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ـتــرجم حـسـ اجلـاف نــائب اول امـ عـام احتـاد االدبـاء يـلــقى الـقـاص وا
والكـتاب الـعراقـي مـحاضـرة بعـنوان (الـطريـفة ضـرب من ضروب الـسرد)
في قـاعة مـنـتدى الـثـقافـة لـلـجمـيع الـذي يديـره االســــــــــتاذ د. عـبـد جاسم
السـاعـدي وذلك في  الـساعـة الـســـــــــــادسـة من مـسـاء يوم  اجلـمـعة 1/11/2019

والدعوة عامة. 
اضي مـحاضـرة في مركـز امانـة بغـداد الثـقافي وكان اجلـاف قد الـقى االسبـوع ا
ــعـنـيـــــــ بـالـتـراث ــتـحف الـبـغـــــــــدادي بــحـضـور نـخــــــــبـة من ا الـكـائن في ا

العراقي.  
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قصتان قصيرتان 

ومـسـانـدتِه من أجـلِه وأجلِ الـوطنِ
عارضـةُ بكل ما اوتيت من قوةٍ او ا
نعَه خـوفاً عـليه وحيـنَهـا ستواجِهُ
ضمـيَرها وسـتكـونُ قد وقـفت بوجه
رغـــبــةِ زوجِــهـــا بــالـــذودِ عن حــدودِ
الـوطنِ ومـســتـقـبـلِ أوالدِهـمـا. حـ
حملَ حـقيـبته مـودعاً عـائلـتَه نزلت
دمـــوعُ ســعـــاد لـــتـــغـــسلَ خـــوفَـــهــا
وهـاجسَ الــفـقـدانِ مـتــمـنـيـةً عـودتَه

. ورفاقَه سا
كانـت تنـتظِـر إجازتِـه بفـارغِ الصـِبر
شـوقَ عن بطوالتِ لـتسـمعَ حديـثَه ا
ـقـاتـلـ وانـتـصـاراتِـهم مـتـجـاوزا ا
احلــــــديـثَ عن عــــــددِ الــــــشــــــهــــــداءِ

واجلرحى.
أخـذت احلـربُ مــنـحىً جــديـداً حـ
ـدنِ وأطالقُ صواريخِ بـدأت حـربُ ا
األرضِ أرضٍ مـن اجلـــانـــبــــ عـــلى
ـدن وبـصـورةٍ عـشـوائـيـةٍ. سـقـطت ا
عـشراتُ الـصـواريخِ عـلى العـاصـمةِ
وأصـابـت أحـيـاءً بـكـامــلِـهـا مـحـولـةً
إيــاهــا إلى ركــامٍ. تــرك الــكـثــيَــر من
سـكـان العـاصـمةِ مـنـازلَهم وتـفـرقوا
في احملافـظات طـلـباً لألمـانِ. ذهبت
سـعـادُ مع أهـلِـهـا حملافـظـة الـعـمارةِ
. وحـ اقـتـربَ عــنـد بـعض األقــاربِ
مــوعـدُ عــودةِ أحــمـدَ صــمَــمت عـلى
الـــعــــودة الى الــــداِر والـــبــــقـــاءِ في
انـتـظـاِره. فذهـبت مع أخـيـهـا تـاركةً
األوالدَ مع والــدتِـهــا. كــانت صــدمـةً
قاتـلةً ح وجدت حـيَهم وقد حتول
إلى أنـقـاضٍ نــظـرت لـبــقـايـا داِرهم
وهي ســـاهـــمـــة مـــذهـــولـــة دامـــعــةُ
العيـن واذا بـيدٍ تربت عـلى كتـفِها
البسِ فــاســتــدارت لــتــرى أحــمــدَ 
الـقـتالِ حـامال حـقـيبـتَه عـلى ظـهره
فـاخــتـلـطت أحـاســيـسُـهـا بـ حـزنٍ
بالـفقدان وفرحةٍ بـرجوعِ زوحِها. لم
يبقَ أحـمدُ مع عـائلـته سوى يـوم
ــعـاركِ وحـاجــةِ اجلـبـهـةِ إلشـتـدادِ ا
. ودعَـهــا قــائال: حـتــمـا لــلــمـقــاتـلــ
ســـــأعــــودُ وأعـــــوضُـك عن كـل هــــذا
احلــزنِ وســـيــكــونُ الـــوطنُ بـــخــيٍــر
وسالمٍ حينَها حملَت نزولَ دمعةٍ من
عــيــنــيه فــحـاول جــاهــداً إخــفــاءَهـا

عنها.

ــرةُ تـأخَــر أحــمــدُ بــالــعـودة هــذه ا
قلـقَت الـعـائـلـةُ واتـصـلَت بـاألصـدقاءِ
وحاولت معـرفةَ األخباِر دونَ جدوى.
ـــــســـــاءِ طـــــرقَ رجـل الـــــبـــــابَ فـي ا
وأخــبَـرهـم بـأنـه والُـد صــديقِ أحــمـدَ
وقد وصلـتهم أخبار بحـصولِ معركةٍ
طاحـنةٍ اسـتُشـهِدَ وآسَر فـيهـا الكـثيُر
وكــان أحـــمــدُ من بـــ اآلســرى فــقــد
تــعـرفَ عــلـيه بــعضُ اجلـنــودِ. كـانت
علوماتِ ركِز ا سعادُ تذهبُ كلَ يـومٍ 
باحـثةً عن خـبٍر يُـطفىءُ نـاَرها بـبقاءِ
أحمـدَ على قيدِ احلـياةِ ولكن الجديدَ
حـتى أسـمه لم يـذكـر مع اآلسرى ولم

يتعرفوا على جثتِه فعدوهُ مفقوداً.
ن أصـبـح حـالـهــا حـالَ الـكــثـيـراتِ 
ـعلـوماتِ تعـودن على زيـارةِ مـراكِز ا
لـسـنـواتٍ بـاحـثـاتٍ عن بـصـيصِ أملٍ

بلقاءِ من فُقِدوا.
كـبَر األوالدُ وتـخرجـوا في االبتـدائية
وبدأوا بـالنسـيان. ذاتَ ليلـةٍ فاحتَها
أخـوها برغـبةِ صديقـه عادلٍ بالزواج
مــنــهــا ونــصــحَـــهــا قــائال: يــجب أن
تـفـكـري بنـفـسك وبـأوالدك فـأحـمدُ لن
يعـودَ وأنا سوفَ أسـافُر للـعملِ وكما
تــريـن والــدتــنـــا في حــالــةٍ صـــحــيــةٍ
مـتــدهـورةٍ ولن يــكـونَ أمــامَك فـرصـة
لـلـنـجـاةِ والــزواج خـيـر من الـتـشـتت
والـوحـدةِ. تـزوجت سـعـادُ بـجـسـدِهـا
فــقـد سـبـقَ لـهـا ان ولــيس بـروحِــهـا 

وهبتْها ألحمدَ منذ زمن.
كان عادلُ رجالً ميـسور احلالً جميلَ
الــعــشـرةِ طــيبَِ الــقــلب مــؤمــنـاً رعى

ا يرضي اللهُ. أوالدَها 
حــ تَــخــرجَ األوالدُ فـي الــثــانــويــةِ
جـاءَت فـرصـةُ عـملٍ لـزوجِـهـا لـلـسـفِـر
الى تـركـيـا وهـنـاك بـدأ االوالدُ أكـمالَ
دراسـتــهم. كـانت حـيـاتُــهـا مـسـتـقـرةً
هـادئـةً راضيـةً حلـدِ تـلك اللـيـلـةِ ألني
حـاصرتِـها بـدأت فيـها كـوابيـسُهـا 
وأوشـكتْ عـلـى إصـابـتِـهـا بـاجلـنون.
كــان أحـــمــدُ يــأتـــيــهـــا كل لــيـــلــةٍ في
أحـالمِــهـــا بـــاكـــيــاً شـــاكـــيـــاً يــطـــلبُ
ـدى عـذابِه مـسـاعـدتِـهـا ويـخـبُـرهـا 
واشـياقه لهـم. ح تسـتيقظُ تـتوضأُ
وتــــصـــلي طـــالـــبــــةً الـــسالم لـــروحِه
اسـتـمـرت تـلك األحـالمُ تـقـلقُ نـومَـهـا

َ يعود أحمد من مثل كل مرةٍ وح
اجلبهـةِ  تستقبـلُه صديقتي سعادُ
بــشــوقٍ ولــهــفــةٍ وهي تُــقَــبِلُ رأسَه
ا. لن شـاكـرةً الـلهَ عـلى عـودَتِه سـا
تــنــسى حـكــايــتَــهــا مـعـه كـان إبنُ
اجلـــيـــرانِ الـــوحـــيـــدِ يَـــعـــيشُ مع
والـدَتَـه وأُخـتَه األكــبــرُ مـنـه وألـتي
تــزوجَت فــيــمـا بــعــدُ وســافـرَت مع
زوجِـها ألحدى احملـافظات. عَـشِقَها
وعَــشِـقَـته ونَــشـأَت بـيـنــهـمـا أَجـملُ
قصـةِ حبٍ تَكلـلَت بالزواجِ واجنابِ
ابـنَهُـمـا محـمـدٍ وأختِه نـسـمة. بـعدَ
ســنـــواتٍ شــاءت األقـــدارُ أن يَــمــر
الــبــلــدُ بــأســوأِ حــربٍ ضــد إيــرانَ
فَـأنقـلبـت حيـاةُ الشـعبِ األمـنةِ إلى

. اجلـمـيعُ خـائف من الـقادمِ جـحـيمٍ
اجلـميعُ مـتأهب لـلدفـاعِ عن الوطنِ
وأصبحَ اإلستعدادُ لألسوأِ حقيقةً. 
طَــحـنَتَ رحى احلـربِ شـبـابَ الـبـلـدِ
ـوتِ والــفـقـدِ وعــوائـلــهم بـدوامــةِ ا
واآلسِـر واليـتمِ والـتـرملِ والـتـشردِ.
ــنـأى عن ولم تــكن عــائـلــةُ أحــمـدَ 

األحداث.
في تلكَ الـلـيـلةِ الـصـيفـيـةِ القـائـظةِ
أخـــبَـــر أحــــمـــدُ زوجـــتَه بـــضـــرورةِ
تطوعِه لـلذهابِ الى اجلبهـةِ فالبلدُ
عـــلى مُــــفــــتـــرقِ طــــرقٍ ويـــحــــتـــاجُ
لـتــضـحــيـاتِـهـم لـدرءِ خــطِـر األعـداء
وقـتَـها تـوقفَ الـزمنُ لـيـضعَ سـعادَ
أمـامَ اخلـيـاِر األصـعبِ أمـا الـقـبولُ
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امـتصّ سـجــارتَه... ومن دونِ سـابقِ
مـــعـــرفــةٍ واصـلَ كالمَهُ الـــذي بــدأهُ

معي بنبرات حادّةٍ وعاليةٍ :
"يقولـونَ عنها هي ذات وفاء...هه...

هه.
فـسقتني صحـيح...سقيـتُها من دمي

سلسبيلها...
وسـهـري وقـوّة شـبـابي من صـبــري
وعطـائي وإيقـادي شعـلة الـفرح  و
الــعِــزّةِ والــشــمــوخ. وهي من كــأسِ

السّعادة والنّعيم دهاقا...
كــله صــحـــيح...إســمـــعــني أخي...ال

جتعل نظراتك تقاطعني...
غفوتُ بالعسل طويالْ ...طويال...

حــــســــبـتُ أن احلــــلـمَ اجلــــمـــــيلَ لن
ينتهي...

وخـمــرةُ الـلــيل ســأجـددُهــا بـخــمـرة
الضحى..

... لكنْ
قـــبل أن ارتــوي تـــمــامــا ; تـــعَــجــلتْ

بسحبِ كأسها من يدي!!
نعم...نعم...

عــنـدمــا حلّ اإلعــصــارُ  هي وظّــفَـتْهُ
ــهــارةٍ ...وبـســرعــةٍ هـرسـتْ قـوتي

وعنادي...
.... حاولتُ مقاومتها... حاااااولتُ

لم أستطعْ ليًِ ذراعِها القويّ.
طـرحـتـني مـثل أرنـبٍ مـشلـول بـطـلق

ناري...
كـشّـرَتْ لـي بـأنـيـاب شــيـطـان رجـيم
وهـي تــــــســــــتـــــــعــــــيـــــــد الــــــكــــــأسَ
مـــنّي....رَضَــــخَـــتهُ بــــاألرض بـــقـــوّة

ورعونةٍ وهي تسخرُ مني ... 

مسك !!
بل مُغفّل...

حسبتُها...وحسبتُهم.....أهلَ وفاء...
هه...هه...هه...

احلــيــاةُ حــســنــاء غــادرة مــاكــرة ...
والناسُ تـتحولُ بسـرعةٍ إلى خنازير
وقـــردةٍ ...هــــكـــذا قــــال الـــعــــارفـــون

.....وصدقوا "...
....نــظَــرَ في عــيــنيّ بــتــركــيـز صــمتَ

أدهشني او أفزعني في احلقيقة...
... رارةٍ دفينةٍ ضحك صاحبي 

فـــاجـــأني وهـــو يـــرطـمُ بـــقـــوةٍ قــدحَ
قهى... الشاي على بالطِ ا

قـبـل أن أفـيقُ من اسـتــغـرابي;نـهضَ
ديدة...  بقامته ا
. خرج يُدردمُ ناقماً

هَمْهَمَ احلاضرون...
بــعــضــهُم زَرَعَ ابــتــســامــةَ ســخــريّـة

خلفَه.
: ِ همَسَ لي النادلُ ِ حزينت بعين

... ال تعجبْ
عــوّدَنـا عـلى حتـطــيم قـدحِهِ اجملّـانيْ
في كـل مــــرْة يــــجــــدُ مـن يــــســــتــــمعُ

لهذيانه....
ههه...العوضُ على الله...

اذا يفعل هذا?! قلت متعجبا : 
وكيف تصبرون على أذاه?!!

قال:
نـــحن نـــأسـى حلـــال هـــذا الـــغـــريب
سـكـ الذي أفـلسـته وحـرمته من ا
وبــيـتـه وعـقــله الــعــســكـريّ أســرته
الــعـــبــقــري احلـــربُ األخـــيـــرةُ عــلى

بالده.
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الكوت

منذُ عقدينِ وأكثرَ
لم أجـدها غارقةً في نومها الشتوي الطويلِ

.. كما ينبغي لها أن تكونَ
لـقـد تـســلَّـلتْ من الـنـافــذةِ إلى أقـربِ سـمـاءٍ

على هذهِ األرضِ
وأصـبـحتْ غـابـةً مـن أشـجـار الـصـفـصـافِ

والغارِ
وعـصافيرُ الدوري األنيقةُ التي رسمتها في

الصبا
على شكلِ امرأةٍ ترقصُ وحيدةً

زركشِ بـالـنجـومِ الـزرقاءِ بـقلمِ الـرصـاصِ ا
الصغيرةِ

ـقـفلِ بـحـذوةِ بـاغـتـتـني وطـارتْ من الـدُرجِ ا
فرسٍ وزهرةِ نارجنٍ يابسةٍ

لـتكـملَ هـجرتـهـا إلى الشـمـالِ أو إلى امرأةٍ
وحيدةٍ

×
في داخلي مطر وفوقَ قصيدتي

طرِ اخلفي تدقُّ خلفي البابَ ويد من ا
? هل أجتازُ أشجارَ الشتاءِ كقُبلةٍ في الريحِ
.. أم أضعُ الشفاهَ على رفيفِ سنابلِ امرأةٍ
وأتـركُ من ورائي الـليلَ مـفتـوحـاً على أرقي

? صراعيهِ
كيْ أجدَ احتوائي في التي أهوى..

ـصـابةِ َ أجـنحـتـي ا ـسـافـةُ كـاخلـرافـةِ بـ ا
بالرمادِ

َ عطرِ سريرها الصيفي في قر الشتاءِ وب
×

سكُ أذيالَ أحالمنا ال لشيءٍ
ولكنْ لننجو من الزمهريرِ أو الليلِ

نرسمُ مثلَ الصغارِ على حائطٍ مُهملٍ
وردةً نصفَ رمليَّةٍ وطريقاً إلى البيتِ

مشتى طيورٍ شتائيَّةٍ ومزارعَ عبَّادِ شمسٍ
كأنَّا سكارى غناءِ اجلباِل

كأنَّا حيارى نخطُّ قصائدنا بالشفاهِ
ونحضنُ أوهامنا بالعيونِ

×

ال وقتَ عـــنــدي لــلـــوقــوفِ أمــامِ ســـر تــبــسُّمِ
جيوكندا

والتفكيرِ في ألوانِ فان غوخَ التعيسِ
ِ وال ألحفنَ ماءَ صوتِ أميرةٍ شرقيَّةِ العين

ِ والفمِ بالكفَّ
صوتُها ظلُّ البنفسجِ.. صوتُها
البحريُّ سرُّ تأوُّهاتِ نساءِ لوركا

سرحي في الغناءِ ا
وزهرة بيضاءُ ضاعتْ في التلفُّتِ

ِ إلى الوراءِ واحلن
×

منديلها النيليُّ ال يُخفي ضفائرها الطويلةَ
اءِ في أعلى قناديلِ الرياحِ أو صراخَ ا

هي الفلسطينيَّةُ األحلى
.. فراشتانِ تهيجانِ يداهـا نخلتانِ صغيرتـانِ

دمي..
ناقيرِ الصغيرةِ في الثيابِ ُ ا مفاتنها مالي

×
متصالح مع جمالها وليسَ معها

بيننا مسافات ضوئيَّة كتنهدَّاتِ الظاللِ
ومطالعُ ناقصة لقصائدَ رعويَّةٍ
على فمها وردة أكلها أنكيدو

وعلى فمي زفرة مُضاءة كاحلبَّارِ
متصالح مع أمواجها كسندبادٍ ضليلٍ

علَّقِ كالقنديلِ في قلبي وليسَ مع بحرها ا
×
ا في شفاهِ التماثيلِ طا

يـكـبـرُ عـشبُ الـقــصـائـدِ أو شـغفُ الـنـسـوةِ
اتْ احلا

.. لن أسألَ الريحَ عن خفقانِ الضفائرِ
أو قمراً خافتاً في النهارِ اخلريفي
عن وجُهةِ الكحلِ في اُألغنياتْ

×
? أينَ طوقُ النجاةِ وطوقُ احلمامةِ

في داخلي مطر
? أينَ أهربُ منهُ

وفي كاحلي وردة من لهبْ
ال أُريدُ اجلمالَ الذي ليسَ يجرحني
مثلما يجرحُ الليلَ ماءُ الغناءِ الشجي

وجتـرحُ تنـهيـدة في الكـمنـجةِ أو في الـهواءِ
الندي

َ دمي والقصيدةِ سافةَ ب ا
َ فمي والعناقيدِ ب

. ِ القصَبْ َ الصدى وحن ب
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فلسط

أعرفها..
وأفتشُ عن وجهي في ظل األنهارِ

أطــيـــرُ خالفَ الــريحِ وأُبــحـــرُ ضــدَّ الــتــيَّــارِ
األعمى

اءِ على ورقِ البُردي أكتبُ فوقَ ا
على أهدابِ امرأةٍ في شكلِ غزالٍ أو فرسٍ

كياجِ أمسحُ عن دمعتها كلَّ ذرورِ ا
وأنصاعُ لرغبتها في الرقصِ

ِ ضـفائـرها في الـليلِ الـباردِ فوقَ وفي تـنو
األرضِ

وأحبسُ نفسي في بيتٍ
تسكنهُ أرواحُ الشعراءِ وأشباحُ الفيسبوكْ

×
امـرأة في اسـتـراحـةِ بـعـدَ الـظـهـيـرةِ تـشـعـرُ

بالضجَرِ التام
.. تقرأُ مرتفعاتِ العشيقاتِ

تـتركُ مـقعـدها شاغـراً للـكالمِ اإلضافي عن
لعنةِ احلب

ِ احلمامِ السماوي.. أو عن حن
ال رجل في اخلـريفِ يـراودها عن حـدائقـها

: قائالً
لـستِ كـومــبـارسَ في الـفــيـلمِ أو وصـلـةً في

أغاني الهُواةِ
وال ظبيةً في معلَّقةِ الرملِ أو فرساً

ِ بال في صــدى شـعــرنــا اجلــاهــلي الــقـد
.. طائلٍ

أنتِ شــمـس مــرمَّــمــة بــالـــكــنــايــةِ أو بــنــدى
العشبِ واألُقحوانِ

تــضيءُ طــريــقي إلى لــيــلــهــا وإلى رغــبـتي
وتُجلي اشتهائي

بـنـافـورةٍ من دمـوعِ الـتـمـاسيـحِ في صـوتـها
عدني.. ا

تُربي برفقٍ وصايا النساءِ
ولكنها حترقُ الشعراءَ من الداخلِ

×
كتوبةُ بأبجديَّةٍ منقرضةٍ قصائدي العاريةُ ا
البسِ الـقصـائـدُ الـتي تـركتـهـا في خـزانةِ ا

عن مطرٍ مكتهلٍ في شتاءِ امرأةْ
×

صادقتُ في صغري الشتاءاتِ البعيدةَ
.. كانتْ البابَ اخلفيَّ إلى عوالمِ سندبادَ

سفينةً خضراءَ أو حوريَّةً حوراءَ
توقظني بتمريرِ ابتسامتها على وجهي

.. ألحلمَ بي صغيراً راكضاً خلفَ الطيورِ
كأنَّ في روحي اخلفيفةِ مثلَ غيمِ القطنِ

تزهرُ أبجديَّاتُ األُنوثةِ حينما تهمي السماءُ
.. َ تربدُّ الغيومُ وح

وتـستفيقُ على صـدى القطراتِ رائحة حلُبٍّ
عاثرٍ ما

أو خطى امرأةٍ من الليمونِ
تتركُ حبرها السريَّ في هذي القصيدةِ

×
ال أعرفُ كيفَ اصطبغَ البرقوقُ بفمي

في مطلعِ كل سنةٍ ضوئيَّةٍ
تعجنها متاهةُ األملِ على نارٍ هادئةٍ

.. وعلى مرأى نوافذَ مضاءةٍ بالظنونِ
ال أعـــرفُ كــــيفَ صـــنــــعتُ قـــوســــاً من ظل

الظهيرةِ الفضي
أو سـهـمـاً من خطٍّ مـسـتـقـيمٍ تـركـتهُ احلـيرةُ

في رملِ نهارٍ قائظٍ
تعبَ إلى تنهدَّاتِ وال كـيفَ أسندتُ ظهري ا

حوضِ احلبقِ
علَّمتني احلياةُ ما لم أكن أعرفُ
أن صخرةً أحملها منذُ األزلِ

لن تصبحَ ريشةَ طائرِ في مهب األغاني
أو أثراً لفراشةٍ عابرةٍ

وأنَّ قلبَ الشاعرِ يشبهُ غرباالً بحجمِ األرقِ
تصبُّ فيهِ بحار من النساءِ

×
قهى أو في احلانةِ أبداً ال أكتبُ في ا

َ َ أو الــرومــانــســيـ كــالــشــعــراءِ الــدجَّــالــ
َ نسي ا

فمنذُ وُلدتُ غريباً وأنا
أتـــنـــاسلُ مـن كـــحلِ قـــصـــائـــدَ شـــاعـــرةٍ ال

يوما ما
.. ولو كنتَ الوصيَّ على مفاتنها الكثيرةِ
هل تركتَ نحيبها األبديَّ ينمو كالضفيرةِ

في صدى الرغباتِ
أو كالعشبِ في ظل الندى القمري

فــيــمـــا أنتَ مــنـــشــغل بـــأشــعــارِ الـــنــســيبِ
وبالبكائيَّاتِ?

وتُ من سردابِ عينيها لن يأتي إليكَ ا
ولن تنحلَّ قُبلةُ غيرها أبداً على عينيكَ

وهيَ تراودُ الكلماتِ عن أسرارِ معناها..
سريركَ فارغ واحللم كابوس

فــهل تــغــفــو بــعـــيــداً عن ســنــابلِ شَــعــرهــا
اخلمري?

أو تلتفُّ بامرأةٍ سواها.. نصفها شبح
ونصف ظلُّ ذئبٍ جائعٍ

? يهذي ويأكلُ زهرةَ النسيانْ
×

ـــةِ عن شــامــةِ أبـــحثُ في الــرســـائلِ الــقــد
امرأةٍ أربعينيَّةٍ

عن طريقٍ مرصوفةٍ برائحةِ زهورِ النارجنِ
ـستهـلكةِ فـي قصائدِ وبأعـقابِ الغـراميَّاتِ ا

البدوِ الرُّحلِ
أبحثُ في غبارِ الفراشةِ عن وجهِ زليخةَ
وعن أثرِ قبلتي على وردتها الرخاميَّةِ
أبحثُ في طريقي الطويلةِ إلى البيتِ

عن قطعةِ نردٍ واحدةٍ منسيَّةٍ
أنـقشُ عـلــيـهـا وجـهي وأرمــيـهـا عـلى أرضِ

القصيدةِ
أبحثُ في محطَّاتِ القطارِ

الـقصـائدُ غـالبـاً ما تـكونُ حـصانـا طروادياً
أختبئُ فيهِ

َ الـكنـايـاتِ احملـمومـةِ وأقـبـيةِ وأنـا أتنـقَّلُ بـ
احلمامِ الزاجلِ

ـضغنَ أضغاثَ َ أسرَّةِ الفـراغِ ونسوةٍ  بـ
األحالمِ اليابسةِ

أحـــــــــمـلُ فـــــــــوقَ رأسـي جـــــــــرَّةً مـن مـــــــــاءِ
النوستاجليا

وأتوارى عن هواجس امرأةٍ
حتولني عصا أُنوثتها السحريَّةُ

إلى شجرةِ ليمونٍ في حديقةٍ مهجورةٍ
القـصائدُ سفـينة خضـراءُ مسكونـة بالبحارِ

واحمليطاتِ
ِ الضوئيَّةِ لم تبرحْ ِ السن لكـنها منذُ مالي

شاطئَ قلبي
×

منذُ الظهيرةِ منذُ الصاعدينَ إلى
أحزانِ بابلَ أو آالمِ سيدوري

أُحملُ الريحَ واألشجارَ حدسَ دمي
وأقتفي أثرَ الناياتِ في احلورِ
ليلُ الشتاءِ مصبٌّ للقصائدِ في

.. أو وردها اجلوري أصابعِ امرأةٍ
أُصغي إلى شعراءٍ يهمسونَ كمن
يُصغي إلى دمعةٍ في مقلةِ السورِ

×
قـــارورة مــــائـــيَّـــة مـألى بـــأنـــواعِ الــــزنـــابقِ

والفصولِ
فال تكنْ فظَّاً فتكسرَها

ألنَّكَ من شـظـاياهـا سـتـحشـو قـلـبكَ الورقيَّ

لـشــهـوٍر. في يــوم وهي في الــسـوق
حملـت أخـتَ أحــــــــمــــــــدَ وزوجَــــــــهـــــــا
يتسـوقون هرولتْ نحـوهم بكلِ لهفةِ
الـلـقـاءِ لـتـسـأل عن أحـوالـهم وأخـبار
الـــبـــلـــدِ فـــمـــا كـــان من األختِ إال أن
تـصيـبَهـا نوبـةَ بـكاءٍ وعـويلٍ قائـلة :.
قـــبل ســـنـــةٍ عــاد أحـــمـــدُ من اآلســر
فـبــحـثـوا عن سـعــادَ وعـائـلـتَـهـا دون
جـدوى وكـان دون ذاكـرةٍ او صـحةٍ
وهــو مــعـــهم لــعـــرضِه عــلـى طــبــيبٍ
مــخـــتصٍ فـي تــركـــيـــا. حـــ دخــلت
شـقــتـهـم رأت سـعــاد بـقــايـا إنــسـانٍ
مـتكومـةٍ على السـريِر بنـظراتٍ زائغةٍ
حـزينةٍ. بـكتْ وبكتْ ولطـمتْ خدودَها
ثم عـادت لـتشـكَـر ربَهـا لـعـودتِه حتى
وإن كــانت هــذه حـالــتَه. قــبـلـتْ يـديه
ورأسَه وجـلـست لسـاعـاتٍ عـنـد قدمِه
تخبُره عنها وعن أوالدِه عن تفوقِهم
وجنـاحِــهم وحـبِـهم ألبـيـهم واحـتـرامِ
ذكراه كـان ينظُـر نحوهـا بنــــــظراتٍ

جامدةٍ تائهة.
ٍ صارت سـعادُ تزورُ أحمدَ تـقريباً كلَ
يومٍ فـأهملتْ واجـباتٍها تُـجاه زوجِها
ــا أدخلَ الــشكَ إلـى قـلب وبــيــتِــهـا 
زوجِها ألـذي قرَر اللحاقَ بـها ليعرفَ
. ح مـكـانَ قـضـائِـهـا كلَ هـذا الـوقتِ
رأها وهي تدخلُ تلك الـشقةَ الكبيرةَ
ساوره الـشكُ وانتـظَـر لبـعضِ الوقِت
ثم دقَ اجلـرسَ لـينـفـتحَ أمـامَه الـبابُ
ويرى زوجته تقبلَ رأسَ رجلٍ يجلسُ

على طرف السريرِ. 
انتـابتْ الزوجَ نـوبةُ غـضبٍ متـسائال
عن تــقـــصــيــره مــعــهــا ومع أوالدِهــا
ــوقفِ. حــ ـــثل هــذا ا لــتــجــازيه 
اسـتــمعَ عــادل لـقــصـةِ أحــمــدَ نـزلت
. آخر دموعُه وتألمَ قلـبُه لقربِ الفراقِ
مـاسـمـعـتـه عن صـديـقـتي سـعـاد هـو
طالقها مـن عادل تنـفيـذا لوعـدٍ قطعَه
عـلى نــفـسه انه سـيـطــلـقـهـا اذا عـاد
لـــتــتـــمـــكن من الـــعــودة الى احـــمــد 

زوجها السابق.
عـاد أحمد حلـضن عائـلته ورعايـتها.
لم يـتعرفْ عـليـهم لسنـوات حتى تلك
الـلـحـظـة ألتـي استـفـاقت سـعـاد على
صــوت عـزيـز عــلى قـلــبـهــا يـنــاديـهـا

بأسمها.


