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بغداد

عزوفة تفلت من االسماع على ح غرَّة ها هي ا
وتستحوذ على صمتنا.

صرنا نتمرّن على التذكار من الصيوان.الى الطبل
ثم الى الطبّال.

انها ال حتتمل الفتق وال الرتق .ارحموها رحمكم الله.
ينظر الروّاف بطرفه ويحيد. ال مكان للحياد في
اثينا … السياسة وحدها تمال الفراغ السرمدي
نقطع.االحياء واالموات نفى ا وغيرها هو ا

يعرفون او يجهلون هذه مقادير مقدَّرة. على السوية
تتكلّم مع غيرهم ويسمعون .شفّافون وانتم معتمون.

ال بد من حتيّة الظاهر.
هؤالء وأولئك الرعاع يحملون الريح الى سليمان الزائف

ليرقى بها الى البساط الصوفي الرقيق. سليمان
عزوفة البالية . وحاشيته الزائفة سيندبون ا

لم يعجبها هذا البِلى … ولم يعجبه .. وما أحوجكم 
اليه ..وماذا تفعلون

من دونه… تطلبون الصراط الذي يستقيم وال
تستقيمون

تباً لك يا خصيم السياسة والطفولة اجلانح.. أهذا 
وقت اللهو ايها الفاحش.

شيَ احلمامة التي طال ساقاها لن تعرف ا
ليح.. يا كذوب خذها عنّي. ا

عزوفة ليست على الكاغد وال في الركاز..انها ا
في أفواه النوادب العربيات التجريديات ..الالئي 

تصارعة لكنهن  أراد الغزاة أخذهن الى األحلان ا
أسرعن الى وراء الفوضى التي يقبع عندها

نظام الطغمة احلاكمة وهكذا تتسابق الشروط خبطَ عشواءالى
أن ينطبق أحدها على اآلخر .. فينبري الشرط

عزوفة ليست مفردات الكافي كاالبريز فصيحا : ا
ا أساليب أراد الغزاة طهوها  كادوا ولكن ا

الله سلّم.
اما منصرفة الى البقاء على ماهي عليه عزوفة  تنفست ا
من النجاة في الرمق األخير من احلياء الفاشل : خذوني

وال مندوحة لكم من ذلك. الى بيوتكم 
سأحكّ لكم جلودكم على مهلٍ خالل القرون التالية.
تقافز حتت عزوفة تتسلل من اخللوة نحو الظل ا ا

سالم. الشعب ا أقدام الشعب
ستوفز وأين أين البليبالن يا محيي أين عقلة ا

الدين يا ابن العربي أين …?
ترامية انها الرمادة ا
تتبادل احلل والعقد.

يزان من هو الذي اختطف وزن العيِار ايها ا
وجعلك كالشبح الذي تاه في االجتاهات الستة?

عزوفة الالمبالية بستارها البالي الى  رمت ا
: ال تتخذوا منه كسوة .سنلتقي عند العازف

نهاية الفوضى.
اصطحب العازفون ذاكرتهم وكأنهم قد تعلموا فجأة انهم

مدينون للصمت فوجدوا معزوفتهم على حالتها:

سأزرع لكم الذرة الصفراء وأجلب لكم الرخاء واألمان
تزدردون الطعام من دون أسنان كاألطفال

شوَّشون ؤقَّت ايها ا . حذار من استبداد النظام ا والطاعن
تصابية حذار من األصنام بعدُ من الفوضى ا

النائمة في أبصاركم . حذار من احلَسَد النمطي.
لن يـتـخـالف الـوعـد أخـيـرا: حـذار من احلـذر.وآخــرا سـتـحـاذرون

والوعيد.
هذا هو الشمعدان فأين صارت الشمعة. من أنزل 

الديباجة الى الثمالة?
عزوفة في دخيلك يا ترياق الكرخ; هذه هي ا

لتف كاحلبال اجلبارة أميطوا اللثام  العجاج ا
فرب رمية من غير رام  الوحا الوحا 

.. سأدهنُ األغالل جيدا .. الثمالة طاش االمرُ 
أخذت نصيبها من القَريحة تمرَّغَ الظلُّ في لُبّ 

فتاح ضائع في أيدينا  البرق واختفت "شفرة الفشل"وا
لكن السجايا احملمودة ران عليها القلق والعياذ بالله
وامتألت أعيننا بقشور القرون اخلالية وأخذ النسبيُّ

بدعة في الزمان. طلق وفقدا العالقة ا يحبو على ا
شتكَى من العساليج التي تعلقت بأردان القَدَر. اليك ا

عزوفة حامت على نفسها . أين حلن مالك احلزين يا داوود. ا
يا ابليس اقطع احلبل من وسطه وقاطعِ السياق واجعلِ

عاليه سافله. سأصعد ألعرض متاعي على 

شروع يفتح نهايته تسول احلكماء . ا ا
على البداية الغرّاء لألسطورة . وسيتكفل الفشل

بحماية األمل.
واعيد آه  ليست في زمان وال في مكان والسبّابةُ ا

ال تشير.
- أين وليتم بوجوهكم يا شعراء األصقاع.

- شطر السجون الشاسعة.
- وان ايتها النوادب العربيات

يّت والله هو موالنا - نحن نتناظر للفوز بجوائز ا
وعليه التكالن.

ِسْك األذفر. هذا هو ا •
حتى متى تدفنون األضداد معا وهي تهزل معكم •

حتمل التراب الى اللحد الذي يضيق ذرعا باخلليط. 
. تطفل هذه نوبة ا

كيف تاهت أم موسى عن يوم السبت فأرضعته  •
الثالثاء حيث خلق الله األشجار

صلون انهم في يوم اجلمعة وهم بل كيف توهم ا •
في االربعاء ح استحبّوا البيع

بل قامت قيامة الناس في الليل  •
فتول وها هو ابليس يصعد الى حبل الغبار ا •

ليقصه واحلمار احلرون لقصر قوائمه صار حتت 
الراكب العجول

عزوفة جتر شهيقا سبع مرات والعازفون ا
اجن يتحرق الى الصفع يزفرون تسعا . والشعب ا
ويرى الواجبات في احلقوق واحلقوق في الواجبات 
ال فرق وال محيص . فبالله عليك يا رفيقي انظر

ما حتتنا أهو بساط سليمان أم حمار نصر الدين.
الطبيعةُ أضرّت الطبيعةَ وصار الضرر ضرورة

عنى حصته ويفتح طريقه ب األلفاظ والنتر متى يأخذ ا
الذي مال الى االكتمال شعريا ملّ من التماثل وحَنّ 

حنينا الى الغفلة
متى تخيط األبرة ثوبا لها وقد أعمى اخليط عينها الوحيدة

متى تعرف الدمعة لونها العذب
متى سأخرج من قبرك واراك سبقتني الى احلرية

التي انتظرتْ حتيّتك.
فلها كلمة ليست أخيرة. قلها ناقصة وستنال كمالها .

قل حرفا وستلحق به احلروف. ادخل السباق
عنى . وصافحْ زمانك في صفقة لن تخسرها  مع ا

حيث االشتقاق يستعد للنشاط وال يتململ 
عنى الكاسح رفوض .. ال مجال للتراجع في ا األصل ا

خملابئ الصدأ . هذه هي وساطة االقحوان 
وسرور خاليا العسل ولفائف الذرة الصفراء 

تعافية. ا
الغروب نفسه سيعالج هدره للزمان الكثير فتفاجأ 

نسحب. حذار من الغلط الذي ال تصححه اخلزينة برصيده ا
عزوفة بعدم  عرفة ستنصح ا معرفة ما. ا
. دعوا الثقة اللهاث في وجوه العازف

تشم اراداتكم العاقلة.
يا عازف : اهمس لعودك باللغز .. اسمع لتقطع
الصوت في مفتاح اآللة .. الى حيث األطياف التي

قام الكامل الذي يعاني الكثافة والرقة بالتمام ستلحق با
سامات مليّاً. لتصدح الظلمة بالنور الذي تشبع منه ا
ال ختام في الطبيعة التي يتكافأ معها االنسان . هذا 

هو درع احلياة الواقي.
أيها التراث اخلالد سيزيدك التهذيب تواضعا وخصبا أمام

رونة  ألم تسمع :"أثيروا القرآن" الوصية التي تزينها ا
ستعتدل أمانتك خارج الزنازن . وال مزايدة على 

التاريخ وال سذاجة تالفة.
× النهاية الالمبالية بالظالل الدفينة في ألوانها الكابية. 

×الدوّامة األفقية التي تكنس أرض بغداد بهواء
عارم يتصبّب من العنابر الشرقية. امتطِ هذه 

الدوّامة وامرح في عماك مع خيال ال خطر فيه.
ايها األهالي … يا سامع الصوت. الفتيلة.. الفتيلة..

ليس هذا أوان اخلتلة .. انه ايذان الوقت
يا أصحاب الزمان

×ها هي العواصم التي أفلتَ منها التاريخ بجلده..
نازل ؤرخ الى ا أثينا .. روما .. بغداد; تدفع با

لَلَ بالثؤباء الهستيرية . ماذا ستجني  حيث يعاجلون ا
ايها الشاهد من احلظوظ العاثرة.

احصد انت  تراثك اخلالد قبل الفوات.. واال حصدك
اتتحاصدان ايها الغافالن وال يبقى منكما شروى

نقير . اتذكران خرافة القطت اذ اكلت احداهما االخرى
فتبقّى منهما الذيالن فقط . واستمر الصراع ب البزازين

على الذيل  النزاع الواقعي الذي ترويه األشباح 
; للحفيدات الطوّافات التي تقتفي أعينهن خطوات الظال

كيف هربت األدلة من العدم الى الذيول  ال عليك
فقد حصل الذي حصل ويحصل ودفن كل أثر معلوم 

بالعجائب اجملهولة  وها هم حراس الهواء يلطمون 
خدودهم بالذيول اليابسة والقطط تتفانى

بغموض  وال معدى من فضول القول والعبرة كل
العبرة في هزّ الرؤوس  واقتربت الفئران تموء

وترفع ذيولها نكايةً بالقطط  أما الذيول األصيلة 
فما زالت حتبّذ األرواح السبعة.

قدسة فال تنسَ ومن جرّاء تكميل ثالثية القبائل ا
كلب جمادى  في الظلماء الندية القارسة  حيث 
لفّ الذَنبَ على خرطومه بعد النبحة الواحدة وترك

تدفقَ الدافِئ. عصعوصه أللمٍ طريّ ومواصال الهريرا
ام بالتفاصيل; الذين وَيْحكم ايها الصادقون في اال

وت تتركون أشعاركم من دون عناوين وكأن ا
استعجلكم في فراشكم مع ريلكه لتتركوا احلداثة

نهبا لالستهالك الذريع
عية حبيب الطائي في زمن شريف ستكونون معصوم 

ومبتكر وملتو سيتعقّبكم ويفنيكم في ذمته الويل 
من عدالة العاقبة : الراح مع التنّ في الصيف.
ظهر الكلمة في ضيافتكم  ستبقون منزَّه من ا

مهما بدا لكم من البداء . واالستاذ رامبرانت 
يستطيع بعينيه استفزاز أع الشيوخ الى التطلٌّع 

من احملاجر أما عيونكم ايها الشعراء فتغطس في 
مكنة وقد أصابتها الكلمات  أعماقكم فترى العوالم ا

وت واحلياة معاً في أيما زمان ومكان. بعدوى ا
عزوفة هذا األخرس الذي يواصل العزف وتنصرف ا

الى اللحاق به وينجحان في فك عقدة اللسان
باشرة عقوف ويقودان النحويّ الى االصوات غير ا ا
ضي كل الى حال سبيله وفي نفسه شئ من نفاسة و

الفجوات العذراء. سننال من حساء النحاة مع
خجلهم الثوري الرتباك األواني 

ستطرقة واضطرارهم الى رشف تقطّعات الفولكلور ا
باغت للقواعد حيث تتبادل ثعالب بغداد السياسي ا

األنخاب وتقوم أثينا بتهريب مواطنيها الذين لم يطاوعهم 
عزوفة  القتال الى روما التي تثرى عبر دينهم الوثني وا

تدير اللحظات وكأنها هي ال غيرها زمن النهايات 
الالمبالية.

بعد أن التهمت البدايات العفوية غرور الشعب
في اللحظة األولى  هل تستطيع جمع دموعك في 

قوارير وتهديها الى الغيب. افعل أي شئ.
اتركْ أثرا يسمح به البخت لقنص رأس اخليط.

ندهش من محلول ستقبل ا وستتبع هيئة أركان ا
احلقيقة واجملاز… النبيذ في براميل اخلشب

راوح الهندية في اخملتومة التي حبست انفاسهاولم تتعرق حتت ا
زاح مبجّل : هاتِ يا هيتي . ديارات نصارانا و

ها نحن على الطريق من جديد
×خذ راحتك ايها الزمان واترك االمر والنهي للمكان

عقود عقدا وثيقا  دع  كان ا العازب الدبق  ا
عزوفة تمرح وتسرح حتت األمواج اجلائشة التي ا

تتسلق احليطان وترتطم باألحلان التي لم تقتسم االالت
كان سيخترع كان يعرف االنتظار وال يتأفف . ا ا

طابق لعودة الذات التي أشيع عنها ما أشيع  زمانه ا
ستنهض أخيرا ايها احلمار وتأخذ علفك اخمللوط جيدا

بالنهيق والرذاذ والعفاط والرفس من اخللف الى الوراء. 
حال الدنيا وهي تفتح

صندوقها كالباب الذي يواصل التضايق.
عزوفة برنامجها التالي بتؤدة متناهية ×تضع ا

تضعه على اوراق غير مرقَّمة لم ترسم فوقها أي حرف
تركت األلغاز واحللول للظروف  وهذا النموذج الصحيح 

لـلـسيـاسـة هـو نـفـسه اجلـاهـز دائـمـا الرجتال
تلميحات

الواقع سيبدوالـهالل بدرا وفي احملاق يعطي

االشـارة لـهالل يـخـتـلـج في قـطـعـة من الـظالم
ليأخذ مكانا ليس هو

ـعزوفة ال مبرّر مكانه فاالخـتيار في برنامج ا
له

ألن األوراق تقع عـلى أرقام اعتـباطيـة ال تدعو
الى

الـدهـشـة أو احلـصـافـة. فـالـضـيـوف يـدخـلـون
ويخرجون

في حـــركــات بــيــنــيــة يــخــطــئــهــا الــتــأويل مع
ضرورته القصوى

ـا ال بد راكـز واألطـراف وال بـدّ  ـتـرامـيـة ا ا
منه  حيث 

تـعــلّق الـلــحـظــةُ : أنـا هـنــا : الـتــلـقــ األخـيـر
لدروس 

عزوفة وهي جتود بنفسها. ا
الوضوح ليس بريئا من القلق

رض يتراكم والعافية ليست تراكمية ا
والغـرائز جـاهزة لالجـتماع والـتفـرغ لالنفراد

في 
كل ح وعلى رؤوس االشهاد.

قـلوب عـزوفة امـتطت نـفسـهـا بنـفسـها وبـا وا
باجتاه

الذيول الـفرعية وفي ثقـة غير مطـلوبة; فما من
شئ 

عتمة وهل ثمة أمر  رق من جرّاء سرعتها ا
يتـريـث من حـولـهـا وهي مـجـنونـة بـال جذور .

عليك
ـعـاني الـكـاذبـة مـتـكـوّمـة الى جـنب أن تـتـرك ا

األلفاظ 
التي ال يدخلها الزيف  ويا للضنى

فالنحاة لم يعودوا نحوي . وهاهي األعوام
تتسابق حتت قدميك  ; ألمْ ينفضك البرد برعدة

احلمّى بعدُ يا فالن.
×الساعاتي سيقول مرارا  وهوايضا ال يحتاج الى مناسبة :

الوقت قد أفلس وها هو يتمرد ويتربص الدوائر
سالم بل يتسور على الذاكرة ويشجع أيضا اخليال ا
ويستبدل كالب احلراسة بكالب الصيد والذيول تتبختر

; فـما من بالـتنـاوب كمـا في طرديّـة نؤاسـية ال تـعاني من الـتسـك
إثارة للصيد وال نزاع على القنص

ا رمز بال تراث  ان شيئا ما يتهرب بَيدَ انه يحلو  ا
له أن يطرق األبواب ويخفق على النوافذ ويقول
خذوني معكم وال تلبثوا في انتظار وقت مفلس

ــرآة ومــا زال يــحـــفــر صــمــته الــســاعــاتي اخملـــلص نــظــر الـى ا
الــنـفـسـاني يـحـفــر خـلـيـجـا رتـيــبـا مـتـعـامـيــا ; رأى عـمـره مـتـفـتح

سامات ا
ب الدقائق والثواني والع آمنة ال تتغاضى عن الرضا
شقوق الغائب  لقد وضع بضاعته وديعة في جيبه ا
حيث الالمكان واحلارس هو الزمان القُلّب  وأنعِمْ

وهذا الساعاتي ال يعرف متى سيصافحه , به من حارس 
عزوفة ح تصمت ستوقظ احللم وتسلمه الى وا
ادة دونه با احلا ليفعلوا به ما يشاؤون و

التي تسمى وحدها باحلياة . اللعب احلر في الينابيع
ال عذر للبديهة في التريث الى ان يفسد اجلو.
قطرة واحدة قطرة ماء محاذية لعشبة صفراء

كانت كافية ألن تميل العشبة برأسها هي تتلقى اللحن
اخلـالد مـن فوق مـثـلمـا تـتذوقه من حتت ,بـظـرافتـهـا قريـبـة العـهد

السحرُالذي
سبق الساحرة. وكذلك دودة القز  في الظلمة

وميل سيفقدان أثرهما في الفردوس
عزوفة نهايتها احملتومة السَّوْقَ هكذا تسوق ا

احلثيث  النهاية تباركها الذكرى واخليال في معية
الواقع ودوائره الناشئة.

ضعْ القافية عند أية فقرة واذهب جلمع الكلمات 
عنى وأطلقْ ساقك للريح نكوبة باحلذف وضياع ا ا

قبل أن تلحق بك القافية . أسرعْ ايها النحويُّ
الى تخوم البصرة فاألعراب دثَّروا الكسائيّ باألجوبة 

السـياسيـة ولدَغاك الزنـبور والعـقرب وح تتـجرّع مرارة الـتفاهة
عويّـة تتذكّرالكلمة العزيـزة للخليل في شرط الصنعة : كالسموم ا
إعـرفْ مـا ال حتـتـاج الـيـه قـبل مـعـرفـة مـا حتـتـاج الـيه  . هـذه هي

ساعة تصفية احلساب.
يا أوغاد : ح حمى الوطيس تلوذون بحبال السرّة

قطوعة. ا
هكذا تتحزب الفئران عند القطط والقطط عند

الــكالب  والــكالب مع الــراعي والــرعـيــة واجلــمــيع مــنـشــغــلـون
بتفكيك نواة الذات بغير علم وال عليم ;

على شاطئ مجهول في انتظار سفينة غارقة 
وكان التذييل شعارا بطيئا مزدوجا يعوزه

مـفاده النثـري متّسِعا لـلقلق أال وهو:لـعنة الواجب التـنسيق وكان 
شلول واحلقوق اجلرداء. ا
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ـنـاقـشة تسـتـضـيف كـليـة االعالم بـجـامـعـة بغـداد اجلـلـسـة احلواريـة الـثـالـثة 
عـلـومة الـتي تنـفـذها مـؤسـسة بـرج بابل  مسـودة قـانون حق الـوصـول الى ا
انية بحضور النائب االول لرئـيس مجلس النواب حسن الكعـبي واللجان البر
ـثلـ عن رئـاسة اجلـمـهوريـة ومـجلس الـوزراء واجلـهات االمـنـية وهـيـئة ـعـنيـة  و ا
ـيـ ومـحـامـ وصـحـفـي االعالم واالتـصـاالت ومـفـوضـيـة حـقـوق االنـسان واكـاد

وناشط ومنظمة اليونسكو .. 
وذلك في الساعة الـعاشرة من صباح يوم غـدالثالثاء على قاعة الـدراسات العليا في

الكلية في مجمع اجلادرية.

رسالة بغداد
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