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تضـيف رابطـة التـراث الشعـبي في االحتاد الـعام لالدباء
والــكــتــاب الــعـراقــيــ الــبــاحث الــتــراثي رفــعت مــرهـون

الصفار. 
 ويـقــدمه رئـيـس الـرابـطــة الـنــاقـد بـاسـم عـبـد احلــمـيــد حـمـودي
لـيــتـحـدث عن خـانــات بـاب األغـا وذلك في قــاعـة اجلـواهـري في
احتـــاد االدبــاء وذلك فـي الــســـاعــة 11من صــبـــاح اخلـــمــيس 3

تشرين االول اجلاري.
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قصتان قصيرتان 

امـام والديـها عـلى ان تولي اخـتها
مزيدا من الرعاية.

ت ياحالوي? - هل 
زيد. - كال ياجدتي.اريد سماع ا
كنت اشعر بالتعب جراء يوم مفعم
ـنـزلـية بـالـواجبـات الـوظـيـفيـة وا
وعـقــدت الـعــزم عـلى ان اخــلـد الى
النوم بعيدا عن ضجة االحفاد.لكن
احلـسـنـاء حال تـأسـرني بـجـمـالـهـا
ورقـتــهـا لــدرجـة أعــجـز فـيــهـا عن
وهـكـذا بـدأت رفـض اي طـلب لـهــا 
اســتـــرجع في مـــخــيـــلــتي جـــمــيع
الــــقـــــصـص الـــــتي ســــــــــــــبق ان
رويــتــهـــا مــثل ســنــدريال واالقــزام
الــســـبــعــة وقـــطــر الــنـــدى ولــيــلى

والذئب والخ..
تــذكــرت مــجــمــوعــة من الــقــصص
الـيابـانية الـتي كـنت قد تـرجمـتها

فاخترت منها واحدة وقلت لها:
- دعيـني امـسد شـعـرك واحكي لك

عن الصياد  والسلحفاة :
رمــقـــتــني بـــنــظــرة مـن عــيــنـــيــهــا
الـسوداوين ووضـعت اصبـعها في
فــمـهـا وحـركت راسـهــا مـعـلـنـة عن

موافقتها.
-كان ياماكان في قد الزمان كان
ثــمــة صـيــاد يــصـطــاد الــسـمك في
عرض البحر ثم يبيعه في السوق
ـا يـجـنيه .وذات ويـعـيل عـائـلـته 
يـوم اسعفه احلـظ واصطاد  كـمية
من االســــمــــاك.ومـــــا ان حط عــــلى
الــــشــــاطئ حــــتى وجــــد اطــــفــــاال
يـتجـمعـون حول سـلحـفاة صـغيرة
ويـتـقـاذفـونـهـا مـثل كـرة قـدم فـما
كـان من الصـيـاد اال اقنـاع االطـفال
بـتـرك الـسلـحـفـاة مـقـابل اعـطـائهم
جــمـيـع االسـمـاك الــتي اصــطـادهـا

ذلك اليوم.
ت ياحال? - سألتها:هل 

- اخـــرجت اصــبــعـــهــا من فـــمــهــا
وقــــالت بــــهــــمــــة: كال  كــــلي اذان

صاغية !
كان النعـاس يطبق اجفاني وكنت
لـكن حبي اشعـر بحـالـة من اخلدر 
حلال اكـبـر من مـجـرد االعـتـذار لـها

عن التوقف. فمضيت اقول:
-اخذ الـصـيـاد الـسلـحـفـاة ورمـاها
في البحر ثم عاد الى عائلته بخفي
حن فنـام اجلميع وهم يتضورون
جــوعــا.وفي الـصــبــاح الـبــاكــر نـزل
بـقـاربه الى عـرض الـبـحر لـيـصـطاد
كـــعــــادته وفـــجـــأة اقـــتــــربت  مـــنه

سلحفاة كبيرة  وقالت له:
- لـقـد اســديت لي صـنــيـعـا عــنـدمـا
اعـــدت لي ابــــنـــتـي الـــســــلـــحــــفـــاة
وضــحـــيت بــقـــوت عــيــالـك مــقــابل
انقـاذهـا وقد جـئتك الـيوم الكـافئك.
اركب عـــــلـى ظــــهـــــري ألريك هــــيـــــا

لكتنا.
ت ياحال? - هل 

عرفـة نهايـة احلكاية - كال اتـلهف 
ياجدة.

كنت اشعر بـثقل في لساني وبحالة
وكان ال خـدر تشـل اعضـاء جـسـمي 
بــد مـن ان اغــمض عـــيـــني واغـــفــو

.نعم ال مناص من النوم.
ربتت حال على كتفي قائلة:
افيقي واكملي... - جدتي

- اين وصلنا?
- امتطى الصياد  ظهر السلحفاة.
نـعم وهــبـطـت به الى قـعــر الـبــحـر
ـــلــــكـــة الـــسـالحف.شـــعـــر حــــيث 
الصـياد بالدهشـة وهو يرى قصورا
فـارهــة وحــصـونــا غــريـبــة وخــدمـا
وحشما.اقـترب منه امير السالحف
وقدم شكره الى الـصياد حامال معه
ثالثــة صـنــاديـق مـلــيــئــة بــالــلــؤلـؤ

رجان قائال له: وا
- لــقـد اسـديت لـنــا صـنـيـعـا وحـان
الــوقت الكــافــئك. هــذه الــكــنــوز لك

وانت تستحقها.
شــكــرهم الــصــيـاد وامــتــطى ظــهـر
ووصـل الى الـــــســــــلـــــحـــــفـــــاة االم 
الـــشــاطئ.ودعــتـه الــســلـــحــــــــــفــاة
وتـمنت له حياة مـفعمـة بالرخاء مع

عائلته.
فـتــحت عـيـني واذا بـحـال تـغـطـيـني

وتطبع قبلة على جبيني قائلة :
وتـصــبـحـ - نـومــا هـانـئــا جـدتي

على خير.

- جــدتي غـلــبــني  الـنــعـاس هال
حكيت لي قصة ?

- كـان يـامـاكــان في قـد الـزمـان
كان ثـمة طفـلة حـلوة اسـمها حال
وكــــانت حتــــنــــو عــــلى اخــــتــــهـــا
الـصغـيـرة وتـداعـبـهـا  وال تـلحق
بـهـا اي اذى. وذات يـوم حـدث ان
تفوهت بكلمة نابية جتاه اختها 

ـلـة مـن حال وتـسـلـلت فـتــقـدمت 
داخـل فــــمــــهـــا وعــــضــــتــــهــــا من
لـســانـهـا.وبـقـيـت حال تـبـكي حـتى
جــــاءت والـــدتــــهـــا واســــدت لـــهـــا
نصيـحة ان تـستغـفر الـله وتطلب
السماح من اختها.وهكذا حتسنت
حالـة لسانهـا وندمت حال على ما
وقطـعت عهدا اقـترفـته ازاء اختهـا
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صـوت يـصـرخ من داخـلي سـمـعته
مـــرات عـــديـــدة كـــأنه يـــحـــتــويـــني
يـــحـــاصـــرنـي يـــضـــرب طـــوقـــا من
االسالك الشائكة حول قلبي اليافع.
لم أعـد اسـمع غـير صـوته يـنـاديني
ايـنــمـا أصــوب نـظــراتي ومالمـحه
تـطـاردنـي تـدور في راسي تــشـبـعه
انــيــنـا. كــنت اشــعـر بــغــمـوض انه
ـسـافات. قـريب ويـراني رغـم بُـعـد ا
ابــحـرت فـي اخلـيــال ودفـنت راسي
بـ صــفــحـات الــكــتـاب ابــحث عن
عـمن يوقـف هذا الضـجيج اخملـتلط
من االصـوات عـن هـدوء يـهـادن مـا
في داخـــلي من احــتــدام ال يــتــوقف
وال يــهــدأ. فــالـــوحــدة والــذكــريــات
يـــربــضـــان فــوق قـــلــبي ويـــحــتالن
ي. جـسـدي فـيزيـدان من جـزعي وا
كـنت انـزوي مـعه في بـاحـة الـكـلـية
ـســتـقــبل جنــتـر خــطـطــنـا نـرسـم ا
الــعـمالقـة بـوهم كــبـيـر نـفـرغ غـيظ
ـلـونة. اشتـيـاقنـا بـهمس الـطـيور ا
اشعر انني بحاجة اليه االن بشدة
فــحـيــطـان الــغـرفــة تـأكــلـني تــمـزق
جـسـدي لــيـتـني أعـود طـالـبـة حـتى
ـا يكـفي فـالـرغـبة به أرتـوي مـنه 
تـــفـــوق كل احـــتـــمـــاالتي وحـــرائق
روحي الـعطـشى تلـهب دواخلي لم
اعد اسيطـر على افعالي فغرقت في
طــوفــان اخملــيـلــة الــتــقط ذكــريـاتي
فــأزدادت حـرائـقـي الـتـهــابـا. يـاه ..
ـاذا انـدم او اشـعـر انـنـي ضـحـية?

ونسـيت لـلحـظـة سؤالي. احـسست
ان حـياتي فـارغة فهـو لم يتـرك بعد
هـذا الـفـراق الـذي طـال شـيـئـا غـيـر
وعـد انه سـيـراني. تـركـنـي وحـيدة
يــا لــهــا من تــعــاســة وانــا اخـوض
ـؤجـرة رغـمـا عـني تـاركـة حـيـاتي ا
ــدهـش بــصـــخــبه هـــذا الــوجـــود ا
وعنفوانه. كنت بهدف وامسيت بال
ـسحورة هدف اصـارع مخـيلـتي كا
دون تــخـــطــيط او ســـبب حــقـــيــقي
لوجودي فصوته يتعالى في صدغ
راسي كـالـفـؤوس الـنـصـلـة بـعـد ان
صـمــتت االيـام وتـشــابـهت عـنـدي..
وافــيق مـن خــيــالي كــلــمـا شــمــمت
عطـره وهو ورثي الوحيـد من بقايا
حـــبه يـــنـــدلق الـــفـــرح في داخـــلي
ويـــــزيح الـم واجلــــزع والـــــلــــوعــــة
وانـــتــشي وانـــا اتــنـــفس ذكـــريــاته
واسـمـع صـوته احملـفـور في انـيـاط

القلب.
عــام بــعـد اخــر يــرحل وانــا اسـبح
ـؤجــرة حـتى كــرهـتــهـا بــاحلـيــاة ا
وتعلمت مـنها التعايش مع اخلوف
مـن عــدم احلـــصــول عـــلى احلـــيــاة
الدائمة لكثرة ما يوبخني به ابي:
- ال تـــفـــتـــحي يـــا جـــوهــرتـي بــاب

الظالم اخمليف ..
بهـذه الـكـلمـات الـروحـانيـة اجـتزت
كل افـكـاري وتوقـفت مـخـيـلتي وكل
تأمالتـي وصحـوت عـلى حب اكـبر
ــديــات يــشـــغــلــنـي أكــبــر مـن كل ا
يــتـــراكم في نـــفـــسي ويــفـــيض من
روحي وتـعـلـنه ذاتـي بـشـكل عـمـلي
لــكل مـن حــولي حـــتى في أحالمي
ابـــحث داخـل حـــلـــمي عـن نـــفـــسي
وذاتـي .لــقــد تــغــيــرت وانــا انــتـزع
افـكـارا مـسطـحـة من راسي فـعـلمت
انـني قد سـقطت من قـمة عـالية الى
هوايـة سحيـقة ومن ثم بدأت ارتفع
مـن الــهـــاويـــة الى الـــقـــمــة ولـــست
مــســـتــعــدة الى الـــرجــوع رغم بطء
خـطـواتي فـحـ نـحـتـرف اجـتـيـاز
ؤجرة حتما سنقتل حبها احلياة ا
ــؤقت اســتــعــدادا حلب أكــبــر في ا

احلياة احلقيقية.

حـ قــابـلـني اول مــرة كـنت اعـرف
انـا بــنت منْ..! ورغــبت به كــفـارس
يـنـقـذني من سـطوة اخلـوف من كل
شيء ان اعيش حـيـاة غيـر حـياتي
ـرهونة باحلالل واحلرام ؤجرة ا ا
وانها الـفانية وغير حـقيقية. وح
تـــوطــدت عالقـــتي به وحتـــولت من
زمـــــــيـل الـى صـــــــديق ومـن ثـم الى

حبيب يومها سألته:
- هل حبي لك حرام...?

لم يـرد عـلى سـؤالي بـل بـدأ يـتـغزل
بي مـعـلـنـا اعـجـابه بـوجـهي الـذي
يـشــبه الـقـمــر بـبـيـاضـه وبـشـعـري
الـــذي لم يـــر مـــنه حـــتى خـــصـــلــة
عتمة بالسواد وبعيوني الدائرية ا
تـفـيض نـورا وبــتـنـسـيق مالبـسي
الــتي ال تــظــهــر تـقــاســيم جــسـدي
فـالتـحفظ كـان اسـاس تربـيتي فـانا
من عـائلـة عـرفت بالـتـقوى والـزهد
كل فرد مـنهـا قرأ عـشرات بل مـئات
ـا الــكــتب الــديــنــيــة وابي كــان عــا
مـجــتـهـدا تـقف الـدنـيـا له احـتـرامـا
واجالال. انـــتــــظـــرت مـــنـه جـــوابـــا
لــــســـــؤالي بـــــعــــد ان انــــتـــــهى من
ـــلـــكـــة والـــنـــاقــة تــوصـــيـــفي بـــا
واالنـسـانـة اخلــام نـظـر اليّ نـظـرة
خـارقـة مـجـمـرة ايـقـظت في داخـلي
هـوس جنـوني للحـب ولسعـته فقد
كان بـارعـا في السـيطـرة والسـطوة
عــلى مــشـاعــري فــشـعــرت بــالـدفء
ــرجتــفــة وتــعــانــقــنــا بــاالصــابع ا
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ـرحى جذبـته اليـها حتى روحـها ا
ـتـفائل اسـرت  قـلب ذلك الـشاب ا

باحلياة
مرحبا ياايتها اجلميلة

اهال
اتعلم ان ضحكتك ساحرة

لم تـــرد عــلـــيه واكـــتــفـت بــإحـــنــاء
راسها خجال

فتسارع ليـخبرها هل لك ان تأت
معي?

اذا ارحل معك ?? استغربت و
ي احلـيـاة اجمل ... هـنـاك في عـا
سوف نسافر لتري كل البلدان

انا ال احب السفر
ـطر لنرى وقوس سنرقص حتت ا

قزح بسبع الوان
التبهرني االلوان

لنحلق ب الطيور والنوارس
انا ال اجيد الطيران

هناك سنبحر
انا اخاف البحار

حسنا سوف نصيد االسماك
انا ال احب الصيد

سـوف تـشاهـديـن اجلزر ..واجـمل
االزهار

ال ارى في االزهار اي جمال
سوف نتسلق اعلى اجلبال

ال اجيد التسلق
سـنـجـلس لنـرى الـسـماء الـصـافـية

ولونها االزرق
الاحب اللون االزرق

كوني سـيـدة بيـتي واطـبـخي اطيب
االصناف

ال احب الطبخ

امسكي قلماً واكتبي ماحتب
الاجيد مسك االقالم

البأس ساعطـيك فرشاة وترسم
ي كما تشائ عا

الاجيد الرسم والدمج االلوان
ساشتري لوحات وانتي علقيها

الاجـــيــد تـــرتــيب الـــلــوحـــات عــلى
اجلدران ..

ضــاق ذرعــاً واخــذ يــصــرخ وهــو
يبتعد عنها ...

انت انـــســانـه مــشـــائـــمــة والشيء
يعجبك ..

ك الــرمــادي الــذي  ابــقي في عــا
تعشقينه ..

ومض ولم يستدر ورحل ...
والدموع تغرورق عينيها ..

ولم يدرك ان حبيبته
 عمياء.

في يَوْمِ الطَفِّ السَّمواتُ ودَّعَتْ نِدائي 
وعيونُ احلَق أَسَّرتْني دهوراً وصارتْ دمائي 
وهذي كربالءُ شَهْقتي تَمورُ بأسمي حُسيناً

وْتِ وَحيداً أعانِدُ صَرْخةَ ا
ونورُ عيوني بُراقاً صاعداً شَهدَتْهُ كربالئي

عَجباً مِنْ فَوْرَةِ الدِماءِ 
كيْفَ تُغَطي سَمائي 
تَبارَكتْ بنورِ اللهِ 

وصارتْ حِجاباً مُقدَّساً لدُعائي 
هيَ األرضُ أَراها زَلْزَلَةً تُنادي
والشَّمسُ تزَحْزَحَتْ لصَالتي 
هي قَطْرَةُ دَمي مَسَكَتْ جِراحاً

تَوالتْ في شَغَفِ القَلْبِ وشَبَّ إحْتِراقي 
ومَسَحْتُ دَمْعاً ودَماً تَبَتَّلَ برِدائي 

هذي يَدي صارتْ كُفوفاً
تُوَدِّعُ مَالكاً بَعْدَ مَالكٍ فَتَدْنو صَالتي 
وأرى الفُلْكَ يَرْتَجُّ حَتْفاً نازِالً لوَداعي 
فَتَشْرَئِبُّ الدُنا صَيْحَةً واحدةً لكبريائي 

ها هيَ روحي تُفْنى صَهيالً أَبَديّّاًً
فَيَرْتَجُّ األُفقُ سيوفاً نازِلَةً في كربالئي.

 أهـوى أنوثـةَ نثـركِ الزرقـاءَ جترحـني وتأخذني
وحيداً

ال أُحبُّ شــتــاءَكِ احلــافي ولــكــني أُحبُّ غــنـاءَكِ
ائيَّ ا

يحملني على موجِ القصيدةِ
أو يُفتحُ وردةً عذراءَ في لغتي ونافذتي..

خُذيني من يديَّ إلى إيثاكا جسمكِ البحري
صُبي شهوةً كالصندلِ البري رائحةً

على جسدِ الغريب

كانَ اسـمـها بـاأللفِ يبـدأُ أو بأسـماءِ الـقصـائدِ
أو عذاباتِ احلريرْ

.. كانَ اسمها بالنونِ يبدأُ
ـعــلَّـقــاتِ احلُب والـزمنِ نــورس يـصلُ الــنـدى 

طيرْ ا
.. كانَ اسمها بالواوِ يبدأُ

آهِ يـا وجعَ الـكـمـنـجـةِ أو نـداءاتِ الـبـنـفـسجِ في
السريرْ

.. أو .. أو باحلاءِ.. أو بالباءِ ِ كانَ اسمها بالس
.. بالراءِ يبدأُ

ناوليني الكأسَ كيْ أنسى
فــرأسي مـتــخم بــالـبُن أو بــالــتـبغِ واألحالمُ

حولَ دمي تدورْ
وسيقاكِ أن ترتاحَ بعدَ اليومِ قولي 

قــلـبكِ مـرهق.. ويــداكِ آنـيـتـانِ يــانـعـتـانِ من
وجعِ العبيرْ

وأنا أُربي الريحَ في قارورةٍ فضيَّةٍ
وأُشيرُ للقمرِ السرابي األخيرِ

والسمها باأللفِ يبدأُ..
نامِ كالقصيدةِ في ا
كخفقِ أسرابِ احلمامِ

لعلَّني بيدي أطيرْ
×

لي أن أشبهَ طوقَ زهرِ اللوزِ حولَ اخلصرِ
ستحيلةِ بالقلقِ اجلميلِ وبالغيومِ ا

وهيَ تمشي كالعرائسِ في أساطيرِ الرعاةِ
وفي أغاني البدوِ من بيتٍ إلى بيتٍ

ولـي أن أشـتـهي أنـثى احلــمـامِ ونـومَـهـا في
ربلةِ الساقِ..

احلــديــقــةَ وهـي تــنــهضُ في الــظــهــيــرةِ من
صدى األحالمِ

رائحةَ األُنوثةِ والشتاءِ وزهرةِ الليمونِ
لي أن أقتفي أثرَ الطيورِ

وهــجـرةَ الـنــيـلـوفــرِ الـنــهـري من أقـصى دمِ
امرأةٍ

إلى أرضِ اجملاز.
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