
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6238-6240 Saturday - Monday 5-7/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6238-6240  السبت- االثن 30 من ربيع الثاني 1440 هـ 5-7 من كانون الثاني (يناير) 2019م

w³K'« oŁ«Ë

بغداد

UMKI²½≈Ë

عـرض التشكيـلي السنوي للـجمعية  وحـضر االفتتاح أم اضي ا افتتح نائب رئيـس جمعية الـتشكيلـي العراقيـ حسن ابراهيم رئـيس فرع البصرة  احـمد السعد اخلـميس ا
ـعرض مـجمـوعة من االعمـال الفـنية من رسم سر احلمـعيـة قاسم حـمزة وعدد من الـشخـصيات الـثقـافية والـفنـية وجـمهور مـتابع لـلحركـة التـشكيـليـة في احملافـظة. وعرضت في ا
عـروضة برؤاها واسـاليبهـا اخملتلفـة بخاماتـها ومواضيـعها .واشاد احلـاضرون بهذا وخزف ونـحت تمثل نتـاجات فناني احملافـظة خالل العام 2017- 2018وتميـزت االعمال ا
عرض قال وكان رئيس جمعية الفنان التشكيـلي العراقي قاسم سبتي قد كتب مقدمة دليل ا العرض والكرنفـال الذي ينتظره احلركة التشكيلية في محافظـة البصرة كل عام  
ا تـغنـينا بـطيبـتها وكـرمها ! فيـها ان (البـصرة .. وماادراك مـاالبصـرة ! السـياب وشعـره ! والنخل وتـمره ! والشـط ..وآه لصبـره ! وها نحن نـحث اخلطى صوب الـقلـوب النبـيلة والـتي طا
وثقافتها وفنونها .مهرجانكم السنوي سادتي تأكيد للحياة وعنفوانها كما انه احتفال باالبداع واهله .. لقد ضيفنا قبل اقل من عام معرضا تشكيليا كبيرا لكم في قاعات جمعيتنا العتيدة
ط احلب ـدينة العظـيمة .. ان الذين يخطـطون لتحويل  ا كان عـنوانا لهذه ا وقد شرفتمـونا باعمال ظـلت في ذاكرتنا لتـتحدث عن قدراتكم االبـداعية وعن تشبثـكم بخطاب احليـاة الذي طا
ـدينة الـباسلة  ,تـنبض كوامن اجلمال واحليـاة واجلمال الـذي تمثلـونه وتسعـون لتأكـيده اليوم  ,سـيصيبـهم الفشل احملتم ,الن المـجال لهؤالء الـطارئ ابدا ,ففـي نفوس وعقـول اهل هذه ا
œ«uł ezU وهيهات ان ينتصر فيها غيره) .                                                                                                                                                                         
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عامنا السادس فرقة
سارت االعوام فينا
قبرنا سار الينا

فاحتضنت اللحد فيه
لم انادي
أحدا

قلت ربي
انني عدت اليك

ورجعنا
مثل حواء وآدم

حربنا حرب بطولة
ليس لإلخالق فيها أي طعم
ايها الكافر باحلب رويدك
زورق في النخل تبقى
ليحيطوك الصغار
ماتت االلوان فينا

وانتقلنا
كذبة احلب ظالم
ال إلها اصبح ا

ان سلعة اصبح اال
اصبح الكفر اميرا
ؤمن وحده اصبح ا
ثائرا يكتب عقده

في محاريب اجلبال
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البصرة
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وانتقلنا
من سجون االمس 

واليوم سجنا
من جديد

اضي شريد عامنا ا
عامنا القادم
قيد من حديد

وجهنا بالباب قفل
وفم

قلبنا كان وحيدا
عاد من حزن وحيد

وانتقلنا
وجرحنا
وبكينا

فقد احباب مضوا
وسألنا الناس عنهم

وافترشنا االرض وردا
لم يعودوا

وتركنا القلب في غيمتهم
اي عام قادم
اي عمر راحم

ضاقت الساعات عن لثم الثواني
وسراب قدّم النار لهاثا
اي طعم في اجلديد

ووحـــيـــد قـــابع الـــوحـــدة فـي ثــوب
زيد ا
وانتقلنا

عامنا االول مات
عامنا الثاني تالشى
عامنا الثالث غصة
عامنا الرابع حزن

عامنا اخلامس شهقة

ح سـيارتـنـا تقـترب. ّـا  أنّه خرج 
كــان هــو الـوحــيــد الــذي بــقي في
ـوقع مع حــارس آخـر لم أره في ا
ــرّات الـتي جــئتُ فـيـهــا بـعـد كلّ ا
ّا توقّف العمل.. ولم أسأل عنه. و
وقــفـنــا قــريـبًــا مـنـه; سـارع لــفـتح
الــبـاب وســاعـدهــا عـلى الــنـزول..
فـيـمــا الـتـقـطتْ هي يـد الـصـغـيـرة
وهي تقفـز إلى األرض.. ثم كلّمني
. بــــصــــوت هــــامس لـم يــــصل إليّ
وفــهـمتُ مـن إشـارة يــده إلـيــهـا..
ــفــتــوح أنّه ــكــتـب ا وإلى بــاب ا
ســيـــبــقى مــعــهم.. وأنّ بــإمــكــاني
قــضـاء بـعض الــوقت مـســتـريـحًـا

كتب.. هناك. في ا
 كان كلّ شيء بـاقٍـيًا عـلى فـوضاه
احملـــبــبــة: بــذلــة الــعــمل مــا زالت
تــتـدلّى مـن مـشــجب  فـي الـركن 
وقـد تـرك ارتــداءهـا ذلك الــصـبـاح
وكأنّه أراد مـواجـهة الـنـهر بـكامل
أناقـته.. بعـض أوراق ثبّتَ عـليـها
ســاعــات عــمل اآللــيــات وكــمــيّـات
الـتـراب الـواصلـة لـلـمـوقع; وأمور
أخـرى يــبــدو أنّه خــربـشــهــا عـلى
عجل.. عـلبـة سجـائر فـارغة فـيما
واحـدة يبدو أنّه أخـذ منهـا نفسًا
أو نفس قبل أنْ يتركها ويخرج
ـنـفـضة. تـضـطـجع منـطـفـئـة في ا
امــــتــــدّتْ يــــدي إلــــيــــهــــا.. ثم إلى
الـــقــــداحـــة احملــــشـــورة فـي قـــلب
العـلبـة. ومع ارتفـاع الدخـان نحو
الـســقف; أمـســكتُ بـالــقـلم وبـدأتُ
ــــبـــســـوطـــة ُّ فـــوق الـــورقـــة ا أ

أمامي ما كان قد بدأه.
(9)

أثنـاء فتـرة وجودنـا هناك.. بـقيت
الصغيرة مشغولة بجمع احلصى
ورمي الـنـهـر به وكـانت تـمـنـعـهـا

كلّما انتبهت إليها:
ّه.. خــاف تــصــيــبـ راس - (ال 

أبوچ).
وفي طـــريق الـــعــودة.. نـــامت أمّه
مـحتـضـنة الـصـغـيرة فـيـما الـنـهر
مسـتـمـر بـجريـانه غـيـر عـابئ بكلّ
تـوسّالتـهـا ومـواويـلـهـا احلـزيـنة.
حتـــســــستُ رأسـي وأنـــا أســــيـــر:
إحـــدى عــــيـــنــــــــــيّ غــــافـــلـــة عن
مــطـبّـات الــطـريق وحـفــره.. فـيـمـا
عـيني األخـرى تتـابع نقـطة وسط
الــنـهـر وهي تـنـحــدر مـعـنـا نـحـو

دينة. ا

موقع الـعمل لـتحـديد االحـتيـاجات
ووضع خـطّـة تـضـمن إجنـاز الـعمل
ــعـدّ بـقي ضـمن جــدوله الـزمـني ا
الـطريـق كـلّه صـامـتًـا وهو يـجـلس
إلى جـانـبـي. جـسده فـقـط يـتـحرّك
مع مـرور السـيارة فوق حـفر كـثيرة
يـصـعب حتاشـيـهـا. وفي اللـحـظات
الــتي اخـتـلـستُ الـنــظـر فـيـهـا إلـيه;
متد وجدتـه ينظر لـلنهر العـريض ا
ــيـنه. وهـنــاك.. حـدد بـيـده عـلى 
مـكـان غـرف إدارته.. والـنـقـطـة التي
سـيـبدأ عـنـدها الـعـمل تاركًـا سـاحة
ـعدات كـبـيـرة تـسـمح لـلـعجـالت وا
الـتحـرّك فـيهـا بـحريـة.. ثم عـدنا. لم
أجنح في جتـاوز الــكـثـيــر من حـفـر
الـطريق لكـوني أمرّ من هنـاك للمرّة
األولى.. أو ال أراهــــــا وأنــــــا أنــــــقل
عـينيّ بـينه والـنهـر محـاوالً العـثور
عـلـى نقـطـة تـسـمّـرتْ عـلـيـهـا عـيـناه
ــديــنـة. لم مــتــجــهـة مــعــنــا نـحــو ا
ـوقع أكـثـر من يـسـتـغــرق جتـهـيـز ا
ثـالثـة أيــام نــقـلــنــا فـيــهــا عـددًا من
(الكرفانات) وخزان للماء.. ومولد
كهـرباء نـصبه بـعيـدًا ليتـخلّص من
ضجيجه.. ثمّ مهدّنا الطريق بطوله
لتسهيل دخول اآلليات. وفي صباح
الـيـوم الـرابع.. وبـدلًـا من أنْ نـذهب
إلى الــدائــرة.. بــاشـرنــا الــعــمل في

وقع. ا
(7)

ّه مــــحـــمــــد.. جِــــبِتْ بــــتّكْ -(ولَـكْ 
ويايّ).

عـندمـا تأخـرّتُ علـيهـا في الصـباح;
وجدتهـا عند الـباب والطـفلة مـعها.
كانت مـكوّمـة على العـتبـة وعيـناها
تـتـابـعــان الـصـغـيــرة وهي تـتـقـافـز
قريبًا مـنها بثياب سود. ال أدري إنْ
كــانت قــد قـالت: (إجه بــابـا).. أمْ أنّ
الـعـبـارة طـفتْ في رأسي لـكـثـرة مـا
ســمـعـتـهـا مـنــهـا أيّـام كـنت أوصـله
وجنـدهـا هنـاك بـثـياب مـلـونة. ومع
إنّها كانت تلعب قرب جدتها; إال أنّ
شـيــئًـا مــا فـيــهـا يــبـدو قــد انـطــفـأ.
تــيــقّــنتُ من ذلك وأنــا أتــابـع عــبـر
ـرآة وجهـهـا الطـفل وضفـيـرتيـها ا
ـربـوطــتـ بـشـريط أسـود.. فـيـمـا ا
جــدّتــهـا تــسـنــد رأسـهــا عـلى ظــهـر

مقعد السيارة وكأنّها نائمة.
(8)

ـــــرّة.. وجـــــدنـــــا احلـــــارس هــــــذه ا
ينتـظرنا في الساحة الـكبيرة. يبدو

(1)
-(ولَكْ يُمّه محمد).

قــالت ذلك بــنــشـيـج يـدمـي الـقــلب
مــسـتــحــضـرة كـلّ تـاريخ حــزنــهـا
تراكم; فبـدتْ وكأنّها تنتزعه من ا
أعــمــاقـهــا كـخــنـجــر مـثــلـوم وهي
ــســـافــة بـــ الــســـيــارة تــقـــطع ا
ــتــوقــفـة لــيس بــعـيــدًا وضــفـة ا
الـنهـر.. متعـثّرة بأكـوام أحجار لم
تـسـوَّ بعـد. عبـاءتـها وقـد سـقطتْ
عــلى كــتــفــيــهــا قـبـل أنْ تــتــركــهـا
مــكــوّمــة عـلـى األرض تــنــفــخــهـا
الـريح فتـبدو كبـالون أسود كـبير.
جَمَعْـتها أنـا الذي أسـير خلـفها..
وكانت قـد سبـقـتني إلى هـناك. لم
يـكن احلـارس قـد وصل بـعـد حـ
ســقط طـــائــر أمــامي.. قــريــبًــا من
قــدميّ. أفــزعـنـي ســقـوطـه. بـقــيتُ
أنظـر إليـه وهو يـرفرف بـجنـاحيه
مثـيـرًا التـراب حـوله قبل أنْ يـهدأ
تــمـامًــا وجـنــاحـاه مـفــرودان عـلى
األرض. ولم يكن هنـاك أحد غيرنا
نـحن الـثالثـة وأكوام الـتـراب غـير
ـفـروشــة.. فـيـمـا دوّامـات الـنـهـر ا
مـسـتـمرة بـحـفـر الـلـسـان الـترابي

وحمل ذرّاته بعيدًا.
 (2)

خُـيل لي وأنــا أراه يـدخل لــلـمـرة
األولى من بـاب الــدائـرة الـرئـيس
ـا كـنت رأيـته من أنّـني أعـرفـه. ر
قــبل. انــتـبــهتُ إلـى أنّ أحـد أزرار
قــمــيــصه كــان مــفــتــوحًـا. ذكّــرني
دخــوله بــقــلــقي وتــبــعــثــري وأنـا
أدخل من الباب ذاته أوّل مرّة قبل
. وقــتـهــا لم يـتــبـعــني أحـد ســنـ
ـكتب الذي ذكره لي ليـدلّني على ا
مـــوظّف االســــتـــعالمــــات; ولـــذلك
تـبـعته. قـمتُ.. ربـطتُ زرّ قـمـيصي

فتوح وتبعته. ا
 ال أدري إنْ كـــــــــــــــان هــــــــــــــــو مَـنْ

اخـتارني.. أمْ أنّ األمر كـان نتـيجة
طبيعية لسيارة وسائق دون مهام
مـحـدّدة. فـقــد كـنت أقـضي الـنـهـار
ـا أخرج متـنـقّلًـا ب الـغرف.. ور
هـمة تـستـجد. ولذلك على عـجل 

بدا األمر وكأنّني كنتُ أنتظره.
في الـيـوم األول وأنـا أوصـله إلى
الــبـيـت ال أعـلم كــيف قـدتُ.. و أي
ـا كان يُـرشدني الـطرق سـلكتُ. ر
ويحدد لي االنـعطافات حتى وفي
غـفـلــة مـنّـا نــحن االثـنــ تـوقّـفتُ
أمــام بـيــتـهم. عــنـد الــبـاب.. كـانت
فـتـاة صـغــيـرة عـلـمتُ فــيـمـا بـعـد
أنـهـا ابـنــته تـنـتـظـره. وإذ رأتـني

هبّتْ واقفة:
- (أجه بابا). 

(3)
بــعــد أيّــام أسـبــوع أو أكــثــر من
ــرافــقـته.. فــتح ثــغـرة تــكــلـيــفي 
بـــيــــنــــنــــا حــــ دعـــانـي لــــشـــرب
(اســـتـــكـــانــــة) شـــاي. حـــصل ذلك
عـنـدما أوصـلـته. أصـرَّ عـليَّ آخذًا
بـــــيـــــدي ألدخـل.. فـــــدخـــــلتُ. ولم
يــدخـلــني لــغــرفـة الــضــيـوف.. بل
سـحبـني مـعه عـبـر دهـليـز يـغـمره
ــغـلق الــظلّ مــتـجــاوزَين بــابـهــا ا
دائـمًــا إذ ال ضــيـوف يــأتـون إلى
ــضـــاءة. وكــان كلّ بـــاحــة الـــدار ا
شيء في مـحــلّه.. أدركتُ ذلك وأنـا
أقف مـتـأمـلًـا األشـيـاء حـولي: باب
ـــطــبخ فـي الــزاويـــة الــبـــعــيــدة ا
ــفــتــوح عــلى الــبــاحـة الــشــبــاك ا
يُمكّـنني من رؤيـة مصـباح الـغرفة
ـضـاء الـدرجــات الـثالث لـلـسـلّم ا
الـصـاعد قـبل أن يـنـعطف خـالـية
ومــكــنــوســـة لــلــتــو.. وقــد أُصــلح
الــكـســر الـقــد في شـفــة الـدرجـة
ّـا الـثـانـيــة فـبـدا لـونـه مـغـايـرًا. و
كــنـتُ أعــرف مــكــانـي عــلى أريــكــة
الـصـالـة الـوحـيـدة; ذهبـتُ ألجلس
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فيه دون أنْ يطلب أحد منّي ذلك.

(4)
-(ولَكْ يُمّه محمد).

ـدخل وكـنت أراهــا عـبـر دهــلـيـز ا
ــضـاءة ــظــلم في بــاحــة الــدار ا ا
بـعد صـباحات عـلى رحيـله جمعت
ــوزّعـــة في أدراج فـــيـــهـــا كــتـــبـه ا
الــطـاولــة وعــلى الــرفـوف.. أوراقه
زدحمة بالـشطب والتعديل لعمل ا
كـان يكتبه عن (طـويل العمـر) كلّما
خال بنـفسه في مكـتبه; إضافة إلى
بعض أيقونـات كان يضعها أمامه
مـضـمّــنًـا إحـداهـا صـورة طـفـلـته..
حــمـلــتـهــا كــلّـهــا وذهــبتُ. عـنــدمـا
فـتـحت الـصـغـيـرة الـبـاب ورأتـني;
صـاحت وهي تـركض إلى جـدّتـها:
(أجه بابـا). وقـبل أن تهمّ الـعـجوز
بـالنهوض كـنت قد أصبـحتُ قريبًا
مــنــهــا ضــمّــتــني إلــيــهــا.. فــيــمـا
الصغـيرة مسـتمـرة بتسـريح شعر
دمـيـتهـا عـنـد طرف األريـكـة اآلخر.
ثم دخلتُ إلى غرفته.. أعدتُ بعض

طـلب مـنّي ذلك.. أو أنّـي قرأتـه على
وجــهه.. ال أدري. وقــتــهــا أخـبــرني
أنّه جازف يـومًا واقـتـرب من النـهر
بـعـد أنْ وضع حـجـرًا عـلى الـثـيـاب
ـقلّمة ـكوّمة قـربه.. لمَّ دشداشته ا ا
اء. إلى فـخذيـه وأدلى سـاقيـه في ا
وحـ أحسّ بـرودته تـدغدغ سـاقيه
وتــتــغـــلــغل بــ أصـــابــعه.. كــانت
ذراعــا أمّه قــد أحــاطــتــا بــجــســده.
وحــمــلــتـه إلى الــدار. وظــلّتْ وهي
تسير تُعيد بصوت ال يتعدّى أذنه:

ّه محمد). (ولَكْ 
(6)

ح اسـتـلم األمـر اإلداري الـقاضي
شروع إنشاء سدة بتنسيبه مديرًا 
ــتــدفّق من ــاء ا تــرابــيــة حلــجـــز ا
الـنـهـر إلى أراضٍ مـجـاورة.. وكـنت
ـوسم واقــفًــا أنـظــر إلــيه. لم يــكن ا
مــوسم فـيـضـان فـأنــهـارنـا لم تـعـد
تــفــيض. كـان ظــهــره إليّ. وعـنــدمـا
الـتفتَ; رأيـتُ وجهـه كمـا لم أره في
أيّ يــــوم آخــــر.. ثم ســــبـــــقــــته إلى
السـيارة. في زيـارتنـا األولى لتـفقّد

الـكـتب إلى أمـاكـنـهـا عـلى الـرفوف
والــتي يـــحــتــفظ بـــهــا عــنــد رأسه;
تركـتهـا فوق طـاولة صـغيـرة قريـبة
الصق لـلـجدار من طرف الـسـرير ا
ومـعـهـا صـورة الـصـغـيـرة مـتـجـهـة
نـــحــو الــوســادة بــعــدهــا دســسّتُ
أوراقه مع تــلك الــتي يـحــتـفظ بــهـا
حتت رأسه. فكرّتُ بأخذها.. ولكنّي

لم أفعل.
(5)

أخـبرني ونحـن نعود ذات ظـهيرة
أنّه سـيـكلّـف بتـنـفيـذ سـدّة ترابـية..
وكـان حـديـث بـهـذا اخلــصـوص قـد
سـرى في أروقــة الـدائـرة قـبل أيّـام.
نــزَّ الـقــلق إليّ وتــذكـرّتُ أمي وهي
تُــحــذّرني من الــنــزول إلى الــنــهــر
وكـنتُ أطيـعها.. أبـقى جالـسًا على
قـلّمة.. أنظر اجلرف بـدشداشتي ا
اء فيما إلى صحبي وهم يلهون با
كـوّمة قربي كي يـدي فوق ثيـابهم ا
ّــا الــتـفـتُّ إلـيـه; وجـدتُه ال تــطـيــر. 
قـلقًـا. وبـدلًـا من أنْ نـذهـب للـبـيت..
قــدتُ الـســيـارة إلى الــنـهــر بـعـد أنْ

اين اموال القصور
أين جيش الناس حولي

اين اهلي 
اين اختي وأخي

كلهم فروا ومن قبري مضوا
وانتقلنا
وبكينا 

ليتنا كنا سعدنا
موتنا األول عام ومضى
موتنا الثاني عام وانقضى

وانتقلنا.

وانتقلنا 
من حقير العيش في قبر خجول

ســـاهـم الـــعــــ ومـــشــــــــــــــطـــور
الذهول

هل يعرف القبر بأني
ساقول

او يقول ?
جسدي ال يكاد يصغي
لة تأخذ جسمي
اختها تمتص عظمي
اختها تاكل عيني

رجُلي احلزين .. رفيق الروح
وت فيك لن أتوقف عن ا

حتى تذبل قصائدي العميقة
فوق يدك اجلميلة ..
قلتُ لك : قُلها لي ..

فقد تناثرَ قلبي شوقاً لها
و تكسرت روحي من احلن اليها
زقة و ما عاد بي صبر .. فإني 
فـقـلتَ لـي : أُحـبكِ كــزهـرةٍ مـتـفـتـحةٍ

في الربيع
يا قلبَ هذه الزهرة ..

يا نبضَ هذه الزهرة ..
فديتُك .. فديتُك ..

لو أعدتها مرةً أُخرى ..

تكسو عُري أحزاني ..
تدفئ نبضاتي ..

قصائدك .. أرتديها كقالدة 
حول عنقي ..

أسدلتُ ستائر اخلوف
أغمضتُ أع الوهم ..
أغلقتُ ابواب القلق ..

لتغفو ب عيني  
لن اتوقف عن الغناء في احالمك

و لن .. اتوقف عن العزف
على قيثارة انفاسك ..

انت لي و لك انا ..
حتى تتساقط أعوامنا

عام يتلو عاما ..


