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قـال وزير الـثـقافـة الفـرنسي فـرانك ريـستـير لـلصـحـفيـ إن األعمـال الفـنيـة الـتي اخرجت من كـاتدرائـية
اضي سيجري نقلها إلى متحف اللوفر.  نوتردام أثناء احلريق الذي اندلع في نيسان ا

ديـنة هـرعوا إلى وكان الـوزيـر قال في وقت سـابق إن رجـال اإلطفـاء وعامـل بـوزارة الـثقـافة ومـجلـس ا
وجودة بالداخل.  همة ا الكاتدرائية عندما اندلع احلريق حلماية األعمال الفنية ا

لك لويس التاسع سيح ورداء ا وأضاف أن بعض القطع الفنية وبـينها قطع مقدسة مثل إكليل الـشوك للسيد ا
ـديـنة واآلن سـتـنقل إلى أو لـويس الـقديس الـذي يـعود لـلـقرن الـثـالث عشـر نُـقلـت في باد األمـر إلى مـجلس ا

متحف اللوفر اجملاور.
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أي سـبب وأدنـى مـبرر لـكل مـا أنت
عليه ...!

والغريب باالمر كله
بــدل أن تـنــشــغل بـتــنــاسي مـا أنت

عليه
ا تنشغل بأثبات وجود سبب مقنع 

أنت فِيَه
فــــتـــحــــاول الـــهــــروب نـــحــــو عـــالم

أفتراضي 
أصطنعته أنت لنفسك 

وكــــأنـك خــــائف مـن كــــائن أخــــر لـ
تعرفه

لكنه قابع في داخلك
سيحاسبك ويلومك

واألشد غرابة من ذلك كله
انك التـسـتـطيـع معـرفـة هـذآ الـكائن
الـــــــــذي فـي جــــــــوفـك ســـــــــوى أنك

تتحسس وجوده فقط
فتتهم تارة نفسك 

وتارة تتهم مـــِْن حولك

فتفقد الثقة بكل شيء حتى قرارك 
حتـكم عـلـّـ كل من يـحاول مـسـاعدتك
بـأنه مستـعطفك لـوهنك أو مسـتلطفك

صلحة
و يصل بك االمر

أنك لم تعد تعرف ما انَـت
وماذا تريد 

وألى أين حتاول أن تصل 
ضائعا في جوف صمتك
منعزال في سر سكوتك

لـ حتسن غير إبتسامة كسولة
مصطنعة كاذبة ملؤها االنكسار 
قد تدل من يقصدك علـّـ الطريق

ولـكـنك تـائه تـبحث عن الفـتـة مـكـتوب
عليها

(أين انَـت األن) 
وبـهذا القـدر قد وصـلت اسفل درجة
من عـمـق الـصـمت ..ومـثـلـمـا أدخـلت
روحـك بـالـصـمت بــادر لـلـخـروج مـنه

ولكن لـ ترجع مـــن نفس الطريق 

?.. هل شعرت يوماً
بأنك تسقط في عمق صمتك 

كيف يعني ...?
وماذا تقصد بعمق الصمت ?

جتــد نـفــسك في مـكــان مـا كـان أن
تكون فِيَه!!

وشعور ما كان ـــ أن تعيشه
في حلظات 

ـكـنك الـبـكــاء فـيـهـا بـالـرغم من ال 
شعورك باحلاجة إليه !

ـكنك الـتـحـدث عـمـا في داخلك ال 
بالرغم مـــِْن صعوبة حتمل ذلك !

ـكـنك حتـى الكـتـابـة عـما أنت وال 
عليه!

فــقط كل مــا تــريـده هــو أن جتـلس
وحـــدك تــســتـــثــقل حــتـى حــاجــتك

للهواء 
وتنزعج من صوت تنفسك !

تـرى نــفـسـك أنك الـكــائن الـوحــيـد
ـبتـلى في هذا الكـون وتتـيقن بأن ا

اجلميع أما خذلك
أو أنـهم أصـغـر من أن يـعـرفـوا ما

في داخلك ..!
ولـكن فجـأة تـكتـشف بـأنه لـ يـوجد
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اغـــلـــبـــنـــا اذا مـــا طــوقـــتـه االفـــكــار
والــــــهــــــواجـس وراحت حتــــــيـط به
وتــتــزاحـم عــلى دواخــله وال ســبــيل
الفكاك من اسرها فانه حتما سيقوم
بالبحث عن وسيلة ينفض فيها هذه
االفـكـار والــهـواجس وان لـكل واحـد
مـــنــا طـــريــقـــته فـي انــهـــاء مــرارات
قــسـوتــهـا فــالـبــعض يــسـتــغـرق في
الـنـوم والـبـعض االخـر يـنـقض عـلى
االكل فــيــلــتــهــمه بــشــراهــة امــا انـا
فـانتـمي إلى النـاس اذا ما اصـابتهم
مــصـيــبـة وتــنـامـى لـديــهم الـشــعـور
باالخـتناق فـانهم يعتـمدون االمساك
بالقلم ويـخطون ما في دواخلهم من
عـــبــارات لـــيــحـــمــون انـــفــســـهم من

الــتــفـتت ويــحــقــقـون لــهــا قـدراً من
ــسـتــخـدمـة ـواد ا الــتـمــاسك وان ا
لــدي مـــا كــانت ســوى قــلم رصــاص
ومــفـكــرة ال تـعـود الـى الـسـنــة الـتي
ا تعود الى ثالث كنت ادون فيـها ا
سنـ سابقـة كنت قد اشتـريتها ولم
ادون فيـها شيـئا وبقيت عـلى حالها
واالن جـاء دورها وازدادت أهـميـتها
في اعـــتــقـــادي حــ تـــنــبـــهت عــلى
مــواجـــهــة طـــغــيــان الـــعــمـــر فــهــذه
الــصــيــاغــة بـدات اتــبــعــهــا عــنــدمـا
اوشـكت عـلى االقـتـراب من الـسـت

مــــا وجب عــــلي مـن االن وصــــاعـــدا
حـسـب اعـتـقـادي كـتـابـة وتـدوين كل
شيء  امــضي إلـى هــدفي من خالل

ـا ان االفكـار التي ـنهج و سـياق 
تنتـايني لـيست عـلى مسـتوى واحد
من االهـميـة فـصـار لـدي ميلٍ واضح
ــــهـم  بـــدات عــــلى فــــرز االهـم من ا
ـفـكــرة الى اقـسـام ثالثـة بـتـقــسـيم ا
ومـا اعــانـني في ذلـك انـهــا حتـتـوي
عــلـى اوراق بــااللـــون ثالثــة ايـــضــا
فـكـان اللـون االخـضـرلـلألهم والـلون
االحـمـرلـلـمـهم امـا االصـفـر فـكان من
نــصــيب االقل اهــمــيــة واذا كــان في
االمـكـان تـغـلـيب بـعض االفـكـار عـلى

غـيـرهـا نـتـيـجـة
لتكرار احلاحها
عــــــلـى الـــــــذهن
سـوف تـسـتـاثـر
حـتــمــا بـالــبـاب
االكـثـر اهـمـيـة 
فـــــــــرحـت ادخل
مـــعـــلــومـــة اثــر
اخـــــرى وفـــــقــــا
لــذلك ونــتــيــجـة
ـــــــــقــــــــــدار من
الـــــتـــــخــــطـــــيط
الـــــقـــــائم عـــــلى
ـــنــظم فــكـــري ا
عــلى الـــرغم من
انــنـي إلى حــ
غيـر بعـيد كانت

الـفـوضى جـزءا من شـخـصيـتي. فال
بـد من االعـتراف اذن ان الـيـوم ليس
كــاالمس كــمــا فال بــد مـن االعــتـراف
اننا نـبدء ندرك قيـمة الوقت ونخاف
من اهـــــداره بـــــعـــــد فـــــوات االوان 
وخـــوفـــا من الـــنــســـيــان ومـن تــعب
الـــذاكــرة وعــلى وقع الـــهــزائم الــتي
ـتــعـبــة لم تـكن حــمـلــتـهــا ذاكـرتـي ا
احملـاوالت الــتي دفـعــتـني لــلـكــتـابـة
وقـفاً عـلى ما بـداته بل جتاوزت ذلك
حــتـى امـتــدت  لــتــشــمل تــدوين كل

سلية شيء وباتت هذه هي لعبتي ا
فـرحـت أدقق في كل شــخص وحـدث
يــدور حــولي وان جــمــيع االشــارات
ـفكـرة عـبـر فـترة الـتي دونـتـهـا في ا
مـن الـــزمن والـــتـي الـــتـــقـــطـــهـــا من
االحداث اليومية كمواضيع لقصص
قـادمـة كـانت األشــد اهـمـيـة واألكـثـر
قدرة على منحي الراحة والطمانينة
باعـتـبـارهـا سـتكـون سـلـوى السـن
قــادمــة وان مــحــاولــتي في الــفــتــرة
االخـيــرة الــبــحث وتـلــمس الــعــثـور
والــتــقــرب الى
اشــــخــــاص لم
اكن عـلى صـلة
بــهم رغـم انـهم
يـحــيــطـون بي
مـن ســــــــنـــــــ
عـــــــــــــديــــــــــــدة
الكـــــتـــــشف أن
لــهــذه الــصــلـة
مــع اآلخـــــــــــــــر
فــوائــد عــديـدة
جتـــــــــــــعـل مـن
دائـرة معـارفنا
تـتـسـع وتـمـتـد
وتـسهل عـليـنا
ثــــــقل الــــــوقت
وسأمه فكانت
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بغداد

فعندما تغضب دقيقة واحدة :
فإنك تخسر 60 ثانيـة من حياتك بال
مبرر بل لسبب أن خلقته وأنت قادرا

ـــوضــوعــات الـــتي ركــزت مـــعــظم ا
عليها بشكلٍ أساسي تتمثل على ما
يـــحــيط بـى من احــداث في مـــحــيط
عملي الـذي بعـد اشهز قـليـلة سوف
اتركه بال عودة فاسـتثمرت ما يدور
حولي من مشـاهد فكانت في تدوين
تفـاحة صديـقتـي اميرة الـتي اخذت
تـــــدور من غـــــرفـــــة الـى اخـــــرى في
الدائرة حتى صـارت في النهاية في
ـوظـفات يـد طـفل كـان ابـنـا لـالحـد ا
عــسى ان يــكـون مــوضـوعــا لـقــصـة
ــقــتــطــفــات من قــادمــة او تــدويـن 
قـصـيــدة تـذكـرني في صـبـاي  وفي
مـــواجـــهـــة حـــدث يـــبـــدو لي غـــيـــر
طــبـيــعي او صـورة بــائـســة لـواقع
مـــفـــروض واحـــيــــانـــا في ســـبـــيل
اخلـروج مـن مــازق سـبـب لي نــوعـا
من االرتبـاك واحليـرة وقد بدا االمل
في احلصـول مـا اريده يـبـهت فمـنذ
ست سنوات والنـتيجة ذاتها وح
تيقنت استحالة احلصول عليه بعد
قـرب الـتقـاعـد لالشهـر قـليـلـة دونته

ايضا. 
وهـكـذا وحتت وطـأة الـواقع وحتت
ـفكرة ذرائع الـنسـيان أخذت تـكبر ا
رويــداً رويــدا وامــتــدت و تـوســعت
دائرة كتاباتي فيها بحيث باتت اي
حادثة او واقعة اال وجتد لها مكانا

ـــفــــكــــرة فـــاخــــذت في بــــعض فـي ا
االحيـان اكتب كل شيء يكـون محور
اهـتـمــامي في فــتـرة مــا ويـعـطــيـني
ـــتـــعـــة وفي بـــعض احـــســـاســـا بـــا
االحــــيـــان يـــكـــون ال مـــانع لـــدي من
اضـافــة مـعــلــومـة عن فــلم شــاهـدته
واعـجبـني او عن مـعـلومـة طـرحتـها
احــدى الـيــوتـيـوبــيـات الــتي ادمـنت
مـشـاهـدتــهـا في الـسـنـوات االخـيـرة
وهي كـيـفيـة تـنظـيم الـغـرف او كيف
تــغــسل الــصــحـون اوكــيــفــيــة ازالـة
الـتـجـاعـيـد من خـالل ادوات مـنـزلـية
فـــــكـل شيء اصــــــبـح  قـــــابـال لـــــدي
فـكرة النه اخـذ يحقق لـلتـدوين في ا
لي نوعا من الـرضا فالرغم من سني
فال ضــيــر من اتــبـاع مــا يــحـدث في
هذا الزمن فانه عـالم صارت حتكمنا
فيه الكثـير من الصيغ اجلاهزة. وان
حـمّى الــبـحـث الـذي صــرت امـارسه
بـاسـتـمـرار وما زلـت امارسـه جعل
لـدي رغبة قـوية بـامتالك  اية مـفكرة
تقع حتت يـدي وال يهم الى ايـة سنة
هم هي مفـكرة استطيع ـا ا تعود ا
تـدويـن كل شيء عــسى انـهــا تــكـون
خـــطــوة بــاجتـــاه حتــقـــيق نــوع من
الــراحــة  او إنــهــا مــجــرد مــحــاولــة
نحني للـتمسك بـأمل ولو ضعـيف 

الدعم بعد نهاية اخلدمة . 

عــلـّـ حتـطــيـمـه ألنـنــا نـحن أســيـاد
أفـكـارنـا وكل شيء يصـبح جـميالً

عندما نريد ذلك .

ال تـسـتـسـلم خلـدعـة صـمـتك واخـرج
من ذلك العمق األفتراضي

تـيـقن بـأن كل مـا أنت فـيه عـبارة عن
كذبة رددتها مع جـوارحك فصدقتها

بواطن روحك
لـ تــنـشـغـل بـتـصــديق كـذبــتك واطـلق
قــبـالـتـهـا حـقـيــقـة تـقـول بـأنك افـضل
مـــِْن غـيـرك او كـذبـة تـقـول بانـك علـّـ

مايرام 
أصنع من مصائب غيرك قارب يقلك
واجهة عمق ساحل القنـاعة وسالح 
الـصمت الـكـاذب واثبـت لنـفـسك بأن
ما كان ـــ ان تعيش تلك اللحظة التي
أضــعـــتـــهـــا عـــنـــد ــڑ نـــقـــطــة م?ـــِْن

الصمت 
تـــيــقن أن حـــضك لــيـس سيء ولــكن
شـعـورك أســاء إلـيك...!! ولـكي تـولـد
مـن جـديــد عـلــيك أن تــمـوت أوال...!!
فـالذي يـسعى بـروحه للـتوبـة عليه أن

يرتقي بنفسه للموت!!!

قصة قصيرة

واسقِنا من تِبْرِنا السّيّالِ 
أنهارًا غِزارا " .

َ تتململ
الليلُ يَفتَحُ كلَّ " ألبوماتِ "

عُمْرٍ عِشتِهِ غَصْبًا
و لَمْ تَحْيَيْ سِوَيـ النَّزْرِ اختيارا ..
َ دفاتـرَ اآلالمِ وحدَكِ  ال تـتـصفّـحـ
الــــــوجــــــوهُ هـيَ الـــــوجــــــوهُ ولــــــيسَ

لألصواتِ
حولَكِ رَنّة تَلِدُ انبهارا ..

َــــرئيِّ َــــشــــهَـــدِ ا وغــــدَوتِ خــــلفَ ا

ــســـمـــوعِ نَـــسْـــيًـــا  ال يُـــبـــالــونَ وا
احتراقَكِ

 في فــــضــــاءِ الـــتّــــيهِ .. صــــحـــراءِ
التّوحُّشِ واألراجيفِ التي

  حتثو الغُبارا ..
يتراكضونَ وراءَ خُلّبِهِمْ 

تازونَ في الزّيفِ اغتِرارا  و 
و دُعاؤهمْ دومًا بأَنْ  يَبقَوا كما هُمْ

: " ربَّنا ال تُحدِثِ التغييرَ فينا
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منْ يكسرُ فحولةَ الضباب
غير إناث الرصيف

أنا في متناولِ نهايةِ الطريق
نويتُ للدفاعِ عن نفسي
وعن حقوقِ أنسي وموتي

أمامَ الغيمِ الهابط 
على رفاةِ البردِ وخيامِ الصقيع 

لعلّني أنال رضا الشمس 
وقفُ ب األطراف يحتدمُ ا
إال في هدنةٍ قد يعتدلُ الوقت
ويتساوى اللّيلُ والوسواس  

كلّ شيءٍ فيك مستبد 

أعتقْ ليّ رغبتي في وحدتي 
سئمتُ حتى صمتك 

نّقلب إلى حلقٍ متحجّر ا
ال يفتته فأسُ الرجاء 

متى تتقبل طلبي البسيط 
طوعاً تغادرُ الغياب 

مــــتى تــــقــــنـعُ أن أخــــذك إلى طــــريقِ

اجلواب
فأنا ال أملكُ غير قلمي 
هو النابضُ واخلافق

في شـــهــيـــقي و زفـــرتي ولـــو فــيه
شيء من رياء 

سوف ينتهي النداءُ حينما تتفهم 
منْ أنا في األعراب . 

كاد يقتل النطقَ في العروقِ  
اء . لذا أنطقُ بلغةِ اإل
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