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دينة الع يعود تاريخه ألكثر من  1000عام. أعلنت دولة اإلمارات عن اكتشاف أقدم مسجد في البالد 
سـجد الشيخ خلـيفة في الع ”تتضمن عدة وقالت دائرة الثقـافة والسيـاحة في أبوظبي إن علـماء اآلثار عثـروا على آثار إسالمية بـالقرب من موقع بـناء حالي 
بكرة من العهد اإلسالمي في فـترة اخلالفة العباسية قبل نحو ألف أفالج (قنوات مياه) وثالثة أبنية على األقل واألكثـر أهمية مسجد يعود إلى الفتـرة الذهبية ا
عام .“وأضافت أن علماء اآلثار وجدوا محراب في الغرفة الداخلية والساحة اخلارجية فيما عثروا أيضا على أجزاء من أواني استخدمت على األرجح في الوضوء أو

. يالدي سجد يعود تاريخها إلى الفترة ب القرن التاسع والعاشر ا أغراض أخرى داخل ا
ـبنى يعتـبر أقدم مسجـد معروف في دولة شع ألحـد األفالج اجملاورة فإن هذا ا وتابعت قائلة ”بناء على هـذه االكتشافـات واختبارات حتـديد العمـر الزمني بالـكربون ا
كتشفات اجلديدة في الع ”تؤكد على مدى بارك رئيس دائرة الـثقافة والسياحة في أبوظبي قوله إن ا اإلمارات العربية ونقلت وكالة أنباء اإلمارات عن محمد خليفة ا

زيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة احلياة في كل فترة زمنية.“ نطقة ما يتطلب ا ثراء تاريخ ا
ـكن أن تـرسم صـورة أكـثـر وضوحـا لـلـحـياة في الـعـ في الـعـصور عـتـمـدة عـلى مـياه األفالج  وأشـار إلى أن هذه االكـتـشـافـات األثريـة إلى جـانب بـسـاتـ نخـيل الـتـمـور ا

اإلسالمية األولى.
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عــبـثــاً أحــاول الــهـرولــة فــمـا بي مـن عـلل
وأمراض مـزمنـة واوجاع حتول دون ذلك
ا سمعت بـاخلبر هرعت من فوري فقد حا
آل. انـساني كل مـا بي من سوء احلـال وا
وهـأنـذا أعبـر الـشـوارع راكضـا كـاخملـبول
ـسـرعـة فـتالحـقـني غـيـر آبـهٍ لـلـسـيـارات ا
زمـجـرة منـبـهـاتـها وسـواقـهـا وسـبـابهم..
لـكـن احلق مـعــكم فـلــو عـرفــتم بـالــبـشـارة
لـعذرتـموني.. ولـو أني ألول مرة اعرف أن
البشارة تكون أحياناً بطعم العلقم !. 

شــيــخــاً جــاوزت الــســتــون ونــيّف.. أجــرّ
.. وألــــوك اآلمي وهــــمــــومي رجــــليَّ جـــــرّاً
وأحـزاني فـما أبـقى لي القـدر من مال وال
بنون وال زوجة.. آمالً برحـمة السماء بعد
أن لـــفــظـــتــنـي رحــمـــة األرض. مـــذ ثالثــة
أسابيع وروحي تتلـوى وتلوب كما الطير
ـــذبــوح حتت وطـــأة احلــيــرة والـــبــحث ا
ـا واالنــتـظــار بــحــثــاً عــنــهــا ألحلــقــهــا 
سـبـقـهـا.. مـرت عـليّ وكـأنـها ثـالثـة قرون

ا سمعت باخلبر و......... حا

هَـــي أيـهـا احلـمـار.. هل أنت أعمى.. أال _
تنتبه.. كدت تـرمي بنفسك حتت العجالت

 !?
هكذا صـرخ بي السائق الشاب بـهستيريا
مـخـرجـاً رأسه من نـافـذته صـعِـقـني عـلى
ح غـرة صوت فـرملـة هائـلة لـسيارة.. ال
ادري كــيف وجـدتــني أقف أمــامـهــا فـجـأة
وسـنــتـمـيـتــرات قـلـيـلــة تـفـصـلــني عـنـهـا
اعتذرت منه.. وال ادري خُيّل لي انه بصق
خـلـفي.. لـكن ال بـأس كل شـيء يـهـون بـعد
أن ظـــفــرت بـــضــالــتـي بــعـــد طــول عــذاب

وغياب. 
ـقـصـود ... اُفـاجأ بـه يعجّ أصل لـلـمـكـان ا
.. شـيبـا وشبـانا بـالعـشرات رجـاالً ونسـاءً
بنى وقد ن سبقوني متجمهرين أمام ا
عال صـراخـهم وعـويـلهم. مـتـوجـسـاً دلفت
ــكــان وسط الــزحـام الــذي غص بـه وقـد ا
ـشــاعـر مــا بـ الــلـوعـة اخــتـلـطـت لـدي ا
واإلشـتــيـاق.. الـرغــبـة والــرهـبــة  رائـحـة
ـكـان الـكــريـهـة احلـادة الـنـفـاذة أوشـكت ا
مـنهـا على الـتقـيـؤ.. كان كل مـا فيه يـنطق

بالعدم.. والفجيعة. 
سؤول فيتالقفوه باألسئلة يظهر الرجل ا
واالستفسارات والدعاء له لتسهيل أمرهم
فـيـطـلب مـنـا الـوقـوف في طـابـور. انـتـظـر
دوري مـرغـمـا عـلى اعـصـابـي ومـا رحـموا
تـوسالتي لـهم واستـعـطافـي بتـقـدمهم في
الطـابور.. وكيف يرحـموني وكلنـا بحاجة
للـرحـمـة وهـنـاك من هـو أشـد مـني حـاجةً

واضطرارا لها. 
يجيء دوري.. كـلمـا دنوت شـعرت بالـقلب
يـنــقــبض.. يــغـوص فـي مـكــان ســحـيق ال
أدريه ويبدأ وجيبه بـالتصاعد حتى يكاد
يـخــلع صــدري فــتــحــوا الـبــاب.. ومن ثَمَّ
اجملرات.. كـان في كل واحد مـنهـا الكـثير
يــــعـــرضــــون عــــليّ مــــا وجـــدوه مـن بـــ
الــعـــشـــرات ادقق فـــيــهـــا.. دقـــات قـــلــبي
تـتـسـارع.. لُــهـاثي يـشـتـد.. شـعـرت بـدوارٍ
شـديـد... وبـاألرض تـمـيـد بي.. ومـا عـادت
ـــرجتــــفـــتــــ حتــــمـــلــــني. وهم ســـاقـيَّ ا
بـنـظراتـهـم يـسـألونـنـي .. هـذه ?.. هذه ?..
هــذه ?.. اهــز رأسي ســلــبــاً انــا أعــرفــهــا
تـمــامـا ولن أتــوه عـنـهــا مـهـمــا تـشـوهت
تـــرتــعـش الــيـــد.. يــنـــهــرس الـــقــلب حتت
ــا فـتــحـوا اجملــر األخـيـر الـضــلـوع .. حـا

حتى صحت بال وعي :
يا الله...هي ذي... وجدتها !!  _
بجنونٍ إنهلتُّ عليها تقبيال وتمسيداً وقد
نـهمرة وعـرقي بقيت غسلـتها بـدموعي ا
سكـا بها بشدة حـتى اضطروا لسحبي

 . عنها عنوةً
أخـيـراً وجـدتهـا بـعـد طول بـحث ولـهـفة _
ولوعة.. كم أنت رحيم بي يا إلهي ! 

خـررت على األرض سـاجداً سـجدة الـشكر
شاكراً لله أنعمه ورأفته. 

.... كانت رأس وحيدي الشاب الذي قضى
إثر حادث طائفي غادر وجبان !

وخــلّــتْ لــهـامـانَ األعــاجــمِ بــابَـهـا    
    فَــعـاثَ  بِــهـا هَـتْـكاً وعــاثَ بِـهِ قَـرْعـا

ويـــا وطــنـاً أحْــكـيْ ويُـخْـرِسُني.. أال    
     أذِنــتَ  لِـهـذا الـقلْب ِأنْ يـخرقَ الـضلْعا

ويــا وطــنــاً تُــهـنــا بِــسَــكـرةِ حُــبــهِ    
     فَـضِـقْـنا بـــهِ حُــبّـاً وضــاقَ بِـنـا ذَرْعـا

ويـــــا وطــنــاً لُــذْنــا بِــخِـرْقَـةِ ثَــوْبِــهِ    
      لِـيَـمْــنَـحَـنـا  دفءً فَــأشْــبَـعَــنـا رَقْـــعــا

وثــارتْ عـلـى األصـنـامِ غَـيْـرةُ فـأْسِـهِ    
      فَـصـارَ اتـبـاعُ الـكُـفْرِ فـي فـأسِهِ طَـبْعا

حَـنـانَـيْكَ مـــا عـــادَتْ لِـنـمرودَ جَــذوة    
    ِمــنَ  الـنـارِ لـمْ تـشبعْ بِـصِلْصالِنا قَـمْعا

حَـنـانَـيْـكَ أوراقُ الــخَـريـفِ تَـعَـمْـلَـقتْ    
ِ الـقَـلْبِ تَـنْـزَعُهُ نَـزْعـا      وعــاثـتْ  بـطـ

فــال زمــزمـتْ دفء الـحـياةِ بِـحِـجْرِها    
         وال تَـرَكَـتْـنـا بــعـــدَهـا نَـبْـتـغــي زَرْعـا

وال آنَــسَــتْ مِـنْ جـانِبِ القَـلْبِ دَفْـقَــةً 
      تُـعـيْنُ رَمــادَ العُـْمــرِ كي يَـمْسَـحَ الدمعا

...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
فيا مصرُ إنـــيْ  قَــدْ  أتَـيْـتُ  مُــحَـمَّالً    

َرْعى      بـما يَـحملُ الزيتـونُ مِنْ خُضْرةِ ا
حَـمـاميْ ذَبـيْـح لـســتُ أسْـمَـعُ نَــوحَـهُ    

   غَـفــا الـنـايُ لَـمّا جــئْتُ أُقْـرضُهُ سَــمـْعا
وفـــي جُـعْـبـتيْ لــيـل تـقـهـقـرَ بــدرُهُ    

      فــلـمّـا أرادوا نَــومَــهُ أيْــقَــظَ الـشَّــمْــعا
فَـخَـليْ أبـارِيـْقـيْ تُـقَــطّـِرُ صُـبْـحـهـا    

      لَعـَلي على خَـدَّيْـكِ أسْـتَـجْـمِـعُ  الـنَـبْـعـا

            شَـظايا مِنْ الشَكْـوى تُعيْرُ الفَضـا سَمْعـا
وفــيْ كــفــهِ قــمــح تَــجــذّرَ صــبـرُهُ    

             أطـاع َ رحـى كفَّيْه كيْ يُطعـمَ اجلَوعـى
بـهِ حُـــزْنُ طــوفـانٍ تــأخَّـرَ وعْـــدُهُ    

            ولـمّـا ابْـتـنى فُـلْـكاً أعـاقـوا بـهِ الـصُّنـعا
وكَـمْ بـاتَ مِنْ خَوْفِ الـتَّوابيْتِ فَيْهِ ال    

          يُــرجّـيْ مِـنَ الـدنيـا الـى أمـهِ الـرُّجْـعى
َفال تَـقْـصُصيْ لِـلـنَّاسِ مِـحْـنَةَ جُـوعِهِ    

           فـما عادَ في التابوتِ مَنْ يَطْلُبُ الرَّضعا
فَـال هُـوَ مُـوْسى .. كَيْ يَـشُـقَّ بحارَهم    

ةٍ تَـسْــعى             ومــا بـيـديـهِ الـيـومَ مِــنْ حَــيـَّ
فـــأيُّ عَـصـا لـلـصُّـبْحِ تَـلـقَـفُ لـيـلَهم    

        إذا مــا حــبالُ الـفـجـرِ دَسَّــتْ لـهُ أفْـعـى
هُــوَ الـمُـبْتلى بِـالـنَّْخلِ حَـيْنَ تَـيبَّستْ     

        ضَـفـائرُهُ فـاسْـتحْـلفَ الـمـاءَ أنْ يَــرْعـى
بـِــهِ وطـــن سَــلّـوا عَـلَـيـْهِ سُـيُـوْفَهُمْ    

    وطــافُــوا عـلـى جُــثـْمانِ وحْـدَتِـهِ سَــبْـعا
ومـــا صَـلَـبُـوا إلّاهُ حِـيْـنَ تَـزاحَـمَـتْ    

َسْـعى        مَـســاميرُ مَــنْ مَـرّوا فال بُـوْرِكَ ا
تـنادوا اال فـاغْـدوا عـلى حرثكم فـكلُّ  (م)  

   قَــطْــرَةِ  مـــاءٍ فَــيْـهِ تَـسْــتَـنْـزِفُ الـنَّـبْعا
خَــنـاجـرُهـمْ سُـــــم يـُـعــاقــرُ قَــلْـبَـهُ    

    وكــلٌّ عـلـى اسـمِ الـله يَـطـْعَـنُـهُ تِــسْــعا
وعــاشِــرَة هـذي الـمَـخـالِبُ تَـفْـتـريْ    

َسْـلوخِ أنْ خَـالَفَ الشَّـرْعا     على ظَهْرِهِ ا
ـةً فــي الـيـم ألـْقَـتْ  كَـبِـيْـرَها     فَيـا  أمـَّ

       وجـــاءتْ  الــى فِــرْعـونَ تَـســألُهُ  نَـفْـعا

وجاءَك  مِنْ أقصى القصيدةِ مَنْ يَسعى    
                     دفــاتــرُهُ شــــوق وأحْــرُفُــه ُصَــرْعـى

قــصــائـدُهُ نـــــزف فــكــيـفَ يَــلُـمُّـهـا    
       أيُـجـمـعُ َزرْع بـعـدَمـا خــانَـهُ الـمَـرْعى

دمــــاهُ عــلـى أثــمـار أبـيـاتـه غـــدتْ    
                 وكـــم نـقـعـوا أغـصـان أسـطـره نـقـعا

ومـــن سُــمْـرةِ الـبـارود لــونُ قَـصـيدهِ    
  وكـمْ أحـرقَ الـبارودُ فـي ثـوبِهِ الـزَّرْعا

تَـعـالى .. ولـمّـا شــاخَ عـكّازه أنـحنى    
                 ومـا تـاهَ .. كـان التيْهُ في دربه يسعــى

أمـانـيـه طــفـل مُـــذْ تـيـتَّـمَ صُـبْـحُـه ُ    
            تَـسـلَّتْ هـمــومُ الـليلِ فـي خــدهِ صَفْعـا

وحــيـنَ اسـتـفزَّ الـمـاءُ لـوعـة َ مـلـحِهِ    
                    أنــاخ بـجـرحِ الـقلبِ يَـستعذبُ الـلَسْعـا

لـهُ صـبْــرُ زيــتـونٍ تَــفـجّـرَ زيــتُــهُ    
                  لَـهـيبـاً عـلـى خــدَّيْـهِ حـتى غَـــدا دَمْـعا

لــــهُ وَجْــــهُ مَـهْـمـومٍ تَـكَـسَّـرَ لَـيْـلُـهُ    

wLýUN « qNM

بغداد

سواء طرقت الباب ,أم وقفت إزاءه صامتا
محيرا...مترددا أو مـستذكرا...مهما كانت
فكـرتك السـابقـة وأنت تتـجه نحـوه..فأنت
مازلت ,مزيج الـشوق الـقـد وارتعـاشات
ذكـــريــــات ...من خـــلف حــــجب......بـــعض
األحــيــان تـــتــضح صــوره لـــتــكــون حــادة
واضــــــــحـــــــة فـــــــوق األنـف... طـــــــازجـــــــة
األوان..دافـئة كـدثـار عبق الـنـكهـة. ..غارق
في شـمس لطـيفه ضـحى شتـاء قشيب في
اخلـارج..والـشــمس جـالـســة عـلى اجلـدار
الـعـال ..بـعض األحـيـان تـكـون غـائـمـة في
صــفــحــة ال تــفــهم نــفــســهــا...مــضــطــربـة
عاني...مختلطة بـفقدان أكيد للسيناريو ا
القد بجمال ألـوانه...وتصاعد موسيقاه
وحـواراته ....للزمن قـدرة على االخـتباء...
تـمـاما مـثل احلـربـاء... مثل فـكـرة تتـطـاير
عـنـد الـصـبـاح. عـائدة بـدثـارهـا الى كـهف
االحالم الـعميـقة ..دائمة احلـجب..تضحك
عن أسـنـان نـاصــعـة الـبـيـاض مـشـذبه من
أيام لـدى العيـادة.... دائما ما كـانت تظهر
اسـنـانـهــا الـبـيـضـاء ..االســنـان اجلـمـيـلـة
ــنــضــدة بــدقــة...صــرفت عــلــيه مــبــلــغـا ا
ـينا وشماال تخطف قبلة كبيرا....تتلفت 

صغيره عجولة من اخلد.....
غـــــــــــــــــــــريــب أنــت ?مــن أيــن تــــــــــــــــــــأتــي
بخـيـاالتك...?أقول لـها لـلمـرة األخيـرة كان
الــــبـــاب يــــتـــرقب....الــــذي مـــر أكــــثـــر من
عــــقــــديـن..الـــشــــيـب انــــتــــشـــر ,غــــزى كل
الــــرأس...وأنت مـــــا زلت جــــمــــيــــلــــة....ال

....اقصد انك أصبحت أكثر جماال...
تـقول جتـاملـني..... ترفع اخلـصالت بهزة
الى األعلى....تمـاما كما تـركنا بعض على
غيـر اتـفاق.. قـدر أحمـق كان....كـنت الهث
ذلـك الـــــــيــــــوم بـــــــ الـــــــوزارة ومـــــــقــــــر
الـــــــــعـــــــــمـل....عـــــــــدت ألواجـه بـــــــــابـــــــــا
مــــغــــلــــقــــا...أصــــدروا أمــــرا بــــاإلعــــفــــاء
ـتـجـهم ان تـغلق الـكـامل...طـلب سـيـدهم ا
غـرفـتي ...ان ال ادخـلـهـا مع الـتـحـفظ عـلى
ايــة ورقــة فــيــهــا...حـ دلــفـت من الــبـاب
الــزجــاجي الــكــبـيــر آلخــر مــرة لم أكن أع
حـالـتـي...لن تـكـون سـوى أيــام لاللـتـحـاق
بــــاجلـــــيش....احلـــــرب اجلـــــديــــدة عـــــلى
سافات..ينتشر األبواب...وهكذا تتوسع ا
أل اجلــو غــربــاء.. اجلــنــود لـألقــاصي...
غـربـان زرق...سـود...حمـم النـيـران تـلـتهم
ال وت  ـؤسسـات...ا عـامل...ا بـاني ا ا
احلــــــنـــــاجــــــر...الـــــقــــــلـــــوب تــــــنـــــقــــــلب
قـــــــــــــــواربـــــــــــــــهـــــــــــــــا...الـــــــــــــــريـــــــــــــــاح

احلـرب....كل ـوت , دخــان..واخــتــنــاق....ا
شـيء ســـــاكن....الـــــنــــــهـــــر يـــــصـــــرخ من
الـعـطش....يصـدح الـكـمـان حـزنـا..تـتـمزق
ـــــديــــنـــــة تــــصـــــبح وراء ....ا الـــــســــنـــــ
الــــــــظــــــــهــــــــر....الــــــــبــــــــاب يـــــــــصــــــــطك
بـــاجلــوع....احلــصــار...الـــســرطــان يــرفع
رأسه...يـكــشـر أنـيـابه احلــمـراء....الـعـواء

يتواصل
ســـــــيــــــارات الــــــدفع الـــــــربــــــاعي...فــــــرق
الـتــفـتــيش...حتــرق...تـمــزق....تـتــقـلب به
الـســنـون..يـعــود عـامال أجــيـرا....يـواصل
إصـــراره عـــلى ان يـــبـــذل قـــلــبـه ألطــفـــاله
وزوجــته... هم كل مــا لـديه....لم يــحـد عن
احلب....فـقط غـرق في أوحال الـكدح األلي
الـــــيـــــومـي ..اخلـــــبـــــزة... مـــــســـــتـــــقـــــبل
األوالد....الـــغــــربــــة األبــــديــــة فـي أريـــاف

الوطن....هـجر القلم إال في افـتتاح الربيع
ببـضع قصائـد تمـتلئ بـدخان حـطب مبلل
ال يشتعل.. وزهور متـفتحة...بشباك صيد
ـكـتـبـته...بـعـيـد الـقـراءة دسم....احـتـفـظ 
األثـــــيــــرة...احــــتـــــفظ بـــــبــــعـض دفــــاتــــر
ـاضي...دفـتـرهـا...خط يـدهـا اجلـميل ... ا
ــا اشـتــهى ان خـط الــيـد الــيــســرى..لــطــا
يلـثمها..كـان من ب كنوزه الـسرية....بعد
عقـدين...ثالث لن تـصـدق انه كان يـحـتفظ
بـــــــــلــــــــقـــــــــطـــــــــات...بــــــــنـــــــــبـــــــــضــــــــات
خـالـدة..بـارتـعــاشـات...وخـوف.... لم يـكن
من حــــقه الــــبـــوح بـه... لـــقــــد ابـــتــــعـــدت
ـــــواسم.. تــــقــــلـب الــــزمن.. الــــشــــوارع..ا
اصـبـحـت امـا لـعـائـلـة كـبـيـرة .. اصـبـحت
اسـيــرة خلـوف دائم.. خــوف من حــيـطـان
بـيت.. حـيطـان زمن مخـيف في ذاته .. هو
ــرات...الـيـوم قــد اصـبح جــدا لـعــشـرات ا
ة .. قتنيـات.. اجلرائد القد يبحث بـ ا
الـقصـاصات.. الـكراسـات.. اوراق الرسم..
ة ,سـيـعـثـر حـتـما كـارتـات االعـيـاد ألـقـد
عـلى دفــتــرهـا..ســيــكــحل عـيــنــيـة ثــانــيـة
..لرقص اليد الـيسرى.. اهداءها اخلفي ..
احلب الـــذي لم يـــتم الـــبـــوح به.. لـــثالثــة

عقود.. اربعة... الى ابد من انتظار.
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