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وقع الكاتب الـصحفي حـس الـذكر روايته (قـبس في مدن عاهـرة) التي صدرت
مـؤخــرا وسط حــضــور نـخــبــوي من الــصـحــفــيـ واالعـالمـيــ وجنــوم الـوسط
الـرياضي. وحتـدث الـذكـر عن روايـته الـتي جتـسـد مـعانـاة الـعـوائل الـعـراقـية في
دن التي استبيحت في احلـروب العبثية وحتت نـير االحتالل االمريكي من خالل قصة ا
فقدان شقيقه علي ووالـدته الثكالى التي ظلت تتـابع اخبار عودته من اجملهول في احلرب
العراقيـة االيرانية وما تـالها. وادار احتفالـية التوقـيع الفنان مـحمد طعـمة التمـيمي فيما
قرأ الكتاب وتنـاوله بالعرض الدكـتور عبد الباسط سـلمان. وهنأ احلـضور الذكر بصدور
روايته التي تعد جتربة تستحق التوقف النها تـمثل سرد قلم انتقل من الكتابة الصحفية
ـنـاسـبـة بـاقة ورد الـرياضـيـة الى الـشـأن الـعـام ثم االدب الـروائي. وقـدمت (الـزمـان) لـلذكـر بـا

وهدية تذكارية وسط اشادة بالكاتب واسهاماته الصحفية في اجلريدة.

رسالة بغداد
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! طرْ ب الغيوم ِ هو ا
وترُ القصائدِ هاهنا :

! ) قد احتضرْ       (باجلمعت
جرحُ العراق رأيتُهُ 

! بدمائهِ اختنقَ البحرْ
ياسيدي قُمْ هاتفا: 

! من هاهنا انفلقَ القمرْ

انــا من غـنــيس بــيـد أنــهم اليــفـقــهـون
(مقولة الشاهر) 

من لطفهِ نُبلُ الشجرْ
ا بذَرْ هو واهب 

عيةَ للورى  صار ا
!( واواتُهُ صارتْ (سُورْ

ينسابُ في خُطواتِهِ 
! مثل انسيابكَ في الظفرْ

ينسابُ  في شذراتِهِ 
نحو (الرصافي) في األثرْ

ب الكواكبِ (ينمشي)
! مشيَ التهاوي في الكِبرْ

متوقدا بخصالهِ 
! ِه سجدَ  القمرْ ألد

ِ تُجلُّهُ  نحو اليم
! نحو اليسار ِوقد عبَرْ

فيه أئمةُ هديِنا 

! فوقَ النُضارِ لهم عِبرْ
فيه مشاعلُ مجدِنا 

! تطوي مسافاتِ اخلبرْ
فيه الزمانُ وأهلُه

! من ماتَ أحياهُ ُالوتَرْ  
فيه القيامةُ لوّحتْ

! وبحشرهِ بُعثتْ فِكرْ
**××

من لطفِه نُبلُ الشجرْ
! عاركي فاز انتصرْ

القارئون سطورَهُ
وجدوه يدفعُ عن ضررْ

!
فيه أساطيل حوَت ْ

! كلَّ الرصيفِ  وكلَ برْ
كةَ) حجة فيه( 

! فيه نوارسُ من دُررْ

الذكرياتُ بجنبِه 
! ذكرى على ذكرى أثرْ

بلقيسُهُ بغدادُنا 
فهو النبيُّ  وقد أمرْ

جتد العواصمَ عندهُ
ا شعْر! موسومةً 

(سيابُ )هذا واقف
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قصتان قصيرتان

- ال ال انــا عــنــدي مـــوعــد مع بــعض
رفــاق الـــسالح  اال تـــذكــهـم ... انــهم
صالح وسـرمـد وعـلي ... سـألـتـقـيـهم
بـعـد قـلـيـل اال تـاتي مـعي سـيـسـرون

لوجودك معي .
نظر الـيه بخوف وقلق فـقد كان يعلم

ان كالً مـن صالح وســرمــد وعــلي 
الـعثـور عـلى جثـثـهم بعـد ان قـصفت
ـواضع ــعـاديـة احـدى ا الـطـائـرات ا

العسكرية التي كانوا فيها . 
بعـد ذلك بعـشـرة اعوام وحتـديدا في
احـــدى االيــام وكــان الــوقت عــصــرا
جــلــست ســيــدة عــجــوز عـلـى احـدى
مقـاعد احلديقـة العامة والى جـانبها
جـــلس طــفل جــمــيـل عــنــدمــا مــر من
امــامــهــا رجل شــبه عــاري بــأســمـال
زقة وشعر طويل وحلية كثة بالية 
اء مستخة وبشرة سوداء لم تقرب ا
شي ببطء ويتحدث منذ زمن وكان 
ــارة بــصـــوت عــال غــيــر عــابىء بــا
ركــزت نــظــراتـــهــا الــضــعــيف عــلــيه
ـألوف محـاولة تـذكره ذلك الـصوت ا
لديهـا فجـأة قالت مع نـفسـها ... نعم
انه هـــــــو ...  انـه هـــــــو ... حـــــــاولت
الـنـهـوض والوقـوف لـكـنهـا عـجزت 
تـذكرت عـبـارة كانـت قد قـرأتـها  مـنذ
فــتـــرة وقــالـت بــصـــوت حـــزين: مــا
ــضي ال يــعــود ابــداً ومــا يــعـود ال
يـحـمل مـعـه نـكـهـة مـا مـضى. الـتـفت

الصغير نحوها وقال : 
- ماذا قلت ياجدتي ? 

أنــتــهت احلـرب وانــتــهى اجلــمـيع
مــعــهــا وطــويت اخــر صـفــحــاتــهـا
أسي واالحزان وعاد وسومة با ا
هـو الـى احـضـان العـائـلـة والـبـيت
بــعـــد ان قــضى ســـنــوات طـــويــلــة
كـــجــنـــدي مــشـــاة بــ الـــثــكـــنــات
والـــســواتـــر الـــتـــرابــيـــة واالشالء
اجلنود.  في البـداية كان تصرفاته
طبـيعـيـة ال تنم عن شـكوك او ريـبة
لـكـنـهــا سـرعـان مـا أخــذت تـتـطـور
لتصل الى مرحلة يعصب التعاطي

معها. 
كـان اذا قـرر االستـحـمـام او قـضاء
حاجـة يـعمـد الى تـرك باب احلـمام
مفتوحا على مصراعية رغم وجود
زوجــته وبــنـــاته وقــبل ان يــخــلــد
لــلـــنـــوم يـــضع بـــعض الـــوســـائــد
واالغـطــيـة فـوق بـعــضـهـا الـبـعض
ليشـكل منها اشبة مـا يكون بساتر
او حـــاجـــز صــد واحـــيـــان اخــرى
وبدون سـبب واضح يـقوم بـأطـفاء
مـصـبـاح غـرفــته ويـجـلس بـصـمت
حــتى ان ابـنــته الــكـبــرى ذات يـوم
كـادت تــسـقط مــغـشـيــا عـلــيـهـا من
شــدة الـرعب عـنـدمـا هـمت بـدخـول
غرفته فـأذا بها تتفـأجاة به جالساً
دون حـراك وسط الــعـتـمــة. احـيـان
كـــثــيـــرو كـــانــوا يـــعــثـــرون عـــلــيه
مـسـتـلـقيـا ويـغط في سـبـات عـميق
فـي الـغـرفـة الـعـلـويـة او في احـدى
زوايــــا الــــبـــيت او فـي احلـــديــــقـــة
ـة مـرتـديـاً بـزته الـعـسـكـريـة الـقـد
وبـجــانـبه مــنـظـار قــد وبـنــدقـيـة
كالشـنــكـوف بالســتـيــكـيــة خـاصـة
بـــاالطـــفــال. ذات مـــرة زارهـم احــد
االقـارب لـالطـمـئــنـان عـلـى صـحـته
ـاً واثــنـاء وتــهــنـئــة بــالـعــودة ســا
احلـــــديـث عن احلـــــرب االخـــــيـــــرة
واالوضــاع الـــتي اعــقـــبــتـــهــا قــال

للضيف فجأة ودون اية مقدمات:
-احلــرب لم تــنــتــهي ولن تــنــتــهي
ولـكننـا ننتـظر ادوارنا عـلى مسرح
احلـــيـــاة الن ايـــامـــنـــا عـــبـــارة عن
سينـاريوهـات وضعت لنـا مسـبقا
نــحن انــاس انــتــهــازيــ نــنــتــظـر
الفرصـة السانحة لنـفترس بعضنا
في حلظة غـفلة التزاماتـنا الدينية
مـاهي اال اقنعـة نخذع بـها انفـسنا
والناس قبل ان نخدع بها اخلالق.

واشار بيده نحو الضيف وقال:

-ارجــوك ال تــعــتـــرض فــأنت تــعــلم
بـأنـنـا هـكـذا  انت انـا هم الـعـالم

أجمع جميعنا وحوش. 
نـظـر الـضـيف نـحـو مـحـدثه بـذهول
واخذ يتـنقل بـنظـراته نحـو الزوجة
بـاحـثــاً عن أجـابـة او تـفـسـيـر لـهـذا
الــكالم  شــعــرت الــزوجــة بــاحلـرج
الــشــديــد مــحــاولــة اســتــيــعــاب مـا
يـحصل لذلك سـارعت الى تغـير دفة
احلـديث واالنـتـقـال نـحـو  مـوضوع
اخر درأ لـلـحـرج الذي وضـعـهم فيه
زوجــهــا. قــالت الــبــنت المــهــا بــعـد
انــصـراف الــضـيـف بـصــوت خـافت

وعصبية واضحة:
- مـالــذي يــحــصل يــأامـي ? مــاهـذا
الــكالم الــغــريب ? ان حــالــتـه تـزداد

سوءاً . 
- اصــمــتي ارجــوك كي ال يــسـمــعك
ـعانـاة التي فأنت لم تـعـيشي تـلك ا
عـــاشــهـــا وهـــو جــنـــدي خالل تـــلك

احلرب اللعينة.
كن السكوت - ولكن هذا احلال ال 
عــــلــــيه ألـم تــــري طــــريــــقــــة كالمه

وتصرفاته امام الضيف.

نــهض بــاكــراً ذات صــبــاح وارتـدى
ثـيابه اجلديـدة التي قامت بـشرائها
ـاً ـنـاسـبـة عـودته سـا لـه زوجـته 
رة وقـرر اخلـروج وكـانت تـلك هي ا
االولى مـنذ عـودته الـتي يخـرج بـها
من الـبـيت  وقـبـل ان يـجـتـاز الـبـاب
اخلارجي تـوقف ونظر نـحو جدران
الـــبــــيت ونـــحــــو زوجـــته وبــــنـــاته
اللـواتي وقفن والفـرحه ظاهره على
وجـوهـهن ان يـخـرج ويـرى الـناس
ويـــخــتـــلط بـــهم يــعـــني ان حـــالــته
الـنفسـية في طريـقها لالسـتقرار لم
رة يدر في مخيلتهن انها ستكون ا
االخيـرة وان شـمل العـائـلة لن يـلتمّ

مرة اخرى.  
عــنــدمــا صــار في الــشــارع صــادف
صــــــديـق له مـن نــــــفـس الــــــوحـــــدة
الـعـسكـريـة الـتي خـدم فـيـهـا انـتبه
الــــصـــديـق الى شـــروده ونــــظـــراته

الساهمة قال له:
ــاذا وجــهك مــصــفــراً هل - مــا بـك 

تشكو من علة ما ? 
- انـا مـتـعب من احلـيـاة متـخم من
مـأســيــهـا ومــهــازلـهــا واكــاذيـبــهـا
وجـهي اصـفــر نـعم الــكل وجـوهـهم

صفراء.
حــاول الـصــديق ان يـفــهم اجــابـاته
الــغــامـــضــة وقــال مــغــيــراً مــجــرى

احلديث بعد ان رأه يهم بالسير:
- الى ايـن تـقـصـد دعــنـا نـذهب الى

قاهي. احدى ا
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(1)
عندما افكر بيك 

تاتي نسمه من حافة العواصف 
دينة بالرقص  تبد أ  اشجار ا

وباغصانها تنثر العطر 
(2)

خلف اجلبل 
النهر يوجه اسئلة 

والزمن يركض حافيا وراء اجلواب 
(3)

مالدينا االن 
ليس حلم جسر العبور 

تجول ينادينا بعزف :  بائع الغاز ا
( ربي عمر بلدنا ...!! ) 

اذآ  ‘قصيدة النشـيد الوطني لم يكتب
بعد ...!

مــاكـان  الــضــبـاب ذات الــوان كــثـيــفـة
متداخلة

حلم اجلبل ...!
النشعر برائحة اساطير اجدادنا 

ال في اجواء احلقول والسهول 

ــيــاه واالنــهــار وال في خـــريــر عــيــون ا
خلف اجلبل 

...وهل وصلك اخلبر حبيبة عمري...?!
°ÆÆ Èb*« Íb%

زد في عنادك 
وجات احلب  وادفع 

ديات  سيركع امامك كل ا
وكن كما تريد ...

ساكون معك كما أريد 
وسنرى سويا 

ديات  راكع امامنا كل ا
كانت تعاكس احالمنا 

وستري يا ( أنا ) 
حتى السماء تنثر النجوم 

على طريق  عناد اللقاء 
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اتـسـعتْ  لـها اخـيـلـته وتـصوراتـه وانبـرى الـيـها
وتـسـمـرت حــدقـتـا عـيـنـيه في بـكل حــذر وتـوئـدة 
حتـديـقـهـا حتـدوهـا رغـبـة جـامـحـة في مـعـرفـتـهـا
وتــفـحـصــهـا ومـا عــلـيه اال أن يـكــون حـذرا حـتى
يـتـخـلص من االحـراج الـذي وقع  فـيه وهـو غـارق
في تـخـيالته بــعـد ان سـحـبـتـه من بـ اصـدقـائه
ستقبل من وامسـكت يده بقصد وتـعمد لتقـرأ له ا
خالل بــاطن كــفه. رأى نــفــسه امــام االمـر الــواقع
وسـرّه أنه يـتـحـسس يـدهـا تالمس يـده وتـمكـنت
منه رغبـة خفـية فطـارت روحه في فضـاء الروشة
بــرهـة تــنـفس هــواء الـبــحـر وعـطــرهـا بــكل حـذر
فبـهره منها قدراتـها وقوة شخصيـتها وسحرها.
فـجأة بـدت عيـناهـا تتالمع وتـراءت له أنهـا بدأت
تـنـومه بــخـدرهـا ثم انـحـنى وقــد امـسـكت بـبـاطن

يدهـا اليمنى يـده اليمنى وتالمس بيـدها اليسرى
باطن يده الـيمـنى وشعر ان يـدها كأنـها قطع من
توقد. فقال يحاور نفسه: ايكون باإلمكان اجلمر ا
ان اجـد مــخــرجـا  واتــخــلص من هــذه الـســاحـرة
الفلـسطيـنية امـتقع وجهه وبدت عـيناه حتـملقان
في صــخــرة الــروشــة ومــاء الــبــحــر االزرق الــذي
يحيط بها من كل جـانب انها ورغم سحر جمالها
لتـبدو خطـرة وحتمل وراءهـا خفـايا واخطـار غير
ظـاهـرة. استـجـمع قـواه وبدأ بـاحلـركة لـتـتـخلص
منها وهي تشد علـى يده بقوة وتقترب منه شيئا
فـشـيئـا فـهـمـست فـي اذنيـه انك انـسـان مـحـسود
ومسـحور وعيـون النـاس علـيك وخرجت من هذه
احلـيــاة بـخــسـارات مــاديـة كــبـيــرة وفـقــد مـركـزك
ـنـارة الى سراديب الـوظـيـفي وكأنك سـقـطت من ا

الـظالم ولكن الله مـعك فأنقـذك وأرسلك من كربالء
الى لـبنان لـتسـمع مني مـا اقوله وتـنفـذه باحلرف
الواحـد بعد ان تـعطيـني بياضك مـا يساوي قـيمة
اربعة من طيور الـدجاج. بدت عليه تقاطيع وجهه
في حركة كـلماتـها تعّـبر عن ذهوله وارتـباكه وبدأ
عــلـــيه الــشـــحــوب واالنــهـــيــار وخـــارت عــزائــمه
واســتــولى عـلــيه الــفــزع والـيــأس. هــذه الـعــرافـة
اجلـميلة الـفلسطـينية كل مـا قالته هو واقع له في
احلقيقة الشك بقدرة الله واالسباب التي يسببها
ؤمن والراضي واالبواب الـتي يفتحهـا لإلنسان ا
ـا  مقـسوم له في احلـيـاة. بقي جـامدا بـرهة من
الزمن وكـأنه تمثال رخـامي ال حراك فيه وسرعان
مـا عاد له توازنه واخـذ يهتـز ويتمايل بـ يديها
ونظـر في عينـيها بـعيـدا عن كل ما شعـر بدواخله
ــشي بــالـــنــظـــرة االولى وبــدأ يـــتــرأى له كـــمن 
منتـشيا عـلى حافة صـخرة الروشـة يحدوه احلذر
والـتــوئـدة بــعـد ان خــارت قـواه تــمـامــا وضـاقت
انـفاسه وهـذه اجلمـيلـة بكل خـصائـصهـا منـقذته
ـــرض من االنــــزالق والـــوقــــوع في بــــحــــر وهم ا
كـاخلـضـر يـخـرج من بـاطـن الـبـحـر لـيـنـقـذ مـؤمـنا

نادى عليا مظهر العجائب.
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