
الصخور 
 سـتـرى جتـذر الـروح لـكل فـصـول

تلك االحالم 
 في زوايا الصخور

×××
في  الــــغــــروب االخـــيــــر لـــشــــمس

الشتاء 
 و وراء الغيم االبيض فوق اجلبل 
 هــــنـــــاك صــــوت ات مـن شــــعــــور

الفوران 
وامـامـك رزمـة من االوراق الــبـيض

تنتظر احتضان الربيع ...!
×××

في الطريق  ‘موجة من الزمن 
 بيئة  نهضنا من خاللها 

تتوجه النعطافات  الزمن االتي
التي تنتظر روحنا 

 الطعم له وال لون وال رائحة
وروح تـــرثي نــفــســهـــا بــايــقــاعــات

الشعر 
 واخلوف يتجول فيها

ـــيـــنـــا ويــســـارا و فـــوق و حتت  
وجودنا واحالمنا 

×××
بقطرات ندى الصمت 
 اصنع قالدة احلزن 

 وانظر الى ضفاف السماء
تكئ على قمة جبل ( كويزة )  ا

 تــمـــطــر الـــوان قــوس قـــزح  عــلى
دينة  ا

ديـنـة مـتـمـسـكـة بـعـمق الـتاريخ  وا
وال تفكه.

(1) جــوارتـا / قــصـبـة خــلف جـبل
(ازمــر) عــشت فـــيــهــــــا طــفــولــتي

.(1959-1954)
(2) سرسير / احدى مصائف في
مـنطقـة شاربازيـر تقع خلف قـصبة

جوارتا.
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دعت دائـرة الفنون الـعامة اخلطـاط العراقـي للمـشاركة في مـهرجان دار السالم لـلخط العربي
والزخرفة اإلسالمية في دورته الثامـنة والذي يقام بالتعاون مع جمعـية اخلطاط العراقي للمدة
ـقبل علـى قاعات الـدائرة في مـقر وزارة الـثقافـة ببـغداد. واشار من  16 ولغاية  26 كـانون االول ا
عارض في دائـرة الفنـون الذي بدى بـيان تـلقته(الـزمان) امس  الى (أن األعمـال الفـنية تـسلم إلى قسـم ا
قبل  وفق بتسلمها اعتبـارا من العشرين من الشهر اجلاري ويستمـر في ذلك لغاية التاسع من الشهر ا
الشـروط االتية :أن تـكون األعـمال الفـنيـة مؤطـرة و أن تكون األعـمال بـاخلامـات الورقيـة واحلبـر العربي
يالت والفعاليات التي سبق فضال على تقد السيرة الذاتية والصورة الـشخصية مع رقم الهاتف واال

أن شارك بها).

رسالة بغداد
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قصة قصيرة 

أيـضاً ... الرصاص احليّ يتناغم مع أبخرة
عـبـوات مسـيلـة لـرحيق الـعيـون  وأب يزأر

ضمخ باإلرجوان : بوحيده ا
- ( لـتموت واتيتـمني ... ولك لتموت ....   )

....
كـان هـمس احلـنـ الى بـلـد أعـلى مـن عواء

قنابل صوتية وأقرب الى معجزة 
فال سـمـاء هـنـا  ال سـماء  غـيـر رايـة تـعـلو

وأوالد يرفرفون ....
© w½UÐdI « …uMŁ sÐ≈Ë q¹Ë—Ë« Ã—uł ®
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ســرب مـن صــغــار الــبط يــتــبع أمه الــبــطــة
الـكبرى عـلى مسار من نـهر حزيـن وجثام
زنـابق ونـسـائم تـشـريـن اجلريـحـة وتـربّص
قـابلـة   هكذا صـيادين هـناك  في اجلـهة ا
كـان سرب الـتكاتك يـتبع السـيارة الكـبيرة 
توّجة بجثمـان الفتى القرباني صفاء تـلك ا
بن ثــنــوة الـســراي  كــان الـفــتى مــنــهـمــكـاً
بــحــلــمه ســاحــتــئــذٍ عــلى الــرغم مـن هــديـر
ـائـية ـتـظاهـرين وهـسـهسـات (الـدعابل) ا ا
ـشـيـعـ  عـلى مرأى ـنـهـمـرة من عـيون ا ا
من وجـــوه مــلــثــمــة بـ عــتــمــة انــبــثــقت من
سـراديب شـاهنـامـة مدجـجـة بسـهـام  قنص

تتضور جوعاً لصيد آخر ...
ـقــابـلـة ال زال إبن ثــنـوة يــحـلم  واجلــهـة ا
تـسعى لتصميم مسمى له  فلم تكن تسمية
ُـنْـدَس ) كـافـية وال صـفـة ( اإلنـغـماسي ) ( ا
ـســتــشـار اإلشــهـاري هـي األرجح  فـهــرع ا
لـلوالة  مردداً عـبارة ( جورج اورويل ) : من
شي ـشي عـلى أربـعة فـهـو صـديق ومن 
عـلى إثنـ فهـو عدو ... و .... قـاطعه جريح
ـشـي عـلى مـن نـيــنــوى : ومــاذا عن الــذي 
واحـدة ويتـعكّز عـلى غصن .. ?!....... صمت

 ......
اجتـهتْ الـسـيـارة مع النـعش نـحـو الـغروب
وتـفرّقت طفولـة البط لتواصل تنـقية الهواء
ــــارقـــ  وظل دم صــــفـــاء مـن مـــلــــوّثـــات ا
ـيـدان يــبـصم عــلى صـهـيل الــقـربـانـي في ا
اجلـــواد اجلـــامح فـي  - نــصـب احلـــريــة -
هـكـذا : ( مـحـد يحب الـعـراق بـكدي ) أي أن

الـسـؤال شـاهـراً عالمـات اسـتـفـهـامه قـائالً :
ألم يـتمـوسق شكل مـبنى كهـذا في تصـميمه
الـــهـــنـــدسـي مع شـــكل ( زقـــورة اور ) الـــتي
و ) قبل ثالثة لك السومري ( اور شَيّدها ا
ثال مكن عـلى سبيل ا أالف عـام ?  لذا من ا
أن يتهم اإلعالم احلكومي تظاهرات ساحات
الــتـحـريـر الــعـراقـيــة بـرمـتــهـا عـلى خــلـفـيـة
ارتـباطها بـجهة ( سومـرية ) !!?  أو بذريعة
أن  دعـاوى احلـرية تـسقط بـالتـقادم بـحسب
تـصريح الناطق الرسـمي العاكف مراراً على
اعالن حـظر التـجوال على األحزان والـتقليل
عـبـر بـيـانـاته الـعـصـمـاء مـن عـدد الـضـحـايا
اســتـنـاداً الى فـكـرة  –تــرشـيـد اإلسـتـهالك -
ومن ثـم اتـهــام الــشـقــيــقـة ( أرجــنــتـ ) في
إدخال األُنس اآلثم الى البالد  وليس أخيراً
بـالـطبـع  اتهـام الـفرات بـالـتجـسس لـصالح

نبع  .... مثالً ..   دولة ا
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يُـــحــكى  –وبـــتــصــرّف -  أن رجالً مـــتــفــاقم
الـبـنـيـة من أعـيـان هـذا الـزمـان دخـل مـكـتـبة
وسـأل صاحبها عن أفخم كتاب يحتوي على
كن من األوراق  فعلى الرغم من أكبر عدد 
ـكتـبة اسـتغـرب من هذا الـطلب أن صـاحب ا
إال أنـه انــهــمك بـــجــديــة في تـــأمل الــرفــوف
واسـتلَ كتابـ ينطويـان على عدد غـير قليل

من الورق وقال :
- تـفــضل يـا سـيـدي  هـذا كـتـاب يـبـحث في
نـظرية النشوء واإلرتقاء أو ( أصل األنواع )
ـؤلفه تـشارلز دارون  أمـا هذا فـهو ( موبي
ديك ) روايـة من أدب البـحار لكـاتبهـا هرمان

ميلفل ....
قــــال الـــرجل : أوووه .. هـــذا فــــاخـــر ويـــفي
بـالغرض  اعطني من هـذه الرواية نسخت

....
كتبة وهو يضـحك في سره  متمتماً غـادر ا

ببضع كلمات متهكمة مفادها:
ـكتبة أن نـسخة واحدة - لـو عرف صاحب ا

من هذه الرواية تكفي 
   لـتـنـظـيف ( بـنـيـتي الـتـحـتـيـة ) وألسابـيع

ـقـدور جنّـار الـعـروش أن يـصـنع الـنـعـوش
أيضاً  ... و ........ غاب ..  
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" إذا كـان الـعـسل طـيـبـاً فـالـنـحل مـن بـغداد "
ـعــروف نـاظم هــكـذا قــال الـشــاعــر الـتــركي ا
حــكـمـت ذات يـوم    فــهل يـكــفي هـذا الــقـول
حملــو شــبــهــة اإلرتــبـاط بــجــهــة أجــنــبــيـة –
طـعم التركي عـثمانـية مثالً  –بـإعتـبار أن ( ا
) اآلن مـربط فـرس اإلحـتـجـاجيـ الـعـراقـي
الـشبان على فـساد أولي األمر العابـر للخيال
ـبـنـى مـنذ ـتـمـتـرسـ في هـذا ا ..?  مع أن ا
غُـــــرّة تــــشـــــرين األول مـن الــــعــــام   2019ال
أطـروحـة لـديهم سـوى عـبـارة واحدة  هي : (
نـريد وطنـ ... اً ) .. فقط  عبـارة تتنفس عبق
الــضــوء اخملـــطــوف من خالل تــلك الــثــقــوب
اجلــبـارة الـتي تـركت الـصــواريخ األمـيـركـيـة
ـبنى – هـمـجيـة بـصمـاتهـا عـلى قيـافـة هذا ا
كَــفَـنـيّ الـلـون  –اخلــالي تـمــامـاً من اجلـدران
واجملـرد حتمـاً من أبسط وسائل مـكوث رغيد
 مـبنى مهجور منـذ أكثر من عقد ونصف من
الـــزمن وهـــو الــرابض بـــالـــقــرب من ســـاحــة
الـتحرير في قـلب بغداد  يحـده من الشمال (
مـبتدأ ) شـارع الرشيد ومن اجلـنوب ( خبر )
شـــارع إزدهـــر فـي يـــوم مـــا بـــكـــأس فـــاضت
ــبـنى بــقـصــائـد إبـي نـواس  كــمـا أن وجه ا
يـرنـو غـربـاً صـوب دجـلـة وظـهـره مـحـمي من
ــلــحــمـــة جــواد إبن ســلــيم جــهـــة الــشــرق 
ـنـهـمـرة من الـعــتـيـدة والـدمـوع الـرخـامــيـة ا
عــيــون تـــلك الــوالــدة احلــنــون في تــمــثــال (
األمـومة ) في حديقـة األمة  قُدُماً نـحو مقربة
ــام وأكفّ سالم خـــتــامــيـــة تــشـي بــرفــيـف 
ـوقر فـائق إبن حسن  مـنبـعـثة من جـدارية ا
هـناك قبالـة ساحة البنـائ احملاذية لـكنيسة
.. عــلـى أيــة حــال ... إن األحــداث الــشــاهــقـة
تـختـرع أسمـاءها الـعالـية دائـماً  لـهذا أطلق
شـبـان ساحـة التـحـرير أسـمـاء عدة عـلى هذا
ـبـنى  مـنـهـا : جـبل أحـد  قـلـعـة الـكـرامة  ا
برج األحرار  ملوية تشرين  زقورة التحرير
ــنــاســبــة ذكـر الــزقــورة هــنــا  يـبــقى  . ....

دورتـه اجلديـدة والـى اشعـار آخـر  من أجل
الـتـفـرّغ لـبـدء تـنـفـيـذ حـزمـة من اإلصـالحات
ولـعـل في مـقـدمـتـهـا قــطع اإلنـتـرنت حـفـاظـاً
عــلى الـسالمــة الـفــكـريـة لــلـرعـيــة فـضالً عن
تـعـقيم الـفاسـدين من الـبالد وإحالـة حوادث
الــقــضــاء والــقــدر الى الــقــضــاء ... إلخ .....
إضـافة الى مواضيـع أخرى تطالعـونها على
صـفحـات  جريـدة ( تك تك ) في عددها األول
والــصـادر اآلن عن فــتـيـان ســاحـة الـتــحـريـر
لــلــتــألــيف والــطـبــاعــة والــنــشــر والـتــوزيع
وبـتمويل من مـصرف الدمع الـتعاوني .. بال

ريب..

ـعتوه عـدة بعـد قضـاء احلاجة ألسـرع هذا ا
الى تـغيـير مـهنتـه من ( كُتبي ) الى ...........

كاه كاه كاه كاه .....
ـكـتـبة يـتـمـتم مع نـفسه فـيـمـا كان صـاحب ا

تفاقم ذاك  قائالً : بشأن الرجل ا
- يـا له من زبـون ثـر  لـقـد اقـتـنى نـسـخـت
مـن كتـاب واحـد من دون أن يـسـاومـني عـلى
ضاعف ا يـدل على ولعه ا سـعر الغالف  

في إثراء خلفيته الثقافية .. بالطبع ...
لوك قـد أعلن  في الوقت فـي ح كان مـلك ا
ذاته وعــبــر شـاشــة الـتــلـفــزيـون عن تــأجـيل
إقــامـة مــعـرض بــغــداد الـدولي لــلـكــتـاب في

( منبه  –سوط - )
×××××××××××××××××

تك . تك .. تك ..
هـذه نبرة السـاعة الصفريـة لبدء اخلتام ..

فـ .. ثمة في احلوض اخللفي بقايا طماطة
فائتة

امـتزجت مع دم الذين آثروا حـمرة القربان
على رمادية اللغة 

فـكان رقم تكـتكي قانـياً كـ .. لون األصيل ..
هكذا :

من  1/ 10 / 2019 وحتى اخلالص ..
يزول الرماد وتبقى البالد ....
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( علج .. علج ... أبو السهم يا علج ....)
ثم توارى الولد في قيامة الدخان 

فـــهــرعتْ اصـــابــعـي لــتــنـــتــزع صـــبــاه من
سفسطة القنابر ...  

يا الله ..
لـقـد فزتُ به  بـعـد سيـول عـارمة من الـشدّة

وها هو يردد بإعياء :
- عـلج .. عـ ... لـ ...... ج ..   –و ... صَـمَتَ

....
هل مات الولد ??!!! .......

سؤالي يتيم مضمّخ بالسخام   
ومثل أي مُعَلّم جغرافيا موغل في القِدَم

طاف الى ( بائع فراراة ) انتهى به ا
أهـزّ ورق أطلس العالم بغـية احلصول على

هواء .. هواء جيد
يزيل الضيق عن أنفاس الفتى 

ورحـتُ أطبطب على تفاحتي خديه وأهمس
في مسمعه :

( - أين يقع العراق .. ? ) ..
تململ قليالً  ثم قال :

( - العراق ال يقع .... ) ... 
وت من الساحة ... وانفَضَّ ا
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اخلراطيم تثرثر بفصاحة مياه فائرة ..
- يـا لهـا من فرصة ثـميـنة لسـلق البيض ..
الـشبان جائـعون - .. قالت العـجوز احللوة
وهي تـمـسح  صبـاح دمـعتـهـا بأردان الـليل
..... عــلى صــيـحــات ( األوغـاد بــره بـره ....
ـنـقـوشة الـبالد تـبـقه حـرّة ) فـرت الـنـمـور ا
عـلى بطانـيات اإلعتـصام نحـو قبو خـنازير
يــجـثم في الـصــوب اآلخـر من اجلـسـر ..  و
.....  اخـتبـأ األرق ب ريـش الوسـائد وطار
تـنّـ اخلـوف من مخـيـلـة الصـبـيـة  بيـنـما
إسـفنج األفـرشة يـثمل بالـدم وأرغفـة اخلبز

الغيم االبيض  ب قمة اجلبل 
يصبح ظال على السهل

  يبدو كبداية للتأمل الالمحدود 
شهد   احذر اليروضك ا

لكي التنسى هدوء السهل 
 مــــــوالي : ان تــــــرويـض الــــــغــــــيم

محال..! 
×××

العتبة احلجرية في سفح اجلبل 
تتكئ عليها مدينة ( جوارتا ) (1)

تروي تنهدات ايام طفولتك 
ـرون من امـامـهـا بـاجتـاه  لـلـذين 

(سرسير ) (2)
×××

التسمح خملاض االيام أن

تــتــحــول  فـي روحك  الى ظــاهــرة
اجلمود 

 التصدق ان جمرة حتت الرماد 
 قــــــادرة عـــــلى اذابـــــة اجلـــــلـــــيـــــد

تصلب..!  ا
×××

أنت  ‘يلفك ليلة احلبلى   ‘وأنا 
 جسدي مشتعل 

 يـفكك  تـشابك احالمـي الصـغيرة
×××

اذا لم يـصل شعـاع همـسة الـرغبة
منك لروحي 

 التالمسني نشوة الفرح ..!
×××

تنثر احالمك بوجه النجوم 
 وبـــــــــــاشــــــــــارات

الصمت 
 يـــــــاتـــــــيك الـــــــرد
بــــابـــــتــــســـــامــــات

النجوم 
×××

كـل الـــــــــــــكــــــــــــتـل
الصخرية في هذا

الوطن 
 نــاجتـة من احالم

اجهضت  ....
  احالمـــا  ‘كـــانت
ايـــامــا  ‘اشـــجــارا

عالية
حـــــدق في زوايـــــا
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ــتــحـرك فـي االعـلى   عــنــد بـدايــة الــسـلم ا
شــاهـدتـهـا وهي تـرتــفع بـهـدوء مع الـساللم
وتـتجـه نحوي   كـانت االجمـل كمـا عهـدتها
عيناي   وكل جوارحي . حتمل طفال جميال
يـشـبـههـا بـجـنون   طـفل بـعـمر الـعـام الذي
انــقـضى وذهب كـلُّ في طـريـقـه في احلـيـاة 
ولم يـعـد احدنـا يدري بـأخبـار االخر   واين
هــو   او كـــيف هــو االن . عــام مــضى وهي
نـفسـهـا هي : تلك اجلـميـلة . رأيـتهـا تقـترب
صـاعدة عـبر السـلم نحوي   تـبتسم وتوزع
انـظـارهـا بـيـني وبـ الـطـفل هـامـسـةً بـإذنه
وتـشـير إلي . كـنت ادري انهـا تـخبـره عني 
كان وتـريد لفت انظاره التائهة في صخب ا
ـتـبضـعـ واألضـواء واأللوان . ثم وكـثـرة ا
جنـــحت حـــيـــنــمـــا ادرات رأسـه الــصـــغـــيــر
ــضيء   وبـــنــفـس اإلصــبع بـــإصــبــعـــهــا ا
اشـارات الي وهي تـبتسم   تـقول لـه : انظر
امـامك   فـي االعلى حـيث نقـترب . أمـا أنا 
فــقـد كــنت ابـتــسم ايـضـا   النـي اراهـا وقـد
صــارت االجــمل   بــعــد عــام مــضى دون ان
نـلـتـقي   وال حـتى ان نـودع بـعـضـنـا . كنت
ابــتــسـم الني لم اجــد غــيــر ذلك كــمــا لــو ان
عــاصـفــة بالهـة كــونـيــة ضـربــتـني   والني
ادري ان ال احــد يـراني ابــتـسم .كــان الـطـفل
ــعن بـوجـهي   بــرأسي الـكــبـيـر   بــيـدي
الـــنــاعــمـــتــ . وكــان خـــلــيــطـــا من الــرعب
والـدهشـة واالكـتشـاف يحـكمـون بقـبضـاتهم
عليه   ويـخرجون من عينيه اللت تشبهان
عـيـني امه عالمات اسـتفـهـام كثـيرة . بـينـما
كــنت انـا أؤدي واجــبي نـحـوه   وال اكــثـر .
احـمـله   لـكن بـشـعـور غيـر كل طـفل حـمـلته
واحـــمــله كل يــوم   اشــعــر من بــ حــاجـز
الـفرو النـاعم نعومته   حرارته   اجلـاذبية
الـغريبة التي تباعد بيننا تارة وتقربنا تارة
ا كنا بـيوم شيئا واحدا   شيء حـد اننا ر
ـكن لكل قوان احلياة ان تباعد بيننا  ال 
 اال اذا تـكسـرنا   وصـرنـا هشـيمـا في مهب
االفـتـراق . ولـدقائـق جمـيـلة   وجـدته يـبـعد
عــنه هــاالت الــرعب والــدهــشـة   ويــحــتـفظ
لـنفسه متعة االكتشاف بلمسه انفي الكبير 
 ويـطلق ألمـه حينـما الـتفـت لها ضـحكـة لكم
اسـعدتـها   ثم اخـرجت من حقـيبـتها هـاتفا
بـشـاشـة كـبـيـرة تـظـهـر عـلـيـهـا قـطـة ذهـبـيـة
صـغيـرة بعيـن زرقاوين   وطـلبت مني ان
تــلــتــقط لــنــا صـورة   كــانت تــقف امــامي 
بـقربي جـدا وهي ترفع الى االعـلى هاتـفها 
ـسك بــأنـفي   وانـا بــيـنــمـا كــان طـفــلـهــا 
مـسـتـغـرق بـشـعـرها   واحـاول اال يـاخـذني
االغــــــمـــــاء   مـن كـل شيء امــــــامي   هـي 
تـحرك القـادم نحوي   ثم الـطفل   الـسلم ا
يـــكــتــشف اجلــمــيع   مـن يــكــون ذلك الــدب
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مـا زلت افـكر   وقـد مـر شهـر عـلى اطاللتـها

تــلك وهـي حتـمـل طـفــلــهــا . مــر شــهــر وانـا
احـاول جتـمـيع شـتاتي   وافـكـر دوما   بل
اتـمنى اال يظهـر كل ذلك التشتـت في هاتفها
  تــمـنــيت حــقـا بــأن اكــون الـدب الــكـبــيـر 
الـناعم   الـذي يـتحـرك بـبالهة   أو بـبراءة
بـ الـزبائن   واال تـمـعن هـي جـيدا   بـعـد
كل فــتــرة مـلل وهي تــقـلب صــور جـوالــهـا 
وتــكــتــشـف من عــيــني اني كــنت اســتــغــرق
بـقفـاها   أشـاهـد امتـداد يدهـا الال متـناهي
وهي تــمـدهـا نـحـو الـسـمـاء من اجل صـورة
ـركـز تـســوق كـبـيـر   تــمـعن جـيـدا ذكــرى 
لـعينيّ وهما يتمواجان في حيرة من اكون 
 وانا الدب   او احملـب الذي انفق السنوات
الــعــذاب مع حــبـيــبـة   احملـب الـذي اراد ان
يـثـبت غـلط فـرضيـات عـاشق خـاسر حـيـنـما
رأة الشرقية بامـكانها ان تتحدى قـال : ان ا
الـــكــون كــله   اال الــزمن   فـــهــو الــهــاجس
اخملـيف الذي يسطو عليها كل ح   وكلما
مـنـحـهـا عامـا آخـرا من حـيـاتـها   تـمـالـكـها
اخلـوف في انها تدنو من النهاية ولم حتقق
نح  شـيئا   وأخـذ شيـئا منح مـقابل ذلك ا
ولن تــبـالي ابـدا اذا تـقــدم لـهـا احـد لـلـزواج
مـنها   اي احد   يـعرفـها او ال   تـعرفه او
جتــهـله   لن تــبـالي في هـجـر حــبـيـبـهـا من
اجل اخطر مجازفة في حياتها .اردت برهنة
الـــعـــكس واثــبـــات ان احلب مـــقــدس   ولن
يـتجـاوزه اال من أحلدَ به   او مـن لم يتذوق
نهج حالوة لـوعته . لكـنها اثبـتت بطريـقة ا
العلمي الذي درسناه معا   وان خريج كلية
الـعلوم   مـثلي ومـثلها   لـم يعد له وجود 
وان الـفيزياء التي درسـناها معا   لـم تفسر
بـأي حـال اي مـعـنى لـلحب بـطـريـقـة الـعلم 
عادن  وكـل الثقوب السوداء   خـصائص ا
 درجــات احلـرارة   ونــظـريــات الـضـوء هي
مــحض افـتـراضـات في عـالم الـواقع   واقع
ان يــتــذوق من امـضـى اربـعــة اعـوام حالوة
تـعـلـمه   فـيـكـون سـعـيدا   ثـم يـتزوج الـتي
يـحبها   ولـتذهب كل الطـبيعـة الى اجلحيم
اذا لـم يــكـن ذلك . هي أثـــبـــتت تـــرهــات ذلك
ـسـافـات اخلــاسـر حـبه   واخــتـصـرت كـل ا
بــاعـتــذار هــاديء مـتــحـضــر : انــهـا لــيـست
ستـعدة ان تمضي عـليها مـسافات الزمن بـا
وانـا بال عـمل   بـيـنـمـا ثمـة عـروض مـغـرية
هي قريبة منها   ومن الغباء التضحية بها
مـن اجل حب يــقــاسي الــزمن الــصـعـب . مـر
زمـن وانـا بــداخـل ثـقــبـي االسـود   شــهــر 
شـهـور  عام واكـثر حـتى رأيـتهـا مع طـفلـها
ركز التسوق الكبير اجلـميل الذي يشببها 
  بـداخل الدب الذي يبهج الصغار   يـلتقط
مـعه الكثيـر صورا للذكرى   فـي مهنة الغت
وجـودي بـالـتـمـام والـكـمـال   واحـتـجـزتـني
بـجـسـد دب كـبـير   بُـنّـي اللـون نـاعـم الـفرو
مــبـتــســمـا بــغـبــاء . مــر عـام آخــر ولم ارهـا
مـــطــلــقــا   ولــست ادري   اكـــنت ارغب في
رؤيــــاهـــا مـــرة اخـــرى   ام ان الــــدب الـــذي

يـعتريـني يريدها هي   يـريدها تقـترب اكثر 
تـأخـذ الـصـور الـكـثـيرة   تـمـسـك يده دون ان
تـشـعـر بـحـراراتـه . وال تدري   مـن يكـون ذلك

الدب الكبير .
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قــلت فــيـمــا بـعـد   بــأني بـرئت   والــزمن قـد
تــكـفل بــطـمــر الـذكــريـات فـي حـوادث اخـرى 
حــوداث مــضـحــكـة واخــرى غــيـر ذلك   اذكــر
مـنـهـا فـتاة االداب   حـيـنـما رمـتـهـا الفـلـسـفة
عــلي وارادت ان تـعـرف اكــنت فـتـاة ام رجال .
ـنـوع من احلـت كـثـيــرا دون ان تـدري بـأنـي 
الــتـكـلم مع الـزبـائن   وان جـل مـا اعـمـله تـلك
تـضبع واطفالهم . احلـركات الساذجة مع ا
كـان سـؤالـهـا لـلـمرة االولى   طـبـيـعـيا : أأنت
ولـد ام بنت ? . أجـبتـها في اشـارة باصـبعي :
انـظـري الى عـيـني . لـكـنـهـا لم تـكن مـتـيـقـنة 
وتــشـكــكت في من اكــون بـعــد كـثــر احملـاوالت
وهـي حتـدق من خالل فـتــحـتي عــيـني الـدب .
ـــرة الــثــانــيــة : أجــبــتــهــا بــأني شــاب وفي ا
ــاءة مـن رأسي بــعــد أن افــتــرضت بــأني بــإ
كــذلك . و لم تــصـدق . في الــثـالــثـة   جــازفتُ
وأعطيتها رقم هاتفي بورقة صغيرة الصقتها
عــلى دمــيــة و قــلت لــهـا : الــعــاشــرة مــسـاء 
سـتـعرفـ من يـكون ذلك الـدب الـكبـيـر . كانت
بـال عمل مثلي   واكـتشـفت مـنها   ان االداب
كما العلوم   تخرّج الضائع   وتتركهم في
الــشـوارع يـبـحـثـون عن اي عـمل   تــخـرجـهم
ســائـقـي تـكــسـيـات   حــراس مـبـان لــيـلـيـ 
ـقاهي مـخدرين عـمال بـناء   او تـركـنهم في ا
بـــالـــعـــاب الـــهـــواتـف ودخـــان االراجـــيل . ثم
اخـــتــفت كــمــا ظــهــرت   واعـــتــدت غــيــابــهــا
الـطـبـيـعي حـتى الح لي الـوجـه الـذي احبـبـته
مـنـذ سـبـعـة اعوام   مـع ولد صـغـيـر بـامـكانه
ــشي   تــغـيــر وصـار اجـمل . كــان مـنــبـهـرا ا
ــسك يـد امه بـقـوة بــالـسـلم الـكـهـربـائي   و
وهما يقتربان مني   مثل اول مرة   يقتربان
  ويــرتــفــعـان نــحــوي . كــان كل شيء تــغــيـر
فـيهمـا نحو االجمل   اال انـا مازلت كـما قالت
هي وهـي تـخـرج من حـقـيـبـتـهـا هـاتـفـا كـبـيرا
ليس كذاك الذي التقطت فيه الصورة االولى :
انك الــوحـيـد الـذي يـنـنـا لم يـتـغـيـر . فـحـركت
رأسي كــمـتـفق مع رأيـهــا . بـيـنـمـا كـان رأسي
احلـقـيـقي غـارقـا في الـعـتـمـة و بـدأت ال اطيق
الــهـواء الـضــئـيل الــداخل عـبـر فــتـحـات رأس
الــدب الــغــبي . وكــأول مـرة   أعــادت تــدويــر
الـزمن بصـورة معها   كـنت احمل الطفل   و
و تــقف هي بـجــواري كـثــيـرا . كـثــيـرا حـد ان
ذاكـرتي كلـها استـنفرت وبـعثت بي الى اماكن
كـثيرة اسرفنا فيها الكثير من الزمن و احالته
الى عــمـر أمـده أربـعـة أعــوام فـانـيـات . ولـيت
االمــر بــقى عــلى حــاله . وبــقــيت هـي تــلـتــقط
الصور الى آخر العمر   ارتضي فيه ان اكون
الـدب حتى لو بلغت من الـعمر الف سنة . فقد
اراد طـفـلـهـا ان انـتـزع الـرأس ويـثـبت المه ان
من يـقف معـها لـيس دبا حـقيـقيا   انـه مجرد
شخص غريب   شـخص يعمل هنا   شخص
ــثل وال احـد يــعـرف من هـو . صــار يـبـكي 
يـصرخ   وعـلم اجلمـيع انه يـريد رأس الدب 
و انـــا ادري ان رأسي ســيـــكــون المـه بــعــده .
وتكتشف بالطبع   من يكون ذلك الدب الكبير
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ومـا ان يـبلـسم النـسيـان ذاكرتي   تـعود كـما
لو أنها تدري   ان خلف الدمية الكبيرة تلك 
اضي  أنـا . ولـوال اقـتـنـاع الـطـفل في الـعـام ا

شـاكس   مـا بـأنني اخـفي حـقنة لـألطفـال ا
رة سـكت وتركني وعلى خديه الدموع . هذه ا
عـاد اكـبـر بنـسـبة قـلـيـلة كـأعـوامه . تـعود هي
لــتــثـيــر كل الــرمـاد   رمــاد حب كــلــمـا تــقـادم
تــكـاثــفت خـمــرته بـ أزقــة الـدمـاغ   وزوايــا
الــقـلب   ويــحـيــلــني هـائــمـا ال يــجـيــد قـراءة
عـالمات الدروب   وان الـنسيان الـذي يزيدها
الـقا   يـزيدني قتـامة . عادت بعـد عام أيضا 
عـادت لتلقـط صورة ذكرى جديدة   وكما أول
مـرة   و ثـانـي مرة   قــالت لي بـأن أمـنـيـتـهـا
بـأن أكـون أيـقـونة الـذكـرى لـطـفلـهـا الـوحـيد 
الـصـورتان مـا تـزاالن كمـا هـما   هـي تغـيرت
ـتـلئـة بعـض الشيء . الـطفل قـلـيال وصارت 
مــا زال يــنــمـو   بــيــنــمــا أبــدلت إدارة مــركـز
الـــتـــســـوق الـــدب بـــدب آخـــر يــشـــبـــهه   مع
ابــتـســامـة اكــبـر طــفت عــلى وجـهه   وعــنـده
جـيب لـلـهـاتف . وبـقـيت أنـا بـداخله   ال احـد
يـدري إن كنـت قد تـغيرت أو ال   ولـم أجد أية
وظــيـفـة إلـى اآلن سـوى الـتــوغل كل يـوم بـزي
دمـية بحجمي . في اللحظة تلك   رفعت يدها
لـتـلـتقط الـصـورة الـثالـثـة عـبر أربـعـة أعوام 
رن هـاتـفـانـا مـعـا   كـنـت أشاهـد رسـالـة عـلى
واء هاد لقطة   وكان شاشتها   مـع نغمة 
هاتفي يشعرني باهتزازه أوال   بينما النغمة
قـد غمرها الـفراء السمـيك اجلديد . وهي تقرأ
رســالــتـهــا  انـتــشــرت عـلـى وجـهــهــا بـســمـة
ذكـرتني بكثير من األيام الراحلة   ثم سحبتُ
هــاتـــفي من جــيــبي ألقــرأ   واكــتــشف ســبب
ضـحكتها في خبر نصي يقول : انتم يا طالب
كـليـة العـلوم   دورة األمـل اجلديد   نـخـبركم
بـلقـاء أعددنـاه لكم في نـادي الكلـية بـعد فراق
دام أربعة أعوام   نـريد معرفة ما صر أيها
ــلــتـقــاكم   أن األشــقــيــاء   ونــريــد أيــضــا 
تــرتـدوا زي الــوظـيـفــة الـتي رسـت بـكم األيـام
عــلـيــهـا .  هل ســأذهب ? ومــا الـداعي من ذلك
الـلقـاء وأكثرنـا ما زال عـند النـقطـة صفر   لم
يـنـطلق إلى احلـياة اجلـديدة   ومـا زال مـتدل
من حـبل الذكريات اجلميلة كما لو انه ال يريد
مـغـادرتـهـا . الـفـرق جـلي بـ أن تـكـون بعـالم
مـليء باألحالم   وعـالم قـاحل ال حق ألي احد
ضي فيه بأن يتمنى   ويحقق ما تمنى   و
في احلـياة إلى النهاية الـسعيدة . كانت أزياء
الـوظـائف قـد صـيّـرت الـكـثـيـر مـنـا أشـخـاصـاً
نــلـتـقـيـهم أول مـرة   نــغم اخملـبـولــة حتـقـقت
ــصــيــر ربـة الــبــيت ذات الــثـوب نــبــوءتــهـا 
ـبـلل لـيـال ونـهاراً   مـع تـسـريـحة ـتـسخ وا ا
ـاضـية شـعـر عـشـوائيـة تـشـهـد الـصبـاحـات ا
كـــيف كـــانت الـــعـــنـــايـــة اخلــاصـــة به حتـــيل
تازة ير وجـد مهنـة  صـاحبـته إلى ملكـة . 
كـما قال   وارانـا مخـدته التي يجـيد قيـادتها
في أكـثر األمـاكن ضجـيجـا في العـالم . سلوى
نزل   رائـد محاضر مـدرسة خصوصـية في ا
انيا ولن مجاني   جـالل حصل على جلوء بأ
يــعــود   أنــور صـــار مــســاعــد لــبّــاخ واعــد 
إسـراء تـزوجت وتـوظـفـت عنـد ثـالثـة أطـفال .
أمــا أنـا   فــقــد وجـدت إن األوان قــد حـان ألن
تــعــرف تـلك الــتي جــاءت بــزيـهــا اجلــامـعي 
والـتي مـضت عـبر الـزمن بـدراسة الـعـلوم إلى
مــا ال نـهـايـة   وســتـكـون اجلـامــعـيـة األبـديـة
احملـبوبة   جـاءت مع طفـلهـا الذي ركض إلي
بـسـعادة أسـطـورية   حـيـنمـا رآني البس زي
ـكانها  مـهنتي   بـينمـا هي بقيت مـستقرة 
حتـاول اختراق حاجـز عيني الدميـة الكبيرة 
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