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اضي في ساحة التحريـر (سمبوزيوم) للرسم احلـر حتت عنوان (معكم بالفن واالبداع نظمت  دائـرة  الفنون العامة السـبت ا
تميز في دير العام  للدائرة عـلي عويد الى (دور دائرة الفنون ا .واشار ا طالبـ باالصالح  تظاهرين ا ثل ا نبني الـعراق) 
شارك في هذه دعم واحتضـان الفن والفنان وشريحـة من اجملتمع) الفتا الى(توفير كل مـستلزمات واحتياجـات الفنان ا
واد الرسم من االلوان واطارات لوحات الرسم وكل ما يسهم في اجناح هذا العرس الفني التشكيلي). الفعـالية وجتهيزهم 
ـشـرفـة في مـحـاربـة الـظـلم وقـال الـتـشـكـيـلي قـيس احـمـد (حـاولـنـا ان نـشـارك الـشـبـاب بــوقـفـة فـنـيـة بـسـيـطـة نـصـور فـيـهـا وقـفـتـهم ا
.( طالب بأستـعادة هيبة الـوطن الثقافيـة التي كانت نبراس اال صور ادهم يوسف (ان يتـحقق حلم الشبـاب ا والفساد).فـيما تمنـى ا
تظاهـرين وقفة دعم ومساندة ). وشارك التشكيلي عباس ثويني القادم اما الفنـان حيدر علي فقال( واجب علينا كفنان ان نقف مع ا
من بابل في الفـعالية هذه وهي الثانـية له بلوحة جسدت عـمق تأريخ العراق وامتداد حـضارة بابل الرافضة للـظلم واالستبداد. وعبرت
لوحـة الفـنان التـشكيـلي صباح عـلوان في مشـاركة الثـانية عن دور االم الـعراقيـة كونهـا منبع لـرجال التـضحيـة والفداء  .فـيما تـمثلت مـشاركة
ÊU½bŽ ÊUD× طالب.                          التشكيلي سيف علي برسم بلوحة فنية اسماها النصر عكست تفاؤل الشعب الثائر  في حتقيق ا
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وأنا في الطرف اآلخر.."
أخـــذت تـــســـيـــر بـــبطء فـي الـــشــارع
ـديـنـة الـتــجـاري الـوحـيـد فـي تـلك ا

تنظر
بـــتـــمـــعّن إلى احملـالت الـــتي تـــزهــو
ـوســيـقـا بـبــضـاعـتــهـا وأنــوارهـا وا
الهادئـة التي تنبـعث من هنا وهناك
البس رائـعة وأسـعـارهـا مرتـفـعة.. ا
تورّدة تنظر إلى الوجوه البيضاء ا
وتــتــحــسّـس وجــهــهــا الــذي أصــبح
يـحـاكي قـطـعـة إسـفنـجـيـة مـتـيـبّـسة
دخـلت مـحالً صـغيـراً تـبـدو أسـعاره لـمت شتـاتها غـربتـها ووحـدتها

وقـرّرت أن تـخــرج من تـلك الــعـزلـة
التي

فـرضتهـا على نفـسها مـنذ أكثر من
عـام الــيـوم عــيـد مـيـالدهـا بـأسىً
ـشـتّـتة ولـوعـةٍ تـذكّرت عـائـلـتـهـا ا
ّة األهل أعـياد مـيالدهـا الـسابـقـة 
واألصدقاء... الشـموع والبالونات
والــهــدايــا اجلــمــيــلــة وأجــمــلــهــا
قــبالتـهم الـدافــئـة وأمـنـيــاتـهم لـهـا
لؤون حياتها بالسعادة وأطفال 

وبقيت أمنيات
معلّقة!

 —سأحـتفل بعيـد ميالدي لوحدي
يــا أخــوتي ولــكــنــكم ســتــكــونـون

معي...
حتـسّــست الــنـقـود الــقـلــيـلــة الـتي
اســـتــطـــاعت أن تـــقـــتـــطـــعــهـــا من

مصروفها الشهري
الـذي تتـلـقّاه إعـانـةً من البـلـد الذي
استضافها الجئة تبحث عن األمان

واالستقرار 

 —سأشـتري ثوبـاً بسيطـاً وشمعةً
واحـدة وبـالـونـاً واحد وأحـتـفل مع

أم
علي...

كـان عــلــيـهــا أن تـأخــذ الــبـاص من
الـــكـــامب الـــذي يـــأويـــهـــا ومـــئــات

هاجرين ا
من دول مـخـتلـفة والـذي يقع وسط
غـابـة كثـيـفة يـقـال أنه كان مـصـحّاً
ـــرضـى الــسـلّ الـــرئـــوي الـــبــاص
مـخصـص لـلـمهـاجـريـن مجـانـاً إلى
أقـرب مدينـة صغـيرة. لم تكن لـديها
صــديــقــة تــشــاركــهــا هــمــومــهـا أو
فرحتهـا سوى أم علي امرأة مسنّة
من بــلــدهـا لم تــفــهم كــيف وصـلت
َ رأة بسنيّ عمرها الستّ هذه ا

إلى هـذا الـبلـد الذي يـقع في أقصى
ـعــمـورة بـعــبـاءتــهـا ونـعــالـهـا... ا
وطــيـبــة تـصل حــدّ الـســذاجـة حـ
" كــيف وصــلت تــســألــهــا ســوسن

ومن كان معك? "
صحف تضـحك " كان الله مـعي وا
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أن أجعلك حمامة 
واضــعـك ســجــيــنــا داخل مــحــيط

بيتي
ويعجبني كثيرا أن أنقشك تمثاال

واضعك جانب مخدتي 
لكنني ماذا افعل في هذا البلد

قدوري فقط أن أشمّكَ من بعيد
6�

ناعما ناعما 
حبة حبة 
تسقط الثلج

من صدر السماء
كأنها امرأة

ينزل احلليب 
من صدرها

7

لون حمرة شفايفي
باقي على شفتيك
لست رساما

لكني نقشت لك لوحة
8

عمري كله 
شممت عطر وردة واحدة

وانت قطفت االف الورود...
وكم مرة غرز باصابعك الشوك?.

9

بغيمة حمراء ارسم حرية احلياة
باعماق قلوبكم الشبقة

كدغدغة مطر
امأل وطني بااللوان
حتت ظالل قدك

الون شفاهك بزهر الرمان.

حتلى وحتلى اكثر 
3

عزيزي ...
تعب  حينما يعانق جسدي ا

جسدك 
مطر احلنان ينزل 

وأشعة الشمس تكون إصفرارا
4�

من شدة حبي لك 
يعجبني أن أحوّلك 
شجرة صفصاف
ألرتاح في ظلك 
واحب كثيرا

شيعر"
1

اعرف ان شجرة شعر راسي 
تصبح حشيشا يابسا يوما ما

شطه وال يشمه احد ال 
يأتي يوم 

مع مصاعب احلياة 
ينتهي شعري ولوني وصوتي

2

كلما أنظر الى قدك العالي 
أراه يعلو اكبر ….
وعندما أبصر الى
نظرات عينيك

معقولةً حلدّ ما
وقـــفت عــنــد الــبـــاب في انــتــظــار أن
تنـتهي زبونـة شقـراء تتعـلّق بثـوبها
طــفــلــة مــشــعّــة بــألــوان قــوس قـزح
التفـتت الصغـيرة إليـها ولدهـشتها
بــكت والــتــصــقت بــأمــهــا الــتــفــتت
الـشــقــراء والــبــائـعــة إلــيــهــا ذهـلت
سوسن وأخـذت توزّع نـظـراتهـا ب
رأت والـطفلة وتـتساءل ما الذي ا

حدث!..
خـرجت مسـرعةً وعـلى أول مصـطبة
صـــادفــتـــهــا ارتـــمت تـــلــهـث خــجالً

وضــيـاعــاً ودمــوع سـاخــنــة تــغـسل
وجـهـهـا.. تـفـحّـصت فـسـتـانـهـا الذي
تــرتــديه مــنــذ عــام وحــذاءهــا الــذي
اســتـحــال لــونه إلى تــراب تـلــمّـست
شعرها ووجهها ما الذي أثار خوف
الـصـغيـرة وبـكاءهـا? هل كـانت تـبدو
متـسوّلة أو غـجريّة تخـتطف األطفال
بــثــيــابـهــا الــرثّــة وشـعــرهــا األسـود

الطويل وبشرتها الداكنة..
ـــــعـــــلّــــمـــــات ست  —أنت أجـــــمل ا
.. قـالـت لـها سـوسن وأكـثـرهن أنـاقـةً
إحدى تلميذاتها يومًا وهي تقدّم لها
وردةً حـــمـــراء وتــتـــشـــمّم عـــطـــرهــا
(الــشــانــيل) ضــحـــكت وربــتت عــلى

خدّها وقبّلتها..
ـاذا تـصــرّين أن تـأخـذي الـصف — 
األول كيف تـتحـملـ ضجـيج هؤالء

الصغار
وعبثهم? سألتها صديقتها يوماً

 —أحــبّــهـم هم ال يــزالـــون مالئــكــة
أبرياء لم تعكّر احلياة نقاءهم بعد
هم يـا صديـقتي غـرس جديد في دور
النمو يحـتاج إلى رعاية خاصة ثم
أنــا أحـبّ ثــرثـــرتــهم وضـــحــكـــاتــهم
الـبـريـئـة وأحـيـانـاً كـثـيـرة أشـاركـهم
ألــــعــــابـــهـم وأعــــود إلى طــــفـــولــــتي

البريئة..
حـلّــقت ذاكـرتـهـا تــطـوي مـسـافـات ال
ة حدود لها.. إلى تلك البناية القد
في زقـاق ضــيّق يــخـتــرقه جـدول من
يـاه اآلسـنة الـتي تـقذف بـها بـيوت ا
متـداعـيـة تـتّكئ عـلى بـعـضـهـا تضمّ
عــوائـل كــبــيــرة يــســـحــقــهــا اجلــوع

ـدرسـة الـتي يـأتـيـهـا ــرض هي ا وا
أطـفـال مـنـتـفـخــو الـبـطـون شـاحـبـو
الوجـوه لكنـهم يتقافـزون ويكركرون
كعـصـافيـر صـغيـرة.. أحـبّـتهم حـبّـها

ألمومة حرمت منها "
نادوني ماما بدل ست سوسن فأنتم

أوالدي الصغار.."
بـعــضـهـم كـان يــهـديــهـا ورد الــدفـلى

الذابلة تفرح بها وتقبّلهم شاكرة..
ـاذا بكت الـشقراء الـصغـيرة? " ما  "

يزال السؤال يدوّي في رأسها
" لــست بــهــذا الــضـعـف ال أزال أنـا
الـــست ســـوسن وال تـــزال مـــســـحــة
جــمــال فـي وجــهي وشـــعــري فــاحم

طويل! "
اسـتجمـعت نفسـها وشتـات أفكارها
وعـــادت إلى احملل اســـتـــقـــبــلـــتـــهــا

البائعة
بـابـتـســامـة صـغـيـرة مــصـطـنـعـة لم
تــعـرهـا اهــتـمــامـا طــافت نـظــراتـهـا
مـتــفــحّــصــةً الـفــســاتــ حتــسـست
مــحـفـظـتــهـا من جـديــد لن يـكـفي مـا
لديهـا لشراء أبـسطهـا وأقلهـا سعراً
الــبـــلـــوزات األكــســـســوارات.. ال لن
يـكــفي تــنــاولت شــاالً أحـمــر تــزيّـنه

ورود بيضاء..
 —هل هو هديّة..? سألتها البائعة

لم تفهم مغزى السؤال..
 —لـــو كــان هـــدّيــة فـــســـأغــلّـــفه لك

بغالف هدايا جميل..
بدون تردد وبفرح غامر هتفت..

 —نـعم .. نـعم هـو هدّيـة لـصـديـقتي
سوسن.. اليوم عيد ميالدها..!

على عَنانِ بُشرى جائعةٍ
تماوَجْتَ..

ُبلَّلِ بليلٍ الئلٍ اقتفيْتَ فيْضَ ظِلِّي ا
بضوضاءِ أَصفادي

أَرخيْتَ مناديلَ عتبٍ مُطرَّزٍ بتعبٍ
ُستحيل تستدرجُ بِشريَ ا

ُتمرِّدِ تورَّدْتَ! وفي تمامِ امْتثالي ا
بـومـضِ عِـطــرِكَ الــعــابثِ مَــضــيْـتَ

تـتـخـفّـى
تـقـتـرِفُ تقوَى إشاعةٍ بشوشةٍ

وأنا في سكرةِ أعماقي
وْجِ مُستحيلٍ أثملُ 

ال يُذبِلُ نُواحَهُ جنونُكَ!
أنامِـلُكَ.. ما فـتئتْ تـتنـدَّى اشتـعاالً

دامِسًا
ــوْشــومِ تُــقـــشِّــرُ ســـحــابَ وقــتِـي ا

بالنّعاسِ!
ّا تزلْ تخلعُ أسمالَ تثاؤُبٍ و

كم تيمّنَ باألزلْ!
ِ الــــصّـــمتِ ّـــا تــــزلْ.. في ســــد و

ثقوبِ ا
تمتطي تراتيلَ كَوْني الغافي!

غناجِ أسرابُ وهنِكَ ا
انسَلَّتْ

تُراقصُ نيرانَ أحالمٍ
ما غابَ طعمُها عن لساني!

طُـــــيــــوفُ جـــــراحي طـــــاعـــــنــــة في
سَرمديّتها

أسهْوًا..
المِحِ? تَشدّقها سُهْد أُسطوريُّ ا
أَشابها خَدرُ نَقْشِكَ اخلشْخاش?

أَعلَّقْتَ حَدْسِيَ الكفيفَ
على مِقبضِ موجِكَ الفردوسيِّ?

زفــراتُ جنــومي جــرَفَـــتْــهــا ســيــولُ
تمرُّغِكَ

ُ ُهترِ حينما غرَّها بَسْطُكَ ا
رْكونِ وَ.. على مَقامِكَ ا

مُــنْــصَــاعَــةً
تَــكَــسَّــرَتْ

وَ.. رصَّعتني بانكساري!
بــجـنــاحَيْ جــنـونِكَ انــبـثــقْتَ عـائِــمًـا

تُرفرِفُ
اضطرَبْتَ هائِجًا تُهفهِفُ
تَستبيحُ رُفُوفَ انشِطارٍ

ُنمْنَمِ لَكَمْ صَفّدْتَهُ بضياعي ا
كي تمتشِقَ إِغواءاتِ احتضاري!

فتائِلُ دهشةٍ
خطـفَتْ قُصـاصاتِ تَوْقي مـسحورةَ

الطّوقِ
سمّرْتني

َ وعودٍ مُؤجّلةٍ وجدرانَ تتهاوى! ب
خُــــطـى ريــــحِكَ الــــضّــــريــــرَةُ وَشَتْ

أجنحتكَ
شبَّ لهيبُها في اقتفاءِ أثري

تنيْرَنْتَ!
تبغْدَدْتَ!

بــوّابـةُ ســمـائي مَــحـفــوفـة بـهــيـاكِلَ
مَجْدٍ

ساحَ ضوؤُها زركشةً تتجَنّحُ
ومــا انـــفَـــكّتْ بـــأهـــــدابِ الـــذّهــولِ

تتموّجُ
اِستنيروا بي!

ُــقــدّسُ كَـمِ ازدانَ بــأريـاشِ لَــدُنِي ا
الشّمسِ
وَمُنتشيًا

تَعَنّقَ نحوَ عُشِّ النّارِ!
بسليمانَ أغيثوني

بـأسـرابِ جِـنِّهِ; تَـحـفُـرُ قـاعَ بَـحـري
أَفالجًا

تُهْدينيها في ليلةِ عيدي
مرِّغوا نهْدَيَّ بعِطرِهِ األزرقِ

لتهُزَّ قالئدُ سـمائي غيثًا.. يتضوّعُ
حُبّا.

يا رُفقاءَ األسْمى
مرِّغوا نهْدَيَّ بعِطرِهِ األَزرقِ
وزُفُّوا إليَّ.. ذيْلِيَ الوضّاء.
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عمان

الــــصــــغــــيــــر الــــذي أحــــمــــله حتت
ثيابي..."

ثم تــــغصّ بـــعـــبـــرتــــهـــا وتـــشـــهق
بـــدمـــوعـــهــا " كـــنت أريـــد أن أصل
البـــني الــوحـــيــد الــذي يـــعــيش في
الـــطـــرف اآلخـــر... ولـــكـــنـــهــا إرادة
الــله..." وتــمـسح دمــوعــهـا بــطـرف

فوطتها..
ويـتـمــتم صـوت سـوسن بــاكـيـاً هـو
ــــهـــــربــــ " إنــــهـــــا إرادة ا اآلخـــــر

ياخالتي..
انا مثلك أهلي في طرف من العالم

وفي مَحافِلِ التّرقُّبِ
احترفتَ تضميدَ حروقِ حروفي!

ألْسِنةُ بوْحي النّاريِّ
طــلـــيــتَـــهـــا بــوَشـــوشــةٍ انـــبـــجَــسَتْ

تستجيرُ:
سرابُ حوريّةٍ أنا;

إِلى مسارِبِ الوَهْمِ أَغواني
بثوْبِ السّباني.. سَباني

بَعثرَ وجهيَ في ذاكرةِ احلُجُبِ
وَابتلعَ ذيليَ الذّهبيّ!
يا رُفقاءَ األسمى


