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غـربية أعمال الدورة الثانية للمـؤتمر الدولي بشأن حوار الثقافات واألديان الـذي انطلق مؤخرا ونظمته وزارة الشؤون اخلارجية دينة فاس ا انتهت 
نظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو.  نظمة الدولية للفرنكفونية وا غربية بالتعاون مع ا والتعاون الدولي ا

ـؤتمـر (أن حوار الـثقـافات يـقتضي أن شـارك في ا لك مـحمد الـسادس في رسـالة وجـههـا إلى ا غـربي ا وخالل اجلـلسـة االفتـتاحـية أكـد العـاهل ا
تتفاهم الشـعوب فيمـا بينها عـبر إقامة حوار صـادق ودائم وأن احلوار ب الثـقافات والديانـات ليس مفهـوماً مجرداً من قبـيل الترف الفـكري ولكنه نهج ال

ان العميق الذي يقتضي االلتزام القوي والعمل اجلاد وربط األقوال باألفعال).   تكفي فيه اإلرادة وحدها بل يستمد معناه احلقيقي من منطلق اإل
رتبطة بتفعيل احلوار ب األديـان والثقافات واحترام مختلف األديان إضافة إلى اعتماد وثيقة مرجعية بشأن التنوع ؤتمرون جملة من القضايا ا وناقش ا
نـظمـات الدوليـة واإلقلـيمـية وجمـعيـات اجملتمع ـي إضافـة إلى ا ؤتـمر حوالي  130 شخـصاً من اخلبـراء واألكاد الـثقافـي واحترام الـتعـدد. يشـارك في ا
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) فِيْ رِئَتِيْ   بَغْدَادُ مُديْ جُذورَ (الغَيْنِ
وَلْتُسْرِجيْ بِحِبَالِ الصَوتِ أَعلَاها

حَتَّى تَضُجَّ بِرَعدِ الرُوحِ حُنْجُرَتِيْ 
 وَأَسْتَعِيْدُ مِنَ اجلَوزَاءِ أَصداها

وَتَعلُ بِاسْمِكِ عُقْبَان مُطَهَمَّة  
فَيَسْتَقِلُّ مِنَ األَجْواءِ أَعالها

فَكَمْ سَطَعتِ جَمَاالً شَاقَ مُغْتَرِبَاً  
وَكَمْ شَجَوتِ بِلَحنِ الشَوقِ أَفْواهَا

وَكَمْ سَكَنْتِ مَنَافِي القَلْبِ مُشْرِقَةً 
 وَكَمْ جَلَوتِ عَنِ األَرواحِ ظَلْمَاها

فُوزِيْ بِدِجْلَةِ والصَوبَيْنِ كُلهِمَا 
 وَاسْتَأْثِرِيْ بِنِسَاءِ الكَونِ إِلَّاهَا

إِنْ تُنْكِريها فَمِنْ أَضْالعِكِ انْبَثَقَتْ 
 فَزاحَمَتْكِ عَلَى مُضْنَاكِ  مُضْنَاها

بِنْتُ الفُرَاتَيْنِ مَا زَالَتْ تُسَاوِمُنِي
  وَيَسْتَبِيْحُ وَقَاري عَذْبُ مَغْنَاها

تَرمِيْ عَليَّ مِنَ األُوركِيدِ أَعبَقَهُ  
والعَاطِراتِ مِنَ القُبْالتِ أَشَهَاها

تَروي بِعُمري حُقُوالً مِنْ سَنَابِلِها 
 وَتَنْتَقِيْ بِشِغَافِ القَلبِ مَأْوَاها

وَتَغْمُرُ الرُوحَ حَنْوَاً لَو يَجُودُ بِهِ  
قَطرُ السَمَاءِ عَلَى الصَحرَاءِ أَحيَاها

وَكُلَّمَا قَصَدَتْ شُطآنَها سُفُنِيْ 
 فِي العَامِرِيَّةِ شَاءَ احلُبُّ مَرسَاها

إني وإنْ كانَ وَحيُ الشِعْرِ في عَصَبِي
 أَسْتَلهِمُ العَذْبَ مِنْ آهَاتِ نَجواها

إنَّ القَصِيْدَةَ لَو قِيْلَتْ بِفَاتِنَةٍ 
 مَاتَتْ بِحَضْرَةِ أُخْرَى رُوْحُ مَعناها

تُهدَى القَصَائِدُ أَبْكاراً لِرَونَقِها 
 بَيْتُ القَصِيدَةَ ما تُمْلِيْهِ عَيْناها

بَغْدَادُ أَنْتِ وَإِيَّاها سَوَاسِيَة 
 دُمْتُمْ لِزَهْرِ جِنَانِ اخلُلْدِ أَشْبَاها

إِنيْ اصْطَفَيْتُكُمَا قَدَرَاً عَلَى قَدَرِيْ 
. ُنَاشِدُ في حُبيْكُما اللهَ  إني ا

ُزْنِ أَهْدَاني مُحَيَّاها  هَلْ بَاذِخُ ا
                                      أَمْ أَنَّ رَجْعَاً مِنَ التَارِيخِ أَدنَاها

َجهُولِ دَاهَمَني  أَم أَنَّ عِطراً مِنَ ا
                                     فَاسْتَيقَظَ العُمْرُ بِاألَحضَانِ يَلْقَاها

غَابَاتُ نَخلِكِ يَابَغدَادَ عَامِرَة 
                                   جُودي عَلَيَّ بِمَنْ في الكَرْخِ سُكْناها

التُنْكِريها فَضَوعُ الطِيبِ يُعلِنُها 
                                      مِنْ سَاحَةِ النَصْرِ لِلمَأْمُونِ رَيَّاها

التُنْكِريها فَمُ الزَورَاءِ يُشْهِرُها 
                                      فَالسَعفُ أَومَأَ والبَرحِيُّ سَمَّاها

جُودِي عَلَيَّ بِبَعضٍ مِنْ لَوَاحِظِهَا 
                                     فَالسَهْمُ سَهْمُكِ وَالصَيَّادُ جَفْنَاها

كَأَنَّ صَوتَكِ إِذْ نَادَيْتِ  يَهتِفُ بِيْ 
ثَغْر سَقَانِيْ مِنَ األَعسَالِ أَحلَاها

تَغْدو الشِفَاهُ بِهِ جَذْلَىً فَتُثْمِلُنِيْ 
إِنْ دَاعَبَتْنِيْ وَعَضَّتْهَا ثَنَايَاها

بَغْدَادُ يَا مَهدَ مَنْ أَهوى وَحَاضِرَهَا
  دُنْيَايَ فِيْهَا وَفِيْ دُنْيَاكِ دُنْيَاها

إِنيْ أَخَالَكُمَا تَاجَاً وَمَالِكَةً 
َمَالِكِ  عَدْلُ الدَهْرِ وَلَّاها  فَجْرَ ا

يَا تَوأَمَيْنِ فِدَى سَعدَيهِمَا كَبِدِيْ
 إِنِيْ أُكَابِدُ فِيْ حُبيْكُمَا اآلها

تَاهَ الفُؤادُ وَمَا مِنْ آخِذٍ بِفَمِيْ 
 فَقَد تَدَاخَلَ فِيْ إِسْمَيْكِ إِسْمَاها

نَادَى الزَمَانُ بِزَورَاءٍ مُبَغْدَدَةٍ 
 وَبِالرُصَافَةِ أَو بِالكَرخِ نَادَاها

تعالي نرسم
على أزقة العمر
قهقهات الدهر

خطواتنا قبل الرحيل
تعالي نعربد

على ارض زمان
سهولها وواحتها

روت الطيور والنخيل
تعالي نلملم

بقايا رماد الشمس
ظالل ربيعها

كبرياء حلم ذليل
تعالي نفتش
عن عشق تاه

اضي ب أحالم ا
ستحيل ودروب عمري ا
تعالي نكتب القصص
على ضوء مصباح

ضاع وتبعثر
في يأس دربي الهزيل
تعالي نوقد شمعة
في ليل صامت
شهد حلما كئيبا
ركب موجة الرحيل
تعالي نكتب حلمنا
على أجنحة بالبل
تضحك وترقص

بصرخات القلب العليل

تعالي يا فراشتي البيضاء
لتحلقي فوق سهول

ينابيعها سن
تمردت على الواقع الدخيل

تعالي نكتب شعراً
أنت بحوره وقوافيه

وأنا ذلك العاشق الذليل
تعالي يا مهجة الع
يا نهر حياة السن
كتبنا ملحمة عشق

أوتارها معزوفة الزمن اجلميل.
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أعــــمـل مـــــصــــلّـــــحـــــاً لألجـــــهــــزة
الـكهربائـية الدقيقـة في مدينة أور
 تـعـلـمت من زوربـا حب احلـياة 
وكــنت كــجـيــفــارا مـتــمــرداً  كـنت
معوزاً للفرح   البتسامات الناس
 للربيع يالمس قـلبي  للبياض 
لـرؤية األلـوان الفاتـنة تطـرز حياة
الـنـاس  ألجـواء الـسـعـادة تـشرق
عـلى النـاس مثـلمـا أشرقت شمس
تـمــوز صــبــاح الــيــوم اجلــمــعـة 
أشرقت فوق هامـات النخيل بلون
أرجـواني مـخـضـر لـتـشـرق مـعـهـا
عــلـى وجــهي األســمـــر اجلــنــوبي
ابـتـسـامة شـارلي شـابـلن  ابـتد
صـباحي بابـتسامـة ألنهي غروبي
بابتـسامـة  أبدأ عمـلي بابتـسامة
ألحـافظ عـلى مـزاجي رائـقـاً طـوال
الــنـهــار حـتى الــغـروب  وكــأنـني
أجامل الصباح والناس والغروب
بـابـتـسـامـة صـادقـة تـر الـقـلوب
اخملــدوشـــة بـــاحلـــزن  أفــضل أن
يـراني الـنـاس  بــوجه تـشـرق فـيه
ابتسامـة دائمة  أمشي بينهم في
األسواق واألزقة بخطوات شارلي
شــابـــلن مـــرتـــديــاً ألـــوان الـــفــرح
الــفــاتـنــة مــرفــوع الــرأس  ألنـني
انــفق وقـتـي كـله مــنـحــني الـرأس
عـــاكـــفــاً عـــلى تـــصــلـــيح أجـــهــزة
الـتـلـفـزيـون والسـتـاليـات  أخذت
قـول شــارلي شـابــلن عـلـى مـحـمل
اجلد : لن جتد قوس قزح ما دمت
تـنظـر إلى األسفل  آمـنت برأيه  :
يـــوم من دون ســخـــريــة هـــو يــوم

ضائع  نـهار يـوم اجلمـعة مـشرق
ــســرة   كــنت مــثــله مــشــرقــاً بــا
تـذكرت أنه الـيـوم الـذي صـلب فيه
ـسـيح "ع"   صـرت أشـيع أجواء ا
تـجول الفـرحة  أمازح الـباعـة ا
ــــســـطـــر والـــكــــســـبـــة وعــــمـــال ا
اء والعـتـالـ والـصبـيـة بـائـعي ا
تسول  أوصي نفسي البارد وا
بـان أكون هـاد الـبـال منـشـرحاً 
لم أعش حـياتي مـتذمراً سـاخطاً 

عـشـت بقـلب أبـيض
راضــيــاً  عــشــتــهــا
هــــــكـــــــذا حـــــــتى ال
أصــــاب بـــاحلـــزن 
عـلـقت عـلى احلـائط
بـدل صـورة الـسـيـد
الرئيس فوق رأسي
حكـمة قالـها شارلي
شــابــلن :  لــو كــنت
نـــــبــــيـــــاً جلــــعـــــلت
رســالــتي الـســعـادة
لــــــكـل الــــــبــــــشـــــر 
ووعــــدت أتــــبــــاعي
بــــــــــاحلــــــــــريـــــــــة 
ومعـجزتي أن أضع
الـبسـمة والـضحـكة
فـوق أفواه الـصغار
 مـــا كــنت ألتـــوعــد
أحـداً بنـيران جـهنم
وال أعــــــــــد أحــــــــــداً
بــــاجلـــــنـــــة  كــــنت
سـأدعـوهم فقط إلى
أن يــكــونــوا بــشــراً

قصة قصيرة

أن اجلـهـاز صـالـح لـلـعـمل وبـحـالـة
جيدة  وجهاز التحكم عن بعد كان
عاطالً  طلبت منه شراء واحد آخر
ـقــابل حملـلي  قـال : مـا من احملل ا
عــنــدي فـلــوس  ضــحــكت بــشـدة 
أعطـيته ثمن جهاز الـتحكم عن بعد
 خـرج فـرحـاً مـطـمـئـنـاً مـبـتـسـمـاً 
بيمناه جهـاز التحكم عن بعد  بعد
كان انفجار خروجه بلحـظات رج ا
عـنـيف  سـبـقه سـطـوع ضـوء لـهب
أزرق مـبهـر  غـليـان أحـمر  مـوجة
رعب  صــــراخ  وعـــويل  خـــرجت
من ورشـتي بـعـد انـتـهـاء االنـفـجـار
أركض مـــثـل شــارلـي شــابـــلن لـــكن
ا عـصا في جو مـلؤه الفوضى دو
والصراخ والدم والقتلى واجلرحى
كان واألشالء تمأل السوق  صار ا
بـــشـــعــــاً  ريح حــــمـــراء عــــصـــفت
بــــالــــســـوق والــــنــــاس وكل شيء 
جــــعــــلت أرض أور أرض دم   أرى
هــــــشم الــــــدمــــــار طــــــال كل شـيء 
مـوجــودات الـسـوق وجــعل الـنـاس
أشالء  وكل شيء مـــنـــقـــلـب رأســاً
عـلى عـقب  بـقع الـدم تـمأل أسـفـلت
الشـارع واجلدران وهامـات النخيل
اكـتـوت بـدمـاء الـقـتـلى واجلـرحى 
حــفـــرة كــبــيـــرة مــلـــئت بــجـــثــثــهم
ودمــائــهم وبــضــاعـتــهم وبــضــاعـة
احملـال الـتجـاريـة وزجـاج واجـهات
احملـالت مـــــحـــــطم  الــــــبـــــضـــــائع
اخــتــلــطت بــدمــاء األبــريــاء  صـار
مـزقة بـعد شـائعـاً رؤية األجـسـاد ا
كل انـفجـار  خـرجت وسط  الـدمار
مــرعــوبــاً مــنــهك الــقــوى والـروح 
هــرعت من مــحـلـي هـلــعــاً خـائــفـاً 
هـنــالك حـشــد من الـنــاجـ مــلـطخ
بــالــدم والــوحـل يــحــتــشــدون فـوق
شيء ما  يـضربونه بشـده  ظننته
ألول وهـلـة إرهــابـيـاً ثـانـيـاً يـحـاول
تـفــجـيــر نـفــسه  فـعــادة مـا يــعـمـد
اإلرهــابـيـون إلـى تـفـجــيـر مـزدوج 
بــعـد إن يــنـتــهي الـتــفـجــيـر األول 
يــتــجــمع الــنــاس إلنــقــاذ اجلــرحى
يـفـجـر إرهـابـي ثـان نـفـسه  كل من

فـي الـســوق يـضــرب شـخــصـاً مـا 
يـصرخـون أمـسـكنـا اإلرهـابي الذي
فــجــر الــعــبــوة الــنــاســفــة  صــدق
حـدسي  تـدافـعت بـ احملـتـشـدين
شـاقــاً لـنــفـسي  طــريـقــاً وسـطـهم 
بصعوبة بالغة أبعدتهم  أزحتهم 
تــدافــعت مــعــهم حــتى وصــلت إلى
اإلرهــــابي  رأيــــته  انـه : يـــحــــيى
نـغـولي  ! قد فـارق احليـاة لكـثرة ا
ــيـــتــة  مــا تـــلــقى مـن ضــربـــات 
سك بيـده اليمنى جسـده مدمى  
جـهــاز الـتـحـكم عـن بـعـد خـاصـته 
مـات هـاد الـبـال مـطـمـئـنـاً  تلـقى
مـــوته بــبـــســالــة وربـــاطــة جــأش 
ـــوت وقـــد مـــبـــتـــســـمـــاً رغم أنف ا
ارتـــســمت ابــتــســـامــة عــذبــة فــوق
شـفـتيه الـشـبـيهـتـ بفـم السـمـكة 
ــنــغـولــيـتــان تــطـالــعـاني عـيــنـاه ا
بـحسـرة فـيـها لـوعـة  فيـهـا تعـبـير
طفل مـرعوب عـوقب عقـاباً قـاسياً 
جـثـوت عـلـيه غـيـر مـصـدق  راحت
دموعي تـتساقط علـيه  تمطره . إذ
أن الـنـاجـ يعـتـقـدون انه من فـجر
الـعـبــوة الـنــاسـفــة وسط الـسـوق 
رعوبة رحت أصرخ في وجوهـهم ا
مـزيالً الـلـبس احلـاصل  أخـبـرتـهم
احلــقــيــقــة  مــقــتـــله أشــعل قــلــبي
بـاحلـزن   شـعـرت بـنفـسـي وحـيداً
واحـتضنـته  شعرت بـقلبـي حزيناً
على مقتـله في تلك اللحظات غربت
شمـسه  ألقت غـبارهـا على قـلبي 
انطفأت شمسه  سرقت منه حياته
 ســرقــوهـــا  رحت أبــكي بــحــرقــة
عـليه  حـلمه أصالح جـهاز الـتحكم
والــســتاليـت لــيــرى الـــعــالم  كــان
طـــائــراً مــكـــســور اجلــنـــاح  كــيف
يـــســتـــطــيع اخلـــروج من أور  مــر
موتـه صاخـباً وبـألم كـبيـر   مرقت
فوقـنا سـحابة بـيضـاء قريـبة غطت
ـنــا الـقــاسي  نـظــرت صـوبــهـا عــا
وهي حتـــجـب الـــشــمـس احلـــمــراء
ـسـتــديـرة الـعــمـوديـة ــتـوهـجــة ا ا
وسط سماء رصاصية داكنة  دوى

صوت انفجار ثان . 

وأن يـــفــكـــروا  لــيـــقــرأهـــا كل من
يــدخل ورشـتـي   يـنــعـتـنـي أبـنـاء
مــديــنــتي بــشـارلـي شـابــلن ألنــني
أمـــشـي مـــثل مـــشـــيــــته  أبـــتـــسم
ابتسامته  أدمنت مشاهدة أفالمه
إال أنـــني أخـــتـــلف عـــنه في حـــبي
لـإلليـكـتـرونـيـات  أعـيش وحـيداً 
ينـطبق علي قول رافـائيل ألبرتي :
أنت فـي وحــــدتك بــــلــــد مــــزدحم 
بـلـغت درجـة احلرارة  54مـئـوية 
ــــجــــرد خــــروجك إلـى الــــشـــارع
تـتــلــظى  أشــاهــد غــيــومــاً سـوداً
جتـــمــعت وسط احلـــر الــقــائظ في
ــر  ومــا صـنــعـته هـذا الــصـيف ا
هـذه الـغــيـوم من فـيء بـارد  اعـلم
أنـهــا أجــواء الــشــؤم الـتـي تُـذهِب
الـبـسـمـة  أجـواء تـقـبض الـقـلب 
تبـضعون يسيـرون غير مبال وا
بـــاحلـــر ألنــهـم اعــتـــادوه  حــرارة
أنـــفــاس الــنـــاس تــتــشـــظى حــارة
نفرة  هائـجة تصل حد القـسوة ا

وشـمـس الـضــحى الــقـاســيــة الـتي
تـســتـمــد لـونــهـا من لــون الـعـسل 
ابتسمت للشمس العسلية  تمنيت
طر  مطر مدرار  بأصوات نزول ا
رنـانـة تـمـلـؤني بـهـجـة أللـوان أكـثر
ــــر أمـــام ورشـــتي ابـــتــــســـامـــاً  
ـقـابل الـصـغيـرة وعـلى الـرصـيف ا
لــــورشــــتـي رجــــال وأوالد صــــغـــار
ونـسـوة يـتـسـوقن  أسـمع أصوات
احلـيـاة الـصـاخـبـة  أضـحك بـفـرح
ــقــهى طــفــولي  يـــحــتــسـي رواد ا
أمـامي الـشـاي رغم ارتـفـاع درجـات
احلـــرارة في هـــجـــيـــر أكـــثـــر أيـــام
الـصيف قـيـظـاً  دخل شـخص علي
لم أرفـع رأسـي ألراه  أحـــــســــــست
بدخـوله  كنت مـنهـمكاً فـي عملي 
نغولي رنوت إلـيه : جارنا يحـيى ا
 كان يحيى نقياً ودوداً بريئاً عذباً
بال حــدود يـــنــجـــذب الــنـــاس إلــيه
سك بيده كالفراشات  يرنو لي  
ـــاً جـــداً مع جـــهـــاز ســـتـاليت قـــد

التحكم عن بعد  يتلفت ويبتسم 
يــبــتـــسم ويــتـــلــفت  تــلـــفت إلــيه
وابـتسمت  يـنظر إلي وانـظر إليه
 كــان يـراوح بـقــدمـيه وهـو واقف
وكــأنه في كــردوس عـســكــري أمـر
ــــــحـــــــلك قـف  مــــــكــــــانـك قف 
وبــشــفــتــ يـــابــســتــ أخــبــرني
زوجة بصوت فيه أشراقة رجاء 
سرة بخجل مرت بقلبي ونشرت ا
:  إنـه عـــــاطل  وعـــــلـيّ إصالحه 
شعـر قـلبي بـالسـعادة  راح قـلبي
يـضــرب بـســعـادة أضالع قــفـصي
الــصــدري  ابــتـســمـت  ابـتــسم 
ضــحـكت ملء روحي  ضـحك ملء
روحه  ومـــا زحـــته :  أنت عـــاطل
عن الـــعــمل أم اجلــهــاز ? ضــحك 
ـزاج جديد سـافرت مـع ضحكـته 
داخل نــفـــسي  ضـــحك مأل روحه
الـــطـــاهـــرة  كــــنت انـــظـــر طـــوال
ـنـغولـيـت  حـديثـنـا في عـينـيه ا
أخبرته بعد أن فحصت الستاليت


