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الفلوجة

بغداد 

نرحب بإسهام القراء وآرائهم وطروحاتهم في
مخنلف القضايا السياسية والفكرية واالقتصادية
واالجتماعية التي نأمل ان تكون جادة وجريئة
وموضوعية من اجل اتاحة الفرصة للرأي والرأي
اآلخر ليأخذا مساحة اوسع للحوار واجلدل وتبادل
االفكار من دون خشية او تردد .. وللجريدة احلق
في إختيار أجزاء من الرسائل والردود التي تردها
تاحة ساحة ا وضوعات وا ا يتناسب مع اهمية ا

لها والرأي قبل شجاعة الشجعان
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عيـناهـا ..اما قـدميـها حتـاول الوصول
فـينـتهي بـيهـا الـشارع الى حـائط كتب
عـلـيـة ذات يـوم ((وحـدهم الـذين مـاتوا
يعرفون ـل ما يحـدث هنا )) هزتها تلك
العبارة تـوقفت عند هـذا احلائط قائله
نــحن ال نــظل ولـكن ثــمه من يــضـلــلـنـا
يــرمـيـنــا في دهـالـيــز الـضـيـاع دون ان
يــتـرك لـنـا خـارطـة الــطـريق الـصـحـيح
ـحي اثره عن ديـنة و سح وجـهه ا
عرض الطـريق ويلبس الفـتات الطريق
قناعا ويرمي حجرا على اعمدة االناره
ويـحــمل من ضــهــر الـرصــيف مــقــاعـد
ـاء كل هـذا الـراحه ويـكـسـر صـنـبـور ا
ـضي قــدمــا حـيت لـكي يــهــلـكــنــا في ا
تسير وال ترى ضالتك فتعلم انك بلغت
من ضياع مدينة... حتى الطريق نسى
مـهنـته في احلـياة وصـار يـركلـهـا على
ـيــتــة رغـم انـهــا كــانت جــوانــبــهــا كــا
حتــتـرمه وتــزيل عـنه الــقـمـامه وكــلـمـا
رجـعت الى الـبـيت رميـت له وردا وهو

دينه .. يرميها في متاهات ا

فـليس ثـمن الـطريق احلـقيـقي حـياتـها
لكي يوصلها الى ماتريد

ف تاه الطريق فيا إلهي دُلها 
ُغيث فمنْ لها !? إنْ لم تكنْ أنتَ ا

فما لهـا سوى رب العزة طـريق النجاه
ح تضلل شوارع الطريق..

فـكأنـها تـنـتظـر شيـئـا لن يعـود وحتلم
بـأحالم ال تـنـتـهي وال تـنـتمـي الى هذه

دينة  ا
ـوت دون مـوت ــا كـان غـصـنــهـا  كـأ
يـــبــكي دون صـــوت حتــاول ان تــطــرح
االشباح التي تـقف على شبـاك عيناها
ـكوث على ارصفه دون رحيل ويطيل ا
الـذاكره فـكـيف لـهـا ان تنـام والـوسادة
غارقه واجلـسد يـرتعش في لـيل طويل

وحالها ال يعرف الرحمة 
فمن هي ??

كي تــمــوتي في حـــيــاة وتــعــيــشي في
احللم !!
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فلو اتينا للقاء فعانقيني 
لوكان كل الكون ملكي 
كل ما في الكون ملكي 

ال شتريت اميرتي 
يني  ا ملكت  فعال 

ال تهمسي عذرا 
وال تتردي لوجئت يوما والتقينا 

ال تبالي بالرتابة 
قيتة  بالتقاليد ا

واسكنيني 
ذوبي على صدري 

تالشي 
ال تغالي 
ال تبالي 

يا حياتي ..ذوبيني 
ال عيني  كل هذا الكون ال 

وعروش االرض ال تمال عيني 
فاحكميني واسكني 
دون اجملرات عيوني 
واملكي كل حروفي 

مذ كنت اصغر برعم بحديقتي اهواك
حد ثمالتي 

اهواك حد طفولتي وجنوني 
يا ماستي ورغيف خبزي 

كوز مائي 
ويا صالة الفجر 

يا وطن احملبة اسعفيني 
ال حتسبي اني احبك كالرجال 

وال تقولي ..
مثل حبك

كان االف الرجال سيعشقوني 
ادمان حبي يا فتاتي 

كالصالة 
كصرخة االحرار 

عشق جامح
فاق التصور فاسكيني 

صدري يحن اليك
ووجهي يشتهيك

فمي 
حروفي 

لـتــحــتـضنَ أذرعَ الـســابع ِيــا وطــني 
ِ الـشــرهـةِ مــا تـبــقى من خـوذةِ الـطــ
رأسِ واجـبهِ بـعـثـتــهـا ريـاح مـقـدسـة
شقَّت ِاألفـئدةَ بلـعنـةِ أنطفـاءِ حُسامِك

 !! أيرحلُ
بالنـبضِ وشهقـاتُ اخلُزامى بعـثرتها

فوضى أنتمائِك?! 
بـنـظـرةٍ بـاتتْ شـاحـبـةً التـبـصـرْ نعشَ
لم تـقـفْ عن الـتـلـويحِ رغمَ جــثـمـانِك  
َ لـكسـرِ قيدِ ُطـبل طـبات" وأفـواه ُا "ا
قــوقــعــةَ ارتــبــاطـك  بــالــقــول أخــتـاه:
تـــخـــطَّـى احلـــطـــامَ رمّــــمِي دواخـــلَكِ
بـالــصـبـر ال شـيءَ ال يـشـفــيه ِالـوقتُ
ــتـعـثــرِ بـقـوسِ تـطـاولـي عـلى األملِ ا
تـضجُّ قـزحٍ مُـتـمـللٍ من كــثـرةِ الـبـكـاء 
بــبــعضُ الـــبــوحِ األعــرجِ لـــعــصــفــورِ
الــــفـــراغ ِالــــطـــائـشِ دون االلـــتــــفـــات
لـنـصـائح الـقـدر الـضـبـابـيـة  يـتـسألُ
الليلُ األبكمُ متثاقالً : أَفي عينكِ غيمة
تـخــشى االنـســكـابَ مــنـفــرط جـرعـاتِ

الرتابةِ?!
 تقاومُ اإلعصارَ بطفوٍ فوق كل عادةٍ 
تفـيضُ من الدمـعِ بترقـيعِ ثقـوب حقلِ
تُطـأطـأ بـعدَ انـتـهاءِ الـنـفسِ بـاألمانـي
مُــعــتــركِ اإلرادة بــأبـــتــســامــةٍ تــغــدو
جلوابٍ تقاعـستْ بقضم ِجليـدِ العتمةِ

نهك ِ بزحمة األشتياق ا
يــؤرقـني الـواقعُ الـضــريـرُ "الالمـعـلنُ"
يــنــأيــبــنــفــسهِ خــلفَ جــدارِ الــدخـانِ
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الـــورّاق في الـــلـــغـــة : هــو ذلـك الــذي
ـتـهن حـرفـة الـورّاقـة  فـيـقـال: رجل
ورّاق هو الذي يؤرّق ويكتب قال ابن
خـلـدون :ان الــذين يـعـانــون انـتـسـاخ
الـكــتب وجتــلــيــدهــا وتـصــحــيــحــهـا
واالشــتــغــال بـســائــر امــور الـكــتــابـة
الـورّاق  وقــال الــسـمــعــاني: الـورّاق
بفـتح الواو وتشـديد الـراء في اخرها
صاحف ن يـكتب ا القاف هذا االسم 
ن وكـتـب احلـديث وغـيـره وقـد يـقـال 
يــبــيع الــورق وهــو الـكــاغــد بــبــغـداد
الـوراق ايضـا. كان في بـغداد سـوقان
للورّاقه االول كان في اجلانب الغربي
(الـكـرخ) ذكــره الـيــعـقـوبي فـي كـتـابه
الـبـلـدان فـقال: واسـواق هـنـاك واكـثر
من فــيه في هــذا الـوقت الــوراقـون به
اكـثر من مـئة حـانوت لـلورّاقـة . وكان
السوق الثاني في الرصافة واكثر من
ذكـره هـو ابــو حـيـان الـتــوحـيـدي في
ــؤانــســة كــمــا ذكــره ابن االمــتــاع وا
اجلـوزي في مـنـاقب بـغداد  الشك ان
مهنـة الورّاقة كـانت العامل االبرز في
ـشـهـد الــثـقـافي فـي الـعـصـر تـطــور ا
العباسي وتميز العصر العباسي عن
غيره بعامل التداخل الثقافي ووجود
ثـقافـات اخـرى مثل الـكتـب اليـونانـية
والـسـريـانيـة والـفارسـيـة  وسـاهمت

مـهنـة الورّاقـة بتـطور الـترجـمة ودور
ـترجـم في نقل الـكـتب الغـيـر عربـية ا
الى اللغة العربية وكان البد للمترجم
ــهــمـة من مــؤهالت خــاصــة تــؤهــلـه 
التـرجمة والـنقل قـال اجلاحظ : والبد
لـلـتـرجـمـان ان يـكـون بـيـانه في نـفس
الـــتــرجــمـــة في وزن عــلــمـه في نــفس
عرفة وينبـغي ان يكون اعلم الناس ا
نقـولة اليـها حتى ـنقولـة وا بالـلغة ا
يكون فـيها سواء وغايـة.وكان العامل
ؤثـر في تطـور مهـنة الـورّاقة االخـر ا
هو حركـة التأليف الـذي ازدهر بشكل
أمون بعده كبير في عصر الرشيد وا
ن  وكانت مهنة الـوراقة مبعث فخر 
ــطـهـر يـســكن في بــغـداد فـهــذا ابـو ا
االزدي يــــقــــول: هل أرى عــــنــــدكم من
ـهن مثل ما أرى ارباب الصـناعات وا
بــبــغــداد من الــورّاقــ واخلــطــاطـ
..وكان الـورّاق يعتمد على واخلياط
ـسودة) ـؤلف في الـنـسخ (ا نـسـخة ا
ـؤلـف شـرط اسـاسي وكــانت اجـازة ا
للـعـمل في النـقل والنـسخ واالذن كان
يُـــمـــنح لـــلـــورّاق فـــقـــد ذكـــر يـــاقــوت
وذجا لالجازة على كتاب احلموي ا
ابن جرير الطبري بخط الفرغاني (قد
اجزت لك يا عليّ بن عمران وابراهيم
بن مـحـمـد مـا سمـعـته من ابي جـعـفر

املكي انفاسي احلرى 
وذوبي حدثا 

يبتز من عمري سنيني 
علميني .. روضيني 

راقصيني .. املكيني 
بعثريني 

بيقيني ومجوني 
وافهمي لومربي الف من االعوام

سازداد اشتياقا 
لكؤوس التيه 
نقى  للعطر ا

من شفاه الزيزفون 
وسيزداد لعينيك لهيبي 

واحتراقي 
ولعينيك سيزداد حنيني 

انت يا بعضي 
ويا عزفي 

ويالو حات رسمي
يا امير الورد

ويا اخر نوبات جنوني  

ـسمى الـطـبـري من كتـاب الـتـفسـيـر ا
بـجــامع الـبـيـان في تـأويل آي الـقـرآن
ــلــوك وكــتــاب الـــرسل واالنــبــيــاء وا
واخللفاء..فليرويا عني وكلت عبدالله
بن احـمـد الفـرغـاني في شـعبـان سـنة
ست وثالثـ وثالثمـائـة ..وكان سـعر
الــكـــتـــاب يــتـــأثــر بـــشـــخص الــورّاق
وبـــراعـــته وحُـــسن خـــطـه كـــمـــا كــان
للـتذهـيب ثمن خـاص وسرعـة النسخ
كــان عـــامال مــهــمــا فـي ارتــفــاع ثــمن

الـــكـــتـــاب  وكــان الـــورّاق احملـــتــرف
يـــتــمـــيـــز بـــحــسـن اخلط ومـــعــرفـــته
ــا يـتالءم مع بـاســتـخــدام االحــبـار 
ـســتـخــدم ..كـمــا كـانت نـوع الــورق ا
تـشـتـمل عـلى اصـنـاف فـكـان الـنـساخ
هـو االبــرز في عـمــلـيــة الـنــسخ وكـان
الصنف الثاني باعة الورق والتجليد
ومن ثم يكون الكتاب جاهزا للبيع ...
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لم يعد الغموضُ يرتدي حُلَلَ اخلفاءِ 
بال ندمٍ 

ابتلعَ جسدَ النورسِ الغريقِ.
غابَ  في دُوارِ اللُجِّ 

اءِ روح قُيّدَتْ بأُصبعِ ا
 تنادي غصنَ الزيتون  بصوتٍ كتمَتْهُ
" في أعـمـاقـها فـقـاعـاتُ "الالوكـسـجـ
بــقُــبــلــةِ ارحتــالِ الــهــواءِ بــحــنــجــرةِ

اللحظةِبكلّ لُؤم 
أنــفـرطتْ مِــســبـحــةُ مُـتــكئِ الــشـيبِ"إل
ِ رمادِ جمرِ " بتشيُّعِ الفرحَ بع ارادياً
ـــتَّـــقِــــدِ بـــأضـــلُعِ  فَــــقْـــدكَ الـــكــــونيِّ ا

ُنتشي   القدرِا
َ احـدوْدَبَ ظـهـرُ الـواهـمـ مـتـمـسّـك
ـغــمـورِ ِ قُــدُومِ ظـلّـكَ ا ــسـمــارِ يــقـ

فيسحيقِ الدهرِ
ـا تــبـقى مـن قـمــيصِ أبن يـعــقـوبَ  
وسـتـرةِ إنقـاذهِ أذاً ال تـسـألِ احملزونَ
أين مصابُكَ!! فلقـد أحتزَّ الوجعَ حتى

رَضَختْ لسانَهُ بلوعةِ األلمِ
ُــقلِ كــفــاكَ  غـــيــابــاً فـــقــدْ عــصـــفَتَ 
األنتظار ِبوحشةِ الترقُّبِ وخيطُ األملِ
يـــشــتَـــدُّ ضـــيـــقــاً عـــلى عـــنقِ الـــوقتِ
ُـتـسـرّبِ من حـبـاتِ الرمـلِ بَذَرتْ كلَّ ا
طـارتْ ُـعـصـراتِــجُـيـوبـاً  حـبـةِ قــمحِ ا

تتبعُ آثاراً ضَلَّتْ مسارَعودتها  
تُــرمّمُ بــكـفِّ الــتَــصــبُّـــرِ دمــعــةَ حــواءَ

ربـــيــــعك األبــــيض اطــــلقْ  ســــاقـــيكَ
بترنيمةِ عابدٍ  يُـناشدُ أجنحةَ السماءِ
لـتـمـنحَ بـسـاطـاً مـنـخـيوطِ الـريحِ  كي
يـعــودَ لــعــنــاقِ طــيــنــة َنــشـأتـه ِراقـداً

.. بسالمٍ
يــا أيّــهــا الــبــحـرُ أَرْخِ ســاعــديك لــعلَّ

الشوقَ الغافي يطفو 
تـــرمَّلَ الــنـــبضُ لــلـــقــائِه فـــمــازال في

جوفكيئن ..
حــــرّكْ ذراعَ زوبـــــعــــةِ يـــــدكَ وامــــسحْ
ـظـلمِ بـضـوءِ اخلالصِ ضُـرَّالــطـريقِ ا
األبـدي خلف قـبابِك الـفضـيّةِ الـعائـمةِ
تــــراقصُ ظاللَ الــــنـــور أَيُــــعـــقلُ  أنَّ

روحَهُ أسيرةُ نرجسيتك?! 
تـتـلـوّى! عُـمقُ ثـقلِ صـخـور ِسـذاجـتكِ
وأسنـانِ كائـناتك "الألرضـية"!! هـائماً

ببحرِ األسى خشبَ حلدِهِ األتي
نـــــــــعـم!! زارَنـي طـــــــــيـفُ مالمــــــــــحِكَ
البـاسـمـةِبـاعـثاً قُـبَالً مـائـيـةً أرتـسمتْ
على وسادةِنور جنتك األولى ألهرولَ
ـــاتـك وزهــوري بـــأجتـــاهِ حلـــدِوهمِ 

ذَبُلتْ من يد لهفةِمصابِك
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لْم يـــكـنْ لـــظـلِّ طـــائــــركِ األســـودِ أثـــر
ـن حتتِ دُخــــــانِ أجـــــنــــــحـــــةِ نــــــاد
"الـكـامـيـكازيِّ" قـدمـاتَ حـجـرُ الـشمسِ
ــظالتِــاخلــزفِ من لُــجـةِ فــاحــتـمــوا 
ِ بُــعْــدكِ الــبــرقِ ونَــضَـبَ كــأسُــمـــعــ

ـعــتـقلِ ألخــتـبــئـبــجـلــبـاب الــوحـدةِ 
الوجعِ مـنحـركةِ إصبع الـعبثِ بـجسد
ِالـــفــرصــة الــهــاربـــةِ من فك الــسُــهــدِ
بـحــبسِ أنــفـاس اآلتـي صـوبَ ســريـرِ
ٍ تــنـهــيـدة الــسـحــاب بـوابلٍ من مــطـر
الـســتـائــرُ تـلــطَّـختْ بــاحلـيـرة الى ان
يـأتـي وقتُ انــزِوائي بــصـمـتٍ مـهــيٍب
صــدأ بــابُ أخالصِ وتــيــنه بــنــســيج
ُـلـتـهي لـضـوئك اخلافت ِالـعـنـكـبوتِ ا

صوب منفاه االبدي
3

s¹d JM*« qO

طغـا النـهرُ .. فجَـلجَلَ مـساءُ القـيثارة
تضوّرِ عشقاً ِا

لــيـــحـــرقَ مـــا تــبـــقَّى مـن بــذورِ قـــمحِ
ـسالكِ ُـعْشـوشِبِ  ـسـاءِ ا مـتـاهاتِ ا
حـــنــجـــرةِ الـــضــوءِ األحـــمـــرِ بـــيــدينٍ
نكسرين نجلِ صيفِ ا  ِ متعرقت
تـناثـرِ بنـقاء َرُّ احلـجـرِ ا  يُـخبـرني 
ِالــعـــروسِ الــصـــفــراء أنّـــهـــا جــازفتْ
بوضع كـحلِ األعرافِ فـوقَ أساريـرِها
موْقنة ًبضـرورةِ التكاثرِ لتـسيرَ عجلةُ

ضباب ِاجلالد ..
ــشــانقَِ حــيـثُ الــفــجــرُِ يــبــعثُ قُــبَلَ ا
وجِ َ بـفقـاعةِ الـغرقِ  بـشفـاه ِالنـاج
تلعثمِ بظلمةِ القمرِ العابث البارود ِا
ــتــقــوقــعــةَ بــصـراخِ يــســلبُ الــروحَ ا

األجدادِ
ـمـزوجةِ  بـاأللـوانِ اخلافـتـةِ بالـقربِ ا

كنتُ أظن أن السعادة: هي في نـيل الشهادات واللعب
ا نافسة ب الطالب والتباهي  والضحك والتفوق وا

حصلت عليه.
ـعـرفـة والـثـقـافـة ثم وإني كـسـبت الـكـثـيـر من الـعـلم وا
اكتـشـفت بـعـد ذلك أنـني أسعـى للـجـلـوس وراء مـكتب
مُـكــدس بـاألوراق والــتـواقــيع وأنــني مـوظــفـة بــسـيــطـة

تسعى وراء راتب شهري يحميها من الفقر والعوز.
ثم ظـنـنت أن الـسـعـادة تـكـمن في الـزواج وبـنـاء مـنـزل
جــمــيل أســتـــريح به من يــوم طــويـل هــو لإلســتــرخــاء
والـقـيــلـولـة واإلســتـجـمــام والـضـحـك والـلـعب مع زوج

يحبني ويسمعني عندما أريد أن أتكلم
ذياع ولكنه في كل الوقت هو مصغي لسماع صوت ا
والـتــلـقــاز والـنـظــر في فـســاتـ ومــغـريــات الـفــنـانـات

ذيعات. وا
ثم اكتـشفت أنه وكـر للـتنـظيف واألعـمال الـشاقـة التي
التـنـتـهـي من غـسـيل وكـي وتـرتـيب ومـسـح الـغـبـار كل

يوم كأنني أمسح يوما ثقيل من حياتي.
ثم عـدتــوا من جــديـد لــلــظن بـأن األوالد هـم الـســعـادة
وجــنـــة احلـــيـــاة عــلى األرض فـــاكـــتـــشــفت أن األوالد
يـصـرخــون ويـبـكــون مـنــذ الـوالدة لـفــرض حـكم األمـر
الواحـد في تـنـفـيد وتـلـبـيـة طالباتـهم بـالـعـقاب لك ألنك
ـلـلـة من وجـهـة نـظـرهم  أتـيت بـهم إلى هـذه احلـيــاة ا
وهم ال ذنب لهم في هـذا األمـر كانت خـطـيئـة نحن من

ندفع ثمنها
ومن ثم يـرحـلـون وهم يـودعـونـنـا ويـصـرخـون بـاحلـياة
مـلة الـتي عاشـوها بـكنف أشـياء سـخيـفة قـدمت لهم ا

من قبلنا.
ثم عدت للبـداية إلبحث عن السـعادة في ترتيب األمور
واألولويات من جديد قد تكون موجودة في مكان ما...
ة من أصحـاب وأقرباء قدامة و أما ب األشياء الـقد

صور وذكريات وأحالم.
وعــنـدهــا أدركت أن احلــيــاة تــقـدم لــنــا هــذه األشــيـاء
لإلستمرار فـيها والبـحث في اجملهول لنـبقى فقط على

قيد احلياة.
اضي لن جند ما وهنا عدت لـلبداية أن ال أبـحث في ا

فقدناه.
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ــتــدّفقِ مــنــمــراكبِ الــغــيمِ الــكــئــيبِ ا
نحوَالشريطِ الطويلِ جلرفِ األشتياقِ

ما وراءَ البحرِ اجساد منبوذة
لـعـابـرينَ غـشــاهُم الـفـيـضـانُ الـكـبـيـرُ
ِ ذراعـــيهِ تــــآلـــفتْ أرواحــــهُم مع طــــ

وأُحاديةِ عقله ِاألقصائي ..
ثمةَ من ربَّتَ على أكـتافِ ظاللِ الفراغ
نزويةِ خلفَ عيونِ ليلِ نوافذِ الغبارِ ِا

ُعمَّرِ برحى األمل الضائع .. ا

تــخـبــرني بــكلّ خـنــوعٍ وذلــةٍ بـلــسـانٍ
أخـرسٍ مـضـطـربٍ من الـصـمتِ أبـتـلعَ
ـحــو آثـارَ أحـرفَ الــكـونِ !!مَـنْ مـنَّــا 

ذنبِ اآلخرِ?!
يُـسيّـرهُ نـحـوَ ثـغـورِ األنـتـحـارِ بـعـزلةِ
وقوده اكـأنّها شمـعةً تشـظَّى ضوؤها

هارباً صوبَ أجنحةِ النجاةِ
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ا كنـا نفعل في اال ليت الطـفولة تـعود يومـا فأخبـرهم 
سـنـونـهم األولـى  زمـان حل عـلـيه الــغـبـار واصـبح في
مهب الـريح عـندمـا كـانت هنـالك سـلطـة تـدعى " الـكلـمة
سمـوعة  صدقـة " حمـدا لله على مـا سمـعنا وأطـعنا ا
ــا كـنـا نـكـتب ألطــفـالـنـا ونـســتـعـيـد لـهم لـهم   لـوالهم 

شريط الطفولة ..
 مــنــذ اكـــثــر من عــشـــرة اعــوام وال داعي لــلـــتــوضــيح
فصل بدأت احلياة تتـغير شيئا فـشيئا وبدأ احلاضر ا
اضي  ال يـخلـو زقاق وال تخـلو مـحلة من حو أيـام ا
زهور في مقـتبل اعـمارهم يـتجـولون بـها من دون رقيب
وال حــســيب  اوالد يــفــتــقــرون الى رقــابــة الــوالــدين 
ـسـتويـات الـعلـمـية  يفـتـقرون الى الـسالمـة الـعقـلـية وا
يحترق قلبي خوفـا عليهم  على خطواتـهم و مستقبلهم
وعـلى افـكـارهم الـتي تـكـاد ان تـصـبح افـكـار سـلـبـيـة 
يتجـهون نحـوا االلعاب االلـكترونـية والوسـائل الترفـيهة
تاركـ خـلـفـهم الـوسائل الـعـلـمـية  شـتـان مـا بـ هذا
اضي واحلاضر  ال نـعلم ما سيحدث وذاك .. ماب ا
لهم مستـقبال  هل نقـول عنهم " ال خوفـا عليهم وال هم

يحزنون ?
ـاضي وكيـف اصبح حتت فكم كـان الـطـفل في مـأمن ا
مــخـاوف احلــاضــر  طــوبى لــكم أيــهــا اآلبــاء مـا انــتم
ـرصــاد وال تــسـمــحـوا غـافــلــون عـنه .. كــونــوا لـهم بــا
حليـاتـهم ان تـصبح خـرابـا يـبابـا  انـيـروا بهـم طريـقـنا

اضي السليم . وطريقكم لكي يصبحوا جزءا من ا

انا من اهواك لوقارنت عشقي 
حدا فاق كل احلب 

في الدنيا 
ولوحدثتهم عني 

وعن عينيك
فعال كفروني 

فلقد مازجت انفاسك في شعري 
بانفاسي .. بروحي 

ب احزاني 
وان احكي فال لن يفهموني 

انت من يفهم عشقي 
انت من يعرف سري 

وحكاياتي 
وشعري .. وسكوني 
اول العشاق قد كنت 

ومازلت .. انا اخر العشاق 
فان قابلتني يوما 
تعالي واسكنيني 
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انا في هواك مزجت كل قصائدي 
من لون خديك اجلميل 
ومن شفاه الياسم

وانا امير العاشق جميعهم
ان شئت اوال لم تشائي 

اشتهيك 
فال تبالي واعشقيني 

انا اول العشاق من  كان  انا 
وانا االخير 

اذا التقينا ذات يوم عانقيني 
واسقطي مطرا 

وعطرا امزجي صدري 
على فستانك الزهري 

وكوني من تكوني 
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اسـتوقـفـتـني الـيـوم حـمـامـة زاجلـة تـتـبـخـتـر بـامان في
ساحة الطيران..

 اثـارت في ذهـني تـســاؤالت كـثـيـرة هل هي روح احـد
شهداء تفجير يوم 2018/1/15?! 

رجعت الى مكان لقمة عيشه لتمشي بامان مطمئنة ان
لـهـا االن جـنـاحـ تـطـيـر بـهـما بـامـان ان وقـع تـفـجـير
كان لـيطمئن ثان.. ام ان وجودها فـقط يوحي بامـان ا
نـطـقة كـامـثـالي… الذين يـتـملـكـهم اخلوف ـار بـا قلب ا
ا الكآبـة. من مكان الـتفجيـر…. من مكان روت فيه ور
دماء الـشـهـداء قبل ارضـه االسفـلـتـيه اجلامـدة لـتـزهر
ـكـان مكـبـرة اقـرأوا الفـاحتـة على روح مالئكـة حتف ا
الفقراء الذين قضوا في سبيل لقمة عيش تسد رمقهم

وعوائلهم ليوم واحد...او بعض يوم…
الغريب ان احلـمامة تـقف مكابـر مصرة عـلى ان تبرح
ـارة والـســيـارات عـلى ـكـان بــا مـكـانــهـا رغم زحـمــة ا

انواعها… 
كيف لـهذا الكـائن الرقـيق ان يكـابر هـكذا مـصرا على
ــشي بــابــاء ويــاكل رزقه مــكــانه في شــارع مــكــتظ. 
نقاره الصغير من االرض غـير مبال بالضوضاء اال

ان كان هو من روح تلك االشالء....
ـكان عملي  تساؤالت جالـت خاطري وانا فـي طريقي 

.. اال رحمة الله على الشهداء…

تتـرنح حتت وطـأة األرق يأخـذُ بـتالبيب
روحك..يــــأخـــذُكَ إلـى صـــحــــراءِ ذاتِكَ

يجوبُ بكَ فيافيها. 
دون ان يـــــنــــــتـــــابُـكَ أدنى احــــــســـــاس

لل..  بالضجر او ا
.. ال تتـنـقلُ بـ احـداثِكَ وكـأنهـا لـغـيرِكَ
تعتـريكَ نوبـةُ الشوقِ حلـبيبٍ. وال لـسعة

ن آذاك..  البغضِ 
... شاعرٍ شاحبةٍ كسولةٍ تتجولُ 

هل جـربتَ انْ تـكـتـفي من الـنـومِ بـغـفوةٍ
كــاذبــةٍ..ومن الــطــعــامِ بــلــقـمــةٍ تُــســكتُ

ضجيجَ معدتِكَ ليس إال.. 
..ان ــشـاهـدُ ان تـتـســاوى األشـيـاء ُوا
تتـذكر االحـداثَ. تمـرُعلـيهـا كعـابرِ

سبيل.. 
اتُــــراني عــــلى قــــيــــد احلــــيـــاة? ام

بانتظارِ انتهائها..
للحظةٍ ارى عبثّيةَ ما مرَّبي.. 

 !? اتراه كذبةَ
وياليتها كذبة جميلة.!! 

ال أدري ما أُسمي حالتي هذه.. 
اتراها شيخوخة مشاعر?? 
ام أن مِطـرقة اخليـباتِ امـعنتْ

مـعي في قــسـوتِـهـا.. حــتى اردتْـني بال
معنى.. 

مــؤلـم انْ  تــســـلـــبكَ احلـــيـــاةُ لــذةَ االلمِ
 .. ونشوةَ الفرحِ

يتالشى بريقُ عينيكَ ألملٍ تنتظره.. 
 .. وتغتربُ روحكَ

.. انتِ هنا??  وهل جربتَ تسألُ نفسكَ
جتيبُ نعم.. 

ولكننّي هُناك!!! 
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هنالك في مـدينه زاخرة بالـناس يوجد
شباك صـغير ال يـنطفئ نـوره في الليل

حتى الصباح .. 
ــديــنـة كــانت هــنــاك طــفــله في داخل ا
التـنـام في داخـلـهـا مـديـنـة من تـسأالت
ـتـلـئـة مـديـنـة من احلـيـاة وتـخـيالت 
ــكـــســورة الـــذاكــرة من الـــلـــحــظـــات ا
سـروقه وكـلمـات مفـقودة وضـحكـات ا
ـة وفي الـصـبـاح تـكـون ومـواعـيـد قـد
وحـيـدة مسـتـلـقيه حتت افـيـاء الـذاكره
حـــافــيـــة االمل في وسـط زحــام وركــام
االقـــدام والـــوجـــوة تـــركض تـــريـــد ان
تـخـتــبئ خـوفـا من صـوت يـدوي وسط
نزل ترمي كل الظالم وقبل مغادرتها ا
شيء في داخل غرفتها وحدها الذاكرة
التي لم تـتخـلص منهـا وتصـرخ بعمق
احلنجـرة سحقـا لهذه الـذاكره التي لم
تــنــام ... فــتــبــحـث عن الــطــريق الــذي
يــؤدي الـى الــنـــوم وال يـــزال الـــطــريق
يضللهـا تركله فيجـرحها وحزنها .. اه
من حــزنــهـا اليــزال يـشــرب من احـداق
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