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ـدة عمل اسـتمـرت اكثـر من شهـر. وقال ـغيب عـزيز الـسيـد جاسم   فـكر واالديب ا انـهت دائرة الـفنـون العـامة صـناعـة تـمثـال ا
دير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي ان (العمل جاء بتوجيه من معالي وزير الثقافة الدكتور عبد االمير احلمداني ا
شـاركة في اجناز هذا العمل بذولة والكبـيرة للكوادر ا فـكرين مشيراً الى كل اجلـهود ا ـثقفة من االدباء وا  في تـخليد النخب ا
فكر عزيـز السيد جاسم). والـتي اتسمت باحلرفـية الفنيـة الفتاً الى ان التمـثال سوف يزين احد سـاحات مدينة الـناصرية مسـقط رأس ا
صنـوع من البرونز ـصاهر الفـنية طه وهيب ان (حـجم التمثـال الذي تراوحت قيـاساته ماب  50*90سـنتمـترا وا فـيما ب مـدير قسم ا
فـكر عـزيـز السـيد جـام) الفتـاً الى ان (اخـر عمل  اجنـزه قسم ـعـدن والذي مـثل صورة نـصـفيـة لالديب وا وقـاعدة مـصـنوعـة من نفس ا
ـصاهر كان تـمثاالً نصـفياً  لـلبطلـة ام قصي واالستعـداد في بدء تصنـيع تمثـال للشهـيد االيزيدي الـشيخ احمد جـاسم قاسم). اجلدير ا
علم   1959 له  60 مـؤلفاً شملت التأريخ بـالذكر ان السيد جاسم ولد عام  1940 في نـاحية النصر في الناصـرية تخرج من دار ا
ناضل 1972 رأة فـي التحرير ا منها تـأمالت في احلضارة واالغتراب  1987في احلـياة والشعر الدلـيل في التنظيم حق ا والـفلسفة والـرواية 
ÊU½bŽ ÊUD× اعتقل في شباط  1963 ثم اعتقل في  1991/4/15 ولم يعرف مصيره حلد االن.                                                 
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..لـن أجـهلَ هـذا اخلـنــزيـر الـيـهـوديّ 
ولـن يــخــيــفـــني ولــو كــانـتْ تــتــجــوّل
بــداخــله ثـقــوب ســوداء مـجــهــريّـة أو

قنابل هيدروجينيّة .
ووضـــعـتُ نـــفـــسي فـي حـــالـــة تـــرقّبٍ
واستـنـفارٍ حلـ حلـظة االنـقـضاض 
ولمْ انــتــظــر قـــلــيالً إذْ رمــقــنى شــزرًا
مُطلِقًا ألفـاظ السب والتهكّمِ حيث قالَ
..أيّـهـا الـعربيّ اجلِـلف الـسـاحر بـقرفٍ
لعون  أعلمُ ما بداخل عقلك العفن. ا
رددتُ عـلــيّه..أعـلمُ أنّك مُـجـهّـز بـرقـاقـةٍ
لـــقــراءة األفـــكــار يـــا صـــاحب الــرأس
احلـاسـوبي  كــمـا أعـلم هــذا الـسـوار
الذي حول معصمِك  سوف يأتي يوم
نحـوّله إلى أغالل وقـضـبان نـغـلّكم به

ونحبسكم فيه.
اغــتـاظ الــيـهــوديُّ وأومـأ بــسـبـابــتـيه
الـــيــــمـــنـى والـــيــــســـرى إلـى يـــهـــودا
وحــتــشـبــســوت لــيـهــاجــمــاني  هـذه
احلـتشـبسـوت التي حتـوّلتْ فجأة مِن

حالة السجود إلى حالة الهجوم.
فــتــحــفّــزّتُ لــلــكــر والــفــر  ارتــعــشتْ
شـــفـــتــــاي مِن الـــغـــضـبِ واصـــطـــكّت
أسـنـاني وفــارالـدّمُّ في عـروقي فـزأرت
زئـير األسـد  وتـداعى عـلى مـسـامعي
دمــدمــة احلــروب وصــلــيل الــســيـوف
ـاضي طــرقـني لـيــذكّـرني أنّي وكــأنّ ا

ابن الفراعنة .
ثُم قلتُ لنفسي..ألقِ عصاكَ يا فط .
ولمْ أمـهـلـهـمـا وبـدأتُ أنـا بـالـهـجوم 
تــوالت ضــربــات عـصــاي عــلــيــهــمـا 
وكـــانـــا يـــدرءان ضـــربــــاتي مِن خالل
ــعـدنــيّـة الــتي خُــصـصت أذرعــهــمـا ا

لذلك.
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-وفي مـنزل فـط النـار تزداد تـأججًا
ـطــبخ تـتــحـول حــتى كـادت حــجــرة ا
كـلّـهـا إلى قـطعـة من الـشـهب وفـهـمان

يعمل على إخمادها.
-في حـــركـــة بـــهـــلـــوانـــيّـــة خـــفّـــضتْ
حـتـشبـسـوُت رأسـها  ولـفّتْ جـسـدها
لــفّــةً دائــريّــةً عـلى األرض كــالــفــرجـار
وذاك بــفــتح إحــدى قـدمــيــهــا بـيــنــمـا
األخــــرى تـــــمــــثـل مــــوضـع ارتــــكــــاز
اصــطــدمتْ بــقـدمـي فـأوقــعــتـنـي عـلى
األرض  فلمّا هممتُ بالنهوض وثبتْ
وثـبــة الـفـهــدِ  وجـثـمـتْ عـلى صـدري
وأزالـتْ  السـةَ رأسي  ثُمّ لـكـزتـني في
صــــدري ووجــــهي ثُـمّ ابـــتــــســــمتْ ثُمّ
لــثّــمـــتــني وجــلـــستْ عــلى قـــضــيــبي
تــتـــهــدهــد فــاغــتــظتُ لــذلك  فــأعــدتُ
الالســة عــلى رأسـي  وقــبــضتُ عــلى
يديـها  وكـدتُ أفـصلـهمـا مِن جسـدها
..نـحن الـعـربُ لمْ نـعشْ مِن أجل وقـلتُ

هذا فحسب أيّتها اخلائنة الداعرة .
غـير أنّ يهـودا أنقـذها منّي  فـنهضتُ

ونهضا.
ـروحـة في الـهـواء  أدرتُ عـصـاي كــا
وهـجمتُ عـليـهـما وكـانـا يرجـعان إلى

اخللف اتقاء عصاي .
ثُمّ جـنـدلتُ يـهـودا بـضـْرب قـدمه فـخرَّ
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هــدّأ مـن ثــورته حــتى يــفــكــر جــيـدًا
ـسـرحَ بــعـقـلـه الـفـيــزيـائيّ الـبــارع ا
الـقـتــاليّ الـذي سـيـزيـل عـنه وصـمـة

العار بالقصاص. 
فـأخذَ يُحـدّثُ نفـسه حينـما رأى هذه
التـحفـة التـكنـولوجـيّة الـهائـلة التي
ـزوجـةً أوجـستْ في نـفـسه خـيـفـةً 

بعالمات الذهول .
شـاهــد في أعــلى الـفــنــدق وجـدرانه
اخلــارجــيــة مــجــمـوعــة من اخلـاليـا
الـشــمـســيّـة الــنـانــويّـة الـتـي تـغـذي
الفندق بالكهرباء نهارًا وتغذّيه ليالً
ّ من خـالل الــــبــــطــــاريّـــــات الــــتي 

شحنها نهارًا.
ــيــاه في  مــصــر جــعــلـهم فـنــقص ا

يلتجئون إلى هذه الطريقة.
ــاء عن ويــعـــوّض الــفــنــدق نــقص ا
MOF  طـريق مـجـمـوعـة أجـهزة ال
"اخـتـصــارًا لـكــلـمـة األطــر الـفــلـزيـة
اءَ مِن العضويّة"والتي تستخلصُ ا
تطاير في الهواء وتسخّنه البخار ا
تـدُّ عبر أقماع ثُم وحتوّله إلى ماء 
تــأخــذُ في الــهــبـــوط لــتــســتــقــرَّ في

صهاريج. 
ـشــقـقـة الـتى فــتـذكّـر تـلك الــشـفـاه ا
يـراهـا لــيالً ونـهـارًا في أبـنـاء وطـنه
اء والـزاد  ثم استـحضر في لـقلـة ا
مخـيلته بيـوتهم الورقيّـة والصوفيّة
 تـلك الــبـيـوت واألنـفـاق الـتي تـشعّ
من كلّ جـوانـبـهـا ظـلـمـات كـظـلـمـات
قيـعان الـبـحار  تـلك الظـلمـات التي
يرسلها النظام احلاكم إليهم بعد أن

اء بسبب سوء إدارته. قلّ ا
نـظـر إلى بـاب الـفـنـدق الـرئـيس فـلم
يــجــد فــيه أيّ حــرّاس أمن  فــوجله
عــلى الــفــور  وقــبل ولــوجه أمــسك

لهيب غضبه ببرد كظمه.
دخـل إلى ردهـته  فــإذا بــالـنــاظـرين
يـحــمـلــقـون فــيه وكــأنّـهم رأوا رجالً
نـــهَض مِن قـــبـــره وأتـى إلـــيـــهم من

اضي السحيق . ا
وفـــيـه يــوجـــد بـــار لـــلـــمـــشـــروبــات
الــروحــيّـة أمــام الــداخل مــبــاشـرة 
ومــنـاضـد لــلـمــشـروبـات واألطــعـمـة
الــتـي تُـقــدّمُ مِـن قِـبِـلِ الــعـامــلــ في

الفندق .
يــجـلسُ عــلـيـهـا الــكـثـيــر مِن الـعـربِ
والعـجمِ  غـيـر أنّه على مـا يـبدو أنّ

ــصــريّ مـــخــتفٍ تـــمــامًــا اجلــنـس ا
. صريّ بسبب حادثة مقتل العالم ا
كــذلك بــهــا إنــاث كــثــر  ويــبــدو مِن
أشــكــالــهِن أنّ أكــثــرهَنَّ يــهــوديّـات 
ــــ الـــداخـل مِن الــــردهـــة وعــــلى 
راقــصــات عــاريــات تــمــامًــا  فــغضّ

طرفُه عنّهن .
في آخــــر الــــردهـــة شــــريط ضــــوئيّ
مـتـحـرك لـيـحـدد سـعـر كلّ مـا بداخل
الـــفـــنـــدق مِن مـــشـــروبـــات روحـــيّــة
وأطــعـــمــة وإقــامــة  كـــذلك يــعــرض
صـورًا لـفـتـيــات داعـرات ومـقـدار مـا
يــتــحـــصــلّن عــلـــيه من مـــال مــقــابل

ارسة البغاء معهنّ .
جـــلس أمــام الــبــار وهـــو يــلــهث من
الــــعــــطش  فــــحــــدّج في الــــشــــريط
ـاء  الـضــوئيّ لـيـعــرف سـعـر لــتـر ا

فطلبه رغم ثمنه الباهظ جدًا.
- أمّـا فــهـمـان فـبـرغم تـفـكك أوصـاله
بـسبب اخلـوف على أبيـه إلَا أنّه آثر
أن يـعدّ له طـعـامه الـذي يـحـبه حل
عودته  وبـالـفـعل قـام ووضـعه على
وقـد ثمّ سـحب كـرسـيّـاً وجلس في ا

البلكونة ليترقّب عودته.
- ولمْ يـــغبْ عَن فـــطــ الـــنـــظــر في
وجوه زبائن الفندق ليحدّد هدفه مِن
سـألـة الـتى جاء مـن أجلـهـا  وهو ا

االنتقام .
وقـــد ركّــزَ عـــلى بـــعض اجلــالـــســ
وتـفرّسـهم  فلـم يجد فـيهـم ما يروي

ظمأه ويشفي غليله.
وفــــــجــــــأة رأي رجالً ولـجَ مِـن بـــــاب
الــفــنــدق الــرئــيـس  أشــبه بــأولــئك
قـاتلـ الـذين يظـهرون عـلى حلـبة ا

صارعة احلرة . ا
تـبـادل االثنـان نـظرات احلـنق والغلّ
مــعًـا  تــلك الـنــظـرات الــتي جـعــلـته
يفـكّرُ في شأنـه بأنّه قد يـكون الهدف
والــغـايــة  عــلى كـلٍّ هـو هــدف دسم

يبرأُ سقمه ويشفي غليله.
أمعن الـنظرَ فـيه  فوجده كـله عبارة
عن كـتـلة تـكـنـولـوجـيّـة مـتـحـركة من
شرائح نـانـويّة مـتـزاحمـة في إشارة

مرور عروقه العفنة.
تلك الشرائحُ التي تمنحه قوة فكريّة

وعضليّة هائلة.
ـيــنه روبـوت ذكّــره وسـمـاه وعــلى 
يــهــوذا وكــان يـســتــحــثّه بــغلٍ عــلى
ضـــرْب روبـــوت آخــر أنّـــثه وســـمــاه

حـتـشـبـسـوت  كانـا مـبـرمـجـيْن على
حـالة غـريـبـة تتـمـثلُ طـول الوقت في
سجود حتشبسوت ليهودا  ويهودا
يـركـلُهـا ويـبصقُ عـلـيهـا  ويـستـنـفر
يـــهــودا دائــمًـــا كي يــضــربـــهــا عــلى
الـدوام  فكـان يقـول..اضربْ يـهودا 
ــلــعــونـة  اضــربْ هــذه احلــضـارة ا
فــحـنى فــطـ رأسه خــجالً وقـال في
نــفــسه يـا لــلــعـار قــد بـدت الــعـداوة

والبغضاء منهم ونحن نؤازرهم.  
فـألهب حـتـشبـسـوت ويهـوذا جـموح
الغضب لـديه فاستـنفِر أكثر  وازداد
يقـيًنا أنّه قـاتل العالم اجلـليل  فقرر

قتله.
ُ في نفسه ... يقولُ فط

هــذا األحـمقُ يــلــتفّ حـول مــعــصـمه
هـاتف مــحـمـول مــصـمم عـلـى هـيـئـة

سوار.
ولــيس مُـــســتـــبــعـــدًا كــمـــا قــرأتُ أنّ
ـلـتـفّة حـسـاسات مـحـمـوله الـذكـيّـة ا
حـول مــعـصـمه تـتـصلُ بـهـاتـفي اآلن

وتخبره أنّي أنا...
ـصـريّ -مصـريّ مـتـعصب - ُ ا فطـ
مِن قـاطـني جـنـوب سـيـنـاء -سـاحر-

....الخ.
وليس بـعـيـدًا أن يحـتـوي رأسه على
ــجـــســات حـــاســوبٍ ذكي يـــتـــصل 
دقـيــقـة يـتـمــكن مِن خاللـهــا الـتـحـكم
ــخــتـلف فــيــمن حــوله مِن أجــهــزة 
أنواعـها  وكـذلك رقاقـات إلكـترونـيّة
حتت اجلــلــد تــكــســبه قــوىً خــارقــة

وأجهزة إنترنت باجلسد.
ومـا بـقي له إلّـا أن يـتـصلَ رأسُه هذا
بثقبٍ أسود لتزويد جسده بالطاقة.
" مـا يُــعـجـزني شئ لـكــنّى أنـا "فـطــ
ومـــــــا هُـــــــزمت قـطّ  ولـنْ أدعَ هــــــذا
ـــــــنـــــــتـــــــفـخ صـــــــاحـب اخلُـــــــيالء ا
بـتـكـنولـوجـيّـته الـلـعـيـنـة  تلـك التي
أذلـتنا نـحن العربُ عـلى مر تاريـخنا
وبــــاألخصّ مــــنـــذ يـــوم االســــتـــقالل
األمـــــريـــــكي وتـــــطـــــور احلـــــضــــارة
األمريـكيّة والـغربيّة عـلى مر التاريخ

اإلنسانيّ احلديث.
وقررتُ االلتحام به وتصفيته.

- أمّـا فـهـمـان فـجـالس في الـبـلـكـونة
شـارد الـفـكـر  وفــجـأة اشـتمّ رائـحـة
حـريق فـتـذّكـر الـطـعـام  فـقـال قـاذفًـا
بـلسـانه ..الطـعام الـطعـام  ثمّ هرول

طبخ فوجده يحترق . إلى ا
وما حدث بالضـبط  أنّ الطعام تبخّر
رمـادًا من داخل الــوعـاء بـفـعل وقـود
ادة الزيتية وقد  ثمّ أمسـكت في ا ا
ــوجــودة بـــداخــله  ارتــفع الــلــهب ا
بـــعـــدهـــا فـــأمـــسك في صـــورة أبـــيه
ــطـبخ  ثـمّ امـتـدّ ــعـلــقـة بــجـانب ا ا
ـطـبخ اخلـشبيّ فـأمـسك في ضـلـفـة ا
الـقريـبة من الـصورة وكـانت حتتوي

على زجاجات زيتية.
والـــغــــريب أنّ الــــنـــار لـم حتـــرق من

الصورة إلّا وجه أبيه.
-وما زال فـطـ يحـادث نـفـسه قائالً

عـلى األرض  وضـربتُ قـلـبَه فـاتلـفتُ
شريحـته  ثُمّ أتلفتُ بطـاريته بضربةٍ
قويةٍ جـدًا بوساطة العـصا  فسمعتُ
صــوتَ أزيــز أسالك  وشــمــمتُ عــلى

الفور رائحة شياط .
ثُمّ وجّـهـتُ عـصـاي إلى حـتـشـبـسـوت
وأطــلــقتُ الــزئــبقَ الــذي كـان بــداخل

العصا فصارت كأنّها حية تسعى .
فــارتــعــدتْ أوصـــالــهــا وولّْتْ هــاربــةً
بـالـقـفـزِ إلى أعـلى والـتـصـقتْ بـسقف

ردهة الفندق.
..سـبحـان الله لو ُ قائالً وتـعجّبَ فـط
أنّ هـذه احلــتـشـبـسـوت لمْ تـمـلك تـلك
اخلاليـا الـعــصـبـيّـة فـي رأسـهـا الـتي

تشعر لِمَ خافت.
نـظرَ اليـهوديُّ نـظرة استـعالء وتهكّم
إلى روبـوتــيْه وبـصقَ ولـعـنـهـمـا  ثُم
قفـزَ قفـزةً على رأسي فخـررتُ واقعًا 
ثُـمّ حــاولَ اســتـــخــراج غـــازٍ ســامٍّ مِن
ـلـتفّ حول مـعـصمه لـيـدخله هـاتفه ا
في أنــفي أو فــمي  بــيــد أنّي فــقــهتُ
األمــر ســـريــعًـــا فــقــاومـتُ يــده حــتى

أبعدتها عنّي .
دفــعــته  فــتــدحــرج قــلــيالً ثُم نــهضَ
وعـاود الكـرّة وتـقدّمَ نـحـوي مُهـاجـمًا
بـذراعـيه ذات الشـرائح اإللكـترونـيّة 
ولكـزني في بطني ووجـهي وضربني
فــوق رأسي فــشُـجّ وســقــطتْ الالســةُ
مخضبة بدمائي  ثُمّ انخفضَ برأسه
مـائالً وضـرب قـدمي بـذراعه الـيـمـنى
فـــخـــررتُ إســـتـي .وثبَ قـــافـــزًا عـــلى
صـــدري وكــــيّل لي لــــكـــمــــات أخـــرى
مـوجـعة سـالتْ على إثـرها الـدماءُ مِن
شِـدقي وفـمي وأنـفي .كان بـارعًـا جدًا
في الــقـتــال  وكـان ذلـك إلنّ شـريــحـةَ
ــلـقّن ـدرب ا الــهـاتف قــامتْ بــعـمـل ا
وقع الـذي كان يـوجّـهه دائـمًـا ألخْـذ ا
ـناسـب للـهـجوم أو الـدفـاع وكيـفـية ا

توجيه الضربات .
تــســربلَ وجــهي بــالــدّمِ حــتى حــجب

. الرؤيا عن عينيّ
والــيــهـوديّ يــضـربــني بــتـؤده وثــقـة
ويـــخــتـــال ضــاربًـــا  ويــبـــصقُ عــلى
..مـصـريّ عـفن ..مـصريّ وجـهي قـائالً
عفن .لمْ تسعفني قوّتي للخالص منه

 إذْ كان متمكنًا في جثومه.
تُ مِن ضــــربــــاته  وهــــنــــاك مـــا تــــأ
ـتي  أوجـعـني أكـثـر واســتـنـفـرَّ عـز
وهــو أنّي أبــصـرتُ وشــمًــا مـحــفـورًا
ـنـطـقـةِ عـلـى سـاعـديه يُـحـددُ مالمحَ ا
العـربيّـة مِن النيلِ إلى الـفراتِ وأقدام

اليهود تطأُ أرأس العرب.
فانفجرتُ غضبًا وقلتُ ال.. ال.

ومع صــيــحـــات غــضــبـي تــردّدَ عــلى
سـمـعي وبـصـري قـهـقـهـاتُ الـداعراتِ
والنـزالءِ وعامـليِ الفـندق  يـقهـقهون
في حالـة هيـسـتريّـة كأنّـهم يسـخرون
ــزري  فـتــذكّــرتُ حــالـة مِـن حـالــنــا ا
حـكّـامــنـا عـنـد األزمــات  فـأصـواتـهم
تــــدوي في اآلفــــاق وهُـم أضــــعف مِن
جـنـاح بــعـوضـة  وأنـا لـست مـوضع

ســـخـــريـــة وال إمّـــعـــة وال ضـــعـــيف 
فدفعته دفعةً شـديدةً فانقذفَ مُرتطمًا
بـجدار احلـائط الزجـاجي فانـكسرَ ثُم
هبّ واقـفًـا  فـأقـبـلتُ عـلـيه وجـنـدلـته
بــالـــعــصـــا بــيــد أنّـه قــفـــزَ إلى أعــلى
لـيـتـقـيــهـا .أدرتُ الـعـصـا بـيـدىَ الـتي
أمـسـكـتـهـا مِن مـركـزهـا فـبـدتْ كـأنّـها
ـروحــة وهي حتفُّ حــفـيــفًـا تـدورُ كــا
كـحـفـيف هـواء مـروحـة عِـمالقـة حتى
وكأنّهـا تبعثُ أعاصيـرَ  وسمعتُ لها
ًا كهز الرعد القاصف فأوقعتُ هز
في نــفـسـه خـيــفــةً أصــابــته بــالـوهن
ـته فـتـطـايـرتْ مـع الـهز وفـتّتْ عـز
رمـادًا.ضربـته في معـصم يده فـتهشّمَ
الـــــهـــــاتفُ  فـــــجـنّ جــــنـــــونـه وقــــالَ
لـي..أتعـلم بكَمْ هـذا الـهاتف يـا جاهل
يـــــــا مـــــــتــــــــخـــــــلّـف يـــــــا عـــــــائـم في
سـتنقعـات.ثُمّ عاجلتَه بـضربةِ معلمٍ ا
 ضـربـة في رأسه فـشُـجّتْ وأُدمـيتْ 
وأُتـلفـتُ الشـريـحة اإللـكـترونـيّـة التي
كـانتْ تــتــصل بـكـل شـرائحِ جــسـده 
فــانــطـلــقتْ أشـعــة مِن رأسه نــتـيــجـة
حتــرّر اإللـكــتـرونــات مِن مــسـتــويـات
الـطاقـة مصـحوبة بـنزْف دمٍ مِن رأسه
 وسـمعتُ سريـنة إنـذار تنذر بـتعطّل

األجهزة بداخله .
×وأخـيـرًا اسـتـطـاع فـهـمـان أن يطـفئ

احلرائق التي نشبت في منزله.
×بـعـدهـا حتـوّل إلى قِـزمٍ راكعٍ أمـامي
ـغـفـرة غيـر أنّي لمْ يـطـلب الـصـفح وا

أنسَ دمَ العالِم فسألته مَنْ قتله ?
فأجاب : سلوا أنفسكم .

فــنــكـستُ رأسـي هـنــيــهـة  وقــلتُ في

نــفـسي ..نــحن الــذين فـتــحـنــا لـكم
الــبــابَ فــدخــلــتم وأعــمــلــتم فــيــنـا

السيف.
ُ أفــضل مِن الـوادي لـمْ يـجــدْ فـطــ
اجلــديـــدِ  فــمــســاحــتـــهــا كــبــيــرة

وبعيدة جدًا عن جنوب سيناء .
ياهِ وقـْد إكتـظّتْ بالـسكـان لوفْـرةِ ا
حتت األرض  إذْ أنّ النّاس بالفعل
رحــلــوا إلـــيــهــا قــادمــ مِن أكــثــر
ـدن جـفـافًـا  أتـوا إلـيـها الـقـرى وا
بـسـبب آبارهـا ومـيـاههـا اجلـوفـيّة

التي ما زالت تفيض ماءً.
ّــا حــدا بـأكــثــر الـنّــاس فــقْـرًا أنْ
يـحـفــرَ بـئْــرًا ويـقـيم فــيـهــا بـسـبب
ياه التي ما عاد يستطيع فاتورة ا
ّا ساعدَ على رحيل أحد دفعهـا.و
الــســـكـــان إلــيـــهــا أنّ بـــعـــضًــا مِن
ــصـريّــ والـعـربِ ــسـتـثــمـرين ا ا
ــشـاريع شــرعـوا في عــمل بـعض ا
عليها بسبب توفير خدمات الطاقة
 ألَــا وهي الــطــاقــة الــشــمــســيّـة 
وكــانتْ شــبــكــة األرصــاد اجلــويّــة
تـسـمـيـهـا بـلـد الـشـمس  ونـتـيـجة
َّ تـوفــيــرَ بـعض ــشــاريع  لــهـذه ا
فرصِ الـعملِ ألهل احملافـظة وغدت
البـطالة بـها ال تتـعدّى أكثر من 96
ـئة بيـنمـا بقـية احملـافظـات فقد با
ــــئــــة.حـــــتى وصـــــلت إلى 99 بـــــا
سيّـاراتهـا فكـلّهـا تقـريبًـا تسـتخدمُ
الطاقـةَ الشمـسيّـةَ للتـسييـر بسبب
االنـخـفـاض احلـاد في االحـتـيـاطيّ
يّ مِن الـــنــفـط .الى الــلـــقــاء الــعـــا
لتكملة اجلزء الثاني ان شاء الله.
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انا جمكم العزيز
فال تفرّطوا بي

لم يكن بائسا قوله
لكنني  قررت ان اضرب الوقت

 … على اليته 
واضحك ملء بكائي.

مــــدخـل : ال اكــــره اجلــــلــــوس في
ـقـاعـد اخلـلـفـيـة  النـنـي سـاكون ا

واضحا في الصورة…..  .
 … ×/ انا هنا 

النَ الشمسَ بازغة
دارات تطلبني الن ا
وجه ابي اشارة للبدء
وجه امي ثبات اكيد

عارف كناية با
اخوتي ارقام تكسر جمودي

حتدث مدلوالتها
في شدّ الغابة

اخـــواتي صــرخــات عـــنــد الــوداع

االخير
لذلك  االماكن اخللفية

مزدحمة بي 
تفرج ساقيها
كان فيضيق ا

الذي ال يتّسع لسواي
 رغباتي تؤثثها النكبات

 بالقبل احلارقة
الـــــنــــكـــــبـــــات ذلك اجلـــــدار الــــذي

يفصلني عنك… 
الشوارع تصهل

االرصفة تتابع حدقات ابلت حسنا
عندما حاصر النمل جثّتي

ظالل غيابهم
كديناصورات منقرضة
تدور حولها اسئلة ماكرة

ردة  متطفل
غادرة الهاجس يقبل ظل ا

 كلمات اطلقها عائد… 

ناسبُ للحبِ أنتَ الوقتُ ا
ناسبُ لي وا
وكذلكَ للحياةِ

تكتبُ القصائدُ ذكرياتَها على هيأتِكَ
وعــلى اســاسِكَ ومــقــاسِكَ تــتـنــافسُ

فرداتُ ا
لكـنَّكَ للـمرةِ األلفِ تـخفقُ في وصفِ

ضحكتِكَ الساحرةِ
همةَ بذلِكَ وترفضُ تسليمي ا

تـــعــالَ واقــصــدْ أعـــمــاقيَ ألطــفــو...
ألظهرَ

ليعرفَني الوجودُ
امنحنيْ بساتينَكَ ألشتعِلَ

وظلماتِكَ ألضيءَ
ياهُ ال تشيخُ ألهزمَها فا

والبحارُ ال تنكمشُ
وأنا على الضفةِ البعيدةِ منكَ

تـخـبـرني تـارةً أنكَ مـا حـصـلتَ عـلى

شيءٍ تمنيتَهُ
وتارةً أننا ضحايا القدرِ

وأخبرُكَ أنني سأحصلُ عليكَ
سافةَ فنظرَتُكَ تدحضُ ا
وإال كيفَ تكاثرتْ بها

وكـــيف احــتــشــدنــا بــهــذهِ الــصــورةِ
اخمليفةِ

ويداكَ النقيتانِ تتعانقانِ حولَ يدي
وتنافسانِ األسوارَ في فكرتِها

أنـتَ الــذي تــنــكــرتَ لــزمنٍ بــعــدمــيــةِ
الـهـواءِ حـتى سـقـطتْ أولُ غـابـةٍ مني

وأولُ قبلة
ـا لستَ ـيزًا أمـامي ولـر مـا كـنتَ 

عادياً أيضاً
لكنك تـصنعُ الفرقَ بـذاتِ اإلحترافيةِ
وذاتِ الـــســرعــةِ الـــتي تــصـــنعُ بــهــا

الشبهَ
آسـر أنـتَ حـدَ اخلـيـالِ ومـشـوق حـدَ
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بغداد
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الغيبِ

يلذُ لي أنْ أحِبَكَ أكثر
ويــلـزمــني مــكــانــاً مـعكَ ألصـفَ لـهم
كـيفَ تـتـغنى الـقـيـودُ باحلـريـةِ وكيفَ

تخمدُ العاصفةُ بالعناقِ
وأعـلمُ الـنـاس كيـفَ بعـز خـسـاراتِهم

يربحونَ أنفسَهم
ويعيشون أبدًا..

غالف الرواية


