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دينة الـساحرة باألسود صورين الـفوتوغرافيـ األتراك أرا غولر.دون غـولر الذي كان يـكنى بـ "ع اسطـنبول" تاريخ تـلك ا توفي عن  90 عاما احد أشـهر ا
واألبيض من خالل صور التـقط معظمهـا بكاميـرته الاليكا. وأعلنت نـبأ وفاته وكالـة األناضول التركـية الرسمـية لألنباء وقالت إنه تـوفي بعجز الـقلب. وبدأ غولر
اضي حصل عـلى وظيفة مـراسل شؤون الشرق األدنى الذي ولد ألبوين أرمـني مـسيرته الفـوتوغرافيـة في احدى الصـحف التركيـة. وفي خمسـينات القـرن ا
ـصــورين كـبـار من أمـثـال مـارك ريـبـو وهـنـري كــارتـيـيه بـريـسـو الـذي قـبـله عـضــوا في وكـالـة مـاغـنـوم الـفـوتـوغـرافـيـة .والـتـقى  عـنـد مـجـلـتي تــا واليف األمـريـكـيـتـ
ها إلى أهلـها وهم منهمـكون في أعمالهم رموقة.وأرّخت الصـور التي كان يلتـقطها الـتغييرات الـسريعة التي حـدثت في اسطنبول في تـلك السنوات من مـبانيها ومـعا ا
صور اسطنـبول ولكنني من مواطني العالم. أنا مصور العالم."جلس ونشاطاتهم اليومية. كما أخذه عمله إلى شتى أصـقاع العالم.قال آرا غولر ذات مرة "يصفوني 
ية الثـانية وينـستون تشـرتشل ورئيسـة احلكومة الـهندية ؤثـرة منهم رئيس احلـكومة البـريطانيـة ابان احلرب العـا أمام عدسة غـولر العديـد من الشخصـيات الكبـيرة وا
إنديـرا غانـدي والفـيلـسوف بـرترانـد راسل واخملرج الـسيـنمـائي ألفـريد هـيتـشكـوك.في عام  2015التـقط غولـر صورا للـرئيس الـتركي رجـب طيب أردوغـان. وقد اتصل

أردوغان بذوي آرا غولر معبرا عن مواساته بوفاته وقال إن ذكرى غولر ستبقى خالدة بفضل عمله.يلتقط صورة للرئيس أردوغان في مكتبة األخير في اسطنبول
صور الـ 90. ناسبة لالحتفال بعيد ميالد ا تحف ا وكان متحف ألعمال غولر افتتح في اسطنبول في وقت سابق من العام احلالي وانتهز منظمو حفل افتتاح ا

رسالة أسطنبول
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في ذهاب وعودة
األسماء والهيئات.

احدهم حلم على نحو سيء
احدهم باخلطأ استنفد

نسية. سافات ا ا
WKHŠ

مثل خارطة
نشرتُ يُتمي على الطاولة

سار ورسمتُ ا
للريح نحو مكاني.

لم يجدوني ح قدموا
ألن مَن انتظرهم ال وجود لهم.

جترعتُ مشروبات ثائرة

WO³ſ œËbŠ

سأسمّه مكاناً
وليس فضاءً

ما احتدث عنه.
اتكلم عن ال شيء

احتدث عمّا اعرفه.
ال الزمن

ا حلظات بأكملها ا
ال احلب

ال
نعم
ال

مكاناً للغياب
وخيطاً من لقاء بائس.
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ال تسلّمني
عــنـد مــنــتــصف الــلـيــلــة الــغــاصـة

باحلزن
ُدنّس. الى النهار األبيض ا
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الى انطونيو بورجيا
لم حتن الساعة بعد

انها العدم.
لم حتن الساعة بعد

فاآلن ولألبد
عدم.
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وت قريب مني دائماً ا
اسمع صوته.

اصغي لنفسي فحسب.
WMOJ « fL² «

غن موجوعي سرفانتس
ساء  رغم هبوط ا

والليل
وانت ال تستطيع.

غن وكأن شيئاً لم يحدث
ال شيء.
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ال أمل مطلقاً

ألحوّل الوجوه
الى مالك الى كؤوس فارغة.
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احدهم يقيس امتداد الفجر 
مُختنقاً بنشيج.

احدهم يطعن الوسادة
بحثاً عن مكان راحة مستحيل.
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ان جتاسرتِ على االندهاش
من حقيقة هذا اجلدار العتيق

بصدعه وتشققاته
وهو يرسم وجوهاً تماثيل ابو الهول

ايدٍ وساعات مائية
فستعرف انه سيقدم
حاضراً لعطشك
ا سيبتر عنكِ ور

ُشبع بك. هذا الغياب ا
oO²F « —«b'« «c¼ WIOIŠ

بارد هو اخضر ومُتحرك
سعير لهاث وغضب

هالة هو وجليد
خيوط تهتز وترجتف خيوط

اخضر هو وانا اموت
انه سور مجرد سور

وت. اصم هو ينظر و

دخل الــــغـــرفــــة كــــان يـــبــــحث عن
الـرسائل وقـام بـبعـثرتـهـا ولكـنني
يـــا امي الاعـــلم أن ســـرقت بـــعض
الــــــرســـــائـل ألنـــــنــــــي الاحـــــصى

عددها. 
آه يا ولدي!..أنت تركت الفتاة منذ

سنة فما بالك حتتفظ برسائلها?
لم أتـرك سنـاء يـا امي ولـكن الـقدر
حـال بـينـنـا رغم إرادتي وتـمـسكي
بهـا. مـازال النـهر يـذكرني بـها كل
يوم .أتكلم معه دون جدوى. 

اســألـه ويــتـــردد صـــدى الـــســؤال
لــيـــســـألـــني. ولـــيس بـــجـــعــبـــتي
مـااجيب عنه . فـأعود للـتحدث مع
نفـسي لعـلي أعيـد شيـئا من بـقايا

احاديثنا السابقة عند ضفافه. 
أراد عالء أن يــــزيح مـــاتــــبـــقى من
تعلقة في ذهنه  ذكريات سناء ا
ويـــصـــارح والـــدتـه عن مـــوضـــوع
الــفــتـــاة الــتي تـــعــرف عــلـــيه قــبل
ســـنـــوات عــــلى أمل فـي نـــســـيـــان
اضي واخلوض في مغامرة حب ا

جديدة. 
ولــكـنه كـان مــتـرددا في رغــبـة مـنه
لـلـتـأكـد من مــعـرفـة شـعـور الـفـتـاة
جتاهه حتى يتقدم خلطبتها أال إن
الـشجـار في ليـلة أمس جـعله يدرك

بأن الفتاة تعشقه بجنون .
كـنـني العـيش في أعـماق قـلبك ال

مع فتاة أخرى التزال حتبها.
اطمـئـني يـا حـبـيـبـتي ال يـوجد من

يشاطرك احلياة معي .
فقلـبي كثـمرة اليتـسع حلبتـ معا
بــعـد مـاارادت أن يــعـتــرف لـهـا عن
مـوضــــــــــــــوع حـبه لـسـنـاء الذي
كان يـرفــضه بشـدة وانكـر سؤالـها

رغم صحة كالمها..
أنت بـــــارع في إقـــــنـــــاع اآلخـــــرين
ولــكـنـني لـم أعـد تـلك الــفـتـاة الـتي
عرفـتهـا منـذ مدة. وكالمك اليـجدي
نفـعا فالدلـيل على كذبك أصبح في
يـدي. فإنـا لست وسـيلـة كي تنسى

في تــمـام الـســاعـة الــعـاشــرة مـسـاء
ئة رمى من فمه آخر فلتر لسكارته ا
بـعد مـرور ساعة عـلى نشـوب شجار
بـينـهمـا عند ضـفاف الـنهـر .عاد إلى
الـبيت وهـو يقـضم شاربـيه من شدة

الغضب .
دخل بـيـته دون طـرق واسـتـئذان في
رغــبه مـنه بــعـدم إزعـاج والـدته دون
أن يـعــلم بــأنـهــا في غــرفـتــهـا تــقـيم

صالة الليل وتدعو الجله. 
كـان بـاب غرفـتـه مفـتـوحـا جـلس في
منتـصفهـا مطـأطئا رأسه ويـنظر من
حـوله .غمـرته رغبة عـنيفـة في النوم
. في الـصـبـاح وجـد جـمـيع األشـيـاء
مـبعـثـرة. بـعـد أن اجـهـده التـعب في
تـرتـيبـهـا .يـتسـاءل بـاحلاح من دخل
غـرفـته أثـناء غـيـابه .وبـعثـر اشـياءه
وبعض الـرسائـل قد احـتفظ بـها في

خزانته.
خالفه مع حـبـيبـته لـيلـة أمس جـعله

زاج اليطيق الكالم.  متعكر ا
حـتى مـع والـدته الـتي أخـذت تـهـد
من روعه. ترنـو إليه بعيـن ذابلت
.يعلو السهر جـفنيهما . تنساب ب
أصـابــعـهـا مــسـبـحــة سـوداء .تـذيب
ظلمة. تسابيح. بهما وحشة الـليل ا
صــلــوات. تــوسالت بــعــودة ولــدهــا

غرور. في كل أمسية... ا
ألـم تــعـدنـي يــا عالء بــعــدم اخلـروج

ليال?
كنت برفقة أحد اصدقائي. 

صديقك أم حبيبتك ?
ال لم يـعــد لي حــبـيـبــة فـقــد اوشـكت
عـلى نـسـيـانـهـا . لم يـسـعده حـديث

امه كثيرا. 
لـقد كان مـكتـئبـا بخـصوص بـعثرة

غرفته وسرقة الرسائل. 
من الـذي جتـرأ عـلى دخـول غـرفتي

ساء يا امي ? هذا ا
نزل الاعـلم فاني كـنت وحيـدة في ا
واخــتك ســارة ذهــبت إلـى مــدرسـة

مادة االنكليزي كعادتها. 
آه تذكرت يـا عالء ... لقد نسيت أن
اخبـرك بأن سـعاد جارتـنا الـلطـيفة

حلت ضيفة علينا إليوم. 
سـعاد ! قـفـز من االريكـة وهـو يردد

اسمها.....سعاد..سعاد!
وأين جلست? 

جــلـــست هـــنــا لـــبــعض الـــوقت ثم
فردهـا وذهبت العمل لها تركـتها 
الـــقـــهـــوة. وبـــعــدهـــا ســـألت عـــنك
وخــــرجت مـــــســــرعــــة كــــأن أحــــدا

يطاردها.
ا احتبست أنـفاسه. اليود البوح 
شــــغل ذهــــنـه. في حلــــظـــة صــــمت
تـغــيــرت ألــوانه. وتــزيح مــابـداخه
بــقــايــا صــور مــعــلــقــة عــلـى جـدار
ـاضي .قـلق يـسـارع اخلـطى عـلى ا
الـسـلم. حتـدث ضـجـيـجـا الاراديا .
يـذرع غـرفـته جـيـئـا وذهـابـا. ويداه
تـبعـثر مـاتبـقى من حـزمة الـرسائل

تبحث عن شيء ما .
ـا لـفت بـتـصــرفـاته الــغـريـبــة لـطــا
ـسكـيـنـة وهي تـراقبه انـتـبـاه امه ا
عن كــثب مــنــذ أن فــارق حــبــيــبــته

سناء قبل سنة .وراحت تسأله..
هل فـقـدت شـيـئـا مـا في الـغـرفـة يـا
عالء ?الاعـرف ولكن الـشخص الذي
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البصرة
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(ال شيء من هذا القبيل)
را لم اعد 

ولم تعد احلكاية مثلما كانت عليها
يوم مولدها اجلميل
انه القلق الثقيل

يوم كنا نزرع االيام باحللوى
فنقطف من خفاياها

سالال مـن جنـــوم احلب فـي الـــزمن
النبيل

لم يعد عندي سوى هذا العويل
ستحيل! صرخة في ا

qE « “«e²¼«

ظلي الذي يغيب في الظالم
ا انام ويختفي 

فاجأني مساء هذا اليوم ح هزني
وقال لي:

اياك ان تتركني مهما يكن
سأطلب اللجوء خارج البلد

ا احد وتبقى دو
من دون ظل

والويل كل الويل
ن يعيش ها هنا

من دون ظل!
—«dÝô« s  dÝ

طر سقط ا
تـسع سـحـابـات سـقـطت بـحـديـقة

داري
هذا اليوم

وكنت انا عاشرها
طر كان ا

ـقـهى في يـهــطل فـوق رصـيـف ا
الشارع

فوق سطوح اجليران
وال يأتي ابدا حلديقة داري
طر اليوم يغير عادته لكن ا

ويجيئ.
يبلل بعض العشب اليابس

واالشجار العطشى
ويلوح لي بيد من الفيروز

نحني اشياء.. و
لن اذكرها!.

bzUB  ÀöŁ

rÝUł qBO

بغداد

دلف إلى مـقـهىً صـغـيـر قـرب سـاحل
يـكــتظّ بــرواد الـبــحــر تـديــره امـرأة

مسنّة
تتوكّأ على عكّازها ..

إحـباط كـبيـر يحس به ال يـزال القلم
عـصــيّــاً والـورقــة عــذراء وشـيــطـان
شـــعــــره فــــرّ هــــاربـــاً بــــ جــــمـــوع
.. أفكـاره حتـوم تائـهةً ال ـصطـافـ ا
تستقـر وسط زخمٍ من كلماتٍ وصور

تتقاتل في رأسه تريد أن تنطلق.
طـــلب فـــنــــجـــان قـــهـــوته الـــســـوداء
ـفـضّــلـة وانـتـحـى في ركن مـعـتم.. ا
كان مذهولةً تاهت نظراته تـطوف ا
ســقــطت عــلـى صــورة فــتــاةٍ بــعــمــر

الـربــيع مــعــلّـقــةً عــلى أحــد جـدران
ــقــهى.. انــبـــعث ســرب حــمــامٍ من ا
عـيـنـيـهـا إلى عـيـنـيه اقـتـرب مـنـهـا
وثب قــــلــــبه بــــ أضــــلــــعه.. أحسّ
انــغــامــاً تــعــزفـــهــا شــفــتــاهــا عــلى
شـواطيء مرجان; تـصاحلت كـلماته
الـصــاخـبـة هـدأت وانـســابت نـبـعـاً
يـــفـــيض.. عــاد الـــنـــبض إلى قـــلــمه

وعانق الورقة البيضاء.. كتب..
خمرة في مقلتيها
خمرة في شفتيها

و...
ارتــطــمت كــلــمــاته بــصــوت عــمــيق

متهدّج آتٍ من وراء الضباب..
- قهوتك سيّدي..

مـشـفــقـاً عـلـى نـفـسه
رفع رأسـه بـــــغـــــضب
إلـــيــهــا ســـرعــان مــا
تالشى عـنـد عـيـنـيـهـا
ـــــنـــــطـــــفـــــئـــــتـــــ ا

تــســتــجــديــان كــلــمـةً
رقيقة..

- هل أعجبتك ? 
مـشيرةً إلـى الصورة;
تـعـثّـرت نـظـراته عـلى
وجـههـا الـذي حاولت
جــاهـدةً أن تــعــيــد له
احلـــيــــاة لــــكن غـــدر
الـــســــنـــ أوغل فـــيه

عبثاً وقسوة..
قـــلــمـه ال يــزال بـــيــده

ينبض..
- هــــذه أنـــا مــــلـــكـــة
جمال مدينتي كنت..
ال يــــزال غـــــارقـــــاً في
شـــــطــــآنـــــهـــــا تـــــلك

اجلميلة..
- أنـا يـا أسـتـاذ.. أنـا

في تلك الصورة..
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ـــاضي مـــحـــاوال الـــهـــروب من ا
واقــعك . أخـــذت وتــيـــرة الــكالم
تـتـصاعـد بـيـنـهـمـا وهي تـصرخ
بــأعــلـى صـوتــهــا ...... اذا كــنت

حتبني حقا ..تقدم خلطبتي!
وعالء مـــــحــــاوال امـــــتــــصــــاص
غـــضــــبـــهـــا اال انــــهـــا ســـرعـــان
مــااخـــتــفت من بـــ يــديه وهــو
يـنا ويسـارا خشية من يـلتفت 
ســــــمـــــاع اآلخــــــريـن لــــــصـــــوت
الـشـجـار. فـرحت والـدته كـثـيـرا
عــنـدمـا ابـلـغــهـا بـأنه عـازم عـلى
الـزواح من فتـاة احبهـا مؤخرا 
لـــكــنـه لم يـــتــطـــرق مـــعـــهــا الى
مـــوضــوع  الـــشــجـــار الــذي دار

بينهما.
جـلسـت سعـاد أمـامه تنـظـر اليه
بـعـدم الــرضى وأمه تــتـكـلم دون
تـوقف والفرحـة تعانق قـلبها إال
أن ســــعــــاد رفــــضت الــــقــــبــــول
وعيـناها تذرفـان الدموع بغزارة
وهـي تــقــول...... أسـفــة لـم يــعـد
بـــوســــعي تـــكـــمـــلـــة الـــرســـالـــة
اجتـاحته حلظـات غضب شديدة
وهو يـحرق مـاتـبقى من رسـائله
ألــتي كـــتــبــتـــهــا له ســـنــاء قــبل

وفاتها.


