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نزل. يهوى غرمان الشهري منذ طفولته جمع األحجار والبحث عن األشكال واأللوان اخملتلفة منها لتعود برفقته إلى ا
ـمارسة واحملـاوالت العديدة ومع مـرور السنوات وجـد الشهـري نفسه في مـحاولة تـعلم حتويل هذه احملـفوظات الـطبيـعية إلى عمـل فني يبرز جـماليـتها بـشكل أفضل وتعـلم عبر ا
كيفية الـتعامل مع مخـتلف األحجار ليـصبح حاليـا من أكثر احلرفـي مهارة في قص األحجـار وصقلهـا وصياغة الفـضيات وصنـاعة السبح والعـصي ليشارك ضـمن جناح قرية

هرجان الوطني للتراث والثقافة اجلنادرية  33عارضا إبداعاته في هذا احملفل التراثي الرائع. عسير با
يزة ويعتـمد في اختيار تلك األحجـار قابلية التحـمل والقص والصقل والتلمـيع حيث إن بعض األنواع تتهشم يستخدم الـشهري جميع األحجار في حـرفته ويحولها إلى أعمـال رائعة و

كن التعديل عليها. أو يحدث لها بعض الشروخ التي ال 
ويـدمج عدة أنـواع من األحجـار في طريـقة مـبتـكرة إال أنـها حتتـاج جهـدا كبـيرا في قـصهـا بالتـساوي كـقطـعة واحـدة ثم تشـكيـلها لـتصـبح مجـموعـة أحجـار في قالب واحـد مثال الـكوارتز

والعقيق والفيروز.
ئة). ملكة ثرية من خامات األشجار واألحجار التي تمكن الشباب السعودي من إتقان هذه احلرفة ليكون إنتاجها وطنيا  100با واوضح الشهري أن (ا
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عن نخلةٍ ذهبيةٍ  
أو غيمةٍ من قبّرات 

عن سندبادٍ يقطع البحر  احمليط
بخطوت وموجت لكي ينامْ

والصمت كان مسافةً 
ا تنمّق من كالم  تصل اخليال 
عـنــد أحـتـجـاج الـضـوء في سـجف

الظالم 
أوح حتكي شهرزاد 

لليائس اخلائف من الورى 
عن كرخ بغداد الرصافة والقرى

مادار لم تنطّق به التوراة 
ال الــــعــــهــــد الــــقــــد وال اجلــــديـــد

..والسَرى
وال استحى معراجهُ واستنكرا 

ـا جـرى  وكـان يـنــصت شـهـريــار 
ومادرى

كم غيمةٍ مرّت بأرض الصابرين 
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لي ناقة سوداء تصعد للسماء 
 لها جناحا طائرٍ ضخمٍ  

حتلّقُ في الفضاء
ضرّج بالدماءْ اضي ا  أعادت ا

وتعيدني  للحلم والصحراء  
حلكايةٍ منسيّةٍ من الف ليلة 

في القصور الغافيات 
على الشواطئ 

ب دجلة والفرات
لسحابةٍ غبراء 

كانت تستظل بها احلروب
وشهرزاد لم تنم .. فرأيتها مسبيّةً

ويجرّها  وحشُ الفالة 
على امتداد سواحل عطشى  

هناك .. السندباد
غطّى  يلملم احملّار والزبد ا

بالطحالب واحلصاةْ
 ورأيت فاجعةً تسير 

وحولها الغربان تنعقُ في الصباح

حــداؤهـا الــتـذكـار يــعـلــو في عـواء
الذئب  

 يبدأ في القوافل والسراة 
أنا أول األسرى... 

البالد تغيّرت 
وهواؤها وترابها يبكي  

وهذا النخل يزحف  
يستغيث من الغزاة 

وال يغاث بغير أن يُبلى 
بعاصفة تنوء 

مثلما تنأى السهام عن الرُماة 
 تنأى وهذا الفجر ليس كتيبةً 

نهدي فوارسها  اخليول 
فنعرف سرّ احلياة 

ضي لفجرٍ  غاضبٍ    
والريحُ مفتتح النهاية ..

فأبتكر موتاً جميالً 
وابتدع مجداً وإيقاعاً تغلغل 

في األساطير وما ذكر الرواة 

سِــرنـا عــلى الــدرب أُضئ لـكَ نـورًا
مالئـكيّاً يـنمو بـ عينـيك شموسًا
تتألأل فـاسدلـتَ شيـطان أجـفانك 

فسيقتْ إلىّ شياط الظالم .
ولـقـد عـبّــدتُ لك دربك  تـنـمـو بـ
خـطـواتك أزاهـيـر عـطـرة  تـربـتـها

حــصــبــاء من الــلــؤلــؤ  تُــروى من
أنهار عذب سلسبيل .

كـلــمـا مـشـيتُ.. طــرق أذنـيْك خـريـر
مــاء عــنـــدلــيــبي  فـــأدمــيتْ قــدمى
بـــاألشـــواك  ولم أســــمع  مـــنك إال
مـوســيـقىً شــاحـبــةً مـتـهــدلـةً   ثُمّ

قصتان قصيرتان

طــــــرق آذانـى صــــــواعـق الــــــبـــــرق
اخلاطفة األبصار.

وآخـــر الــــدرب بـــنــــيت لك قــــصـــراً
يطوف حوله حـمام احلمى  لبِنات
إنه مُـلْك مــقـدس  قـدسه من حــبى 
اإلله  فــانــهــدم فـوق رأسي ب..ب..

بالرحيل.
قــلتُ أتــلــو عــلـيـكَ تــراتـيـل الــوفـاء
بـلـهفـة وتـوسل  وتـلـوتُ  وما زال
رمـــاد صـــوتى احملــــتـــرق  يـــعـــلـــو
بـأحلان حتـثك علـى الوفـاء  وشكر

الفضل والعطاء  فوليتَ .
جــئـــتك تــلــقـــاء وجــهك أال تــرحل 
سـأحـتـرق  سأتـمـزق  سـأنـهدم ...
فـوليتَ مُـتـكأ ً عـلى عـصا الـرحيل 

تكبو وتنهزم.
أتــخــتم أكـــتــافــنــا بـــوشم الــهــجــر

واليباب !!!
ولِمَ الرحيل وفيه اتكاء وانهزام ?.
ولِـمَ الـــــرحــــــيل وفــــــيه إظـالم دربي

وهَوَاء صرحى ? 
أتريد ان نُحدّق معاً فى وجه الفناء!
ونـنـظـر فى أنــامـلـنـا الــتى تـلـمـستْ

عمياء فى بصمة من اجلحيم !
أتظن أن هناك ماء أعذب من مائى!

ودرب أخصب من دربي !
ونور أسطع من نورى !

 وصرح أشيد من صرحى !
تـــالـــله لن جتـــد غـــدًا إال ان تـــقــضم
مـخـالـبكَ  وتـأكـل صـغـارك  وتـكون
وثبـتك وثـبـة الـعـجـائـز.وتعـيش فى
لُــجـج من ظــلــمــات بـــعــضــهــا فــوق

بعض.
مضى ..وأذن الفجر

أنـتـظـرتُ مــكـانى فـقـد يـعـود  حـتى
نــسـج الــلــيـل خــيــوط الـــنــور الــتى
ظـهـرتْ مالمـحـه فى الـقِـبـاب ورابـية

قصرى العالية.
حلــظــات من األمل تــغـذيــهـا غــريـزة
تقلب على البقاء  رغم فراغ قلبي ا
جــــمـــــر نــــضــــــــــــــيج يـــــهــــوى من

اجلحيم.
ثـوانٍ  تــمـر من الــفـضــاء الـســحـيق
السـحيق كأنى أصّعّـد فى السماء  

ولقد هرمتُ وأنا فى مكانى.
وما زالتْ عينى تترقب عودته.

نــظــرتُ إلى الـقــمــر قـبـل األُفـول  لمْ
يعد يطلّ على جدران قصري .

وإلى الشـمس الـتى  حجـبتْ نـورها
عنه .

ـــاء وذبـــلـتْ األزهـــار بـــ خـــريـــر ا
تعفن وهجر الشمس . ا

وســـقط حـــمـــام احلـــمى مـــتـــكـــســر
األجنحة.

وحتـــــول كـل شئ الى أطـالل بـــــعــــد
الغدر ونبذ الوفاء .
ابراهيم ام مؤمن

مراجع النص ..
الـــثـــقـــوب الـــســـوداء - الـــنـــظـــريــة
الــنــسـبــيـة اليــنــشـتــاين -الــتـمــثـيل
الــــضـــــــــــوئى-خـــــواص األســــود-

البحار.

وحزنهم يزداد في  رَأد الضُّحَى
 ألقاً أضاء تكبّرا

حتمـاً ستشتبك الـسيوف مع الدماء
وتنجلي األهوال  

هذي الشمس تفتح 
دى الشبهات  في ا

والفوضى واللهاث الى الغنائم
ــــحق بــــالـــضـالل ســـوى ال شيء 

الهدى 
حتى يضاء الوعي 
في ليل اجلماجم 

ولشهرزاد جنونها 
عتّق  وإنوثة القلق ا
بارتياب الثاكالتْ

ولشهرزاد النهر واألضواء 
تصحو من سباتْ

عتمات وتقصّ من وحي السن ا
ألفاً من القصص الغريبة 

ا  قد هيأت أسفارها  ولر
وأنشيت أظفارها 

شجراً  يعانق في الدجى أقمارها
فلها السقاية والرواءْ

ولنا اخلواءْ
ياه بغير ماء ضي الى عطش ا

واألرض دائرة بِنَا 
ويدورُ طاحُون الهواء.

نظر إثنان من خالل نافذة واحدة
رأى األول مطراً و قذارة

و رأى اآلخر أوراق شجر خضراء
و ربيعا وسماء زرقاء

من يعش على الكفاف 
 يحقّق  أشياءاً أكثر

لح و من أدمن على أكل ا
 فإنه يعرف قيمة العسل

من يذرف الدموع 
 فإنه يضحك صادقاً

و من مات
 فهو يدرك أنه كان يعيش

في احلياة كثيراً ما  نخطيء 
فنحسر أحبابا نعتز بهم
نحاول التودد الى الغرباء

وأحيانا نهرب من القريب منا
نقدّر غير اجلديرين بنا
ونخون أخلص اخمللص

نُغيظ من يحبنا 
ثم ننتظر منه اإلعتذار

كي تكـون جـمـيالً ليس بـالـضرورة
أن تولد كذلك

كوننا نستطيع تعلّم اجلمال
عندما تكون روح اإلنسان جميلة
فـمـهمـا كـان مـظهـره فـإنه ال يـقارن

بجمال روحه
رء كلّما هبطت روحية ا

 كلّما رفع أنفَه
كان حتى يصل بأنفه الى ا
 الّذي لم تصل إليه روحه

يّز بعضهم ال 
اذا تفوح الزهور  

ُرّة  و االخر من األعشاب ا
يستخلص العسل

هناك من تعطيه نقودا قليلة
 فيتذكّرها الى األبد
و اآلخر تمنحه حياة

 لكنّه ال يبالي
أليس مضحكاً أن عمراً كامالً

تنقذه بحفنة قروش
بينما احلياة األبدية

أنت عاجز عن شرائها
منوحة لك هذه احلياة ا

 مؤقتة يا عزيزي
 فحاول جهدك

ان ال تبدّد وقتها.
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لم يكن االمر كذلك 
كـان التـوقف بسـبب ان مسؤوالً (

صغيراً ) 
ركبات التي حتيط بحمايته مع ا
من االمـــــام واخلـــــلـف تـــــمـــــر من

قابلة  الساحة ا
للـشـارع الـذي ابقـاني رصـيفه في

ل  انتظار متعب و
سـؤول  قـد منع كـان مـرور ذلك ا
من تــدفق الــســيـارت  واجــبــرهـا

على التوقف 
يا لهذا الزمن الضحوك ...!!!

انــهـا ال تــتــوقف اال بـأمــر األقـوى
واالرعب ...

فشكرا وألف شكر للمسؤول الذي
اتاح لي فرصة العبور .

ـستـحيل  اذ ال بد لي مـتبادل مع ا
من العبور.

ولن أظل مـقـيداً في قـارعـة الـطريق
أعاني من القصور 

ان عـــمال كـــهــذا يـــتـــطــلـب مــني ان
ـوانع اخــتـرق حـواجــز الـعــبـور وا

وأحطم عنادها ...
ولـكـن كـيف الـسـبـيل لـذلك  وأنـا ال

اسير اال بعكازة عرجاء ?
وعلى ح غرة توقف كل شيء .
ـركــبــات عن تــوقــفت احلــافـالت وا
الـــســـيــــر  تـــوقف الـــشــــــــــــــــارع

باكمله 
ظـــنــنت ان الـــرحــمــة قـــد نــزلت في
قـلوب الـسائقـ فتوقـفوا من اجلي

أنا !

أهمُ بـالــعــبـور من الــشـارع  اال ان
ـركبـات تنـزلق مزاحـمة أرتاألً من ا
رغـــبـــتي في جتـــاوز الـــطـــريق الى

الصوب الثاني 
وجـب عـــلـي احلـــذر كـل احلـــذر في
تـسارعة في الـعبـور من العربـات ا

الطريق 
ألـوح بــعـكــازتي لـلـســائـقــ عـلـهم
يـبـطـئـوا الـسيـر  كـي تطـأ اقـدامي
ولــكن ذلك الــصـــوب من الـــطــريـق 

دون جدوى .
انها تسرع السير بعناد خنفسائي

  وكأنها في سباق حقيقي 
ـعبد وهي تـقضم اسفـلت الشارع ا

به 
فأنـا ايضـاً في عناد ومن نـاحيـتي 

—u³F «

—bO(« —bOŠ

اربيل


