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×
وَتَرَكْتَ قَلْبي في الصَّحاري ظامِئاً

وَنَكَأْتَ في رَوعِ الْفَتى الْبَلْباال
×

هذا الطَّريقُ أ يُوسُف بِتُرابِهِ
َ عِالال سالَتْ كُلومُ السّالِك

×
هَلْ قَدَّتِ الْعُطْبولُ رِدْنَ قَميصِهِ

أَمْ قَدَّتِ الْوَلْهى نُهىً وَجِباال
×

لَمّا رَأَى ضُعْفي وَقِلَّةَ حِيلَتي
زَمَّ الشفاهَ وَحَدَّدَ الْأَنْصاال

×
لِلهِ دَرُّكَ مِنْ رامٍ أَصابَ مُرادَهُ

فَأَحالَ أسْحارَ الْمِالحِ زَواال 
×

هَلّا يَذوبُ عَقيقُ ثَغْرِكَ سُكَّراً
كَي ال تُرِينا الْأَدْهُرُ الْآجاال

×
يا مَنْ بِساطُ هَواك أَبْعَدَهُ الضَّنى

دَعْهُ يَرى في هِمَّتي الْإِقْباال
×

لَكَ سَيِّدي هذي الْعِبادُ تَلَهَّفَتْ 
مِنْها الْجِباهُ تَعَفَّرَتْ إِجْالال

×
دَعْني أُقَبِّلُ خالَ كَعْبَتِكَ الَّتي 

قَدْ قَبَّلَتْ فيها النُّجومُ هِالال
×

َتي يا مالِكَ الْأَكْوانِ قَو عَز
وَاجْعَلْ فَنائي في هَواكَ وِصاال.
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حلـقة لترى معـركة  محسومـة النتائج لصاحله
.كـان االخـرين يشـيـرون اليـنا بـاسم الـكلب بـعد
ان فــاقت شــهــرته ومــعــاركه مع كالب االخــرين
نـطاق محيـطنا.اريد ان اتـرك رواية والدي على
ان اكـملـها فـيمـا بعـد الحتدث عن كـلبنـا االبقع
الـذي تــرك ذكــرى ال تـغــيب عن بــالي بــعـد اذن
الـقـاريء والسيـمـا النـاقـد ومن يديـن بنـصوص
مــا بــعــد احلــادثــة عــلـى االخص اولــئك الــذين
كـفروا بنـصوص موبـسان ومروا وتـشيخوف
وان لـم يـتـطـاولـوا عــلى ديـسـتـوفــيـسـكي بـعـد
ولـكن في اخـر االمـر(االسـلـوب هـو الـرجل).كـما
يـقــولـون.كـنــا قـد اعــددنـا الــعـدة لــلـهــجـرة الى
ـلـكي الـعـاصــمـة بـغـداد بــعـد انـهـيــار احلـكم ا
واعالن اجلـمــهـوريـة والــقـضـاء عــلى االقـطـاع
فـاستدعى ذلك بيع االبـقار التي كانت بـحوزتنا
اول االمـر.فـي صـبــيــحــة وم مـشــرق رأيت ابي
يقف مع تـاجر ابقـار يساومـه على السـعر. كان
الــتــاجــر يــلـف راسه بــكــوفــيــة مــهــتــرأة ورثه
ويـتمـنـطق بحـزام جلـدي عـلى ثوب بـني حائل
حــبل ســمــيك الــلــون.يــضع عــلى كــتــفـه عــدته 
ن  راح مـطـوي  دائرته تـدلت   على كـتفه اال
دا عـلى االرض بعـين كلـبنا االبـقع يتـطلع  

شـبه مغمضتـ قرب االبقار الـتي تألف معها 
وصـار اليــفــارقـهــا حــتى اثــنـاء هــجــوعــهـا في

مرابضها.
 االتــفــاق وســلم الـتــاجــر ابي ثــمن االبــقـار 
ـشتري يطـوق اعناقهن وعددهن ثالث.ثم راح ا
بحـبله يساعـده في ذلك ابي. ا مهمته  ودفع
باالبـقار امـامه وسار قدمـا.عنـدها نـهض الكلب
ـرافـقتـهن  اينـما زاولـة عمـله الـذي امتـهنه 
ـاء من الـنـهر اجتهـن  سواء لـلـرعي اولـشـرب ا
الــذي قـبـالـة كــوخـنـا. امـتـهـن وظـيـفـة احلـارس
االمـ لالبـقـار دون تـكـلـيف  مـسـبق مع وجـود
كـلب اخر لـدينا لم لـيس له سوى التـسول عمال
مـع انه اصــغــر ســـنــا واكــثــر طــوال الـــنــهــار 
رشـاقـة. ابي وامي واخي وانـا تـابـعـنـاها وهي
والم تـبـتـعـد مـسـيرهـا  ولـكن بـحـسـرة حـارقة 
ـض اليحـتـمـل  امي ذرفت دمـوعـهـا  بـغزارة
ـرة الــثـانــيــة بـعــد ان  بــكت بــقـرة لــنـا وهـي ا
ونــفـــقت في يــوم بـــيــضـــاء انــتـــفــخـت فــجـــأة 
وقف تازمـا .. رؤيتنا لـلكلب وهو .زاد  ا ـطر
مـرة نـحونـا واخرى يـتـلفت  بـ اونـة واخرى 
نحو االبـقار التي تبعها. بـدا وكأنه تيقن بأنها

هذه رحمه الله بعد ان شكت امي   لوالدي  من
اخـي الكـبـيـر الـذي يـرمي بـحـصـته مـن الـطـعام
الى كـلــبه الـضـخم الــطـويل واالبـيـض الـشـعـر
لـكنه وديع واليف ويـتبع من يالطفـه او يشير
اليه متـوددا حتى من الـغرباء. مـا كان يزعـجنا
مـــنـه ذلك. حتـــســـبه وانت تـــراه الول مـــرة  من
بــعــيــد بــأنه من تــلك االســود الــتي انــقــرضت.
تـسرب الـيـنا ان هـنـاك جمـاعـة تخـطط خلـطفه.
دائـمـا مـا كـان مـثـار فــخـر واعـتـزاز لـعـائــلـتـنـا 
فتـجـتمع الـناس في يـتحـدى به كالب االخـرين 

هكذا حكاها لي:
انـتــقل الى جـوارنـا فالح كــان قـد تـرك قــبـيـلـته
طـعـنه لــشـجـار وقع بــيـنه وبــ احـد افـرادهــا 
ولم يـكن له  من مـفـرغـيـر االسـتـجارة بـخـنـجـر 
مـن مالحـقــة خـصــمه وعــمـومــته  .رحـبــنـا به
وســاعـــدنـــاه في جــمـع الــقـــصب لـــبــنـــاء كــوخ
ومـربض البـقاره. لم يـسـتغـرق الـبنـاء طويال 
ـشـاركـة  ســاهم عـدد كـبـيـر من الــفالحـ في ا
عـنـد غـروب الـشـمس انـتـقلـت زوجتـه واطفـاله
الذين استظفناهم في كوخنا. جاءت رواية ابي
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بغداد

ذاهـبـة الى غيـر عـودة.غابـت عن رؤيتـنـا عنـدما
وصلت جـرف النـهر بـينـما  هو راح  يـقف على
اجلـرف متـرددا بـ ان يـتـبعـهـا ويـنـزل حوض
النهر او يعود ادراجه  الينا   كان في حالة من
التمـزق واحليرة  كمـا استبـطنته لـكنه  اختفى
فجـاة وغـاب عن اعيـننـا مـتبـعا ابـقـاره ليـتولى
ــكـان وظـيــفــة حـراســتــهـا بــغض الــنـظــر عن ا

واالنسان.لن تمحى هذه الصورة
ــمـات الــكـلب. حــيـرة  من لــوح ذاكـرتي حــتى ا

كلب ما ب ابقار وعائلة راعية له.
ــكن مـالحــظــته من خالل  حتـــضــر االنــســان 
لــكـنـني ومع صـغـر سـني تـعـامـله مع احلـيـوان
كــنت اتـــعــاطـف مــعـــهــا واجلـــمــيع كـــان كــذلك
بـأســتـثــنـاء اخلــنـازيــر الــتي تـدمــر مـحــاصـيل
الفالحـ . كنا من اواخر الـعوائل التي غادرت
اجلنـوب فرأيت كالب اجليران تـقعي امام تنور
كـل دار فارقـها اصـحـابهـا  عنـد مـغيب الـشمس
ساء    تطلق اصواتا وال اقول نباحا وحلول ا
كـن القـول بـأنهـا نـبـاحا بل غـيـر معـهـودة  ال
ض وحــدة وجـوع صــراخـا اليــبـعــثه اال الم 
وانـى لــهـــا من مـــجــيـب لــدعـــوتــهـــا واالكــواخ
مــقـفـرة.مــنـذ ذلك احلـ عــرفت مـعــنى الـوحـدة

واحلزن الذي فلم . والغربة 
حديث الكالب لكنني هناك الكثير من احلديث 
ـا يفـيض عن كمـا يـبـدو مألت كـاس الـقـاريء 

سعته.
وان كـــان صـــادرا عن احـــســـاســا وعـــاذره في 

صادقا ولكن كل كالم مقروء أو ومكتوب 
يــعـــد الــيــوم يـــعــد لـــغــوا ان كــان خـــارجــا عن
والـقصة موضـوع الزراعة والـصناعـة فالـشعر 
والنثر الفـني ما هي اال خياالت طاردة للعقل
والـتعـقل ال نـفع مـنهـا كـما يـذكـر فالسفـة كـبار.
والـفن يــجـعالن احلـيـاة االدب  ولــكن ومع ذلك 

اقل قسوة وال يحيا االنسان بالعقل وحده.
واكمل ابي حكايته قائال:

عـلمـتني احليـاة ان ال ادخل في صراع مع رجل
ومعه زوجته او ب من  يقف وسط االخرين
الن االثـن يسـتمـيتـان في الدفـاع وال يتـراجعا
مـن اجل حتــاشي الــعــر الــذي ســيـوصــمــان به
ولــكن البــأس ان امــام االخــران يــصــمه االخــر 
انـفــردت به وحـيـدا وكـلت لـه صـفـعـة مـدويه او
شتيمة نابية جتدهتوجه نحو طلب السالم من
خالل االعــتــذار واالعــتــراف بــاخلــطـأ  حــكــيم

متسامح وطيب. 
ابقي ذلك في ذاكرتك.  

قال ثم واصل حديثه مداعبا حبات مسبحته:
في الـلـيل سـمـعـنـا نـبـاحـا مـدويـا لـقـطـعـان  من
الـكالب تـنم عن مـعركـة حـامـية الـوطـيس تدور
رحـاهـا اشـتــركت فـيـهـا حــتى الـكالب الـوديـعه
الـتي يؤمن من شـرها  مـهاجـمة من يـدنو مـنها
من الـغـربـاء  فـصـفـتـهـا الـتـودد لالخـرين وهـز
ـة ذيـلـهـا والـتــبـول عـلى اجلـدران الغـيـر .مـسـا
لـكـنــهـا فـجـأة تـنــسى  نـفـسـهـا لـبـني جـنــسـهـا
وتــتـخـلى عـن وداعـتـهــا  فـتـغـدو ذئــابـا شـرسه
بفعل عدوى القطيع تكشر عن انيابها الطويلة
وتـغرزهـا  عمـيقـا في االخـر بكل مـا اوتيت من

و قسوة. قوة 
في الــقــطــيع يـــتــخــلى الــفـــرد عن خــصــائــصه
وسـلـوكـيـاته لـيـتـلـبس مـا يـراه اجلـمع ويـنسى
فأن تفـرق القطيع عادت الى نفسه بـالرغم عنه 

سابق عهدها وفارقت العدوانية والشراسة. 
ـعرفة ما يـجري ليـجدوا ان قطيع خـرج الناس 
الـكالب وجـدت في كـلب الـفالح غـريـبـا مـتطـفال
فالتهمته بانيابها ال لشيء اال النه غريب عنها
تسـيل منهـا خيوط لـعابهـا وعملت عـلى نهشه
ـشـاركة وكـأنـهـا وجدت وعـضه مـتنـافـسـة في ا
فــيه بــغـيــتــهــا الفــراغ حـقــدا دفــيــنــا كــانت قـد
اضـمـرته له من قـبل. كــان اشـبه بـخـرقـة بـالـيـة
شتركة لكن الفالح تتقاذفها جـموع الكالب ا
اسـتطاعـوا بشق االنفس تخـليصه مسـتخدم
العصي  التي انهالـوا بها على جموعهاوسيلة
ـدمى لـتــفـريـق جـمــوعـهـا.حــمل الــفالح كـلــبه ا
متأسفا وحزينا ووضعه امام باب الكوخ ودلق

اء. عليه ا
فـي الصـبـاح لـم يعـثـر عـلـيه فـحـار صـاحـبه في

امره وبكته الزوجه.
في مـنـتــصف الـلـيـلـة الـتـالـيـة سـمـعت اصـوات
ـاضيـة  ولكن هذه نـباح اشد من نـباح الـليـلة ا
ــــرة  عن اصــــوات كالب اكــــثـــر جــــمــــهـــرة ا
واســــتـــغــــرب االخـــرون ان تــــرافـــقـه زغـــاريـــد
ـعـرفـة امــرأة.فـهـرع اجلــمـيع بـدافـع الـفـضــول 
جـلـيــة االمـر عن الـنـبــاح والـزغـاريـد فـوجـودوا
زوجـة الـفالح صـاحب الـكـلب تـقف عـلى جـانب

مزهوة.
- لـقـد جـاء بـكالب ديـرتـنـا الـتي حتـولـنـا مـنـها

لالخذ بثأره من كالبكم.

أَلْبَدْرُ تَغْسِلُ وَجْهَهُ الْمِعْطاال
شَمْس تَجَلَّتْ في لَماكَ جَماال

×
وَاللّحْظُ يُحْرِقُ جَفْنَهُ وَهْجُ الْطُلى

في جُبِّ ذِقْنِكَ كابَدَ الْأَهْواال
×

ِ النَّورَ مِنْ وَتُشِعُّ أَمْواجُ اللُّج
ذا الْخَد أَمْ ذا الْقُرْطِ ما يَتَالال

×
وَالرُّوحُ في سُحُبِ الشفاهِ تَرَقْرَقَتْ

وَهْيَ الَّتي كانَتْ تَرومُ نَواال
×

 أَتُراكَ تَتْرُكُها لِعَصْفِ الدَّهْرِ أَمْ 
أَنْتَ الَّذي يَحْبو الْجَمالَ جَالال

×
ِ سِحْر ضارَني في نَرْجِسِ الْعَينَ

وَالنَّأْيُ عَنْ عَينَيكَ صارَ مُحاال
×

يا ناصِحي باِلنُّسْكِ رِفْقاً بِالْجَوى

في الْحُسْنِ أَضْحى النّاسِكونَ ثُماال
×

فَإِذا أَعَرْتَ اللّيلَ حَبّاتِ النَّدى
لَتَنَفَّسَ الصُّبْحُ الْمُعَنّى خاال

×
وَالنّائِمونَ تَضَمَّخَتْ أَنْفاسُهُمْ 

وَالْمِسْكُ ضاعَ عَلى الْوُجوهِ فَساال
×

وَمَعَ الصَّبا أرْسِلْ إِلَيَّ بِباقَةٍ
مِنْ وَرْدِ خَدِّكَ تُنْعِشُ الْآماال

×
دَعْني إِلى بُسْتانِ زَهْرِكَ أَعْتَني 

عَلِّي أُشَمُّ عَبيرَكَ الْمُخْتاال
 ×

يا ساقِيَ الرَّوضِ الْمُنيفِ أَ جازَ لِيْ 
أُنْبيكَ عَنْ خَمْرِ الْكُؤوسِ سُؤاال

×
بِخُمورِها كُلُّ الْكُؤوسِ تَرَجْرَجَتْ

لكِنَّ في كَأْسي الْهَواءَ أَجاال
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بغداد

عندما كانت العاصفة تشحذ اسنانها 
كان عنقي مشغول ببياض نواياك 

لم ارتعب  ولم انزف خطوة على الطريق 
معك كانت تؤنسني وحشة الصمت 

بلل باحمليطات  بأنتظار صوتك ا
يتغلغل كمخدرِ في جرح 

صرت انزف خـطوة بعد أخرى

وصـوتك مـشغـعـول بـالـضـجيج
ارسة الغوايات  و

وبالـضبط علـيك ان تتركني في
وسط الضباب 

حــيث تــزدحم اخملــاوف ويــنـدر
األمل 

وألني كائن ال ينزف الدمع 
وال يـسـمح لـعـصـا الـشـفـقـة ان

تعبر به 
بقيت وسط الضباب 

حــــــيث ال صــــــبح وال لــــــيل وال
فصول 

ســـوى انــتــظــار ان تـــرتــطم بك
االقدار 

أعـــزالً وحــيــداً بـــ احملــاربــ
الغرباء 

ـوت اكـثـر رحـمـةً هـنـاك حـيث ا

من قبور االنتظار 
وحيث الوعود تتساقط حتت كثافة اخلذالن 

اغلقوا ابواب العراق 
وبوابات الشام ال تفتحها " افتح يا سمسم "

ترى اين اسنان العاصفة لتنقذك 
شمسك التي ادارت ظهرها 

هي التي اعطت للضباب حق تقرير مصيري 
اآلن صار بأمكانك ان تتعايش مع الضباب 

حيث ال صبح وال ليل وال فصول
ركــز نــظـــرك في وسط الــضــبــاب لــتــرى ســواد

النوايا 
وبالهتك 

وتعلم جيداً من الدرس قبل ان .. 
تبلعك دوامة االنتظار !!


