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تُطِيْلُ الكَدَّ في سَيْرِهَا نُبْلُ

ÔrÚOIÔLÓ  ÚrÔNÓMÚOÓÐ w=½ ≈ •
وَزَارُوا 

قُبُوْرَ العَاشِقِيْنَ 
وَزُرْتُهَا       

وَمَا خُلْتُ إِني 
بَيْنَهُمْ لَمُقِيْمُ

...
فَفِي طَرْفِ عَيْنِي 

قَدْ تَبَاتُ عَلى اجلَوَى  
حِكَايَاتُ 

مَنْ أَحْبَبْتُ وُهْوَ عَلِيْمُ
...

تَظَلُّ عَلى جُرْحِي 
تُدِيْمُ بَقَاءَهَا    

دُهُوْرًا 
وَلِي بَيْنَ اجلُرُوْحِ نَدِيْمُ

...
تُسَائِلُنِي عَيْنِيْ 

وَمَا لِيْ بِرَدهَا       
فَفِيْهَا 

يَبَاتُ اللَّيْلُ وُهْوَ كَظِيْمُ
...

أَرَانِي إِذَا قَالُوا: تَوَسَّدْتَ تُرْبَةً      
بَكَيْتُ 

وَجِسْمِي في التُّرَابِ مُقِيْمُ

Ô‚ÚœÓË UÓNKÚOÓ  w  •
كَفَانِي 

أَرَاكِ في العُيُوْنِ 
سَحَابَةً   

يَحِنُّ لهَا نَجْم وَيَشْتَاقُهَا أُفْقُ
...

َسِيْرُ بِرُوْحِي 

ÔÊÚeÔ  ÚrÔ¼ÓdÚŁÓ√ UÓHÓ    •
عَلَى مَهْلِهَا 

هَذِي اجلِرَاحُ تَشُدُّنِي 
لِحُزْنٍ

تَمَادَى في تَرَيُّثِهِ حُزْنُ
...

يَطُوْفُ بِأَطْرَافِ العُيُوْنِ
كَأَنَّهُ

خَرِيْف تَعَافَى في تَرَهُّلِهِ وَهْنُ
...

غَفَى خَلْفَهُ 
لَيْل

أَطَالَ نُوَاحَهُ
عَلَيَّ

وَزَادَ الهَمَّ في ثُقْلِهِ وَزْنُ
...

تُعَانِقُهُ األَشْجَانُ
وَالعُمْرُ قَدْ قَضَى

أَمَانِيْهِ مَغْلُوْبًا وَكَانَتْ لَهُ سِجْنُ
...

فَيَا صَاحِبِي
مَلَّ الطَّرِيْقُ وَمَلَّنَا

صِحَاب
إِذَا غَابُوا قَفَا أَثْرَهُمْ مُزْنُ

ÔqÚ³Ô½ UÓ¼dÚOÓÝ w  •
أَسُوْقُ دُمُوعِي كَالقَطِيْعِ 

لِمَنْزِلٍ    
بِهِ سَكَنَتْ رُوْحِي 
وَحَلَّ بِهَا القَتْلُ

...
عَلى ظِلهِ 

كَانَتْ حِكَايَاتُ جَدَّتِي     
تُسَامِرُنَا 

لَيْلًا وَفي لَيْلِهَا بُخْلُ 
...

دِيَار 
بِهَا رَفَّتْ عُيُونِي 
لِمَبْسَمٍ         

َاءُ وَالنَّخْلُ تَفَيَّأَ فِيْهِ الظلُ وَا
...

بِهَا كَانَتْ األَيَّامُ 
يُسْقِي طُلُوعَهَا      

نَسِيْم 
بِهِ عِيْنَايَ قَدْ طَالَهَا كُحْلُ

...
أَرَى النَّفْسَ قَدْ مَدَّتْ 

إلَيْهَا خُيُوْلَهَا   
رِهَافًا 
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نابولي

وَالدَّاللُ ثِيَابُهَا   
بَيَاض يُضِيْءُ األُفْقَ 
في مَشْيِهَا نُطْقُ

...
تَمِيْلُ 

إِذَا مَالَ النَّهَارُ بِظِلهَا    
فَفِي ظِلهَا 

نَهْر يَجُوْدُ بِهِ بَرْقُ
...

يُبَللُ أَعْصَابِي 
الَّتِي جَفَّ مَاؤُهَا   

وَيَسْقِي جِرَاحِي 
الطيْبَ في نَثهِ عِشْقُ

...
إِذَا احلُبُّ غَاوَاهَا 

كَثِيْرًا 
تَعَثَّرَتْ     

وَمَالَتْ عَلى األَحْيَاءِ 
في مَيْلِهَا وَدْقُ
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وَبَعْض مِنَ اآلالمِ 
تُسْقِي جَوَانِحِي  

وَبَعْض بِهَا 
َدَامِعُ أَسْقَتْ عُيُوْنِي ا

...
تُقَلبُنِي 

وَاللَّيْلُ يُسْدِي ثِيَابَهُ 
عَلَيَّ وَإنْ هَاجَتْ 
بِرُوْحِي الفَوَاجِعُ

...
أَمِنْ بَرْدِ هَذا اللَّيْلِ 

أَبْكِي بِحُرْقَةٍ 
أَمِنْ صُحْبَةٍ 

دَارَتْ عَلِيْهَا النَّوَازِعُ
...

فَدَار بِهَا األَهْلُوْنَ 
رَقَّتْ رِقَابَهُمْ 

وَدَار بِهَا 
تَبْقَى القُلُوْبُ تُنَازِعُ

...
لَقَدْ طَالَ تِْرحَالِي 
وَمَالَ بِي الهَوَى  

فَيَا دَارَ مَنْ أَحْبَبْتُ 
. قُلْ لِيْ: أَرَاجِعُ
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 وجـدت نـفـسي في مكـان مـنبـسط حتـيـطه قمم
جـبـال بـيض من جـمـيع اجلـهـات  النـهـايـة لـها
تـغـطيـهـا غـيـوم سوداء.. ريـاح بـاردة وسـريـعة
جدا تأتي من الفتـحات ب اجلبال ومن جميع
االجتـاهــات..خـطـرت لي تـلـك اآليـة الـتي تـقـول
"ريحا صرصرا عـاتية" .. صدى اصوات متكرر
ال يـنـتهي لـلـطـيور والـبـشـر واخرى ال اعـرفـها.
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البصرة

اطراف يدي ورجلي بدأت باالرجتاف من البرد
واســنـاني تـصــطك من شـدة الــبـرودة وانـا في
ــسـاء.. وضح الــنــهــار فـمــاذا يــحل بي عــنــد ا
مـدفأة نـفطـية.. سـرير نـظيف.. اغـطيـة صوفـية
حــمــراء..غـرفــة اآلمـر.. احلــمـد لــله رددتــهـا مع
نـفسي.. سـوف أقـضي هذا الـشـهر هـنا بـجوار
كان.. السيد اآلمر.. رغم الـبرد الشديد وعزلة ا
جاء اآلمر الذي رحب بي بابتسامة فاترة..كنت
أحمل فكـرة عما يحمل هـؤالء الرجال من نظرة
عن رجـال اخلـطـوط اخلـلـفـية...تـنـاولت غـدائي
مـع اآلمـر الـذي لم يـتـكـلم مـعي الـكـثـيـر ومـا ان
تـناولت فـنجان الـشاي مـعه.. سوف تذهب الى
السريـة االولى.. قالـها لي السـيد اآلمر بـتشفي
.. واين هـي تـــــلك الـــــســـــريـــــة االولـى.. اشــــار
بـاصبـعه الى احـد القـمم  الالمنـتهـية.. هـناك..
اين ســـيـــدي.. ال اراهــــا.. ال.. انـــهـــا قـــريـــبـــة..
ســـاعـــتـــ مـــســـيــر وتـــصـل ..تـــلك الـــنـــقـــطــة
السوداء..أسـتجمعت قواي وقـلت ..نعم رأيتها
وانـا لم أرى سو مأسـاتي التي سوف أالقـيها..
هل انـا في حلم ام كـابوس.. اذهب مع الـدليل..
قـالهـا بكل برود.. دائـرا ظهـره لي ودخل غرفته
حتى يقـطع حيرتي.. تقدم الدلـيل واخذ حقيبة
ســفــري وشــدهــا عــلى ظــهــر (الــبــغل) احملــمل
ـاء... تـوكل سـيدي.. قـالـهـا الـدليل.. بـعبـوات ا
وبــدأ في الــصــعــود راجال مع ذلك احلــيــوان..
وكأنه في سـباق مع الزمن.. خطـواتهم مسرعة
وثـابــتــة وانـا اتــعــثـر خــلــفــهم في خــطـواتي..
تـجـمـد على ـاء ا صـخـور صلـبـة.. تزجـجت بـا
ـسار الى زالجـة طـبيـعـية.. سطـحـها.. حتـول ا
اخــطــو ثالث خــطــوات والــرابــعــة انــكب عــلى
وجـــهي..دون ان يـــلـــتـــفت لي الـــدلـــيل حلـــالي
ــزري.. احـاول انــظـر الــيه اين يــضع قـدمــيـة ا
ــاذا اليــنــزلق مــثـلـي..الـتــفت خــلــفي القــنـاع و
نــفــسـي ان بـدأت بــالــصــعــود ولــكن ال ارى اي
ـاذا اراوح في مكـاني.. عدت تغـيـير.. يـا الهي 
الأهــتم المــري عــنـدمــا انــكب ارضــا.. فــانـا في
كـابـوس حـقـيـقي اليـنـتـهي .. ضـوء الـنـهـار بدأ
بـاالنـحـســار.. احس الـدلـيل بــحـيـرتي الـذي لم
يـــــتــــــوقف حلــــــظـــــة واحــــــدة ولم يــــــبـــــال بي
لــرتـبــتي..اسـرع ســيـدي.. يــجب ان نــصل قـبل
حلول الظالم واال نـضل الطريق.. اسرع نصف
سـاعة ونصل.. بـالكاد الـتقط انفـاسي.. ساقاي
ال اعـــرف كـــيـف تـــتـــحـــرك.. احـــاول ان امـــسك
بــالـنــبــاتـات الــتي حــولي عـلــهــا تـعــيــنـني في
الصعود.. لكن الفائدة فانها تتقطع حتت يداي
ـتـجمـدتـ لـتـزيد كـابـوس وحـشـتي . حذائي ا
سك االرض ..يـنزلق االحمـر اللـع الـلمـاع ال

ـنـهـكــ بـرفع اجلـلـيـد عن نـظـر الي اجلــنـود ا
الجىء الــذي تــســاقط في الــلــيــلــة فــتــحــات ا
الزم الشـاب االنيق ولسان اضـية وانا ذلك ا ا
حــالـــهم مــا الـــذي اتى بك الـى هــنـــا.. كــســرت
نـظـراتـهم بسـؤال.. اين اجـد آمـر الفـوج.. تـقدم
الي احـدهم.. تـفـضل سـيـدي الى مـكـتب اآلمر..
سـيـأتي بـعـد قـلـيل.. انـقـذتـني تـلـك الـدعوة الن

بـســرعــة الـبــرق عـلى الــصــخـور احلــادة الـتي
تجمدة الرقيقة الشفافة.. غطتها طبقة الندى ا
صـعَـود قـاس التسـمع فـيه سـوى وقع خـطوات
.. التفت الـبغل والدلـيل... دام مسيـرنا ساعـت
خلفي.. اخـتفى مـقر الفـوج اللعـ سوى ضوء
فـانوس اصـفر.. وأخـيرا الحـت لي تلك الـنقـطة
الـسوداء وكـبـرت...انـها مـقـر الـسريـة .. بـساط
ثـلـجي ابــيض تـخـتـرقه الــغـيـوم وجـنـود حـول
ضابط ضخم يجلس على صخرة .. لم تعن لي
كان وشدة البرودة فقط اردت ان شيئا رهبـة ا
اتـوقف.. اهال وسـهال.. اسمك بـاخلـيـر.. اليزال
كـابوسي مـستـمرا.. تـقطـعت انفـاسي وتعـثرت
الـكـلـمـات عـلى لـسـاني واجلـبـال تدور حـولي..
لفظـت غداء امر الـفوج الـلع امـام احلضور..
يـكــاد يـغـمى عـلي.. فـقـدت نـفـسي.. خـجـلت من
وضـعي.. اعتقـدت انه ضعـفا وقلة حـيلة.. ربت
على كتـفي آمر الـسرية.. هـامسا في اذني كـلنا
مـثلك عنـد اول مرة..تخـلل الضغط يـاصديقي..
افـاقـني قـدح مـاء مع فـنـجـان شـاي.. مـاهـذا ان
جـالـس في وسط الـغــيـوم.. كم تـأمــلـتك ايــتـهـا
الغيـوم البيضاء منذ كـنت طفال صغيرا راسما
فـي خيالي عـنك مئـات القصص.. الـيوم انا في
وسطك وحتت نظري.. ال اراك بيضاء كما كنت
بـعـيـدة عـنـي وال اسـتـطـيع ان امـسك بك.. فـقط
بخار كثيف يدور حولي.. ماهذا مئات بل االف
يعيـشون في الغـيوم.. يتـحركون ويـضحكون..
يـطـبـخـون ويـأكـلـون.. دكـوا بـقـامـاتـهم الـشـابة
اجلـــبــال ..مـــاذا يــفــعـل هــؤالء هــنـــا.. تــاركــ

بـيــوتـهم.. احالمـهم.. اطــفـالـهم.. حـبــيـبـاتـهم..
انهم يسـكنـون الغيـوم حتى يحـموا الوطن من
اعـداء بـشـر مـثـلـهم تـمـامـا يـسـكـنـون الـغـيوم..
ـاذا.. هل هم في لـكـنـهم ال يـتـخـاصـمون االن.. 
سـبـات.. نـعم اهل الـغيـوم في سـبـات تـغـطـيهم
الثـلـوج من جـميع اجلـهـات.. يـنتـظـرون ذوبان
اجلـلــيـد وشــروق الـشــمس واخـضــرار سـفـوح
اجلـبـال وتـفـتح الــزهـور حـتى يـتـقـاتـلـون.. اي
مــفـارقــة لــعـيــنــة هـذه حتــمــلـهــا تــلك احلـروب
الـلـعـيـنـة..قـادتـهــا يـنـعـمـون في قـصـور فـارهـة
ورجــال يـنــامــون في جـحــور رطـبــة تـغــطـيــهـا
ـوتـون في الـثـلــوج يـومـيـا.. اليـعــرفـون مـتى 
هـذه العاصفة الـثلجيـة ام في القادمة.. عدوهم
العواصف الثلجـية وشدة البرد وتقطع السبل
به.. امــا عـــدوهم الـــقــادمـــون من اجــلـه.. فــقــد
وقعوا مـعه هدنة غـير مكـتوبة حـتى  الربيع...
هل تـعد ساعـات اللـيل ام النـهار.. كلـها طـويلة
ــلـــة.. ال ارى قـــمم حـــصــاروسـت وكــردمـــنــد
وسكران  وكـودو جميلة الـتي يبقى اجلليد في

عـــز الــــصـــيف  مــــا دمت ارتـــدي الــــبـــســـطـــال
واخلــوذة.. يــتــنــاهـى لي صــوت الــطــيــور الى
صـوت نــشــاز يــخــرق سـمــعي مــادامت ايــامي
الثالثـ التـنتـهي.. الشيئ جـميل سـوى صوت
الـراديـو التـرانـسـستـور الـصـغيـر الـذي احـمله
في جـــيــبي الـــذي يــنــقـل لي صــوت مـــذيــعــات
مـونتي كارلـو والقاهـرة تلك االصوات الـناعمة
الــعـذبـة الــتي تـذكـرنـي بـاني مـازلت انــسـانـا..
اعـتــدت عــلى ســمـاع مــغــامــرات آمـر الــســريـة
الـنـسـائـيــة الـتي يـقـصــهـا عـلـيـنــا في الـلـيـالي
الـطـوال ونـعـلم انـهـا من وهم اخلـيـال... امسك
الورقة والقـلم.. اريد ان اتكيف مع هذا الوضع
الـثـلـجي واكـتب خـاطـرة عن احلب عن احلـيـاة
ــــاذا ال احب امــــرأة حـــتـى اكـــتـب عـــنــــهـــا.. ..
أكـتـشـفت انـنا نـعـيش في كـذبـة كـبيـرة اسـمـها
احلـرب والـدفــاع عن احلـدود تـصـنـعـهـا ايـادي
خــفــيــة...كل اســبــوع تــأتــيك وجــبــة مــجــازين
يحمـلون اليـك اخبار احلـياة والنـساء... عرفت
اسـرار اجلــبل ومــسـالك الــطـرق فــيه الـلــيـلــيـة
والـنهاريـة حتى كدت اصـبح مثلـهم... سحبني
مـن يدي رجل شيـبة اقل من رتـبتي (بـوية اركد
بـــاقـــيــلك يـــومـــ وتــرجع الهـــلك هـــاي فــروخ
زعــاطـــيـط).. أخــذت نـــصـــيـــحــتـه..هــدأت تـــلك
.. جــاء مـوعــد مـغــادرتي مع مــجـازي الــيــومـ
اجلبـال ليال.. ارادت الطبيـعة ان حتتفل معي..
مطـر غزير.. لـيل حالك الـسواد.. تـرقب ساعات
طـر ينـهمـر بـشدة.. مـاهذا هل الـليل االولـى.. ا
ـطـر ظــهـرت الـنــجـوم عـلـى سـفـوح اجلــبـال وا
صابيح ينهمر... اشرطة مضيئة متحركة من ا
الــيـــدويــة  تــزداد طــوال كـــلــمــا تــقـــدمت نــحــو
زوجـة بالـفرح االسـفل...صيـحات هـستـيريـة 
والضحك.. ياالهي جنوم تتحرك نحو االرض..
هــيــا.. بـاشــر بــالـنــزول... نــزول وحـشي وسط
ــطــر واجنــمــاد االرض.. ال اعــرف اين مــيـــاه ا
اضـع اقـدامي من شــدة الـســرعـة وال اسـتــطـيع
الــتــوقف.. كــتـلــة بــشــريــة تــتـحــرك من امــامك
وخلفك... اهازيج وضحكات... اي رجال هؤالء
يــصـعــدون في ثـالث سـاعــات ويــنــحـدرون في
عـشـرين دقــيـقـة... تـأريخ اليـذكــر الـبـسـطـاء بل
يتغنى بالنائم على فرش احلرير... اما نحن
مـلـوك انـفسـنـا.. شـرقت الـشمس عـلـيـنـا ونحن
نتـنـاول باجـة اربيل احـتـفاال بـنصـرنـا العـظيم

على الثلوج...

{ مصطلح استخدم ابان احلرب في الثمانينات بان
يرسل كل عسكري في اخلطوط اخللفية الى االمامية
عايشة دة شهر سموه با


