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الرمادي

الـــســـكــيـــنـــة وخـــاصــة امـي  وقــد
جتـيش في نفـسـهـا اكثـرمن رغـبة.
فــجـأة  وجـدت في نـفـسي أشـفـاقـا
ــــا بـــكـــاء مـــواســــاة لـــهـــا في ور
حـرمـانـهـا الـذي كـان وشـيـجـة لـها
من زمن بـعيد حـتى انه بد لي  انه
يـصم اذنـيـه عن دعـواتـهــا بـالـرفق

بها وكأن في سمعه وقرا .
اضي تندلق راحت صور من ا
في ذاكـرتي اخلـرساء وتـنثـال عليٍ
شريـطاً سـينـمائـيا وبـدت اجلروح
تنـكـأني من دون شفـقـة. ال أريد أن
يكـون الشقاء واحلرمـان حظنا من
نـكود  وكثيرا هذه الـدنيا احلظ ا
مــــا  كــــنت أشــــعــــر ان احلــــرمـــان
والـعـذاب والفـقـر رفـقاء الـدهـر لـنا
حـيث لــيس بــوسـعــنـا ان جنـد أي
خالص منهم  كانت العالقة معهم
 مـثـلـهـا مـثل الـزواج الـكـاثـولـيـكي
وكم تمـنيت الـنـأي عن تلك األفـكار

التي كانت هموما كثار.
ال تزال أصوات  موسيقى عيد
ــيالد الــتـــقــلــيــديــة تــنــســاب مع ا
نسـيـمات الـسمـاء شـعرتُ بـوخزة
تـوقظ فيً حـرمانـاً يـسـكن خـاطري
مـنذ سنـ خلت ثم أخذتـني نوبة
من عتاب مع نفسي : عالمَ كل هذا
اإلكـــتــئـــاب يــا رجـل? مــاذا يـــعــني
يالد ? فما أكثر احلرمان من عيد ا
حلــظـات احلـرمــان في حـيـاتي? أن
احليـاة نهر فـيه لذة للـشارب منه
 انــــهــــا حلـن جــــمـــــيل حـــــتى في
شـجونه فـعالم أراني في خصـومة
مـعـهـا? حـظـرت في خـاطـري فـرحة
أبــــــويً يــــــوم جنـــــــاحي وجنــــــاح
البس أخـوتي ألـيـست فـرحـتنـا 
الـعـيـد اجلـديـدة فـرحـة ال تُـنـسى ?

وعالم هذه التقطيبة ? لسنا وحدنا
ـيالد  لكن لِمَ الـذين هـجرهم عـيد ا
ال نـحـتفل بـأيام فـرح أخرى وهي ال
تــزال حـيــة في الـذاكــرة ? فـلــيـذهب
عيد مـيالدي إلى اجلحيم. وجدتني
اقـــتـــرب من الـــدار الــنـي حتــتـــفل 
رأيتً مـظــاهــر الـزيــنـة بــاديــة عـلى
مــدخل الــدار اشــرطــة ورقــيـة ذات
بــــريق مــــتــــعـــددة األلــــوان وثــــمـــة
بـالونات صـغيـرة تدلت هنـا وهناك
عجنات أكوالت وا  كانت روائح ا
ـــوســـيـــقى تـــتـــســــلل مع أنـــغــــام ا

وأصوات الصبية .
كان صبي في العاشرة من
العمر يجـلس وحيدا على الرصيف
الــقــريـب من الــدار وقــد شُــدتْ لــهـا
ـنبـهـرة أرتـسم احلـرمان نـظـراته ا
عـلى مـالمح وجـهه الـصـغـيـر  وقـد
بـسط سـاقيه امـامه وبـدا لي انه قد
أوصد نفسه على ما كان يجري في
تـــلك الـــدار من بـــهـــــــــرجـــة ومــرح

وفرح.
 دنـوتُ منه كانت الـبساطـة تضفي
علـى محياه أطـياف سذاجـة وطيبة
وفرح طفولي مالئكي إال أن نظراته
ـا ــا يـعــتـلج قي قــلـبه و تـوحي 
قد تراوده رغبة في يدور في خلده 
ان تــــســــنح له فــــرصــــة الــــدخــــول
واحلـصـول عـلى الـكـيك والـعـصـيـر
واحلـلويات والـرقص مع الصـبية .
ـسـاء الولـيد تـطوف كانت أنـسام ا
مـحــمـلــة بـإنــثـيــاالت الـفــرح وعـبق

الزهور والعطور .
دنوتُ منه  كان مسرحا بصره
نحوالـدار  وقفتُ عنده  رفع رأسه
إليّ  فبـتـسـمتُ له بود . قـلتُ تـريد
الـدخــول  الــيس كــذلك ? نــظـر إليّ

 إلى مَنْ يحـتضن احليـاة بذراع
مفتوحت .

افقـت من هدأة حـلم يـقـظـة  كانت
إغفاءة أرسـلت في اوصالي موجة
خدر لـذيـذ   افـقت بعـد أن تـناهت
يالد إلى سـمـعي موسـيـقى عـيـد ا
التقـليدية " سنـة حلوة يا جميل /
هـبي بـرث دي يـا جمـيل " فـادركت
انه احتـفال بـعـيد مـيالد شخص 
ـا طفل  تـساءلت في نـفسي لم ر
لِمْ يكـن هذا هـوعـيد مـيالدي  فـما
من مـــرة أحـــتـــفـل أحـــد به  لـــقـــد
حرمني الزمن من هذا حتى اني ال
ـــا حـــتى أبي وامي ال اعــرفـه  ر
ــا كـانـا فـرحـ يـعـرفـان ذلك   ر
ــولــد أخ ـــولــدي كـــمــا فــرحـــا 
أواخت لي فيما بعد. خطرت فكرة
 لـي بــــأن أســــأل أمـي عن ذلك قــــد
تتـذكـره  شعـرتُ في عـيـنيّ  طيف
ــا قـد الــتـمــاع بــريق مـفــاجئ  ر
تتـذكره فما بوسـع احد غيرها ان
يـعـرف ذلـك الـيـوم  فـانــا  ولـيـدهـا

البكر.
عــــدتُ في ذاكــــرتي يــــوم اقــــفــــلت
راجعـا إلى دارنا البسـيطة ال سأل
امي عن يوم مولدي لم أجدها في
فـنـاء الــدار كـدأبـهــا قـد تـكـون في
غـرفـتـهـا تـأخـذ قـسطـا مـن الـراحة

بــعــد كـدحــهــا أمــام الـتــنــور طـوال
النهـار وهي تخبز لـلناس باألجرة
فـقـدأعـتـادت األستـيـقـاظ مـبـكرة كل
فــجـــر لــتــهــيئ كـل شيء . رايــتــهــا
تخـرج من غرفتهـا وما تزال وسنى
ومــا تــزال غـدائــرهـا تــتـمــوح فـوق
رأســـــهــــا حـــــيـث لم يـــــكن بـــــوسع
عـصـبــتـهـا ان حتــتـضـنــهـا  كـانت
تــغــالب أثــار وســنـــهــا مــنــشــغــلــة
بــتــرتــيب غــدائــرهــا الــتي دبت في
بــــعـــضــــهـــا خــــيـــوط من الــــشـــيب
الوليد.سألـتها وهوانا اقف أمامها
" هل تذكـرين يا أمي تأريخ والدتي
 يـوم مـولـدي  الـشـهـر والـسـنـة ?"
نـظـرت اليّ  مـسـتــغـربـة ثم جـاءني
صـوتـهـا خـفـيـضا وهـي تـعاتـبـني"
أمن أجـل هــــذا جـــــئـت حتــــرمـــــني
حلــــظــــات راحــــة يــــا ولــــدي?" أني
أســتـيـقظ مع الــعـصـافــيـر كل فـجـر
جـــديـــد اني ال اعـــرف  لم أســـجل
أســمك في دائـرة الـنــفـوس إال بـعـد
أن رُزقتَ بــأخـيـك الـثــاني  أنـني ال
اعـرف متى" تـخضل جـبيـني خجالً
وأخذ ت أتطلع في قـسمات وجهها
التـي أضاءتـه بسـمـة رقـيـقـة شـبـئا
فـشـيـئـا بـعـد مـازالت عـنه تـقـطـيـبـة
ضـيق ثم سـألتـني" مـا الـذي حـملك
عــلى ان تــسـألــني هــذا الــسـؤال? "

أتريـد ان تعـمل حفـلة مـثل الريس?
أذهـب وأحــتـــفـل مــعـــهـم  عــنـــدهم
شــــمـــوع كــــبـــيــــرة وكــــيك كـــثــــيـــر
ومــوسـيـقى  أنـهـا حـفـلـة وزن " ثم
نـظـرت إليّ بــعـتب جــمـيل وقـالت "
إنك بـطــران يـا ولـدي  نـحن وعـيـد
ـيالد "كـوجـا مـرحبـة" هل شـبـعـنا ا
خــبـز حــتى نــوزع الـكــيك ? عـنــدمـا
سـيـكــون لك أوالد  اقم لـهم حــفـلـة
عـيـد مـيالد " لـذتُ بـجـدار الـصمت

وال يزال جبيني  مخضالً.
كانت إطـاعتنـا ألمنـا تمنـحنـا نوعا
من اإلرتـيـاح وغـالـبا مـا جنـد فـيـها
ا كانت تعاني من نوعا من العزاء 
أجلنا كدحـا وفاقة وعوزا وحرمانا
 فـعددنـا كـثيـرورزق ابـينـا شـحيح
عامل للنـقل اجلص والطابوق على
ظهـر حماره الـذي كنا نحـبه كثيراً.
كـــنت أشــــفق عـــلـى أبي وأنـــا اراه
يـهــرول خـلف حــمـاره في الــطـريق
وكـــان هــــذا مــــا يـــزيــــدني شــــقـــاء
ويـحـمـلـني عـلـى الـتـفـكـيـر بـحـالـنـا
وبإصرار ابي على ضرورة ان انال
الــتــعــلـــيم الــعــالي اســوة بــاألوالد
اآلخـرين هـذا مـا كـان عـلـيـه حـالـنا
بـؤساً طوال سـن وكانت إطـاعتنا
ألبــويــنــا تــبــعث فــيــهــمــا شــعــورا
بـــالــرضــا فـــيــركــنـــان إلى نــوع من

ـؤسـسة الـعربـية لـلدراسـات والنـشــــــــــر ـغربي الـروائي والقـاص مبـارك ربيع عن ا تـوسط" لألديب ا صدر مـنذ أيـام  عمل روائي جـديـد بعـنوان "غـرب ا
ـتوسط هـو في اآلن نفـسه تطـلع أوربي شمـاال وامتـداد إفريـقي جنـوباً; فـضاءات وأبـعاد جـغرافـية بـشريـة موغـلة مـدغلـة تتـحرك فـيها بيروت 2018  غرب ا
ـصير أو صنعاً لـه شخوص من قبيل صـفية احلسوني; بـوتو نغورا; سامان; بدوافع وغايات مخـتلفة متـعايشة حيـناً متصارعـة ومصارعة حيـناً آخر تقبال 

راييلي... مع آخريات وآخرين...
اء فتتح :" أية نظرة هي? ماذا تقول? أي بوح صارخ مكتوم?  حبات ا هورة بإهداء إلى روح الروائي الفقيد عبد الرحمان منيف مصدَّرة  توسط"    وتأتي "غرب ا
ـعنى أو هي صرخة احـتجاج يخـفيهـا ضيق الصدر الـعريض ب زبد تأللئة بـكثافـة على مسحـة أبنوس ذلك اجلبـ وارتفاع احلـاجب كسـؤال عجب كوني عن ا ا

. أي معنى وماذا تكون النظرة أو تقول ?"   تالطم حول الرقبة وأعلى الكتف وج ا ا
ؤسسة نفسها رواية "القناص والقصر" ومجموعة " الصورة والقفص2017 وكذا رائعة "بدر زمانه" في طبعتها األولى ثمانينيات القرن وقد أصدر مبارك ربيع عن ا

اضي.  ا
توسط. توسط" بحلة أنيقة في  328 صفحة من احلجم ا تصدر الرواية  اجلديدة "غرب ا
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َقدِس مكتومٍ فجر ا
وأنا عاضّة أناملى مغلولة

××××××
إريز ..نادتْ أفراخي

إنتفضوا
رمتْ أفراخى عقبان السحاب

تخطّفوا
وحَـــــصَـــــاهـم مـــــا زال يُـــــصــــدّع

العقبان
تذمّروا

لعمركم أنتم أفراخ طيور خُضْر
حتلّق أسفل فردوس الرّب
وسأظل أنتفض ألُزيل
أنيابَ البيت األبيض

قُدسي
قلبى

وطئته أقدام ضاحكة
على فروش قلوبى الباكية

لــــكـــنى ســــانـــتـــفـض .. وســـأظلُّ
أنتفض

××××××
قْدِس يوماً سيأتينى فجر ا

كتوم يتحرّر صوته ا
وأشواك أرضه تتبدّد

وأشباحه تطردهم مالئكتى
ســتـنــصــهـر الــقـضــبــان مِنْ لـفح

ايامنا مِنْ دماء معاصمنا
مِنْ عزّة رقابنا

فلسط تتحدث
فى مضجعى

أفواه ترضع مِنْ أثدائى
نادانى غزال ذئب نادانى

غرس نابه فى أفواههم
بُلفور

عصفور نارٍ غرّد
فوق أوكاري

أكون قربان أدرانهم ?
أم ترياق أسقامهم?
أم حِمىَ ظهورهم ?
تعالىَ نعيق العقبان
صَمّ آذان السحاب

وأنا الظامئة فى قيعان محيطاتي
××××

شفق الشمس دماء عروقي
مع كل مغيب تنبجس عروقي
ليلى مأ فى بهيم القمر

أغـــصــــاني راقــــصــــة شـــاحــــبـــة
تُجرْجَر

على رياح أزيز طائرتهم تُخضَّب
بدمائي

تُروَى برياق سموم معسولة
أأأأأأأأه

كمْ سطتْ كواسر اجلحيم
أحرقونى

بتغريدات بالبل قروشهم
وأنا اتكأ على رماد انفاسهم

ركبتُ مطايا ألسنتهم
وصداها حلو يحرق أكبادي

تخطّفتنى مخالبُهم
ورمتْ بى إلى جنة النار

 s R  5 √ rO¼«dÐ≈

بغداد

vHM*« s  W UÝ—
وتنصهر فوق رؤوس اليهود
هاالت نور التحرير تشعشعنا

وتكفُّ أبصار اخلائن
سندبُّ بأرضــــنا أُيها اللقطاء

فما نحن اللقطاء
×××××××

أفال تسمعون
صرخاتى..

نـداء الـعـروبـة يـسـوقه نـور شـمس
الشرق

محمول بطلقات الغدر
يشع حمراء الدم

أفال تسعفون!
أيــاديــنـــا  تــمـــتــدُّ من لُـــجج بــحــرٍ

خضّم
وت حملتنا أمواج ا

بشواطئكم
أفال تشعرون!

قضباننا قراب حرّيّاتكم
تدمينا وتنعم معاصمكم

أفال تطفئون
ــيـــعــاد حتــتــرق بــشــرارة أرض ا

أياديكم
فتعساً لكم

شاهتْ وجوهكم
أنـــــحـن هــــيـــــاكـل خــــلـف أســــوار

احلياة?
تالله سأقضُّ مضاجعكم..

ÊUð—u

ح عن جثا على ركبـته منبهرا ح 
ــمـتــد امـيـاال ـرج االخــضـر ا بـعــد ا
طويلة.. فانـشرح صدره وهو يتطلع
الى االفق االخــضــر الــبــعــيــد بــأمل
وتـفــاؤل.. لــكن عــيـنــيه ســرعــان مـا
اغــرورقت بـالــدمـوع.. عــنـدمــا تـذكـر
ـــتـــشــحـــة بـــالـــســواد صـــورة امه ا
تتدحرج ببـطء وكأنها بقجة مالبس
مــكــورة ســوداء فـي صــحــراء نــقـرة
الـسـلــمـان.. حـامــلـة بـعض الــطـعـام
وعــددا من عــلب الــســكــائــر لــزيـارة
اخـيه الـذي اعـدم فـيـمـا بعـد في ذلك

السجن الرهيب.
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حـمل الـرجل بنـدقـيـته وصـحب ابنه
ـا يبـلغ السـابعة من الصـغيـر الذي 

ـاء عـمـره بـعـد الى نـبع ا
الــــواقع شــــمـــال قــــريـــته
الـغـافـيـة علـى سفـح جبل
اخــــضـــر ســـامـق نـــاويـــا
الـتـصـدي السـراب طـيـور
الــقــطــا الـــعــطــشى الــتي
تـــــعــــودت ان حتـط عــــلى
حــــافـــة الــــنـــبع لــــتـــروي
ظمأها عـصر كل يوم بعد
رحلـة طيران غيـر قصيرة
وهــنـاك اخــرج بـنــدقــيـته
واخـذ يـحـشـوهـا بـبـعض
الطـلقـات.. تـساءل الـطفل
الـنــبـيه الـذي كـان يـجـهل
نـيـة ابــيه في اجمليء الى
ــكـــان تـــســاءل مع هـــذا ا
نفـسه ترى مـا الذي يروم
ابي فـــعـــله? وعـــلـى حــ
غـفـلـة سـحب االب اقـسام
ة بـندقيـته الصدئـة القد
وتـهــيــأ لـلــقـنـص عـنــدمـا

بـدأت اسـراب القـطـا وطـيـور اخرى
من انـواع اخــرى حتط ســربـا بــعـد
اء سرب متعبة عطشى على ضفة ا
الـرقراق لـترتـوي. وعنـدما عاد االب
خـطــوتـ الى الــوراء وهم بـاطالق
النـار قـفـز الطـفل الـصـغيـر بـسـرعة
الـبـرق نحـو الـبنـدقـيـة ووضع يديه
الـصــغـيــرتـ عــلى فــوهـتــهـا وهـو
يـقــول: ال.. يــا ابي حــرام ان تــطـلق
عـــيـــاراتـك عـــلى كـــائن حي مـــنـــهك
اجلسـد عـطشـان جاء لـيـطفئ لـهيب
ظمئـه بعد نهار طـويل قائظ امضاه
في طـــــلب الـــــرزق. احــــرجـت هــــذه
الــكــلــمـات االب واضــعــفت مــوقــفه
فـماتـت االعذار عـلى شـفـته واحـتار
ـاذا يجـيب على تـساؤل ابـنه غير
ان يتنـكب بندقيـته ويعود من حيث

اتى. 
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وقــــد أتــــســــعت أســــاريــــر الــــفـــرح
الــطـــقــولي فـي وجــهه  هـمَ واقــفــاً
وهـويـقـول " حـقـاً عـمـو? أ أسـتـطيع
الــدخـــول ? خـــذني إلـــيـــهم  اني ال
أعــــرف احـــدا هــــنــــاك ولـــكـن مـــعك
سـأدخل  هـيـا  " ذهـلتُ حلـمـاسته

وشدة رغبته .
 مـــــددتُ له يـــــدي ألحــــتــــضـن كــــفه
الــصــغــيــرة ثم تــوجــهتُ إلـى الـدار
التي لم أعرف أحدا فيها سألتُ عن
صــاحب الــدارـ بـــعــد بــرهــة أتــاني
والــدهــشــة تـفــتــرش وجـهـه األنـيق
احلـليق لـلتوقـال " تفـضل  خير أن

شـاء الـله ? أجـبته بـنـبـرات هـادئة
ورصــيـنــة : ولـدي يــروم مـشــاركـة
أوالدكـم فـــرحـــهـم  هل تـــتــــفـــضل
ــشـاركـتـهم ? بـهت بـالـسـمـاح له 
الرجل وشـرع يـنـقل نظـراته بـيني
ـسـكـا وبـ الــطـفل وانـا ال أزال 
بكـفه الصـغـيرة ثم وجـدتُ الرجل
يــبــتـسـم لي وهـويــفــسح الــطـريق
للطفل الذي اطلق نحوالصبية من
غــيـر ان يـنـظـر إليّ شـكـرتُ الـرجل
ثم ودعــــته وقــــفـــلـتُ راجـــعــــاً إلى
الـبــيت ورأسي تـعــجع بــصـور مـا

سيفعله الطفل هناك .


