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ـلـتقى لـلقـصة الـقصـيـرة العـربيـة في الكـويت يـوم األحد الـقائـمة الـقصـيـرة لدورتـها الـرابعـة وضمت خـمس مـجمـوعات قـصصـية من أعـلنت جـائزة ا
السعودية وتـونس وسلطنة عـمان وفلسـط ومصر.وشمـلت القائمة (احـتراق الرغيف) لـلسعودية وفـاء احلربي و(الساعـة األخيرة) للتـونسي سفيان
رجب و(صـرخة مونش) لـلعمـاني محـمود الرحـبي و(الطلـبية سي 345) للفـلسطـينيـة شيخـة حس حـليـوي و(مدن تأكل نـفسهـا) للمـصري شريف
صالح.وقـالت جامعة الـشرق األوسط األمريـكية في الكـويت (إيه.يو.إم) راعية اجلـائزة في بيان إن  209 مجمـوعات قصصـية تقدمت لـلمنافـسة على اجلائزة
ترجم اإلسباني هذا العام واختـيرت منها  10 مـجموعات للقـائمة الطويلـة قبل أن يصل منهـا خمس فقط للقـائمة القصيـرة.وتشكلت جلنة الـتحكيم برئـاسة ا
ـصبـاحي والـكاتب والـناقـد األردني رامي أبو شـهاب غـربي عبـد الرزاق ا ـصري سـعيـد الوكـيل والنـاقـد ا لويس مـيجـيل كـانيـادا وعضـوية كل من الـناقـد ا
والكاتبـة الكويتـية باسمـة العنزي. يـقام حفل إعالن اجملمـوعة القصـصية الفـائزة في األسبوع األول من ديـسمبر كـانون األول. ويحصل الـفائز على  20ألف

جال القصة بينما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على خمسة آالف دوالر. دوالر فيما تعد أعلى قيمة مالية جلائزة عربية 

رسالة الكويت
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إيقاعات نثرية

لــيـــست ســيـــوفُ الــغــرمـــاء وحــدُهــا
تُضيّقُ احلصار

سيوفُ أبنائِكَ يا عراقُ جاءتْ معَها
تريدُ من حلمِكَ تسديدَ الثمن

وأنتَ من شـــاهِـق صُـــلـــبـــانِكَ تـــرنـــو
للقرى

تُـذيـبُهـا مـالعقُ الـطـغـاةِ في عـصـيدة
البغضاء

سـاميرُ على ـدائن التي ا ترنو إلى ا
أبوابها نواجذُ الغزاة

أليومَ في رمادها تنفخُ أفعى الفِ
ويحصدُ العُميانُ 

مــا قــد بــذَر الــعــورانُ في حــقــولــهــا
اخلصبة من غبار

تشابهتْ وجوهُ اعدائِكَ واألبناء
تشابهتْ لغاتُهم

أعالمُهم
حتى عالماتُ السجود في جباههم
فلم تعد تّذكرُ باللعنِ سياطُ التتار

××
مـذ الفِ عـام انتَ مـا تـعـبتَ يـا عراق
ــهـزول قــد تـهــشّـمت وفـوقَ ظــهـركَ ا

حجارةُ األقدار

تبني كما يبني البُناةُ مرةً
ومرّةً تتركُ للغازينَ ليالً معولَ الدمار

وقد تآلفتْ فيكَ إرادتا الضدّين
فــصـرتَ ال تـنــامُ إال عـنــدمـا تــلـتـحف

النيران
وصــارَ طــيــرُ احلُــلـمِ يــبــني عُــشَّهُ في

فوهَةَ البركان
إحترقتْ مدائنُ العشاق بالشُكوك
واختنقتْ حدائقُ التاريخ بالبهتان

وأنتَ مذ أوّل خيطٍ
نسجتْهُ الشمسُ في ستارة النهار

تـئنَّ حتتَ السـوط ِ لـآلنَ على سـفائن
القرصان

××
يـــاتي بــريـــدُ احلـــرب يــومـــيـــاً بــأالف

اجلُثث
هورةً بالنظرات احلائرة

يتٍة مرزومةً معْ أمـنياتِ من أزهقـها 
هانِئةٍ

ال يُقلقُ األمواتُ من هدوئها 
ما قد يُثيرون من الشِجار

لكننا كنا اختلفنا
مثلما يخـتلفُ األخوةُ في موقعهم من
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: تقول أمريكا العُهرْ
نحنُ نرقبُ الوضعَ عن كثب..ْ
.. في عراق الدماء والغضبْ

كما ابلغَنا ( أبو لهبْ)
ُ النقمةْ .. نحنُ شياط
جئنا لنسرقَ البسمةْ ..

مـــــالــــنـــــا شــــغل .. البـــــزيــــدٍ  (وال
).. بعمروْ

××
: تقول أمريكا العُهرْ

نطقة اخلضراءْ  إنها ماكثة في ا
حالفة بالليلةِ السوداءْ

.. تعربدْ .. تتآمرْ ..( تفرفش) تسكرْ
( توصوصْ .. تعصعصْ)

تـــغـــتـــسـل بـــأنـــهـــارِ دمـــاءِ شـــبـــابِ
الـعـراق.. كـأسُ أمـريــكـا دم عـراقي
بامـتياز..امريـكا التسكـر بنجاساتِ

..وال (تعوذ برب الفلقْ) العرقْ
لـذلك تـطـلب نــبـيـذ الـدم الـعـراقي ..

معتقا بالبراءة والطهرْ
××

تقول أمريكا العهرْ: 
إن دماً في العشرين من عمره..ِ

ملطخا بإصبعٍ من شمره ِ
هو غايةُ نشوتِها وسكرِها ..

أمـــــريــــكـــــا إذا أرادتِ الـــــشــــاي ..
استبدلته بدمٍ

ـــــــــــاءَ .. عـــــــــــراقـي ..واذا أرادتِ ا
اسـتبـدلته بـدمٍ عراقي ..واذا أرادتِ
َ اسـتـبـدلـته بـدمٍ عـراقي ..واذا الـلـ
أرادتِ اخلمـرَ استبـدلته بدمٍ عراقي
..واذا أرادتِ الـنـفط ..َ غـسـلتـه بدمٍ
دمـويـة عــراقي ..امـريــكـا الــعـهـرْ .. 

! حتى في طلبِ العِطرْ
××

: تقول أمريكا العهرْ
نحنُ سفكْنا دمَ العراق..
وجلسْنا على صدره

كما جلس الشمرُ 
( احلس ِ ع)  على صدرِ

.! نحنُ خالصة من ذلك الشمرْ
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فلسط

قراءةَ اجملموعة القصصية الرائعة
ـبدع غـربـي ا (اخلـيـمة) لـلـكـاتـب ا
مـحـمــد شـكـري وصــوتي الـداخـلي
يـــــقــــول: أريـــــدُ أن أســـــكنَ إحــــدى
روايـات أو قـصـص مـجـنـون الـورد
هــــذا.. أو أســـكـنَ إحـــدى األغــــاني
ـغربـيـة إلى األبد.. كم أنتَ جـميل ا

ومختلف يا محمد شكري.
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.. أذهبُ ال أذهبُ إلـى القـدسِ كـثـيراً
.. كـلَّـمـا اشـتــدَّ شـوقي إلى الـسـمـاءِ
كأنَّ الله أقربُ إلى الـقدسِ من بقيَّةِ
.. ثـــمَّـــةَ حـــنــــ لـــشيء مـــا األرضِ
يـرتـطمُ بـقـلـبي أنَّـى توَّجـهـتُ.. ثـمَّة
أنـبـيـاء غـيـرُ مـرئـيـ يـسـيـرون في
الـطـرقـاتِ ويـطـرحـونَ الـسالمَ عـلى
الـعابـرين.. وخروج من هـذا الوقتِ
إلى وقـتٍ آخــــر.. أكـــــثـــــر جـــــمــــاالً
.. في الـقـدسِ يــتـذكَّـرُ كلٌّ واتـسـاعــاً
نسيَّةَ.. ثمَّةَ كلُّ منا أُمَّهُ وحبيـبتَهُ ا
مــــا يــــحنُّ إلــــيهِ شــــاعـــر وعــــاشق
وقـديس ومـجـهـول.. هواء نـاصع..
أحــجــار مـــعــجـــونــة بــدمِ الـــبــشــرِ
الـــغــابــريـن.. أقــمـــار مــائــيـــة عــلى
األرض.. تــراب مـــجـــبــول بـــهــاالت
الضوء.. أشـجار عاشقة.. كلُّ شيء
.. وشوق مضاعف للسماء. تقريباً
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أحـيـانـاً أشكُّ بـأني كـتـبتُ قـصـيـدةً
َّـا كتبتُ شـيئاً .. ر حـقيقـيَّةً واحدةً
.. كـأني يـشــبهُ الــتــمـويهَ الــنــفـسـيَّ
أكـذبُ عـلـى أنـايَ وعـلى اآلخـر.. أو
كـلَّـما حـاولتُ أن أغـوصَ في نـصي
ال أجــــدُ فـي جــــوَّانــــيـــــتهِ الــــبــــوح
احلـقـيـقي اخلـبـيء في الـقـلب مـنـذ
الـطـفـولـة.. ال أعـثـر عـلى االعـتـرافِ
الـبـريءِ الـذي يـعبـرُ عـنـي كـإنـسان

وكشاعر..
الـقـصـيدةُ كـتـبتْ نـفـسَـها بـنـفـسـها
إذن.. وأنا مجـرَّدُ ذلكَ القروي الذي
ال عالقةَ لهُ بالشِعر.. والذي تشتعلُ

. روحُهُ بوجعٍ غامضٍ

يــنــقــرون بــأصـابــعــهم الــغــلــيــظـةِ
شـــاشــــاتِ هـــواتــــفـــهم مـن أمـــاكن
بـعـيـدة ويـتركـون رسـائـلَ قـصـيرةً
صادقةً وخارجةً من الـقلبِ يحملها
رنــ مـبـاغت ونــاعم إلى مـسـاءات
نـسـائـهم. كـأنَّ الــتـخـاطبَ عن بُـعـد
يـصفـي أرواحَ البـشَر من الـشوائبِ

والنرجسيَّة.
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نــادراً مـا كــنتُ أتـركُ الــروايـاتِ في
ـنـتــصف لم يـحـدث ذلـك تـقـريـبـاً ا
ـاضـي حـتى لــو بــلـغتْ مـعـي في ا
صــفـحــاتُ الـروايـة  700 صــفـحـة
ـدة األخــيــرةِ تـركتُ ولــكـنــني فـي ا
ـنـتـصف الـكـثــيـرَ من الـكـتـب في ا
روايــات دراســـات دواوين شـــعــر
وغــــيـــــرهـــــا عـــــشــــرات الـــــكـــــتب
االلــكـتــرونـيــة والـورقــيـة ال أعـرفُ
الـسبب كـأنهُ هروب مـن النـهايات
سـواء كـانت سعـيـدةً أم حـزيـنةً أم
بــحث أبــديٌّ عن فــسحِ الــتــأمُّلِ في
ــادة ولـكن لـكي تـقـرأ فـأنتَ عـالمِ ا
بــحــاجـــةٍ إلى اإلطــاحــةِ بــنــاقــوسِ
الـــقـــلقِ الـــوجـــودي الــذي يـــســـكنُ
أضالعَكَ إلـى هاويـةٍ منـسيَّـةٍ هكذا
تـــركتُ رائــعـــة الــكــاتـب األمــريــكي
الشهير هـمنغواي (وداعاً للسالح)
بـعـد مـئـة صفـحـة ألقـفـز إلـى قراءة
بـــعـض كـــتـــابـــات جـــان جــــيـــنـــيه
وبــورخـيس وهــنـري مــيـلـر مــنـهم
انـتقـلـتُ إلى كـتـاب (الالطـمـأنـيـنة)
لـــبـــيــســـوا ثمَّ إلى عـــوالم كـــافـــكــا
الـكـابـوسـيَّة.. فـجـأةً وجـدتُ نـفسي
مــشــغــوفــاً بــالــشــاعـريـن الـعــراقي
حــسب الـشــيخ جـعــفـر والــفـارسي
تـصوف فـريـد الدين الـعطَّـار أنا ا
قار ال مـنهجيٌّ أو صـرتُ قارئاً ال
منـهجـيـاً حتى أنـني أغلـقتُ روايةَ
(عــنــدمــا بــكى نــيــتــشــة) لــلــكــاتب
األمـــريـــكي إرفــــ د. يـــالـــوم قـــبلَ
نـــهـــايـــتــهـــا بـــقـــلــيـل رغمَ تـــأثــري
وإعـجــابي الـكــبـيـرين بــهـا وأعـدتُ
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الــبــشــرُ الــهـامــشــيُّــون هـم األكــثـرُ
هـــشـــاشـــةً ورقـــةً وعـــفـــويَّـــةً عـــلى
رأة تـطـبيـقـات واتـساب وفـايـبـر ا
الــتـي كــنـتَ تــظـــنُّـــهــا قـــاســـيــةً أو
مــتـســلـطـةً والــتي أرهـقـتْ الـرجـالَ
بــصــدودهــا وعــنـفــوانــهــا تــصـبحُ
شـاعـرةً رقـيـقـةً وامـرأةً أخـرى عـلى
واتـسـاب في رسـائلـهـا الـصبـاحـيّّةِ
جلـارتــهــا أو صــديــقــتـهــا.. في كل
كـلـمـةٍ بـسـيـطـةٍ تـقـولـهـا.. مـرهـقـة..
.. كأنَّ كالمَـها ترجـيعاتُ اشـتقتُ لكِ
مـوجـةٍ عاشـقـة أو أنَّـاتُ مـحارةٍ في
تجهمون محيط الرجالُ األشدَّاءُ ا
يــــصـــــبــــحــــون عــــشَّــــاقــــاً قــــدامى
و(جــنــتـلــمـانــات) حــقـيــقــيـ وهم

UO'U²Ýu½

أنا كائن نـوستاجلي.. أفضلُ شوكَ
اضي على حـريرِ احلاضر.. كيفَ ا
ـاضي وأنت غـيـر قـادر تـذكـرني بـا
عـــلى إرجــاع حلــظـــة واحــدة مــنهُ?
اذا تـعذبـني بلـفتـةٍ للـوراءِ وبنداءٍ
عـلى حيـاةٍ لن تعـود? أال تعرفُ أنكَ
حتيلـني بهذه الـلفـتةِ وبهـذا النداءِ
األصم شـــجـــرةَ مـــلـحٍ ال تـــقـــربـــهــا
الـعـصـافـيـر? إذا قـالَ نـاظم حـكـمت
(أن أجـمل األيـام تــلك الـتي لم تـأتِ
بعد) فأنا أنقضُ كالمه الرومانسيَّ
العـذبَ هـذا وأقـولُ إن أجـملَ األيام

تلكَ التي ذهبتْ بال عودة..
أنـا كـائن نـوسـتـاجلي كـلَّـمـا كـبـرتُ

ازددتُ طيشاً.

كفن
َ ساسةٍ يُباعونَ  ويُشتَرَون وب

ا – عـلى ظـهـورهـم قـد كـتـبـوا - أو ر
فوقَ اجلباه الثمن

أرجلهم فوقَ ظهور شعبهم
لكنما أعناقهم

تُجَرّ باألرسان في معالفِ األعداء
××
ولم تزل تدورُ يا عراق

َ  وفاسدين َ ساسةٍ مراب ما ب
إســتــصــفَــوا الـــشَــهــدَ من احلَــسْــراتِ

والدموع
وأدخلوا األفراحَ في ضــــــريبة الرَهن
واجـبـروا الـشـعبَ عــلى الـغـطس بـطـ

اجلوع
من أجل أن يقتصدَوا بالهواء

لو أنت قد حاججتهم
حتججوا بالعُملة الصعبة والغالء

××
ولم تزلْ تدورُ يا عراق

َ أفـــــواج مـن األيـــــتـــــــــــــــام مــــــا بـــــ
واأليامى

َ عـلى بـطـونـهم َ جـيشٍ من مُـعـاقـ وبـ
يزحفون

للعزّ باعوا نصفَ أجسادهم
ونصفها اآلخرَ باعوهُ إلى الشقاء

وكانت الذِلةُ في احلال ما قد قبضوهُ
من ثمن

××
ولم تزل تدور يا عراق 

َ من قد تخذوا الدينَ لهم مطيّةً ما ب
. تُضرمُ من لُعابهم حرائقُ الفِ

مـــحــــميٌّ بـــأطــــاراتٍ ســـودٍ وقـــطـــوع
الكونكريت

وشــارع مـهــجــور فــيه تــسع آيـات ال
تؤدي إال للكم

أحــتــدم احلــشـود مـن الــصـبــاح إلى
ساء ا

والراية البيضاء تعلو باخليام
رؤى األسفلت طويلة

كأعناق القُساة اجملبرين
تمتدُ عيونهم في غلٍّ إلى وقعِ خطاي

شؤوم سؤول ا يبتسمُ ا
وشوم بالعار  بالكراهة والضغينة ا

ويقولُ في صوت قبيح :
من أين جئت ? وإلى أين أجتاهك ? 
عـاصمٍ مَن خلفه ويرجتف الـسالح 

سوداء الضمير
أصابها الذعـر من فتيّةٍ نذروا العراء

ظهورهم
ومن بعيد ..

اءٍ مالحٍ يرشقْنَ الزقاق األمهات  
بكل شـجاعة اخلـوفِ يلوحْنَ بـالدعاء
سيل  ال ُسـدلون عـيونـهم للـدمعِ ا ا

للبكاء
قلوبهُم قاسية من قحطٍ قد

أنوفهُم أرفع من عطرِ بارودٍ عقيم
فــأعــبــرُ لــلــضــفــة األخـرى .. والــهثُ

بأعقاب الهوية كالغريق
أهيمُ واألنفاس تصعدُ .. وال تعود

عينايَّ في األفق حتومُ بالرجاء
الئـكـة تـفـتش الــسـمـاوات وأجـنــحـة ا

العميقة
تطرقُ كُلَّ ناقوسٍ  كُلَّ بابٍ

تستجدي إلهاً  نامَ في قلبِ احلُفاة
خلّصنا من الغِربان

بحق من رقدوا في أرض العراق
الّطيرُ يهربُ من صوتِ الّرصاص

الساعات .. مومس
والسلطات كقوادٍ  هرمٍ  عليل

يبيعُ عذارى النخلِ للعجمِ  للعبيد
ثمن الدواء البخس  

                     للتخدير  
                      والوقت عسير

×  ×  ×                
ثُمَّ تصاعدتْ أصواتهم

من جوف اخلفاء ..
والدُخان  والرعبُ يغتال الوجوه

طر الكثيف غصّاتْ البنادق تعانق ا
دينة العانس العجوز من رحمِ ا

صرخوا .. قتيل أو ذبيح
وجدوه مُلقاً على وجههِ 
يأنُّ في الركن ويستغيث
والدم من عنقهِ يفور ..
يرومُ دجلةَ أو فرات

كانَ الليلُ أسمرَ مختنقا ً بالوحوش
يُسدلُ هالة حمراء يطمرها الغبار

كــأن قـمــيـصـه األبـيض مــجــمـور من
جرحٍ ند

تظاهرون حول جثته وتزاحم ا
             وهيَّ تـنـضب في سـكـون

.. _من يكون ?
              - من يكون ?!
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البصرة

السَريرِ
                                او

حصّتِهم في الغطاء
واتسَعَ اخلالفُ حتى شملَ اللواء

فـصـار بـعـضــنـا يـقـطعُ بـالـسـكّـ في
مطبخهِ اجلبالَ واألنهار

َـصارف الـطيورَ وبعـضنـا يرهَنُ في ا
واألشجار

××
مــذ ألف عـام لـم تـزل تُـرجـمُ يـا عـراقُ

باألحجار
تُـسـقِطُ من حلـمِكَ في هـبوبـهـا الـرياحُ

واألمطار
ُـلثمونَ تُصرعُ كـالبدر الـذي يكسرُهُ ا

في
                              مُـنــازعـات

غسل العار
فيـدفنُ احملققـونَ في السِجلّ أشالءَكَ

حتى تبرَدَ الدماء
وأنـــــــــــــــــتَ
كـالـشـمس

الــــتـي تــــدورُ
في طــــاحــــونـــة

ِحَنْ ا
َ حـــــروب بـــــ
تــــــــــــــــــــركــت

وراءَها
أللف جــــيل
مُـــــــــقــــــــبل
رائــــــحــــــة
العَطن
َ وب

اخـــــرى لم تـــــزل شـــــرارةً تــــقـــــدحُ في
اجملهول

َ حُـــكــــام طــــغــــاة تــــخِـــذوا عــــظمَ وبــــ
الضحايا سُلماً

ليسرقوا مفائحَ السماء
××

ولم تزل تدورُ يا عراق 
َ أفواج بال عَدّ من الضحايا ما ب
ألبعضُ منهم ماتَ  واألخرون

في الــــصـــبح يـــغــــدون إلى مـــعـــاصـــر
الشقاء

ـسـاء فـي أكـيـاسِـهم ويـرجـعــون آخِـرَ ا
فاكهةَ الوسنْ

أجــــــــــســــــــــادهـم تــــــــــدبّ في األرض 
وأرواحهم

ُ للسماء تصعد باألن
××
ولم تزل تدورُ يا عراق

َ شعب أدمنَ الدماء ما ب
يسلخُ بعضُهُ جلودَ بعضِهِ
مـــن اجـــل ان
يـدبــغـهـا


