
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6310-6315 Saturday - Thursday 30/3 - 4/4/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6310 -6315 السبت- اخلميس 27 من رجب 1440 هـ 30 من اذار (مارس) - 4 من نيسان (ابريل)  2019م

ÍdDA « b Uš 

بغداد

ÆÆwKŽ wÓMÔÐ Á¬

عارض. عرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات وا ؤلف إصداراتهم على منصات ا شهد معرض الرياض الدولي للكتاب  2019 توقيع عدد من ا
ؤلفات  16 مؤلفة تنوعت إصداراتهم ما ب الروايات والقصص والكتب. ؤلف  11 مؤلفا بينما بلغ عدد ا وبلغ عدد ا

ؤلف الدكـتور عـبدالـرحمن بن سعـد العـتيـبي أن كتابه الـذي يحـمل عنوان »جرائم االجتـار بالـبشر «هو اإلصدار األول يـشتمل عـلى دراسة مقـارنة ب أوضح ا
عاهدات الـدولية كمـا يتحدث الـكتاب عن تطـور وتاريخ االجتار بالـبشر وجرائم االجتـار باألطفال واألعـضاء والنسـاء مشيرا أحكام الشـريعة اإلسالميـة واالتفاقيـات وا

عرض مناسبة ثقافية لهواة القراءة. إلى أن ا
نصة رقم واحد توقيع الشاعر اإلعالمي مهدي بن مسفر احلبابي إصداره األول »نوادر القصيد «الذي حوى قصائد وطنية واجتماعية متنوعة. كما شهدت ا

ـؤلف محـمد مـهدي السـنوسي كـتابه الـذي يحـمل عنوان »فصـول حيـاتنا «مشـيرا إلى أن الكـتاب اجـتمـاعي يحـتوي مـجموعـة من الدروس احلـياتـية بـأسلوب بينـما وقع ا
ـبادرات الـتطـوعـية وإبـرازها عـرفة الـذي ضم ا سردي بـسـيط وهو اإلصـدار األول مشـيـدا بجـهود وزارة اإلعـالم في التـطويـر والـتجـديد وخـاصـة في استـحـداث رواق ا

للزوار.
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قلبي يئنُ وتكتوي أحشائي..
بشواظِ ناركَ يا محط َ رجائي..

آهٍ بني أتنامُ في صمتِ..
.. القبورِ مبعثرَ األشالءِ

.. وأنا أعيشُ مع الضياءِ مُكابراً
.. وأكونُ معدوداً من األحياءِ

يا ويحَ نفسيَّ يا حبيبَ مشاعري..
.. يا كوكبي في الليلةِ الظلماءِ

يا كلَ شيءٍ في الوجودِ أحبهُ..
.. وفقدتهُ في حلظةٍ سَوداءِ

.. ولكم مَسحتُ علي جبيِنكَ حانياً
.. ولثمتُ ثغركَ وهوَ نَبعُ رُواءِ

وشممتُ شعركَ وهو روضةُ جنةٍ..
.. وحضنتُ صدركَ حيثُ بيتُ الداءِ

وهَششتُ مسروراً إذا فاجئتني..
.. كفراشةٍ تختالُ في أضواءِ

أقصر الطرق وأوعرها
أكثرها صمتًا ووحشة

أطعمها وأعذبها
ح أكتب عنك
هناك عالم مكنون
 في حبة رمل
في نواة روح
في قطرة مطر
في عناق طويل

حتليق في السماء
أو حراثة في األرض

مرموز في كلمة
في االكتشاف اللذيذ
ناقص دون اكتمال
مكتمل دون نقص

حلن متهدج بصوت عابر سبيل
سائر معنا كالظالل

 قريبًا أو نائيًا عنا في كل ح
كيف أمسك بتلك اللحظة?

ستكتب في بغـداد أجمل القصائد  –أقول
له-

ـرض اسمه بغداد!  –يقول أنت مريضة 
لي -

يفصلنا صمت رهيب
. ثم نهذي..

داوني بقبلة حتت ضوء قمرها
ثمانية عشر عامًا من اجلنون
ا أمشي على عكازين ر

تصم أذني
أو ال أكف عن احلديث

أنا التقي بك في احلياة األولى
ة في احلياة القد
وفي احلياة اآلتية
وب هذه وتلك

 أغـزل مــعـطــفًـا من قــبالتك كي ألــتـصق
بجلدك

تزج شوقي بعطرك و
ا أذرف دموعًا سخية أو ر
أمتطي الصبر ومضي الوقت
وكأني أعد نفسي لبهجة قادمة
كفرح الطيور بفتات اخلبز

وينبوع يتدفق.
من القد منا?

من الوجودي فينا?
وجة? أيُّنا ا

أينا الصخرة?
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بغداد

dÞU ðË VŠ
ضـفــيـرتـهــا الـشــقـراء عــلى صـدرهـا.
تذكـر وقـوفهـا في احلافـلة ونـظراتـها
وإبــتــســامــتــهــا الــعــذبــة له. وتــذكــر

وداعها له.
خــــرج مــــســــاءً وذهب مــــاشـــيــــاً الى
الطريق الذي تسـلكه حافلتها ,حتيط
به األضواء الذهبية ومن حتته الثلج
الـنـاصـع الـبـيـاض ,حــتى اقـتـرب من
اجلــســـر الــذي يـــؤدي الى بـــيــتـــهــا.
وهـنـاك كــانت احلـافـلــة الـتي جتـلس
فـيـهـا لـوحـدهـا تـعـبـر اجلـسـر نـفـسه
وفي الــلــحــظــة نــفــسـهــا الــتي وصل
فيـها. وفجأة أحـسّت بهمسٍ ما ,قادمٍ
من جـهـة اليـم أيـضاً ,فـالـتـفتت في
ـــا حــدث قــبل خــمس تــكــرارٍ غــريبٍ 
ســـنــــوات. نــــهــــضت وتــــرجــــلت من
احلافـلة ومشت عـلى رصيف اجلسر.
مـــا هـي إال خـــطـــوات حــــتى وجـــدته
ـتـساقط بـغزارة. واقفـاً حتت الـثلج ا
إلتفت إلـيها وهو مـندهش لوجودها,
فـتقـدم نـحوهـا. إبتـسم االثـنان وهـما

يقتربان نحو بعض. 
تـوقــفـا أمــام بـعــضـهــمـا بــرهـة حتت
ـــتـــســـاقط  ,ثـم إرتـــمت في الـــثـــلج ا
أحضانه ,وكان اللقاء الذي لم يُخطط
له أحد ,بل حققه تبادل اخلواطر ب
روحيهما. كانت روحها حتسّ به عن
بـعـد قـبل أن تـراه ,ووجـهـهــا يـلـتـفت

يناً كلما إقترب ,فتجده أمامها.
{ القصة مستوحاة من فلم روسي
قصير صامت

قصتان قصيرتان

نزلت من احلـافلـة وسارت في طريق
مـوازيـة لـلـطـريق الـتي كـانت تـسـيـر
ا عليها اجملموعة. حرك كلتا يديه 
ـسـيـر الــعـسـكـري ,مــوحـيـاً يـشـبـه ا
الـيـهـا بـانه يـسـاق االن الى اخلـدمـة
الـعسـكرية ,وهو في غـاية الـسعادة,
حـيث يــحـتـفي شـبــاب روسـيـا بـذلك
الـيوم ,ويـسـمـونه يـوم الـرجـولة ,إذ
مـعــتـمـدا يــتـحــول الـفــتى الى رجل ,
عــلى نــفـسه ,وقــد جتـاوز الــثــامــنـة
عـــشـــرة. شــــاركـــتـه ســـعـــادتـه بـــكل
جوارحهـا وهي تركض على الطريق
ــوازي وتــتــزحــلـق عــنـد الــثــلــجي ا
مـنـحـدراته ,وهـمـا يـتـبـادالن نـظرات
ودودة ويبتسمان لبعضهما من تلك
ـسـافــة. تـوقف وخــلع غـطـاء رأسه ا
األسـود فـرمـاه لـهـا من فـوق اجلـسر
الـصـغـيـر الـذي عـبـر عـلـيه الـشـبـان,
فالـتقـطته بـسرور وتـوقفت لـيسـتمر

هو في رحلته.
في الـبـيت ألـبــست دمـيـتـهـا - الـدب
الــصــغــيــر - غــطــاء الــرأس وبــدأت
داعبته ,فتارة تالعب أنفه واخرى
تــقــرب شــفــتــيــهــا من فــمـه وثــالــثـة

حتضنه.
مرت األيام والشهور . كانت سنوات
ثـالث يــفـــتــرض أن يـــكــمل خـاللــهــا
اخلــدمـة الـعــسـكـريـة ,لـكـنه لم يـعـد,
وهي تنتظر. وذات يوم تقربت ببطء
شديـد من جدار غرفـتها ,وهي تنظر
الـى اجلـــدار ,حــــتى تــــوقــــفـت وقـــد

غــمـرهــا حــزن شـديــد فـرفــعت يــدهـا
بــهــدوء ثم وضــعت اصــبــعــهـا عــلى
شـفـتـها الـسـفـلى وهي تُمـعن الـنـظر,
فـتراءت لها صـورته الشخـصية وفي
أعالهـا شــريط أسـود وضِع بـصـورة
مـائـلة. خـالل دقائـق معـدودة تالشت
حــتى مالمح الـــصــورة تـــدريــجـــيــاً ,
أصبحت بال مالمح ,لكنها عادت الى
, الـوضـوح بـصـورة تـدريـجـيـة أيـضاً
ــشــرق وإبــتــســامــته فــعــاد وجــهه ا

الرقيقة.
في الـيـوم الـتـالي ذهـبت راكـضة الى
ـكان الذي إفـترقـا عنده ,ثم إقتربت ا
ـركز الذي  سوقه إليه. من سياج ا
عبرت من فوق السياج وتقدمت نحو
السيـاج الداخلي ,فتوقـفت عنده  ,إذ
ــكــان مـهــجــور تـمــامـاً. الحـظت ان ا
إحــتـضــنت قـضــبـان الـســيـاج واأللم

يعتصر قلبها ثم اجهشت بالبكاء.
مرت خمس سنوات منذ حلظة اللقاء
وهي باالنـتـظار. وذات لـيـلة أمـسكت
دبـهـا الـصــغـيـر وهـو بـغـطـاء الـرأس
األسـود واضـطـجـعـت عـلى أريـكـتـهـا
ا تسأله وداعبته ,فقرصت أنفه وكأ
: ومـاذا بعـد? فـأحسّـت بأنه أجـابـها,
فمـسّدت خديه ثم أخذته في حـضنها
وتـشبـثت بغطـاء رأسه بشـدةٍ وحنان

يدفعانها نحو التمسك به.
ظـهـر فــتـاهـا في بــيـته وهـو يــتـمـعن
علقـة على جدار غرفته : بصورتـها ا
جــمـيــلـة ,فــاتـنــة مـبــتـســمـة ,تــتـدلى

في نهـار يـومٍ ثلـجي شـديد الـبرودة
إلتـقتْ به مـصادفـةً أمـام أحد مـحال
التـسـوق. ال تعـرفه ولم تـره من قبل
أبـداً توقـفـا أمام بـعضـهـما لـلحـظة
فالتقتْ عيناهما لبرهة ,ثم إستمرت
, في طـريقهـا. لكنه إلـتفت إليـها مرةً
ثم إلــــتــــفت ثــــانــــيـــةً ,إال إنــــهــــا لم
تلتفت.ركض خلفها ,لكنها كانت قد
إسـتـقـلّت احلـافـلـة. إسـتـمـر راكـضـاً
خـــلف احلــافـــلـــة. أحــسـت به وهــو
يـركض فــنـظــرت من خالل الــزجـاج
وإبـتـسـمت حـتى إنـفـراج شـفـتـيـها.
ـرح وســرور كـبــيـرين. ثم أحــسّت 
عـادت الى روعـهـا فـغـطت شـفـتـيـهـا
بـحـافـة الكـتـاب الـذي كـانت حتـمله,

ورمشت عيناها.
ـسـاء جـاء الى الكـنـيـسـة التي في ا
كانت موجـودةً فيها ,وهمّ بالدخول
ـرآة في إلــيـهــا. كــانت تــقف أمــام ا
إحـدى الــغـرف وبـيـديـهــا شـمـعـتـان
حتركـهما الى اجلـانب ,وهي ترتّل
. وفجأة شيـئاً ما ,كمن يـطلب مُـراداً
أحـسّت بـشـيـئ ما ,وكـأنـهـا سـمـعتْ

هــمـــســاً قــادمــاً من جـــهــة الــيــمــ
فــــالــــتــــفــــتتْ وهــــزت رأســــهــــا الى
اجلـانـبـ ,ثـم وضـعت الــشـمــعـتـ

رآة. ـنـضـدة الـواقـعـة أمـام ا عـلى ا
ففتحت رآة , ثم عاودت الـنظر في ا
فــمــهـا بــدهـشــة غـريــبـة ,إذ الحـظت
عتـمة فـيها ,فالـتفتت الى صـورته ا
اخلـلف ببطء لـتـراه حقـيـقة راسـخة
خـلـف الـنــافـذة ,وبــصــورة خـاطــفـة
أدارت وجـهـهـا وخـفــضت جـسـمـهـا
ــــا ســــبب في حــــركــــة واحـــدة دو

معروف.
في صـبــاح الـيـوم الـتـالي ,وهي في
احلـافلـة أيضاً ,شاهـدته مرة أخرى
وهــو في قــمــة الــفــرح والــســعـادة,
يـسيـر ويـتقـافـز وسط مجـمـوعة من
الشـبـان من نـفس سـنّه ,ويـرفع لـهـا
يده اليمـنى في إشارة واضحة لها.
كـــان يـــحـــيط بـــالـــشـــبـــان عـــدد من
الـعـسـكـريــ وهم يـقـودونـهم نـحـو
مـكــان مــا. تــفـاجــأت ثم إبــتــسـمت,
وبــعـــدهــا نـــهـــضت من كـــرســيـــهــا

واجتهت نحو الباب.

احلرائق
الغواية

أيــنـــا الــشــعـــور وأد الــروح لـم يــوخــز
بشوكة

لـــقـــد طـــرزته األغـــصـــان دون أن تـــدمي
وردته

كان صمت احلقول يضمدنا
كمن يرش الضوء ويلمسنا
مغموران بحلم أحمر مجنون

شبه مغمضة أروحنا
تنام على رخام منمنم

صفّه بعناية سادن معبد آشوري
وح تنتهي من تالوة أغانيها

تطير في كف ريح باردة
أينا من أطلق تنهيدته األولى

فضاع صوته
حـتى حط عــلى كف غـريب فــاشـتـهى أن

يقبل أصابعه
أي حب قادني إليك

أي عبور ورجفة وغزالة مذعورة
ـك قـلـبك وأنت الـذي تــتـنـهــد عـنــدمـا يـؤ

كل شيء في هـذا الـكـون يـسـيـر وفق
معادالت رياضية  ,وينصـاع للمنطق
 ,وال يقبل اخلطأ . اخبرني أيضا ,
ــكن تــطـويــعه بـأن مــا من شـيء ال 
وفق األرقـام  ,ألنــهـا الــوحـيــدة الـتي
تسـجل كل تفاصـيلنا  ,وان أي حركة
نفعلها هي متوالية عددية  ,و ما ب
بدايتنا ونهايتنا سلسلة رقمية ليس

إال . كـنت حـينـها عـاجزا عن إيـصال
لـوعة احلب الـتي كسّـرت قاربي وأنا
أبحر في عوالم تـأمل حبيبة هي جلّ
مـــا وددت  ,وهي كـل مـــا أســـرف من
وقت . لكنها حينما علمت  ,أجابتني
بـأنـها لـم تعـد لـلـحب إلى اآلن مـكـانا
بـ طيات أيـامها . وأنـها تشـكر نبل
ـشاعـر الـتي كـرست بـعض األزمـنة ا

ألجـلــهـا . كــان الـرد أكــثـر قــسـوة لـو
أنــهــا عــبّــرت عــنه بــطــريــقــة عــاديـة
وعفوية  ,وألهمني سـحره حبا آخرا
لـم أكن قــادرا عــلى فــهــمه ســوى انه
زادنـي ولـــعــا بـــهـــا . صِـــدقــا  ,كـــنت
بحاجة إلى طريقة عادية لئن ترد لي
 ,طريقة مثل تفاصيل حياتها التي
اهـتـمـمت بـهـا أكـثـر من أي تـفـاصيل
أخـــرى . طـــريـــقــة ال تـــوقـــعــنـي بــ
تنـاقض سجيـتهـا البـسيطـة وتعـقيد
ـوجع . وجـدتُني بـحـاجة ألي ردهـا ا
ضـني ويـعـيد تـرياق يـنـزع الـوجع ا
لي أمل أن تـــكــون تــلـك الــبــســـيــطــة
ـعقـدة حـبيـبـة . ثم أخطـأت حـينـما ا
ـــا قـــال لي ذلك الـــنـــاصح , آمـــنـت 
حــيـنــمــا غـفــلتُ عن حــيـاته اجملــدبـة
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وما قـفرة  ,فـلم يطـرق بـاب امرأة  , ا
ــطــر صــوت تــبــلــلـت بــيــوم أذنــاه 
واحـــدة أو بـــروح مـــوســـيـــقى تـــبث
احلـب فـي اوردته . قـــــــــال لي بــــــــأن
الـعـالم مـنـطـقي جدا  ,وأنـني غـلـطان
حــيـنــمــا دخـلت دربــا بــدون عالمـات
تـرشـدني إلى مــديـنـة من أحب . قـال
ــلك خــرائط الــنــفـوس  ,وهي بــأنه 
أســهـل من كل خــرائط الــكــون هــذا ,
الـنـفـوس ال تــتـوافق كـيــفـمـا اتـفق -
وفق مـــنــطـــقه - وكل قـــصص احلب
واعـيد  ,وال نـتهـية لـم تشـفع لهـا ا ا
ارتـشـاف فـنـاجـ القـهـوة الـكـثـيرة ,
وال سهر الـليالي أو كتـابة الرسائل .
ثم أكـمل : حـتـى الـصـدف هي مـجـرد
نتائج رقـميـة صحـيحة لم يـنتـبه لها

فاعـرضوا أولـئك الـعـشاق األغـبـياء  ,
عن منطق حـبهم بكلـمات الزينة دون
االكـتــراث لـلـنــهـايـات احلــزيـنـة  ,الن
الـنـهـايــات ال تـخـتـلـف عن الـبـدايـات

بشيء  ,إن غدت بصورة عقلية .
كـان استـسالمي الحـجـيـاته مـحـاولة
أردت من خـاللـهـا حتــقـيق األمــنـيـة .
وصــار يـدون بـدفــتـره الــسـخـيف كل
مالحـظـاته عني  ,ويـضع فـوق كل ما
أقـــوله رقـــمـــا مــا  ,وعالمـــات ضــرب
وزائد و طـرح وتقـسيم  ,لم أكن اعلم
مـــا كــــان يـــضــــربه ســـوى ضــــربـــته
القاضية  ,ولم ادري ما طرح غير انه
اخذ من أيام حيـاتي أجملها  ,لم يزد
شيئا  ,و ما عَـدلَ بقسـمته أبدا . كان
يدون كل تفصـيله عنها  ,متى تأتي ,

ــا تـــلــبس الـــلــون وكــيف تـــمــشي  ,
الــزهــري في كل احـد  ,وتــتــخـلى عن
مــعــطــفــهــا كل خــمــيس . كــان يـدون
خــصالت شــعــرهــا احلــرة  ,و يــضع
قيدة عالمات غريبـة عن اخلصالت ا
. لم اسـأله عـمـا كـان يــكـتـبه حـيـنـمـا
يسـتمع لـضحـكتـها . بـينـما كـنت أنا
عادلة أن تأتي بعالمة نتظر لتلك ا ا
كـامـلـة وحب مـحـقق  ,وسـأفـرح مـثل
إي طفل أول ابتدائي وهو يحرز أول
عالمـة عـشـرة من عـشـرة ويـظن بـأنه
قـد امتلـك هذا العـالم . حتى حلّ ذلك
الــصــبـاح  ,والـذي فــيه أرانـي كل مـا
كتـبه لشـهور طـوال أضـعت فيـها كل
ا جاء شيء والى األبد  ,كان واثقا 
به إلي  ,وقـال بــأن الـيــوم هـو يـومي

الئم  ,وتـــقـــول مــعـــادالته بـــأن من ا
أحــبــبــتــهـا هـي نــتـيــجــة طــبــيــعــيـة
ساواة  ,فرأيت ستخرج بعد عالمة ا
ـضيء أكـثـر من أي بـذلك الـصـبـاح ا
صبـاح عنـفوان تـألقـها يـسيطـر على
األمكـنة . قـال لي : اذهب لـبـرهنـة ما
بدفـتري  ,وال تـسـتمع أبـدا لـنبـضات
جــوابـهـا قـلــبك . مـا لـم أكن اعـرفه  ,
كتفسير جديد للحب . قالت بأن بابه
ـرة الـتي يُــطـرق مـرة واحـدة  ,تــلك ا
تختصر كل البـدايات والنهايات معا
. اذا لم يـكـن هـنـالك مـن مـجـيب  ,فال
داع للوقـوف عنده أبدا إكـراما للحب
بحد ذاته . مضت مبتعدة عني  ,بعد
تمنيها لي  ,بحبيبـة جتيد االستماع

لصوت قلبي .
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السليمانية

ا تعضُ عليـ يدي.. ويلذُ لي 
.. أن تبتغي شيئاً من األشياءِ

.. وأنا أمانعُ إذ أراكَ مُصمماً
.. والعزمُ في عَينيكَ ومضُ سَناءِ

فأذا ضَحكتَ ارى الرَّبيعَ يَضُمُني..
وأذا بكيتَ ارى البُكاءَ بُكائي..

مَهالً بُنَيَّ أنا أبوكَ تَعقني..
بالهجرِ ال تَرحَل أصِخ لِندائي..

أفال يَعزُ عليكَ تُدمي مُقلتي..
وتشلُ من فَرطِ االسى أعضائي..

أخواكَ يا طِفلي احلبيب تساءال..
.. في حَيرةٍ وسَذاجةٍ بَلهاءِ

خُرسُ العيونِ أنا أترجمُ عنهما..
بتألُمي بتعاستي بشَقائي..

رِفقاً بأمِكَ يا عليُ تَبدلَت..
.. وبَدت تُخيفُ كلبوةٍ عَمياءِ

ِ تَنهشُ صَدرها.. مَزمومةَ الشفت
تمسي وتُصبحُ في أمَرِ بُكاءِ..

قد عَذبتني بالسُؤالِ تقولُ لي..
هل ماتَ حقاً سَلوتي وهَنائي..

وتروحُ تشهقُ للسماءِ وتنتهي..
.. جسداً ينزُ دماً من األيذاءِ

فلتلعبُ األيامُ بي ما حيلتي..
.. وأنا أسيرُ معاقلَ األرزاءِ
{ شاعر راحل

فتكتبني!
كيف ال أحبك

فيما كنت حتتسي نهارك على مهل حتى
أشرقت فيك

تـغـتـسل بـغـداد فــتـتـرك نـافـذتك مـشـرعـة
لصوت الليل حتى شربتك

فمك أعجوبة
عيناك سحر ال يُبطَل
ضحكتك خمرة صافية
وكأسك طافح باألسرار

لي الربيع وهذا النور اخلالد
فإليك أرمي أعذاري
وحيلة انتظاري

" أنت وحـيــد في دامـس الـظــلــمـات وكم
دهش" تمنيت أن أُريك نور وجودك ا

ـكن االحـتـفـاظ بـاحلب عـلى كـمـا أنه ال 
ورقة

أال تـرى الــنـار الــتي في الــفــانـوس وهي
تهتز!

ـوالنـا جالل الـدين ـنـصص  { الـكالم ا
الرومي


