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يـة الـسويـدية الـتي هـزتهـا فضـيـحة حتـرش جنـسي كـما اعـلنت قـد ال تمـنح جائـزة نـوبل لآلداب لـعام  2018الـتي  ارجـاؤها لـعام في 2019 بـسبب خـالفات داخل االكـاد
ية السويدية مطلع ايار ان جائزة نوبل لآلداب لن تمنح هذه السنة بعد فضيحة حركة #أنا_أيضا للتنديد بالتحرش مؤسسة نوبل وللمرة االولى منذ سبع عاما اعلنت االكاد

ية السويدية اعلنت أن “جائزة نوبل لآلداب لعام  2018 ستعلن في الوقت نفسه مع حائز اجلائزة لعام .”2019 اجلنسي. وكانت االكاد
ية السويدية ـالية جلائزة نوبل طبـقا لوصية الفريـد نوبل قال ان نوبل اآلداب ستمنح “عنـدما تستعيد االكـاد لكن الرس هايكـنستاين مدير مـؤسسة نوبل الذي يتولى االوجه ا

ستوى كاف.” الثقة او ستكون على طريق استعادتها 
وصرح لالذاعة السويدية العامة “هذا يعني انه ليس هناك مهلة حتى  2019.  

ـية السـويدية جتـد نفسـها في مـأزق بعد ان نـشرت صحـيفة “داغـنز نيـهيتر ”شـهادات  18 امرأة يـؤكدن انهن تـعرضن لالغـتصاب او االعـتداء او الـتحرش اجلـنسي من قبل واالكاد
ؤثرة على الساحة الثقافية السويدية. الفرنسي جان-كلود ارنو الشخصية ا

ية عالقاتها مع ارنو وهو ايضا زوج الشاعرة كاترينا فورستنسون العضو فيها. وقطعت االكاد
ية ساره ية ال 18 بشأن طريـقة التـعامل مع هذه الـقضيـة. واختار ستـة منهم االسـتقالـة من بينهم األمـينة الـدائمة لالكـاد وقد ادى نـشر هذه الـشهادات الى خالف عمـيق ب اعضـاء االكاد

ية حاليا عشرة اعضاء ناشط في ح تنص قواعدها على ضرورة مشاركة  12 من اعضائها الـ 18 على االقل النتخاب اعضاء جدد. دانيوس. وتعد االكاد
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الـــســـريـــر.. لم أكن أدرك أو افـــهم  أي
شيء. ال أعـــرف مــاذا أفـــعل .. ال شيء
ســـوى ذعـــر وشـــلـل في الـــتـــفـــكـــيــر..
الــصـوت كــان مــثل الــهـمس يــأتي من
رجل ولـيـس له أي تـعــريف... من أين
ــاذا أمي غــيـر يــأتي هــذا الـصــوت و
موجودة.. وكما حصل في مرة سابقة
مت الـثيـاب التي فقـد تذكـرت أني قـد 
جـفت من حــبل الـغـسـيـل ووضـعـتـهـا
عـلى سـريـر أمي منـذ أيـام فـبـدت مثل
أجساد مكومة فـوق بعضها بعضا. لم
أخـــبــر أحـــداً بــذلك عـــلى اإلطالق.. لم
ن أذكــــــره وقــــــد أذكــــــره ألحــــــد ... و
أصـبــحت أعــيش وحــدي في الــبـيت..
أنـتـظــر أن أسـافـر إلــيك وإن كـان عـلى
مـضض.. بـقيت أحـاول أن أتعـود على
ــضــاف إلى هــذا الــصــوت اجلـــديــد ا
أصـوات الـلوحـات حـتى جـاءت  لـيـلة
كــنـت نــائــمــاً.. فــأصـــبح الــصــوت في
الطابق العلوي ضجيجاً ال يطاق كأن
جـمـيع األبـواب عـلى وشك أن تـنـفـتح.
هـنـاك اثـنـتـان من األبـواب في الـطابق
العلـوي  تتملمالن أثنـاء الليل وفيما
مـضى كــنت أسـمع بــعض الـضــجـيج
أثنـاء نومي فأظـنه صدى وقع أقدامك
وأنت تـهبـط من الـطابق الـعلوي في
الـلـيل من أجل الـذهـاب إلى احلـمـام...
وعـــنــدمــا نـــظــفت حــذائـي من الــطــ
وأجـزاء احلــشـرات الـتي كـانت عـالـقـة
به سـمــعت أيـضـاً ذلك الـصـوت.. كـان
ذلك في نـهـار يـوم عـاصف سـبـق لـيـلة
اجلنـايـة الـتي ارتـكـبـتـهـا وأنا لـم أبلغ
سن الــرشـد بـعــد.  وكـمـا تـعــلـمـ فال
شيء يــقــلـق في الــنــهــار. فــقــد يــكـون
الهـواء العالي هو سـبب الضجيج أو
الـغبار األحمـر الذي أنتـشر في اجلو..
تـــطـــايـــرت األوســـاخ واخلـــرق من كل
ــطـر وأوحـلت شــكل ولـون ثـم هـطل ا
األرض.. واشـــتـــعل بـــرق مــفـــاجئ في

فـقـدت أخي األصــغـر لــسـبب غـريب
ولم أتـوقع أن يــأتي يـوم تـصـدر فـيه
احملـكمـة حـكمـاً يـقضي بـإحـالته إلى
دار األحــــداث.. قــــتل أخـي عــــجـــوزاً
ا يـبلغ مـبلغ طاعنـاً في السـن وهو 
الـرجال بـعد.. إنه يـنجـذب الى ألوان
بــعض الـــلــوحــات وأشــكــالــهــا ولم
نـستـطع توكـيل من يدافع عـنه سوى
مـحام مـغمور  سيء الـهنـدام  يعاني
صـعوبـات مادية مـثلـنا وكان زوجي
ـال لـتـزويـد سـيـارته ـده بـبـعض ا
بـالـوقـود . أخي قـال لي في الـرسـالة
التي بـعثـها لي من دار األحداث  إنه
اضطر إلى قتل ذلك الرجل  العجوز
ال لــكي يــتــخــلص من الــشــر قـبل أن
يـــحـــدث ولــكن لـــكي يـــتــخـــلص من
انــتــظـــار  شيء مــرعـب  يــحــدث كل

يوم...
 قال لي:

"كـمـا تـعـلـمـ كـان عـمـري  12عـامـاً
مـنـذ أن اشـتـرى والـدنـا هـذا الـبـيت
وبعد أن مات بقيت وحيداً مع أمي
وشهدنـا أحداثاً غريـبة في السنوات
الــــــثـالث الـــــــتـي تــــــلـك مـــــــوت أبي
ومغـادرتك البـيت بـشكل نـهائي بـعد
زواجك.. اللوحات الـفنية التي كانت
تــمأل جـدران الــبـيت بــدأت تـتــحـدث
أثـــنــاء الـــلــيـل إلى لــوحـــات أخــرى.
أخبرت أمي بذلك فقرأت على رأسي

عـوذات واألدعـية وراحت تـرقـيني ا
بـأسمـاء الـله احلـسـنى وصـفاته في
ـغـرب. جتزم الـصـباح وبـعـد صالة ا
أمي أن تــلـك الــوســـاس هي من نــزغ
إبـليـس وأن التـعوذ مـنه ثالث مرات
ـــســاء ســتـــجــعــله في الـــصــبــاح وا
يـرحل..... بقـيت أتعـوذ من الشـيطان
ــرات  لــعــدة أيـام الــرجــيم مــئــات ا
ولــكن الــلـوحــات ظـلـت تـتــحـدث الى

بعضها بعضا.. 
شـكلة أن تلك الـلوحات هي آخر ما ا
تـبقـى من حيـاة طبـيـعيـة في بـيتـنا..
وكـانت مـشـتـراة بـأثـمـان بـاهـظـة من
كالـيـريـهات مـعـتـبرة الزلت مـفـتـوحة
بالرغم من احلرب .. بعضها خليول
أو طــيــور أو حـيــاة سـاكــنــة.. وتـلك
كــانت صـــامــتــة حلـــسن احلظ.. أمــا
لــــوحــــات الــــبــــيـــوت ذات الــــطــــابع
الـبغـدادي الـعريق فـكـانت مـحتـشدة
ـتـلـئـات وأطـفـال مـرحـ بـنـسـاء 
ومـــكـــائن خـــيــاطـــة من طـــراز قــد

ومـدافئ نفطـية لم يعـد لها وجود في
األســواق ورجـــال ظــرفـــاء يــرتــدون
اجلـــراويـــات  أو الـــســـدايــر وتـــلك
األخــيــرة لــهــا بــ بــاقي الــلــوحـات
مـكـانة خـاصـة في نفس أمي .. وأنت
أيـضاً كـنت حتـبـينـهـا جـداً. أكتب لك
اآلن ألقول لك بـأن كل شيء قـد تـغـير
بعـد أن أصر زوجك على تـرك العراق

إلى الــسـويــد حــدث ذلك فــجـأة ولم
أتــــوقــــعه أن يــــحــــدث أبــــداً.. أي أن
تسـافري وتـبتـعدي عـنا وقـد ال نراك
مـــرة أخــرى حـــتى نـــهــايـــة الـــعــالم
وطــوال  ثالث ســنــوات عــشــتـهــا مع
أمي لم اسـتـطع الـتـخـلص من سـماع
تـــــلـك األصـــــوات الـــــتي كـــــانـت أمي
تــســمــيـــهــا الــوســوســـات أحــيــانــاً
والــكـوابــيس أحـيــانـاً  أخــرى.. تـظن
أني أتخيلها أو أتوهمها بدليل أنها
ال تـــســـمع حـــديث الـــلــوحـــات وأنــا
وحـدي الذي أسـمعه.. كالمـها لم يكن
دقـيقـاً ألن تـلك األحـاديث كـان تـتردد
هـمـسـاً في الـليل.. عـنـدمـا تـكون أمي
نـائـمـة فـي غـرفـتـهـا بـعـيـداً عن غـرفـة
ــعـيــشـة.. وحــتى لـو الــضــيـوف أو ا
ســــهــــرت من أجل ســــمــــاع أحـــاديث
الـلـوحـات فـأنهـا ال تـبـدأ بـالـنطق إال
عـنـدمـا تـنـام أمي.. شـيـئـاً فـشـيـئـاً ما
عدت أنظر إليـها على أنها كوابيس..
أصـــبــــحت أحـــاول أن أفــــهم حـــديث
الــرســـومــات الــتي تـــتــأتئ بــحــروف
مـبـهـمـة.. أو كـلـمـات غـريـبـة.. فـتـقول
مـثـالً: الـقـشــعـريـرة.. أو الــهـامـة.. أو
الــعـــدم.. ولم أعــد أخــاف مـــنــهــا بل
اعتـدت أن استمـع إليـها وأنتـظر كل
ليـلة مـا هو اجلـديد الـذي تتـحدث به
اللوحـات.. النـساء ثـرثارات يـتحدثن
بـصوت رفـيع أعـلى نبـرة من أصوات
الــرجــال الــعــريــضـة. وفـي لــيـلــة من
الـليـالي جـاء صوت آخـر من األعلى..
سـمعـت  الـضـجيـج قـادمـاً من نـهـاية
الـدرج..  صـوت في الـطـابق الـعـلـوي
بـدأ يـهــمس بـشـكل غــيـر مـفـهـوم.. لم
يـكن يـشبه صـوتي أو أي صـوت آخر
من أصوات رسوم الـلوحات.. شعرت
بـاخلـوف وذهـبت إلى الـغـرفـة حـيث
تـــنــــام أمي  فــــلم أجــــد أمي ولــــكن
وجــدت الــكــثـــيــر من األجــســاد عــلى

الـسمـاء تـبعـته زمجـرة شـديدة ارتـعد
لـهـا األطــفـال في الـشــارع ثم هـاجـوا

وماجوا في كل اجتاه. 
حدث ذلك كله وقت الظهيرة قبل أيام
ــــرة ارجتــــفـت األبــــواب في وهـــــذه ا
الليل وسمعت ضجيج  مفاصلها من
مكاني على األريكة. وأخيراً جاء ذلك
ــتــد من الــطــابق الــرجل الــعـــجــوز 
الـعــلـوي إلى الــنـافــذة لـيس لـدي أي
فــــــكــــــرة مـــــــا هــــــو? كــــــان يــــــواصل

الصــــــــــراخ:
- حالل دم الغزال.

 دخل الـرجل بـقـامته الـطـويـلـة نصف
عارٍ إلى كل مـكـان وخـلع حـذاءه على
أرض الــغــرفــة وفــاحت مــنه رائــحــة

نـتـنــة. وعـنـدمـا وجــدني مـلـتــفـا عـلى
نفسي كما اجلن  قال: 

- حالل دم الغزال.
ـــكـن أن يـــرانــا أو  ال يـــوجـــد أحـــد 
يــسـمــعـنــا  في الـفــنــاء ولـكــني كـنت
أسـتـطـيع أن أرى سـاعـة اجلـدار فـوق
الــنــافــذة وأطــفــاال يــلــعــبــون خــارج
األبــواب وبـقــايــا غـبــار في أكــثـر من
مكـان.. (كان عـمري نـحو  سـتة عـشر
وكــان هــو في الــثـمــانــ من عــمـره).
فكـرت أين سـأخـتـبئ?  إنه يـريدني أن
أخــــتـــبئ وأخــــذ يـــعـــد مـن الـــواحـــد
للعشرة.. وكانت اللوحات تتحدث عن
قـشـعــريـرة تـأتي من من الـعـدم.. وعن
صـوت في هـامـة الـدرج يخـيـفـهم مـنذ

وقت طـــويل.. اآلن فـــهــمـت.. كــانت
الــلــوحــات تــريــد طــوال الــوقت أن
تـــخــــبـــرنـي بـــشيء مــــا حـــول ذلك
الـعجوز.. كـالنا نظـرنا إلى بعـضنا
بـعـضـا اقـشـعـر جـلـدي من الـفزع..
وعـــرفت مــاذا يـــفـــعل الـــفــزع.. إنه
شـكلة." الـطريق األسـلم حلل هـذه ا

طـــــويـت رســــالـــــة أخي األصـــــغــــر
وبــكـيت.. أنــا أيـضــاً كـنت أرى ذلك
الـعـجــوز في الـبـيت.. ولــكـني كـنت
أخـتــبئ بـ الـلـوحـات واجلـدران..
أنـا أيـضـاً كـنت عـنـدمـا أراه أصاب
بالقـشعـريرة ولـكني لم أجـرؤ على

قتله قط. 
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فطواك حلد مَالَ عنهُ صحابةُ
لم يبقَ من نعتِ الوجوهِ مالمح
وَسَعتَ الى نهشِ اخلدودِ قرابةُ
وتهلّلُ األحزانِ ع أضمرتْ
جَزَعَاً تصحّرَ لم تَحدْهُ غَوايَةُ

كم كنتَ تَصْطحبُ البالدَ بطولِها
هل عاودتْك فواخت .. وفواختُ
َنونَ لو ارْتَمى وعَدَوتَ تَسترعي ا
ظلٌّ وآخر ُغابَ عنك .. وهَامةُ

كم كان يهوى أنْ يَصُولَ بسابحٍ
فوق األسنّةِ في خطاهُ مَتَاهةُ
للهِ من أمْضَى يجرّ عِنَانَهُ

وعلى جبينِك الحَ وعد بَاهِتُ
ال ضَيرَ  إنْ أزفَ النداءُ بساحةٍ
ما غيّبتْكَ عن احلياةِ شهادةُ

هل أسْعَفتْك بوارق وسَحَابةُ
لآلنَ تُشْعرُنا بأنّك ثَابُت

ٍ يَصطلي وإذا بخَلْقِك منذ ط
هِمَماً أفاضتْ لو سَقتْهُ درايةُ
وَلئِن شَذَتْ عند ارجتالِك واحة

غنّاءُ قد طَفِقَتْ ألنّك قَامةُ
تبتاعُ من هاالتِ بوحِك مُهْلةً
ومحطّةً ..ولَعَلَّ عيشَك ساعةُ

وعلى اهتزازِ رؤاك ألفُ تَسَاؤلٍ

وضعتْهُ في عُمْقِ الندوبِ شِكَايةُ
مازلتَ تَشْقى إنْ تولّى مُعْسِر
بيديك من تلك الصنفوفِ تفاوتُ

اضون .. ويغرّك ا
كم ضاقتْ بك الدنيا 
وكم أثرى بلومِك قانتُ

بتعدّدِ األصواتِ عند مجنّةٍ
تُنبئكَ حتماً أنَّ حَبْلكَ فالتُ
وبأنّ وصلَك قد تقطّعَ بغتةً

ماأنتَ فاعلهُ ..ونعيُك عادةُ
مابالُ صوتِك في بروجٍ شيّدتْ
وعلى فراشِك يَسْتبيحُك خافتُ
وتُ أزرى بالقلوبِ لَوِ اصْطَفى فا

رَجالً جَسَوراً شَيّعتهُ مَهَابةُ
ِ لو انْزوى ماحِيلةُ الشك ..اليق
خوفاً وعزرائيلُ حولَك صَامتُ

أوَ كنتَ تَرنو.. 
يومَ ألقى

بيننا بأْساً لتخدعََك الرؤى وتباغتُ
قادتْكَ في كل اخلُطوبِ أصابع
ولهى وخطوك قيّدتهُ بَدَاوةُ
وكأنّ حتفَك يَستبدُّ بوقفةٍ

قد أدركتهُ من السماءِ عنايةُ
وتسارعُ اخلطواتِ وهي عصيبة

ــة لـلـغـايـة..كـان وأمـور اخـرى مـؤ
ا كنـا نعرفه علـينا ان نـتألم اكثـر 
من مــصــيـر ســيـواجــهه (كــحـاالت
سؤول هنا عن سابقة كثيـرة) فا
البـرنامج ال يـتعامـلون بـالعواطف
واألحاسـيس بقـدر تعامـلهم احلاد
مع الــــريـــــاضــــيــــات احلـــــديــــثــــة
جــدا...وغــالـبــا من تــكــون قـرارات
الــبــتــر او االبــعـــاد والــفــصل هي

االقرب ألحكامهم التي ال ترد.
اخلروج اليتيم

ذات صباح متـعكر االنواء..وجدت
جثة شاب نحيل 

عـارية عـلى السـاحل وقد شـوهدت
عـــلــــيه بـــوضــــوح اثـــار تــــعـــذيب
شـديد..فيـما ابـلغت نقـطة الـشرطة
االهـــالي (من خـالل اعالن رســـمي
في االذاعـة احملـلـيــة) عن عـثـورهـا
عــلى امـرأة خـمــسـيـنـيــة مـبـلغ عن
ــا غـــيـــابـــهـــا واخــتـــفـــائـــهـــا ور
اخـتـطــافـهـا مـنـذ قـرابـة الـشـهـرين
وهي في حــالــة نــفــسـيــة مــتــعــبـة

جدا....
ايـتـهـا االشـجــار في مـديـنـتي ..كم
في جوفك من قـصص متـعبة..وكم
تلفظ من جثث او انصاف حياة

ذليلة الى السواحل .

اكتشاف على اية حالة
الــولـــد مــتـــمــتع جـــدا هــذه االيــام
بـالـسـباحـة واجلـلـوس الى شمس
شـتــائــيـة دافــئــة وقـراءة الــكــتـاب
الـصغـيـر...ال امل في ان يصل الى
الــصـفـحـات االخــيـرة ..لـقــد تـعـلق
قـلـبه بـقـصـة حب عـنـيـفـة..طـافـحة
ـواعـيـد الــسـنـدســيـة ..ولـيـالي بــا
الـسهـر مع النـجوم الـبعـيدة بـقلب
حــــزين وولـــهــــان...وقــــد اســـر لي
بـعالقته احلمـيمـة مع فتـاة تقرض
الــــــــشـــــــعـــــــر .. عـــــــلـى درجـــــــة ال
حتتمل(حسب تعبيره) من اجلمال
تـعـرف عـلـيهـا ..هـنـا.. في سواحل
الــداخل..وأنـــهــا تــلــهـــمه كل يــوم
بــكــمــيــة اضــافــيــة من الــكــلــمــات
غلـفة بورق مـلون براق اجلديـدة ا
سـؤول عن ...كـان علـينا( نـحن ا
ـتـابـعه) ان نـرفع تـقـاريـر دقـيـقـة ا
عـن كـل احلــــــــــاالت اجلـــــــــديـــــــــدة
ومـستـويات تطـورها..لـكنـنا( وأنا
اولـــهـم) لم نـــتـــمـــكـن بـــالـــرغم من
عالقتنا احلمـيمة به ان نطلع على
ـــا الــنـــصــوص.. الــرســـائل.. ور
غلفة التي كانا يتبادالنها ولذلك ا
كانت حـمى الشك الـلعيـنة تنـتابنا
دائـمـا بـصاحـبـهـا الـقـلق والـغـيرة

ادلف مـــــا كـــــان يـــــتـــــوقـع ســــوى
الـسبـات..كان ادخـاله في الشـجرة
او اقـحامه فـيها بـديال كمـا قيل له
ــتــوقع عن احـــداث مــؤســفــة من ا
ؤكد ان يواجهها وقد ا من ا ور
 ايـــضــاح كل االمـــور له بـــشــكل
ا ومـتـسـلـسل  وبـسـيط  سـلس 
ولـد لـديه قــنـاعـة كــامـلـة بـعــمـلـيـة

االختباء
كـضــرورة لـلـنـجــاة  هـكـذا تـكـون
امــور االوالد الـــصــاحلــ .. حــ
ـــا يـــكـــفي.. تـــنـــضج يـــكــبـــرون 
عـــضـالتـــهم وتـــتـــصـــلب قـــلـــيال 
يـبــدأون بـطــرح اسـئــلـة عــنـيــفـة..
ويــــكــــرهــــون ان تــــوجــــهــــهم الى
الــقـــامـــوس.. العـــتــقـــادهم ( وهي
مـرحــلـة مـعـروفـة لــلـجـمـيع ولـيس
ـكن ان لـلــسـاردين فــقط) بـأنــهم 
يصنعوا لغة جديدة ..وخاصة ..ال
نـــفـــهــــمـــهــــا نـــحن ...الــــكـــبـــار...
تالحظون ان امر ادخاله في جذع
ــا الـــشـــجـــرة في هـــذه االيـــام..ر
..امـر عـلى غـايـة لـسـنـة او سـنـتـ
األهمـية مـنـطقـيا هـنـاك امل كبـير
في ان يـتـشـكل الـولـد ..ان يـتـوحد
والــــشــــجـــرة..ذلك شـئ مـــعــــتـــرف
ــــــا طــــــريق جــــــديـــــد انه به...ر

يـقـلب في كـتـاب صـغـيـر ب يـديه
يـقــرأ فــيه مــنـذ دهــر من الــغــيـوم
وعــصــر من الـعــواصف..مــســكـ
هـذا الـولـد وكل ولـد ابـتـلـي براس

طائر ..محلق...مهاجر.
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داخل الـشـجـرة لـيس مـعـتـمـا كـما
ـــكن ان يــــتـــوقع اي مــــنـــا.. انه
عــبــارة عـن صــالــة واســـعــة جــدا
مــــحـــاطــــة بـــجــــدران زجـــاجــــيـــة
ــرات طـويــلـة تـطل وشـبــابـيك و
عـــلى شــواطـئ مــشـــمــســـة رطــبــة
وحدائق ساحره منضدة بهندسة
اشـــراقـــيـــة..تـــســـحب من الـــرائي
روحـــــة وحتـــــلـق به الـى ســـــمــــاء
ومنـتشرة مـكتـظة بـغيـوم ملـونة  
تــــتـــــخـــــلـــــلـــــهــــا اشـــــعـــــة احلب
ــنـســابـة في نــسـائم الــصـافــيـة..ا
رطــبـة ..وان الــولـد حـ دلف.. او
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وج ح تهب نسـائم رقيقة على ا
ـتـهـادي عـلى سـطـحه.. اخلـفـيف ا
ـــتــوج الـــنـــهــر الـــكـــائن االزلـي ا
بـــأســـراب الــــنـــوارس ..ألـــراقص
ــــصـــفق به من يـــحف الـــســـعف ا
اجلــانــبــ الــعــاريــ ..االغــصـان
الـعلـيـا لـبقـيـة الـكائـنـات تـتراقص
..حـيـنهـا يـكون بعـزف كـمان هـاد
القلب منشرحا قابال للبكاء وقابال
لالبـــتــســـام..والــروح مـــبــســـوطــة
كــفــراش ال نــهــائي من الــبــيــبــون
عطر وانتـشار تمازج بياضه في ا
صـــفـــاره.. وشــقـــائـق الـــنـــعـــمــان
االحـمـر...تـكـون شـفـيـفـة ومـغـادرة
الى عــوالم عـلــويـة مـن الـســمـاحـة
واحلب واحلـنـو..هـنـا كـان يـجلس
الـولــد ..مـخـتـلـســا الـدهـشـات..في

صفاء

—bO(« e¹eF « b³Ž

بغداد

·«d²Žù«

 5 Š bO Ë

بغداد

ÂöJ «Ë qFH «

صدًق  شتان ب الفعل والكالم
شتان ب  من يعلم ومن ال يعلم

ال تلعن الزمان   وتأمل عا
كيف  يكون   قلبك  تابع  وخدم
أموال   اخلزائن  علناً   تغرف
وطاعون الطائفية تذل أكبر هِمَم
ال يقف  الزمن  الرديء  لوحده

والـــــتــــاريـخ في مـــــزبــــلـــــته عـــــنــــوان
واســـــــــم         

الريح في ليل  الفوضى  تسوقنا

تلوي صوراً من  بالد  وعجم 
ال يحم  األعراض  وال يتذكر
حقد   تواطأ   وزيف  يختم
لصوص وميليشيا الظالم تنخر
جماال   عشقا   عزة  وقمم
تطرف يا لألسى يحرق مدينة
وتنوح مدينة وتقتل  بكل  دعم 
زاد  الفقراء   بعد  فقر    فقراً
ال احلرام والترف يبني أ وا
صرف إله دستور دوالر  وا

وب يديكم مصحف نفع وعلم
مجزأ اإلنسان  مقسم  مصنف
ب شمس  بعيدة  وكوكب حلم 

ال أنبياء وطن النفاق والسماسرة 
نصة   وباعوا  القلم اعتلوا   ا

فمن يحمل شرف اإلنسانية ويقسم
بال حزب  يتلعثم  قسم الكادح 
قسما بأفعال  الرجال  إن فعلوا 
رفعوا  هامات  وجبال  وقمم

كرم يستحق الرفعة  اإلنسان ا
ماذا تفعلون   إنه منبع الكرم ?
ال تنتجوا أفالما يضحك عليها 
األجيال  ألنكم مثلتم أسوء فلم
ال تنتهوا بليالي حمراء كل ليلة
وفي الصباح تبحثون نعم  نعم
مهما مرت األعوام  سيشهد عليك
الفعل  والكالم   ب شهد وعلقم
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قصتان قصيرتان


