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ثلـة بسارتر فهـمت وعي الذات مثـاليا مـغايرا لـلمادية في تـغييـبها لحـدة  فلسـفة الوجـودية ا
وضوع كـما أراده ونادى به هيدجر وأن حمولتـها الديناميـكية في وجوب وعي الذات جـدليا با
مـاهـية أدراك الـذات لوجـودهـا احلقـيـقي ال يتم من دون ديـنـاميـكيـة تـمنـحهـا حـضورهـا اجلدلي
عنى أن اة... كما ذهب هوسرل أن يكون وعي الذات في ماهيته هي حمولته (القصدية)  باحليـ
الـقصـديـة هي السـعي لـتحـقـيق هدف مـقـرر مسـبـقا. لـيـلتـقي بـفهم هـيـدجر في تـاكـيده أن وعي
ـكن اال أن يتسم باحليـوية الدينـاميكية ويفـارقان بذلك كال من ديكارت وسارتر رغم الذات ال 
أختالف هـذين االخيرين بـينهـما أيضا أذ كمـا أراد وعبّر عنه ديـكارت في فهـمه حتقق الوجود
االنساني بـالفكـر النسـقي الفلـسفي العـلمي اجملرد كذلك فـعل سارتـر في تفسـيره وعي الذات
ـادية التي يـحملـها سارتر  وسيـأتي توضيح جوانـب أشكالية مثالـيا رغم الصالبـة الوجودية ا
ـتبـايـنـة هي أدانة أكـثر من واحـدة في فـهم وعي الـذات فـلـسفـيـا. وهـذه الـتفـسـيـرات اخملتـلـفـة ا
لـكوجـيتـو ديـكارت في تـفسـيره وعي الـذات مثـاليـا الذي أصـبح أبتـذاليـا فيـما بـعد عـلى صعـيد
فـلـسـفـة هـوسرل في الـفـيـنـاميـنـالـوجـيـا وصعـيـد فالسـفـة الـوجوديـة من بـعـده  كال من هـيـدجر
وسـارتر فـي قراءة (انا افكـر اذن انا موجـود) التي تعـد تفسـيرا مثـاليا مـغلقـا في ربط ديكارت
وعي الذات بـالفـكر اجملـرد الـذي ال وجود لـتمـوضع مادي له في وعي الذات لـنفـسهـا كحـقيـقة
وجودية في عدم تـعالقها مع جدلية موضوع يعطي الفكر سمة تعاليه على الوجود هذه اجلدلية
ـوضـوع أدراكا ـوضـوع عـنـد ديـكـارت التـي ال تعـطـي كال من الـذات وا ـفـتـقـدة بـ الـذات وا ا
وجوديـا حقـيقـيا لـكلـيهـما من خالل الـتنـاوب التـبادلي في الـتأثـر والتـأثير أن كـان على صـعيد
تـعالق باآلخـر جدليـا. وهو ما الـفكر أو صـعيد واقع تـموضعـهمـا في حتقيق كل مـنها وجـوده ا
أراد هـوسـرل ومن بـعـده هـيـدجـر تـصـحـيحـه وجـوديا في أخـفـاق سـارتـر أن يـكـون له تـفـسـير
ـاركـسـيـة من جـهـة وفي عـدم تـمـايـز خـطـاب ـقـولـة ديـكـارت رغم مـاديـته ا واضح في جتـاوزه 
ـتمـرد باستـمرار في هـذه االشكـالية اجلـزئيـة أن ال يكون عـروف في تفـرده الفلـسفي ا سارتـرا
أمـتــدادا تـابـعــا لـهـيــدجـر من جــهـة أخـرى في ضـم صـوته مع كل من هــوسـرل وهـيــدجـر ضـد
ديــكـارت في فـهـمـه وعي الـذات وبـهـذا لم يــبق لـسـارتـر فــهم غـيـر أنـقــيـادي خـارج فـهم كل من
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اركسية التي خرج عليها ادية ا رغم وجودية سارتـر الصلبة التي تستقي الكثير من أصولـها ا
سـارتر الشيوعي الحقا في حتديده الـقطعي أن وجود االنـسان يسبق كـل ميزة متـفردة معطاة
فطـريا أو غريزيـا أو مكتـسبة عـند الفرد وفي أعطـائه االنسان حـقه الطبـيعي في مطـلق احلرية
سـؤولـيـة االنـسـان أيـفـاءهـا حـريـته الـفـردية حـقـهـا عـلى صـعـيـدي تـوكـيـد حـقـيقـته ـشـروطـة  ا
االنسـانية كذات تـعي وجودها في كل معـانيها وفي حمـل هذه الذات جحـيم االخرين في الفهم
سؤولة سعـيا وراء حتـقيق وعيه االجـتماعي ـشترك بـينهـما في محـموالت احلريـة ا الوجودي ا
ازوم بـأكثر من مـازق  تمليه وتـوكيد ذاتـيته االنسـانية . فسـارتر ال ينـكر على االنـسان وجوده ا
عـلـيه احلـياة وتـسـلـبه وجوده احلـقـيقي وفي قرائن قـهـريـة عديـدة تالزمه مـثل الـقلق وال مـعنى
وت. رغم ذلك يرى سارتر االنسان أوال واخيرا  والالجدوى وآخرها خالص ا زع احلياة والفـ
فردا ضـمن مجتمع ال فـكاك منه وال أستـغناء عنه ويتـكامل وجوديـا معه..حتى لـو كانت عالقته
غيـبّة عن أدراك وعي وجودها االصـيل في احلياة على باجملتـمع نوعا من االندمـاج في الكليـة ا
حـد تعبـير هـيدجر الـذي كان واضحـا جدا في أعتـباره جـوهر الوجـود االنساني هـو الوجود –
في - العالم. ويـتدارك هيدجر أن مثل هذا النوع من الـوجود اجملتمعي والوجود االندماجي في
ـا ال حتـقق الـذات الفـرديـة وجـودا أصـيال في هـذا االنـدمـاج في تـأم الـنـاسّـية اجملـتـمـعـيـة ر
حاجـاتها الـبيولوجـية التي تـوفرها لهـا رتابة احلـياة اجملتمـعية الـزائفة..  بتـلخيص الـعبارة فان
اركسية التي يسـتقي الكثير من أفكاره منها أال انـنا جنده يعمد ادية ا سارتر رغم وجـوديته ا
ـتحفـظة في سـعييـه تغيـيب دينـاميكـية الـوعي الذاتي في احلـياة التي رفع ثالـية ا الى نوع مـن ا
رايتـها هـيدجـر لألفالت من هـيمـنة مـثالـية ديـكارت في أعـتـباره وعي الـوجود نـاجت عن التـفكـير
اجملرد لألنا.... أن سارتر كما أشرنا سابقا ألغى من قاموسه الفلسفي الوجودي أهمية فاعلية
ـطــلـقـة لـلـفـرد واسـتـعـادته لـهـا في االنـسـان وأرتـبـاطـه بـاجملـتـمع في أضـفـاء نـوع من احلـريـة ا
مصادرتـها في تاكيـد عدمية احليـاة وال جدوى أن يعيـشها االنسان  في تـضاد مباشر وعميق
ثالية التي جاءت من بعده لعل في مقدمتها اركسية لتقتفي تأثيره هذا غالبية الفلسفات ا مع ا
ـاديـة ـادي وقـوانـ ا ـشــاكس عـلى قـوانـ اجلـدل ا الـفـلـسـفـة الـبــنـيـويـة في خـروجـهـا الـفظّ ا
ال الـذي أستهدفه التوسـير بكل تشنيع الـتاريخية في العمود الـفقري للماركـسية كتاب رأس ا
ـاركسـية في كتـابه (نقـد العقل فـلسـفي أبتذالي ومـثله وقـبله فـعل شتراوس في اخلـروج على ا
ـاركـسيـة بـقـسوة اجلـدلي) وسـبقه سـارتـر أيـضا فـي كتـاب له ال يـحـضرني عـنـوانه يـنـقد فـيه ا

شديدة ال تقل عما قام به أقطاب الفلسفة البنيوية امثال فوكو والتوسير وجان بياجيه.
عنى وضوع تـناوبيا?   اذا تمـيّز هيدجـر في أطروحته حول فـهم تعالق وعي الـذات بوعي ا
ـوضوع مـا مغـاير لـوجودها  أن الذات التـستـطيع أدراك نـفسـها وخـصائصـها اال بـتعـالقـها 
وضـوع ال قيـمة حـقيـقيـة له ما لم تـدركه ذاتا يـحقق هـو اآلخر وجـوده بها وكذلـك العكـس بأن ا
وفي تـكامـله معهـا. هيـدجر يؤكـد فهمه الـوجودي في ضـرورة تأصيـل االنسان  وعـيه الوجودي
ـــوضــوع والــعــالم اخلـــارجي بــنــوع من االلـــتــزام احلــر الــذي وصــفه لــذاته في تـــعــالــقه مع ا
وال يكتفي هيدجر بهذا وضوع أو بالعالم اخلـارجي بالدينامـيكية في التبادل اجلدلي الـتاثير با
الدور الفـاعل في وعي الذات نفسها من خالل االندماج بالـكلية االجتماعية  فعمد الى توضيح
ـتـمـايـز عن سـارتـر جنده فـي قولـه: االنسـان لـيس ذاتـا مـنـغـلـقـة على أكـثر فـي فهـمه الـوجـود ا
وأجتاه الوعي نحو ا هو وجـود أو وعي متجه بالضرورة القصدية نحو موضوع ما نفسها وأ
يقول هـيدجر:(أجتـاه الوعي نحـو موضوع ـوضوع وبـهذه الـقصديـة التي أشار لـها هوسـرل ا
ا هو وجـود حركي دائب يترتب عـليه مباشرة أن يـتجاوز االنسان لـيس وعيا بذاته وحسب وأ
ذاته لـيتـجه نحـو شيء ما (1). فـالوجـود االنسـاني عنـد هيـدجر هـو وجود مـفارق لـذاته (ليـتجه
يـتقـرر وجود الـعالم الذي ـقتـضى هذه الـضرورة الـقصديـة الوجـودية نـحو الـعالم من حوله و
يـدركه الوعي ويـستحـوذ عليه  –أي الـوعي هو الذي يـستحوذ  –لـذا يكون هـذا النوع من وعي
الـذات أنه وجود  –في  –الـعالم) (2). ورغـم أن سارتـر رأى كـوجـيـتـو ديـكارت فـي وعي الذات
وحتقق الوجود الفردي يعد مـثاال لعدم تفعيل الذات بأكثر من التفكير اجملرد الذهني ح اكّد
(أن الوعي الـذاتي ال يحدث اال بتمـثله شيئـا غريبا عنه فالـوعي يولد موجـها الى كائن ليس هو
أيـاه)(3). ويـذهب حبـيب الـشاروني الى أن سـارتـر يريـد حتـويل كوجـيـتو ديـكـارت الى قصـدية
ـا التـضحـية بـالكـوجيـتو الـديكـارتي من جانب  ودون أن يضـحي بالـقصـدية عـند وجـودية دو
هـوسرل من جـانب اخر. بـهذا الـفهم السـابق أراد الشـاروني التـسويغ لـسارتـر حق اجلمع ب
كنـنا ربط كـوجيـتو ديكـارت بالـقصـدية التي هي من متـناقضـ ال يربطـهما جـدل خلّاق  فال 
أخـتراع هوسـرل اال ضمن عالقة جـدليـة جتمع ب نـقيضـ يتحـتم على أحدهـما الغـاء الطرف
سـتحدثـة. لذا يكـون الربط ب الـكوجيـتو والقـصدية تـلفيق االخـر في أنتاج الـظاهرة اجلـديدة ا
فـلسـفي غيـر صحـيح حتى لـو ان قائـله على لـسان سـارتر ....أن وعي الـذات ال ضيـر أن يكون
ـوضــوع او أحـدى مــظـاهــر احلـيـاة بـأشــتـراط تــتـحـكـم به قـوانـ حتــقـقه ضــمن اجلـدل مـع ا
الديـالكـتـيك احليـوية الـتي تخـرج الـتضـاد من دائرة الـفهـم القـاصرفي الـفكـر اجملرد وتـصارع
ا الصـحيح يكون تصارع تضاد في الظاهرة من أجل البقاء أفكـارال عالقة تربطها بالواقع وأ
لالصلح ضـمن قـوان الـطبـيعـة اجلدلـيـة في تخـليق وأنـبثـاق نـاجت عن كل تضـاد جدلي ظـاهرة
مستحـدثة جديدة أو واقعة مستحدثة حتمل أيـضا تضادها الداخلي وهكذا. من اجلهة االخرى
ليـس هناك أشتـراط تمرير أن رغبة سـارترفي تسـويغ اجلمع ب دينـاميكيـة هيدجر  وقـصدية
ـثالي في جـعل وعي وجـود الذات هـوسرل في تـاكيـدهـما أخـراج كوجـيتـو ديكـارت من مأزقه ا
ا يقوم على ديناميكـية ذاتية عند هيدجر ال تتـقاطع مع قصدية ذاتية عند هوسرل احلقيـقي أ
كن شـكلـة في صالح تـوفيـقيـة سارتـر.ال نعـتقد ان مـثل تلك االشـكالـيات الـفلـسفـية  وتنـتهي ا

ا يقودنا الى أستنتاجه التفكير الفلسفي. ها في رغبتنا أن تكون كما نرغب فقط ال  حلّ
وصل علي محمد اليوسف /ا
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حروب أمور ال بد منها 
 وهـا أنـهـمـا يـصران عـلـى أن الفـوضى

من صنعهما 
تناثرة من نثار لغتها   واحملبة ا

 وأنهما ال يجيدان سوى التناقضات 
 أمـــا ان يــذوبـــا بـــاالمـــطـــار فــهـــذا من

حسنات قدميها 
 حـ تـدوسان عـلى ضعـفـهمـا وأنهـما

لن ينساقا 
 وراء سواها 

 ال حيلة ب يدي اآلن سوى أن اغمض
عيني عما يحدث 

 ح يصير حطبي رمادا 
 وح التراب يصير أنثى 

(ع الله ) 
 (( ع اليابسة )) 
كان - - نص في ا

( لَكِ يـــــــا مَـــــــنـــــــازِلُ فـي الـــــــقُـــــــلــــــوبِ
أقفَرْتِ أنْتِ وهنّ منكِ أواهِلُ)  مَنازِلُ

((( عند قدمي دجلة 
 عند اسفل استدارته شماال 

 ليتجه شرق اجلنون )))
ا اللصق تغتسل سبـاع واسط لتلقي 

بفروها 
 من معادن احلروب 

 واسط موضئة للوحشي من الطير 
 و للوحشي من الدواب 

 واسط مغفرة آلدم 
 ح تلمس أكثر اخلدع نبال 

 ح تلمس اسفل اجلنوب 
 حيث الفخاخ التي قد تتهم باالثم 

 ××××××××××
مــــا كــــانت واسـط مـــجــــدا مــــؤثال البن
يوسف  حيت كان ابن احلس محمود

الواسطي 
 يرقش مطرها باخليول حلظة اورثته 

 صناعة األلوان 
 و حشدا من احلدادين و النساخ 

 ليمال الرحب بالـعربات و بالقراطيس

 واسط كـثــيــرا مـا ابــعـدت الــعـظــايـا و
السحالي 

 عن طرقات السابلة من قاصدي بغداد 
 أو الكوفة 

 أو سمر قند 
نحدرين صوب   أو ا

 اخملتارة 
 أو االبلة 
 أو يثرب 

 ليتـذكر الغافلـون أو الساهون كيف و
متى 

 و ايـن يـــضـــعــون اقـــدامـــهم مـن غـــيــر
ارتكاب أخطاء 

غفرة   قد ال تكون مصحوبة با
 واسط سجادة و جالس 

×××××××××××× ×
واسط 

 يا ع اليابسة 
ــــاء يــــرتـب ذكــــورته حــــ  هل كــــان ا

استلقى اسفل قبابها 

× × × × × ××× 
ـصـادفـة قـابل واسط من ذا و ضـمن ا

نعسانة ?
 أو تـــتـــوكـــا عـــلـى حـــرب اضـــلـــتـــهــا

احلكومات لتختبيء 
 عند أسوار بستان احلاج حسن 

 هل كـــنت اتــوهـم أرضــا واســمـــيــهــا
? بأسماء غير واسطية 

 كـــأن اقــول ;األنــوار أو الــرفــيــعي أو
الفيصلية 

 و أنــسـى أن أقــول : اجلـــعــفـــريــة أو
احليدرية أو داموك .

واس واقفة عند قوس أو أدنى 
 هل أبدو غير متزن في أقوالي هذه ?
 قـد أبدو كذلك !--كـمن بكـر باحـتساء

كؤوسه ---
فواسط أكثر من كرمة 

 و أكثر من نحلة 
 و أكـــثــــر من شـــجــــرة تـــ شـــديـــدة

العتمة
 و انا سرب بالبل 

 و واسط أكثـر من مسـجد ومن جامع
و من كنيسة 
ؤذن   و انا ا

 و انا قارع االجراس 
 فـمـنذ أربـعة عـشر قـرنا وانـا استـقبل

نزولها كأي كوكبة 
الئكة الزموها ذكر الله   من ا

 فإذا بها تصلي على نبي الرحمة 
 و على سرة األرض 

 ال صرخ :ال مدن إال واسط 
 و ال واسط إال الفردوس .
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هـل كـــــنـت أحــــــاول دوزنـــــة كـالمي و
التينة ما زالت 

 ب اصابعي .? فاصلح بعض كالمي
أو  ببعضه 

ذاك الــذي اخــشــوشن  ارقق بــعـــضه 
وسط بدو رحل 

 أو ب غـجـر طـابت نـفوسـهم لـتـغني
رباباتها? 

 أو اضم بعضه لبعضه فيبدو كقالدة
هبت شذراتها 

 لــبـــحث عـن مــهـــبط عـــنـــد جـــســد لم
يستانس لسوى بسمات 

 لم استعر موقعها !
لم أكـتم خراب صـنعـته واسط لي مرة

عارك  لتتسلل أ
--لم أقل سد سواي --  إلى جسـدي 

و لتحمل جسدي إلى 
 غرفات قـد اتوهم اشكالـها و لتشرق

دينة. في تلك ا
لم أقل أنها الكوت 

 لم أقل أنها النوكر نازر 
 أو عكد خجة 

 أو سيد حس !
هـل قـلت :انـهـا الــشـيـشـان أو مــكـتـبـة

اإلدارة احمللية ?
ــلم وأنـا ا  أم كـنـت أردد هــذا و ذاك 

حبات الباقالء من 
 ب أقداح و مواع 

 قد أبـدو كذلك  لـكن واسط كانت لس
قدامي كاي بستان 

 من ت وزيري 
 أو من عنب كمالي 

 أو من نحلة تمر زهدي 
 وانــا اجـلس بــ يـديــهـا كــأي بـحـار

ضال 
 ار خشبها 

 و ارفع شـراعـا كان قـمـيـصي في يوم
ما 

 و أصـب عـــلـــيـــهـــا مـن كـــاسي مـــا لم
لتستيقظ كأي  اشربه 

 سـرب أسـماك يـختـرق بـوابات الـقلب
ليستقر عند الروح 

 من ذا كان يقف عند الصحو ? 
 واسط أم بلبل التينة 

 واسط أم الذي يرتقي مئذنة !
واسط أم قارع االجراس !

و من ذا كان يحتسي نبيذ الكرم 
 أو عصير التمر 

 و الــتــيــنــة مــا زالـت قــائــمــة مــا بـ
اصابع أحد ما 

 و واسـط ســـكـــرانـــة بـــ حـــشـــد من
االتقياء 

 ها أنها تصلي على نبي الرحمة 

هــا أنـهــا تـصـلي عــلى مـدن جتــتـازهـا
نحو الشمال 

 و أخرى جتتازها نحو اجلنوب 
 ها أنـها تطـعم بلبلـها تيـنة ليؤذن في

الناس 
أن ال مدن إال واسط 

2015/ !  و ال واسط إال الفردوس
(شمال اجلنوب 

 جنوب الشمال ) كوت الله 
عند حافات االراضي الرطبة شماال 
 يـــــســــارا عـــــنــــد حـــــافــــات  األراضي

نخفضة ا
 تنهض زقورة 

 في قلب الزقورة قباب 
 عند الطرف الشمالي من القباب 

 تتصاعد منائر 
نائر بحر   حول ا

 هل كان دجلة يطلع من بحر يحيط 
 بجنة اسمها كوت الله ?

 هل كان ياقوت احلموي شاهدا ?
 حيث القصب و ما يتوسطه 

 حيث اخلندق و السور 
 حيث عصبة من هؤالء 

 و عصبة من أولئك  
 تلك تعلي رقوشا 

 و تلك تطمئن من حولها 
×××××××××

- كان الله يعاين جمعا يرقق ما يتلو 
 و جمعا يطلع من مكة مخلفا 

و زغب مالئكة ليقصد   صحراء 
 كوفة ستطلع من ب أمواه واسط 

 القصب كانت واسط تنهض من ب 
 اصــابع نـــســاك لــتـــشــهـــد خــيــوال و

عربات
 و رحبـا و طـرقـات تـتـجه نـحـو الله 
واسـط تـــتـــوسط إنـــهـــار الــلـه  تـــنــام

اء  وخرير ا
 و تـــنــهض و الـــغــبـش الــذي  يـــشــبه

صفير الروح 
 هل كانت كوت( محمود الواسطي )

أو كوت (عباس البلداوي )
أو كوت (شمران الياسري )

مضافات الله 
 أكـوات تـطلع نـافـضة بـعض غـبار من

ب قصب و مذابح 
ـحاذاة قامـة تركـها سـعيد بن  تـطلع 

جبير ليصعد  نحو الله  
 واسط أعـــــنـي الـــــكـــــوت  روح الـــــله

تبقية حتت قفطان  عشبته ا
أو عـبـاءة صـوفي يـجـلس عـند  عـابـد 

أطراف الكوت ليستقبل 
 حجاجـا يتجهون صـوب مقابر قريش

!
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مـا كــانت واسط مـدنـا فــحـسب  و مـا
كانت كوت الله إال بقية فتية آمنت 

 كان الـله يـعـاين جـثتـ خملـلـوق --
تلك خالئق الله --

تتالعب بهما ريح و يغشاهما نور 
 جــثـمــانــان تــتــدلـيــان لــتــشــهــدا ظـلم

اإلنسان ألخيه 
 ما كانت واسط بسات عنب و رطب

 و اسماك تلبط ب سيقان صغار 
 يسبحون باسم الله الفرد األحد  
و سوق سكونة   كانت عقد العلوة 
و عكد خجة   كانت عقد العبوده 
 كانت جامعا و كنيسة و كنيست 

ـمــتــدة ألبي الــقـاسم  كــانت يــد الــله ا
محمد حبيب الله 

 البن مر روح الله 
وسى كليم الله   

 كانت واسط كل التقوى 
 كانت واسط --سليم زيا --

و --جميل ناشور --
و -هادي االسدي --

و -مطير العبد --
كـوت --حسـ علي حـس الـنجفي -

-البو كلل -
 --حس بليكه-- و عادل عويد 

 كوت -رعـد سيد جـاسم --و -محسن
لفته الغرباوي --

كـوت --حـميـد نـاصر اجلالوي --و -
جواد ظاهر نادر -

و -صاحب عبد احلس ياس --
كوت -خالـد صفر --و شهـاب حميدي

--و --عبد احلس علي عرير --

كوت --ال يـأسر --و مـجيـد ريحان -
-و جبار متاني --و --كاظم كنبر --
كــوت --بـــيت اخملــابــيل --و --عــكــد

الذهب --و --حمزه البحراني --
كـوت دوخه بـنت جـالي --أم عـبـوسي

--و --شمعه عبود -- أم عماد -
سيحية --أم وليد-- و --سلمى ا

و بيت أمـو يده كـوت بـيت أبو الـهـوا 
- و --بيت الصفار -

كـــوت ســـوق الـــبـــاشـــا --و --ســـوق
شتيب --و --سوق هويدي --

و --قيصرية تريكي --
كــوت --حــمـام هــلــول -- و --حــمـام

سعيد --و --حمام النسوان --
كـــــوت --ســـــاحــــة الـــــعـــــامل --و --
اخلـبازات --و --السـاحة احلـسيـنية

--
كـــوت --حــمــدان الـــبــاجــجي --و --

ارزوقي اخزينه الطرشجي --
و --حــجي حــسن الــتــتــنـجـي حـجي

ازباله --
×××××××××××
××××××××××× 

واسط تــعـاين من حــولـهـا لــتـطـلع من
ب تلك اخلرائب كوتا 

 سماؤها سحاب 
 و أرضها اعناب 

 و حجارتها ارطاب 
 واسط تتوسط خفوف الريح 

 و تتدثر بانف البرية 
 فيا أيها الكوتيون سالما 

 سالما على أولكم و على اخركم 
 سالما على جنوب الوسط 

 و على شمال اجلنوب 
×××××××

كانت واسط أرضا رطبة تنهض 
 من ب بيوتاتها زقورة 

 من قلب الزقورة تطلع قباب 
 من حول القباب تتصاعد منائر

نائر بحر   و من حول ا
 هل كـان دجـلـة يـطلـع من بـحـر يحـيط

بجنة 
 اسمها (كوت الله )

ياه ) ( لوضوء ترتكبه يداها تتودد ا
ياه  لوضوء ترتكبه يداها تتودد ا
 وعند حافة قدميها يتجمع الغرين 

من أشار حلطبي أن يتقد 
 وللتراب أن يورق? 

 وليس لـهما من الـدنيا سـوى مرورها
على جفافهما 

ـا أكــون الـشـاهـد األخــيـر عـلى مـا  ر
يصيبهما من 

 خسائر 
 إال أن إقـرارا بـهذا من قـبل أي مـنهـما

لن يكون أمرا 
 واقعا 

 سـيـماريـان كـثـيـرا و يكـذبـان كـثـيرا
وكل منهما متأكد 

 جدا أن خسائرهما ال حدود لها 
 ومـا يــصــيــبـهــمــا من هــجـران أو من

ترع بالعتمة ? ليشعل شجره ا
 هل كـان الـطيـر يعـزز وحشـته بالـيافع

صائب للتأكد من  من ا
صير  أن واسط ما زالت غير مطمئنة 

الفرائس? 
 يا ع الله على واسط 

 ح أكرمها ب (سعيد بن جبير )
أو ح دفعت بقدمي نحو الصحراء 
 انا ابنها اجملنون بكأس نصف فارغة

 و بصحبت 
 واحدة هي الله 

 و الثانية للجنوب! 
×××××××××××× 

 (شمال انحناءاته غير األخيرة 
 ببضعة مئات من األمتار )

ينساب دجلة غير آبه 
 بقوارب عاطلة 

 أو بشباك صيد ميتة 
 تاركا خلفه 

 حصيرة قصب 
 و سجادة بردي 

 و شراشف زهرة النيل 
 و ليتدفق مأخوذا 

 بآالف األطنان من احلديد 
كعبة من   و بآالف األمتار ا
سلحة  اخلراسانة غير ا

نـصات عـمال  حـيث يـقف عنـد أعلـى ا
الري 

 بزرقة مالبـسهم و لينـشغل عن نفسه
بسباح 

 عراة و بـجثة حـمار نافق و بـأسماك
اجلري 

 و بــحـديـد مـنـفـلـت ---هـو بـقـيـة اثـار
سفينة شراعية --

يـحـاول أن يـبـتـلـعه الـغـرين و بـجـسـد
شرطي مرور 
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 يعـتمـر خوذة بـيضـاء تتـقدمـها جنـمة
ثمانية 

 دجلة يدخل واسط مستترا بانابيب و
بآبار 

 ليعود حيث سريـره محمال بالنجاسة

 و الفساد 
ياه الثقيلة   و ا

 دجـلـة ح يـدخل واسط يـخلع نـعـليه
ليصلي ركعت 

 واحدة لبستان ( احلاج حسن )
بشرة!  و أخرى لشيخ من العشرة ا

××××××××××× 
واسط تـنـمو عن كـتـفـيـهـا االرديـة ح

ترتبك دجلة 
 واسط كثيـرا ما أثث األمراء شـرفاتها

باجلثث 
اذا يفعل القتلة فعلتهم هذه  )

 ح تطلق احلواضر انوثتهن? 
 واسط ما كانت أمة 

 واسط فـعل فـاره غـيـر خـاضع لـسـوى
االرتباك 

 واسط اخطاؤها فردوس 
 و سهوها جنة 

 فـكيف يـبـشـر النـبـيون بـسـواها مـتـكأ
لنسل مبارك? 

 وكـيف تترك من غـير عـكازة تـهش بها
على غنم سواها ?

 أو من غــيـر كـرسـي مـدولب يـوصــلـهـا
إلى اجلنة! !

الئكـة الـثمـانـية من ـاذا كل هـذا ? و ا
ها هنا بداوا شوطهم !!

ــاذا يـــزين الـــقـــادة بــوابـــات مـــدنــهم
بالقتلى?

 وان كانوا حفاظا 
 أو قراءا 

 أو تابع !!
ذا يجمل االمراء كراسيهم بجماجم و 

و رؤوس 
 برؤوس للجوارح من الطير 

 أو بجماجم للكواسر من الوحوش ??
 من ذا اورثهم 

 فسادا كهذا 
 أو قسوة كتلك? .

××××××××××× 
دجلة غير متخاذل 

 يخرج منسابا من ب قباب واسط 
 كأنه الروح حلظة يتثاءب أجلسد 

 لتتعقب فتوته 
 بنادق صيد 

 و نسوة كالبدور نازالت يتلمسن 
--و بفتور --افعال االنوثة 

 دجـلـة يـواصل تــورطه بـايـقـاظ واسط
من ب عرائش 

بجل بالذبح من اليسار ئات من ا  ا
إلى اليسار

×××××××××××××
واسط زجاجة 

 الزجاجة كوكب 
 يكاد جسدها يضيء 
سسه ماء . حميد حسن جعفر  وان لم 

افتتحت  جمعية تكوين للفنون التشكيـلية  معرضا جماعيا دوليا فنيا للسنة الرابعة في
اجلامعة اللبنانية الدولية في بيروت.

 رعا احلـفل رئـيس اجلامـعـة عبـدالـرحيم مـراد وعمـيـد اجلامـعة  طـارق حـرب مديـر فرع
الفـنون والـغـرافيك  طالب الـفنـون ورئـيسـة جمـعـية تـكوين لـلـفنـون التـشـكــــــيـليـة الـفنـانة مـايا

فارس والهيئة اإلدارية والعامة.
عـرض الـذي يـستـمـر لنـهـاية الـشـهـر أكثـر من سـت فـنـانا لـبـنـانيـا ومن الـدول العـربـية  وضم ا
ـغـرب سـوريـا الـعـراق واجلـزائـر. أسـبـوع فنـي بامـتـيـاز بـتـخـلـله مـعـرضـا لـلـفن الـتـشـكيـلي كـا
ـســـــــرح الـرقص وورش عـمل تـوجـيـهـيـة ـوسـيـقـى ا ومـحـاضـرات تـثـقـيـفـيـة عن الــفن الـتـشـكـيـلي ا

وتعليمية. 

رسالة بيروت 
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