التقديس :
( هل كانت كوت محمود الواسطي

أو كوت عباس البلداوي
أو كوت شمران الياسري

مضافات الله ) 
d ×M  e —

ــنــحــســر من حـّد ومن ذلـك الـرمــز ا
ثـنــائــيـته  واخملــصــوص لـلــمـرأة 
والذي تخلى الـشاعر عنه في موقف
نـادر قلـمـا يـتكـرر  يـتـبقى شيء من
أثـر قد يـشـير إلى اسـتـحالـة إزالة
رأة تمـاماً من ذاكرة النص بصـمة ا
ــكــان . ولــكنّ ضــغط  ومن ذاكــرة ا
اجلــغــرافــيـا تــســبب في الــنـتــيــجـة
ـرأة من الـسـطح بـانـتـقـال فـعـاليـة ا
إلى الــبـاطن مــخـلــيـة مـوقـع الـفـاعل
للشاعر  مـكتفية بردود األفعال  أو
كـمــا يـقــول في ( من ذا ســيـؤذن في
الـــنــاس ? مـن ذا ســيـــقـــرع أجــراس

دينة ? ) : ا
( ... وأنــا أجــلـس بــ يــديــهــا كـأيّ

بحّار ضال
أر خشبها

وأرفع شراعـاً كـان قمـيـصي في يوم
ما 

وأصـبّ عـــلـــيـــهـــا من كـــأسي مـــا لم
أشربه  لتستيقظ كأيّ

سـرب أسماك يـخترق بوابـات القلب
ليستقرّ عند الروح ) 

وقـد يــلـجـأ الــشـاعــر بـعـد انــحـسـار
فعالية الرمـز األنثوي  وبعد هيمنة
حــدّ اجلـــغــرافــيـــا  وبــقـــائه خــارج
احملـددات الثنـائية مـرتبطـاً بخارطة
الـتضـاريس األرضيـة  قد يـلجأ إلى
ـنـحـسـر  أو الـتـذكـيـر بـالـعــنـصـر ا
ـتـبقي الـتلـمـيح إليـه عن طريق ردّ ا
ـغـيّب  مـسـتعـيـناً بـقـائـمة من إلى ا
أســمــاء الـــنــســوة  أو كــنــانــهنّ أو
ألـقـابـهنّ  كـما في قـصـيـدة ( شـمال
اجلــنـوب  جــنـوب الــشـمــال  كـوت
الـله ) من دون أن يــأتي عـلى دالالت
تـلك القـائمة  ولـكنّ إضافـة األسماء
ـديـنة / الـكوت ( من دون أداة إلى ا
التـعـريف ) كـان كافـيـاً لـلتـعـبـير عن
مــدى ارتـبــاط تـلك األســمـاء بــحـيـاة

دينة :  ا
( كــــــوت دوخـه بــــــنـت جــــــالي  –أم
عبوسي  –وشمعة عبود  –أم عماد

سيحية  –أم وليد )  وسلمى ا
وبــــالــــرغم من أن قــــوائم األســــمـــاء
ــفــصــلــة تُــفـــقــد الــنص جــزءاً من ا
شـعريـته  إال أن ما يشـفع لهـا  أنها
مــحــاولـــة مــخــلـــصــة من الـــشــاعــر
لـلـتعـبـير عن مـدى انـتمـائه لـلقـاعدة

ومـا من مـدائن تـرعى حـقـولي. و في
أقصى الغابة كائن. .

ـا هـو امـرأة. أو شيء مـن هذا أو ر
ذاك. 

قابل للطي. أو قابل للنشر 
 هل هو ذلك الـطـائـر. أو ذلك الـكامن

في حجر السور? 
 كــائن قـد ال أراه انــا كــمــا اآلخـرون.

ألجد له أسماء. 
—uOD « »dÝ

أنادي بها سـرب طيور. أو اجتاهات
تائهة. 

أنادي به بستانا ينام عند يدي. 
أو حقل ذرة 

 قد استنجد بسواي. الودعه صباي!
و بقية امرأة. 

اورثــتـنـي بـعض الــعـزلــة. أو شـيــئـا
يشبه هذا من الوحشة. 

ودائـعـهـا اجلـمـة تـشـبه غـابـة. --هل
كانت ما يشبه النار --?

 من ذا يــطـــفيء أســـمــاء من أجل أن
استحدث أخرى? 

 ألجـد نفـسي في الـتيه. حـيث ال أحد
قد يجد في ما يبحث عنه.!

ااااااااااااااى
 وحيدا أقف عند ناصية ما. 

و وحـــيـــدا اتــرك مـن خــلـــفي ابـــائي
يتقاسمون خساراتي. 

لن أثقل كاهلهم بنتائج افعالي. 
لن اتــركــهم يــخــرجــون من فــوضـاي

(بخفي حن ) 
فكل ما اوصوني به ساحتقق منه 

 سابوب ارتباكاتي 
 واصنف خزائني 

 و ساعلن عن مخبوءاتي. .
ـا يـســمى الـذمـة الخـرج مـلــتـحـفــا 

دثارا. 
ومـعـي يـخـرج الــشـعـراء يــخـرجـون

خالي الوفاض. 
ـيـنا. سـوى كـتب يـحـمـلـونـهـا مـرة 

.وأخرى شماال. 
وسـوى اشــجـان يــتــداولـونــهـا كــمـا

دن. . يتداول اآلباء ا
فاحت مرة .

واخرى منكسرين. 
ونـــحن نــعــايـــنــهم كــمـن يــعــاين في

رأة.  ا
فـــنــــرى آخـــرين ســـواهـم. ولـــكن هم

أنفسنا. 
 نرى غابات و صحارى. 

 . نرى بداة و قروي
نرى اجساما تتطاحن .

و طعنات تتداخل. 
وما من رابح سواهم. 

ومــا من خـــاســر ســوانــا. ! حــمــيــد
حسن جعفر 

(من ذا سيؤذن في الناس ?
دينة )   من ذا سيقرع أجراس ا

ــــا كــــانت عــــلـــيه  لـم أكن واثــــقـــا 
دينة  ا

ا ستكون عليها   أو 
ـــــديـــــنـــــة (واسط  ال أعـــــنـي تـــــلك ا

القصب)
بل أعني كوت القادم من البصرة 

 أو الناصرية 
 أو آخر السماوات 

 أو العمارة 
توجهة نحو بغداد .  و ا

أقــــصـــد كـــوت الـــهـــابـط من بـــغـــداد
القاصد 

 مصنعا للبتروكيمياويات 
 أو مزرعة لفصب السكر 

 أو بيتا يعود إلبراهيم اخلليل 
 أو سجنا في الصحراء .

× × × ×× ×××××
لم أكن على بينة من أمري 

 أو من تلكم األمصار 
 فال مدن بـاسلـة تصلـح لالستـئناس

كواسط 
 حــ يـــحط الـــصـــيف عـــنـــد اســفل

السدة 
 حــيث تــســمى الــنـســوة ---أقــصـد

واليد --- االناث من ا
باسماء النخلة مرة 

 و بــأســـمـــاء الـــســـمـك ثـــانـــيــة  أو
بأسماء اآللة ثالثة  فتلك كنطارة !
و تــلك بـنــيــة  و الـثــالــثـة طــيـارة 
ـالطـــــشــــــة و الــــــزركـــــان  واسط ا
ـــكـــاصـــيص  واسط والـــعـــابـــد و ا
الطشاش و الدبيات  و واحد أيار .
هل قـلت : واسط عبيـد هيـله  و عبد
عـلي األسـود  و عـوصي  و فـيـصل
قـبــعه و كـاظم ســبـيــنـاغ  و مــحـمـد

األعرج . حميد حسن جعفر 

مجيد الكفائي


