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بغداد

ولـكـنـه مـا أن اسـتــقـر الــثـوب عـلى
جــســده حــتى صـرخ بــصــوت عـال
وشق الثوب من فـتحة الصدر. إلى
مــكــان قــريب مـن حــاشــيــة الــثـوب
الــســـفـــلى. وهـــو يـــصـــيح. خـــويه
ســلــمــان. خـويــا ســلــمــان. ثم أخـذ
يـــجـــري بــــســـرعــــة واخـــتــــفى عن
ساء سألت عمي عن األنظار عند ا
قـصــة هــذا اجملــنــون. ومـا عـالقـته
بـسـلمـان هذافـقـال عمي.اعـتـقد انك

تقصد مطشر ابو الهيل? 
نــعم هـــذا الـــرجل كـــانت له قـــصــة
حزيـنه جدا يعرفـها أغلب أهل هذه
الـــقــريـه. لــقـــد كــان له صـــديق من
الـطـفــوله اسـمه ســلـمــان. وكـانـا ال
يـفـارق أحدهـمـا اآلخـر. و يقـضـيان
أغــلب أوقـــات الــنـــهــار فـي فــجــوه
موجوده في منتصف ذلك التل 

أصـبح االثــنـان في عـمــر الـشـبـاب.
وقرر مـطشر ابـو الهيل الزواج. من
احد فـتـيـات الـقريـه. بيـنـمـا اضرب
ســــلــــمــــان عـن الــــزواج ألســــبــــاب

مجهوله. 
أصـبح مطشـر ابو الهـيل ابا لثالث

اوالد. 
وبـعـد فـتـرة الـتـحق بـاجلـيش ألداء
اخلـــدمـه االجـــبـــاريه فـي زمن تـــلك
احلــرب الــطـويــله الــتي مــرت بــهـا
الـــــبالد. ولــــكـــــنه وقـع في األســــر.
وظننا انه استشهد. وبعد  12عاما
عـاد لبـلـده العـراق . ووصل الـقريه

في الليل وعندما طرق باب بيته.
.كــان ســـلـــمـــان في الـــبـــيـت.. وقــد

أجاب.. من الطارق 

فــقـال انـا مـطـشـر ابـو الـهـيل خـويـا
سلمان 

قـال ســلـمــان يـاهــذا اذهب في حـال
سـبـيـلك. مـطشـر ابـو الـهـــــــيل مات

منذ 12عاما.
.فقال. والله انا مطشر.. 

فـتح سـلـمـان البـاب. فـوجـد صـديقه
الـقــد يــقف أمــامه ولـقــد أكــتـست
حليته بالبياض وتغيرت مالمحه 

ضـرب سـلـمـان راحـتي يـديه بـقوة..
وهو يقول مع األسف. 
ال سلمان. كيف فعلتها

عـنـد الـصـبـاح تـرك سـلـمـان الـبـيت.
ومضى إلى جهة مجهولة

جـــلـــسـت زوجـــة مــــطـــشـــر وأوالده
يـتــفـحــصـون وجــــــــه ابــيـهـم بـعـد

مرور 12عاما.. 
سأل سـلمان زوجته. أخـبريني ماذا

جرى? 
قالت الزوجه بـعد ثالثة سنوات من
عارك. كنت اعاني فقدانك في احد ا
شــظف الــعـيـش ولم أمـتــلك الــقـدره

عيشة األطفال  على القيام 
كان سلمان الرجل الوحيد الذي قام
ــــســـــاعــــدتـي في زراعــــة األرض.
بــعـدمــا تـيــقن انك اســتـشــهـدت من
خـالل أدارة الــــصـــــلــــيـب األحــــمــــر
الــدولي. الــذي جــلب عــدة ســجالت
لألســـرى. وبـــعـــد أن يـــئـــســـنـــا من
عودتك قرر سـلمان الزواج بي حتى
يقـطع كالم الناس التي بـدأت تتكلم

ا اليرضى الله.
عــنــد ذلـك تــكــلم االبن األكــبــر. نــعم
يـــاأبـى بـــحــــثتُ عـن اســـمـك في كل

السجالت. ولم أجد له أثرا. 
ولـكن هـناك اسم يـحمل نـفس الرقم

العسكري الذي حتمله
ولكنه يختلف عن اسمك 

فـقال مطـشر. مـا اسم ذلك الشخص
الـــــذي كـــــان
يحـمل رقمي
الـعسـكري. 
قــــــــال االبن.
شــــــــــــــخـص
يـــــــــــــــــــدعـى
مـنـتـظـر ابـو

الليل 
قـال مـطـشـر.
اعــــتــــقـــد ان
ذلــــك االســـم
كــان اســمي.
ولــــكـــنه ورد
بـــــــــــهـــــــــــذه
الـــصــــيـــغـــة
اخلاطئة 
بعد ذلك قرر
مــــــطــــــشــــــر
الــبـــحث عن
سـلـمـان.لـكي
يخبره انه ال
ذنب له فيما
فــعل.. فــتش
عـــــــــــــنـه فـي
جــــــــــمــــــــــيع
األمــــــــــاكـن..
بــــــعـــــــد ذلك
تـــذكــــر تـــلك
الـفــجـوه في

ذلك الـتـل الـتي كـانـا يـقـضـيـان بـهـا
ســـاعــــات طـــويـــله. وذهـب إلـــيـــهـــا
مسرعـا.. فوجـد سلمـان ميـتا..فشق
ثــوبه بــهــذا الــشــكل وهــو يـصــيح.

خويا سلمان.

ذهـبتُ إلى بـيت عـمي الـذي يـسكن
في أحدى القرى النائيه في الريف
الــعــراقي مــهــنــئــا له بــعـد أن ادى
فـريضـة احلج. وقـررت البـقـاء مدة
كـان الـسـاحر. من الزمـن في ذلك ا
حـيـث األرض اخلـضــراء والــهـواء
الـنــقي والـســمـاء الــصـافــيـة الـتي

دينة.  تختلف عن سماء ا
اهـــــداني عـــــمي ثـــــوبــــا جـــــمــــيال
لـ(الـدشداشـة) وبعد سـهرة جـميله
.مـــضت لـــيـــلـــتـي األولى في هـــذه

القريه الهادئه
عـــنـــد الـــصـــبـــاح قـــررتُ الـــقـــيـــام
بـجولة.طـويله للـتعرف عـلى معالم
الـقـريه. ولقـد جـلب انتـبـاهي فيـها
ذلك الـــتل الـــتـــرابي األثـــري الــذي
يـرتـفع عن مــسـتـوى األرض ألكـثـر
من 40 مترا. وكذلك جلب أنتباهي
ذلك اجملـــنــون الــذي يـــلــبس ثــوب
مــشــقــوقه بــشـــكل طــولي وبــقــيت
مــتـصـله فـي طـرفـهــا االسـفل وهـو
يجوب شوارع القريه و يصيح

ســـلـــمـــان. انـــتـــظـــرني ســـلـــمـــان.

التتركني خويه سلمان 
دفـعني الـفضـول لـلتـعرف عـلى هذا
اجملــنــون. ســـلــمت عــلـــيه ودعــوته
لــلـــجــلـــوس قــدمـت له ســيـــجــارة.
فاشعلها وأخذ يدخنها بشراهه... 
سألته من يكون سلمان هذا..? 

فـــأجــابـــني بـــانــدهـــاش.اال تــعــرف
سـلــمـان.? عــجـيب.. وهل هــنـاك من
اليـعـرف سـلـمـان. وبـدأ يـتـحدث عن

سلمان
كـان سـلـمـان. بـطال. غـيـورا.صاحب
ــتـلك نـخــوة. كـان كــر الـنــفس. 
صوتا عذبا ويتكلم بكلمات جميله.
ســـلــمــان هـــو من قــتـل ذلك اجلــني
ـــنع الـــنــاس من الــكـــبــيـــر الــذي 
صـعود التل بعـدما عجز الـكثير من
قــتـله. سـلـمـان كـان يـسـرق الـطـعـام
لـكي يـطـعم اجلــيـاع في الـقـريه. ثم
نــهض مـــنــزعـــجـــاً وتــركـــني وهــو
ويـنادي.. سـلمان انـتظـرني. عجيب
هــنــاك من اليـــعــرف ســلــمــان. هــذا
الــــرجـل اليــــعـــــرفـك. هــــذا الـــــرجل

اليعرفك سلمان 
أخـذني الــعـجب من هــذا اجملـنـون.

ولـــكــنـــني اشـــفــقـت عــلـــيه من ذلك
مزق بشكل طولي. وقررت الثوب ا
أن اعــطــيه الــثــوب الــذي اهـدانــيه

عمي.. 
وأسـرعت إلـى بيـت عمـي وأخرجت
الـثـوب. ووقفت فـي الشـارع انـتـظر

ذلك اجملنون.
بـعـد فـتـره أقـبل وهـو يـنـادي نـفس
ـنـاداة األولى.. سـلـمـان انـتـظرني ا
سـلـمـان.. سـلـمت عـلـيه فـرد السالم
بــــشــــكل رائـع وكــــأنه يــــراني ألول

مره 
أعـطــيـته الــثـوب. فــأخـذه ونــشـره.

وتفحصه بعناية. 
ثم قــــــال. هـــــذا الــــــثـــــوب أرســــــله
سلمان?.اعلم انه ال ينساني ابدا. 
فقـلت. ال هـذا الثـوب لك من عـندي.

وليس من سلمان 
فقام برمي الثوب على األرض وهو

تعض جداً
فاستطردت. وقلت له.. 

نعم... نعم أرسله سلمان لك 
ـتـسخ وقـام فـنـزع الـثـوب الـقـد ا

بارتداء الثوب اجلديد 

ا يكـشف عما يـعتقـد أنها أكبـر مغارة غـارقة على وجه األرض وهو كـسيك  ـاء في شرق ا تمكـنت مجموعـة من الغواصـ من اكتشـاف وصلة ب كـهف حتت ا
ـياه اجلوفـية في شـبه جزيرة ة.وقال مـشروع جـران أكويفـيرو مـايا اخملصص لـدراسة ا ـايا القـد ـزيد من الضـوء على حـضارة ا اكتشـاف قد يـساعد في إلـقاء ا
شـروع في بيان إن ـغمـورة على مدى شـهور.وقـال ا غـارة التي تـمتد  347 كيـلومتـرا  استـكشـافها بـعد تـفقـد متاهـة من القـنوات ا يوكاتـان واحلفـاظ علـيهـا إن ا
عـروفة باسم ساك اكتـون قرب شاطئ منـتجع تولوم والـتي كانت تمتد  263 كيلومـترا موصولة بـشبكة دوس أوخـوس التي يبلغ اجملموعة توصـلت إلى أن شبكة الـكهوف ا

طولها  83  كيلومترا. 
ايـا قبل الغـزو األسباني.وقال ذهل سيسـاعد في فهم تطـور الثقـافة الغـنية للـمنطـقة التي هـيمنت عـليها حـضارة ا ـشروع إن االكتـشاف ا وقال جويـليرمـو دي أندا مدير ا
كننا ذلك من أن نقدر بدرجة أكبر من الوضوح كيف كانت الطقوس ومواقع احلج وفي نهاية األمر كيف كانت مستوطنات ما قبل الغزو اإلسباني التي تتكشف”
يـاه اجلـوفيـة والـتي تعـرف بـاسم الفـجوات ـوصولـة بـا ـغمـورة ا ايـا الـذي كانت مـدنه تـعتـمـد على شـبـكة من الـكـهوف ا اآلن.“وتمـتـلئ شبه جـزيـرة يوكـاتـان بآثـار شـعب ا

نطقة. ايا الذي ما زال أحفاده يسكنون ا الصخرية.وكان لبعض الفجوات الصخرية دالالت دينية خاصة لدى شعب ا

رسالة مكسيكو سيتي
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نحن مفلسون
مع الزمن على هاوية  منتظرون

يستحيل األمل طيفا
واحللم يهرب  من حيث  يهربون
النجاة في الهرب مفتوح اآلفاق

ن كانوا فاسدين
بعد النوى والردى

والطوفان .. يجتمعون 
يتساءلون  نحن مفلسون

 ×××××××××××

نحت مفلسون
من وطن يجمعنا 

بعد تشردنا في كل األوطان
باعوا احلدباء وعفرين واألرملة 

والثكلى والصبايا وأطفال بال أمان
الوطن مجرد عنوان في مزاد علني

ليس لنا فيه ال ناقة وال مكان
نحن مفلسون 

من الكرامة والعزة والعنفوان
من لهيب ثورة وإحساس 
وملحمة عطف ولطف وحنان
من صوت يبعث الرضا

بـــــــــــــــ األمـــــــــــــــاكـن
والساحات واألركان
من مجد يبقى مجداً
تاريخ يبقى تاريخا

وإنـسان يـبقى لـلمدى
إنسان

ــيل كــلــمــا ظــهــر ال 
طاغوت 

وت ركب أحصنة ا
ثم أعـــلن لـــلــمأل  إنه

أعظم سلطان
 ×××××××××××
نحن مفلسون

من الدرهم و الدينار 
وأنــواع الـــعــمـــلــة في

األرجاء
مـن اخلـــبـــز والــــنـــفط

عادن وا
واجلـــواهــــر والـــآللئ

اء وا
من الرجاء والنداء
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اربيل 
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فبكت األرض حزنا

وانقطعت السماء عن البكاء 
 ×××××××××
نحن مفلسون 

من السياسة واإلدارة 
واحلكمة واإلرادة

بـــــضــــيــــاع الـــــنــــادرات والــــفــــرات
والثروات

بـــــشــــعـب يــــقــــتــــات عـــــلى اجلــــوع
واحلرمان 

والضنك واللظى والفضالت
تربية بال تربية
عدل بال عدل

والتيه عنوان اآلهات
جيل حائر ب احلروب واخلراب
عاناة ة والعار وألوان ا والهز

نحن مفلسون
من البراءة والفكر واجلود واإلبداع

همنا  كل همنا
كــــــيـف نـــــلـم اجلــــــراح والـــــنــــــزيف

واألوجاع 

والتوسل والتسول 
ورحلة البحث عن الدواء

نحن مفلسون 
من عبير الورد وجمال الزهر
يالد وحلن الوفاء وت وا من ا

فينا ثرثرة  فوضى
وكبرياء بال كبرياء 

ونـــشــــوة خــــمــــر بال ســــكـــر تــــعج
ضوضاء

يجمعنا لقاء بال معنى
نعقد وال جند احللول لألزمات
في صالة مزركشة باألضواء
ال جنيد سوى مظاهر كاذبة

ومفخرة لها نهاية عجيبة  بيضاء
نحن مفلسون

من األهل واألقرباء
سرقوا األرض والزاد 
بربطة عنق سوداء

من األخوة وصلة الرحم
نفى حتى غدت أمهات في ا

وفي الركن يجلس صمت اآلباء

ملت منا الكلمات
حتى كلماتنا ثارت علينا

أبت أن تكون مثلنا
مجرد أجساد بال روح 
وأسماء وعناوين نازالت

نحن مفلسون
من قد وحاضر ومستقبل

من حلم وخيال وأمل
وحضارة بال حضارات

نحن مفلسون
من احلب والعشق والهوى

كل احلب جتلى
أجـــســـاد ونـــهـــود وشــفـــاه مـــلـــونــة

بالشهوات
يتباهى الرجال 
من كانوا رجاال

كم نـــــســــاء فـي هــــاتــــفـه عــــاريــــات
وعاريات ?

إلى متى نبقى مفلس
خُلقا وخَلقا

ات ?!! ب العا والعا

wMKŽ œ«e  w  Ê«uMŽ œd−  sÞu «

ÊUNLÝQÐ …dONA «

ــــدرســـــة.. يــــجب أن شـــــهــــد مـن ا
أناديها فـور أن أراها لكي تعطيني
الـواجب وأن حتكي لي مـاذا حدث
بالـضبط في غيابي فـأنا لم انقطع
ـــدرســـة وال حـــتى في يـــومـــاً عن ا
عـرفـات الـعـيـد وكل مـا خـطـطت له

قــــــد ارتــــــبـك وتــــــأجـل بــــــســــــبب
الـعـاصـفة..     عـاصـفـة الـتراب لم
تــــمـــنـــعـــني مـن ارتـــداء مالبـــسي
واحـتـضـان الـورد الـذي اشـتـريـته
للملكة مع بطـاقة صنعتها بنفسي
ورســمت عــلــيــهـا ســاعــة جــداريـة

أرقـامـهـا قلـوب ووجـوه ضـاحـكة..
كن لها لم أكن  أدري أن فرحـتي 
أن تضـيع في دقيقة واحـدة عندما
هــاج الـــهــواء مــحـــمَّالً بــالـــغــبــار
واألوساخ واألكيـاس الفارغة وأن
أمي سـتمـنـعـني  من اخلـروج لئال
أطـــيــر في الـــهــواء الـــعــاصف أو
تــــصــــاب عــــيــــوني بــــاألذى. ست
ساعـات وأنا جـالسـة قرب الـنافذة
أراقـب الــــــــــدرب الــــــــــذي خـال مـن
الــنــاس وأنــتــظــر مــوعــد خــروج
الـبـنـات.. فــتـأتي صـديــقـتي شـهـد
بـنت اجلوار الـوحيـدة التي تداوم
في مـدرسـتـي نـفـسـهـا وتـرافـقـني
في الـــــرواح واجمليء والـــــغــــنــــاء
بـــصـــوت جـــمـــيل وخـــافـت طــوال

الـــطـــريق. لـــديـــهـــا اسم آخـــر هـــو
أســـمــهـــان اشــتـــهـــرت به عــنـــدمــا
ديرة على  شخابيطها سامحتها ا
ـــدرســـة شـــرط أن فـــوق جـــدران ا
تـغـني  بتـقـاسـيم صـوتـها الـعـالـية
ـة جداً اسـمها أغنـية مـخيفـة وقد
ــديـرة الــطــيــور. من الــواضح أن ا
كانت حتـب تلك األغـنـيـة إلى درجة
الـهـيـام بحـيث غـضّت بـصـرها عن
اخلــــدوش الــــســــوداء الــــتي مألت
ـــؤدي إلى ســـطح جـــدار الـــســـلم ا

درسة. ا
ناديتها.. لم ترد..
شهد.. شهد? -

    لم تلـتـفت أو ترد عـلي ألنـها لم
تـكن هي (شهـد) بل واحدة اسـمها

(فـــرح) من بـــنـــات مــدرســـة أخــرى
ـنديـل يغـطي أنفـهـا مغـبة تـسـير 
االختنـاق بالغبار..... مـنذ الصباح
الــبـــاكــر والـــتــراب يـــزداد كــثـــافــة
ويجـعل لون الـدنيـا حمـراء كالدم..
مـنـذ الـصـبــاح الـبـاكـر والـعـاصـفـة
ــعـدنـيـة تـشـيـل بـعض الـبــرامـيل ا
الـــفـــارغـــة وحتـــطـــهــا فـي األزقــة..
تــأخـرتْ صــديـقــتي شـهــد طـويالً..
فـمَن أسـأل غـيـرهـا? وأين ذهـبتْ?..
فـــقـــد امــــتألت األرض بـــاألوســـاخ
وشــهـــد لم تــعـــد. حــتـى األشــجــار
اخـــتــنـــقت واخـــتـــفت خـــلف ذرات
الـغـبـار..... ثم حـدثت جـلـبـة فـجـأة
مـع صــوت بــكـــاء وصــراخ عــالٍ لم
أبــالِ بـه كــثــيــراً وال شــغــلــني عن

الــتــفـكــيــر  بـشيء واحــد فــقط هـو
ـلـكـة الـتي لم تـصل بـسبب هـديـة ا
اذا عـاصفـة الـتـراب. فأين شـهـد و

تأخرت? 
ــفــروض أن أحــمل بــاقـة     كــان ا
الـورد مع الـبـطـاقـة ذات  الـزخارف
ـــرشــدة الـــصف الــتي والــقـــلــوب 
نـــحـــبـــهـــا كــــثـــيـــراً إلى درجـــة أن
ـلـكـة.. وبـقـيـتُ سـاهرة نـسـمـيـهـا ا
طــيــلـــة الــلــيل أنـــتــظــر أن يــشــرق
الصـبـاح فتـراهـا الست أسـماء في
ـعــلم لـكن عـاصــفـة الـغـبـار عـيـد ا
جاءت وخـربطت كل أحالمي.  وها
ـــنـــديل هي بــــنت أخـــرى تـــمـــر وا
يـغــطي وجـهــهـا ولــكـنــهـا لــيـست

شهد.

   هـــبـت الـــعـــاصـــفـــة الـــتـــرابـــيـــة
ومـــنــعــتـــني أمي من الـــذهــاب إلى
ـدرسـة.. بكـيت طـويالً وامـتـنعت ا
عن أكل طــعــامي وقت الــغــداء.. ثم
ــطـبخ والـدنــيـا  وجـلـست تـركت ا
قرب النافذة أنـتظر عودة صديقتي
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