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قصة قصيرة

ية في السعوديـة أسماء الفائزين في فروعها اخلمسة لعام  2020ومن أبـرزهم األسترالي مايكل كارتر الذي نال اجلائزة في فرع اللغة لك فيصل العا أعلـنت جائزة ا
بررات العـربية واألدب.وذهـبت اجلائزة في هـذا الفرع ومـوضوعه لهـذا العـام (الدراسات الـلغويـة العربـية بالـلغات األخـرى) إلى كارتر أسـتاذ التـاريخ بجامـعة سيـدني 
ـراجع الـتي درست الـفـكـر النـحـوي الـعـربي بـاللـغـة اإلجنـلـيزيـة. وفي فـرع الـدراسـات اإلسالمـية مـنـها ”أعـمـاله الـتي امـتـدت علـى مدى خـمـسـ عـاما وتـعـد من أهم ا
ي األردني محمد هاشم غوشة عن ”غـزارة أعماله حول تاريخ القدس وآثارها عبر العصور وتنوع ومـوضوعه هذا العام (تراث القدس اإلسالمي) فاز باجلائزة األكاد
ـكرمة “الـصادرة عن مؤتـمر مـكة الذي نـظمـته رابطة الـعالم اإلسالمي في الـثالث من أيار .2019 إنـتاجه العـلمي. وفي فـرع خدمة اإلسالم ذهـبت اجلائزة إلى ”وثـيقـة مكة ا
ية في حفل إعالن الفائزين بالدورة الثانية واألربع إن (الوثيقة استحقت اجلائزة ”لكونها تعد دستورا تاريخيا لك فيصل العا وقال عبد العزيز السبيل األم العام جلائزة ا
ذاهب). وفي فـرع الطب وموضـوعه أمراض الهيـموجلوبـ فاز باجلـائزة األمريكي سـتيوارت هوالنـد أورك األستاذ في إلرساء قـيم التعايش بـ أتباع الـديانات والثـقافات وا
تميزة في مجال أمـراض صبغة الدم الوراثية). وفي فـرع العلوم وموضوعه هذا الـعام (علم احلياة) ذهبت اجلائزة إلى كلـية الطب بجامعة هارفـارد وذلك عن (جهوده العلميـة ا
ـا ساهم في تطوير عـهد الوطني للـعلوم احليـوية في بك وذلك عن (اكـتشافاته الـرائدة التي أدت إلى تغـير في فهم طبـيعة عمل ومـوت اخللية الـبالغة  شيـاو دوجن واجن األستاذ في ا
لك فـيصل الـتي منـحت ألول مرة عام لك فـيصل اخلـيريـة جائـزة ا ـهددة لـلحـياة) .وأطـلقت مـؤسسـة ا عالجات وعـقاقـير حتـاكي محـفزات وقف تـدهور اخلاليـا في مقـاومة األمراض ا

ؤسسات على إجنازاتهم الفريدة) ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية ذهبية ومبلغ مالي قدره  750ألف ريال سعودي نحو  200ألف دوالر. كافأة األفراد وا 1979 (
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ـا التشهير أمراة كنت لـها كل الدنيا 
ـــا وأنت الــعــقل بـــأمــورى الــســريــة 
والعـلم هل فـقدت الـكرامـة لكى تـبوح
ا لـها عن أدق الـتفاصـيل الصـادمة 
يــتــعــلق بــوجــعى وكــيف كــنت خالل
ــــرض وأنى امــــرأة بــــدون جــــســـد ا
ولـــيـس لـــدى أى أنــــوثــــة وأنى رجل
البس فقط وحتت ـكياج وا جتمل با
البس تــمـثـال بــارد اليـجـدى نــفـعـا ا
وأنـه يـحــافظ عــلى من أجل الــعـادات
والتـقاليـد وأيضـا النى وحيـدة أهلى
ا أموت مبـكرا وياخذ كل ثروتي ور
وبعـدها يـشتـرى نصف نـساء الـعالم
وهى له كل الـنسـاء - من يـسـمع هذا
الـــشــيــطــان واليــقــوم بــرجم أبــلــيس
اللعـ من يقرأ هذا الـكالم واليقشعر
بـــــدنـه يـــــاربى بـــــعـــــد كـل ذاك احلب
أصـــبــــحت بـال روح وال شئ عــــنـــدى
مـثـير هـذا الـرجل يـحب الشـهـوة وما
الـــــــــــــعـــــــــــــمــل ومـــــــــــــا احلـل أحـس

باألنكســــــــــار 
سـاطلب زيـارة أهلى وأراقب اجلـميع
ــا ـــا يـــحــدث شـئ ر من بـــعــيـــد ر

أحاول األنتقام 
ـكـان ومتى هـويـلـتقى بـهـا لـكن أين ا
ـا مـعـاد اخلــلـوة احملـرمــة ال أعـلم ر
عـاد وهناك شفرة يكون هـناك رمز با
بـيـنهـمـا نـعم سابـحث عن الـرمـز نعم
هو حـريص على الـكتـمان والـتظـاهر
بالـتمـاسك وعدم األنـفعـال نعم الـزمر

سبورة ومشرط وقلم 
الــسـبــورة يــعـنى حتــصــيل الـدورس
يـــعـــنى الـــيـــوم اخملـــصـص لـــلــدرس
شـرط يعنى اخلـصوصى لالطفـال وا
الـيـوم احملـدد لـعـرضى عـلى الـطـبيب
يـاله من أبــلـيس وقح وشـريــر أعـتـاد
ـعــاصي لـكن عـلى ارتــكـاب األثــام وا
عـاد وأين مكـان الـلقـاء البد من أين ا

مكان يكون بعيد عن أع اجلميع 
لكن مع األسـف هى تملك كل الـعمارة
الـتى تــسـكن بـهـا وبـهـا شـقـة خـالـيـة

ويوجد عقد أيجار باسمه 
حـتى اليـشك احـد فـيـهـمـا فـهـو يدخل
ـدرس وفى الـيوم العـمـارة على أنه ا
الـذى يــكــون األطــفــال فــيه بــاخلـارج
يــاتى هــو لــتــبــادل الــغــرام مــعــا فى
الـعـش الـهـادى تــبـكى الـعــبـرات بـدل
الهمسات نعم خائن لكن سيدفع ثمن
ـعـنـوى كل يـوم كم أهـانــتى وقـتـلى ا
يـسـاوى ماذا أفـعل أطـلب الـطالق لن

حـلم عـلى وجه الـقمـر يـبـلل نـصفي
حتت صــقـيع األشـواق يــعـشش فى
عــــروقي فـــارس لـــون ثـــوب قـــلـــبى
بــــقــــوس قـــزح ربـط عـــنـق جـــوادي
بــالــلـقــاء و حــبـات مـن الـكــرســتـال
تزج جسدى تلسع صدرى باألرق 
الـعـارى بـرحـيق الـفـراشـات ونـبـيـذ
الــفــرح مــازال يــســكــرنى بــالــغــرام
وســـكــــاكـــر مـن فـــاكـــهــــة احلب فى
مــائــدتى تــخــطف الــوريــد وتــلــعب
بـالــشـريــان أسـرجت األشــتـهـاء فى
ـطـر - عنـد حـقل األجراس رائحـة ا
أدق بـيـارد نـشـوتي وأجـمع خـمـرى
ــلـتـهـب فى سـنــابل كـاســيي أنـهـا ا
ليلة عشق وشطائرالريحان من قبل
ـــيـالد أمــــتـــطـى روحى وطــــبـــول ا
احلــنــ جــوعى وعــطــشى تــســيــر
حتـت الــريــاح وتـــتــوضــأ بـــالــبــرق
ــــوســــيــــقي والـــــغــــيم واجلــــبل وا
ـتـرامى خــلـفى وصـهــيل الـفـارس ا
يـاخذنـي ألى نصـفي اليـابس وحلم
لـــيــلـــة هــوى يـــتـــأرجح فى ثـــقــوب

خاطري 
مــــازلت أكــــتب اســــمك فـى دفــــاتـــر
اشـــعـــاري وأرسـل لك مـــعــــاجم من
الــغـرام أحتــدث وحــدى عـن صـورة
ة من احلـب اليـابس الذى شق قـد
نــوافــذ قــلــبى فــاجنب جــمــرات من
الطوفان كـان محبرة قلمي ووسادة
عمري وبـسمة ثغـرى وشعلة أيامي

الباقية
كان أستاذي باجلامعة وكان صبور
ظـهر فارع الـطول حـسن اخلـلق وا

ذو شعر مجعد أسمر البشر 
تـخرج قـبلى بسـنوات كـان القاضي

العادل يفهم العامة واخلاصة 
ليس له فى الغمـز واللمز كان كتاب

مترجم بكل اللغات 
هاد الطبع قـليل الكالم كنت أحلم

به رجل وســـكن وظل ووطن ومــطــر
يـحمـلـني ألى أرض خـصبـة تـفيض
بـــاحلـب وبـــعض مـن الـــهــــمـــســـات
الدافئة تمأل قلوبنا بحرارة العشق 
كـان مـثل الزلـزال يـطوقـني بـاللـهـفة
وخـيــوط من الـلـقـاء تـنـبـثق فى أول
معاد لنا كـان فى مطعم خلف البحر
بـجوار البـر تعددت اللـقاءت وغابت
الـــشـــمس وتـــوارى لــــيل الـــســـحب
الـداكن فى لـون عـيـنـيه أحـبـبت هذا
الــوقـار الــشـاحب أحــبـبت الــصـمت
الهامس بـلون عـناقيـد النـخيل كأنه
الـضـوء فـى قـافـلـة الــصـبـاح وتـمت
اخلـطوبـة فى حفل بـسيط من األهل
ــعـارف وبـعض األصــدقـاء وكـان وا
مـــقـــدار ســعـــادتى أكـــبــر مـن حــجم
الـبــحـر وأكـثـر من أتـسـاع األرض و
الـسـمـاء هـكــذا كـنت أبـارك لـنـفـسى
بـهـذا الـقـديس الـنبـيل بـهـذا الـشيخ
ـظـهـر يـخـلـتف ـؤمن لم أدرى إن ا ا
عن اجلـــوهـــر وأن بــدلـــة الـــتـــقــوى
حتـتــهـا قـبح ونـفــايـات مـكـر وطـمع
وخـداع ظـنـنت نـفــسي أمـلك الـعـالم
عــنـــدمـــا أرتــطـــبت بـــرجل لـــيس له
مـاضى ســرعـان مـا  الـزواج وانـا
عـلى بـصـيــرتى الـعـمـيـاء كـان أنـيق

يهتم بالتفاصيل والكم والكيف 
بـعـد الــزواج والـتـخــرج أشـتـرط أن
الــتـزم الــهـدوء بـالــبـيت وهــو يـريـد
أسرة مستقرة وعـائلة متلزمة دينيا

وعمليا وعلميا 
وفر لى كل مـتطلبـات احلياة وتفرق
عــنى بــاحملـاضــرات وطــول الـســفـر
ؤتمرات الـدولية أصبحت مجرد وا
كــرسى لــيس له قــيــمــة النه أمــتــلك
اجلسد والروح معا وترك العقل فى
غــــيـــبـــوبـــة اجلـــدال فى أول زيـــارة
السـرته أشـتـرط عـلى أن إعـجل لـهم
بــالــغــذاء وأن أكـــرم كل الــضــيــوف

بــدون كـــلل أو مــلـل وعــلى الـــســمع
والـطــاعـة فـهــو يـصل الــرحم وعـلي
حــسن األدب وأكـرام كل من يـاتى له
قـــلـت عـــادى هـــذا هــــو الـــواجب أن
نـتعامل مـعا بـالذوق واألخالق مرت
سـنة ونـحن بـدون أطـفـال بدون شئ
جديد يـجعل حليـاتنا قـيمة وبـعدها
بـعــدة شـهــور حـمـلـت بـتــوأم وعـنـد
الـوالدة نــزفت بـشـدة ومـات اجلـنـ
فى بـطنـي ولم تكـتـمل فـرحـتي بشئ
من مــتـع احلــيـــاة وتــمت أصـــابــتي
بــســرطــان فى عــنق الــرحم رغم أنه
نــوع الـــســرطــان غـــيــر شـــائع فــقــد
ـرض وحـرمت من نـعـمـة أصـابـني ا
األجنـــاب و أزالــة الــرحم وحتــطم
ـــا أن قــــلـــبـى فى أن اكـــون أمــــا و
األقـدار شـاءت لى بـاحلـرمـان طـلـبت
الــطالق وتـظــاهـر بــاحلب والـنــفـاق
حــافـظـا عـلـى شـكـله الــعـام وتـنـجب
مـعــاشـرتى بــالـرغم أن أزالــة الـرحم
ـــــنع الـــــزوج من األقـــــتــــراب من ال
الزوجة أحسست بالعجز واالكتئاب
أحـــســـست أني نـــصف أنـــثى وأني
حـشــرة تـدور حـول الـقـمــامـة لـتـاكل
ماتبـقى من فضالت األخرين - مرت
شـهــور وأنــا فى حــضن الــهـواجس
وهـو فى حــضن الـعــاهـرات يــتـمـتع
ـثل دور الـتـقي الـعـابـد بــاحلـرام و
الزاهد األصيل لديه حساب بالفيس
بـــاسم أمـــيــر الـــدهــاء اليـــعــطـــيــني
الـبــاسـورد اخلــاص به وكــنت أعـلم
أنه يـــعـــتــــبـــر الـــنت مـــرجع ســـريع
ـــعـــلــومـــات والـــكــتب لالبـــحــاث وا

العلمية 
وذات يــوم خـرج مــســرعــا بـدون أن
يــغــلـق الب تــوب اخلــاص به وتــرك
احلـسـاب مـفـتـوح وطـبـعـا لم أضـيع
الـفـرصـة فـتـحت صـنـدوق الـرسـائل
فــوجـدت لــديـهــا عـدد من االصــدقـاء

يزة  ويوجد صديقة واحدة 
بــاسم هــمــســات دافــئــة - وعــنــدمـا
بــدأت بـــقــراءة الــرســائـل أصــابــنى
الـــشــلل أنـــهـــا صــديـــقــتـي من أيــام
الــدراســـة وهى تــعـــلم أني تــزوجت
مـنـه وهى أيـضـا مــتـزوجـة ولــديـهـا
أطـــفــال زوجـــهـــا يــعـــمل بـــاخلــارج
واليـاتى اال شهـر واحد كل عـام –
يـــا الـــله كل هـــذا الــغـــزل والـــعــشق
ــمـنـوع وسـيل الـغـيـبـة والـنـمـيـمـة ا
ـا الـسب والــشـتـائم فى لـشـخــصي 

يـطـلـقـني اكتـفى بـالـصـمت وكـرامتي
أطلب اخللع 

ــاذا اليــتـزوج واتـركــهم فـى احلـرام 
من غيرى وهى لـو كانت مكانى ماذا
سـتـفــعل هل أقــتـلـهـم وأكـتـفـى بـهـذا
االنــــــتـــــــقـــــــام - فـــــــعـال ال أدرى هل
افـضحـهم من يصـدقنـي يارب وحدك

ستعان  ا
شاعر أصابنى وفى ليلة بـاردة من ا
االلم والتـوتر وتركت االمـر لله قررت
أرفع قضيةخلع باحملكمة هذا افضل
ـا يـشهـر بى ويـقول من أى كالم ور
أنى لــست أنــثى وأنـى نـصـف امـرأة
دفـعت ألى بــواب الـعـمــارة مـبـلغ من
ـال وركب كـامـيـرات مـراقـبـة سـرية ا
بـالـشـقـة و تـصـويـر الـعـشـاق بـكل
سـهولـة ونـشرت الـفـيديـو عـلى النت
وشـاهـد الـفـضيـحـة كل سـكـان الـكرة
األرضـيـة وفــصل الـبـواب من الـعـمل
وعاد الزوج من السـفر وقتل الزوجة
وذبح األطـفـال شـك انـهم لـيـسـوا من

صـلـبه ورفـض عـمل حتـالــيل أثـبـات
الــنـسب وبـرر أن كـثـيـرا من األحـكـام
لــيـست عــادلـة والــتــحـالــيل أحـيــانـا
تـكـذب وأنه أرتـاح نـفـسـيـا بـعـد قـتل
الـــعــــشـــيـق  فـــحـص دم األطـــفـــال
وبالفعل تب أنهم أبناء زوجي ومن
قـبل كــان زوجي عـلى عالقـة مـحـرمـة
بـصـديقـتي وأنه سـبق وطـلب يـديـها
لـلـزواج و رفـضـهـا من قـبـل أهـلـها
وأنه تـزوج بي الني سـاذجـة وطـيـبة
أمـــيل الى احلب الــعـــذرى الــعــفــيف
ـعسـولـة وهو وأذوب من الـكلـمـات ا
بـارع فى الهـمس واللـمس صافـحني
ـرارة تـتــطـايـرت كل أوراق بــااللم وا
الـفرح فى مجـلدت الـعذاب لم أحتمل

عبء الكذب 
ـرض فـرض عـلى قـروض الـتـقـاعـد ا
ـاضيـة كان كيـف أفسـر الصـفـحات ا
ــال رحل بـكــفن وبـدون يـبــحث عن ا
رصــيــد من احلــســنــات واألبــنــاء لم
يـبـقى لى شئ فـقـدت اجلـنـ قبل أن

ياتى لـلحـيـاة رحمـة ربى أن أكون
بال أطـفـال األب قـتل واألم عـمـرهـا
فى أجل لم ياتى يـغـمرنـى اجللـيد
الـنـائـم فى روحى بـالـوداع وحـفـر
من الـذكـريـات كانـت هنـا فى رعب
يالد اجلـديد ضمـير حي أفترش ا
عــجالت الـزمن بـالــغـمـوض دفـنت
وجـهي فى حـدائق الـغـربـة وسقط
عــمــرى فى بــئــر عــمـيـق والطـريق
ــا انــا أيــضـا يـؤدى لــلــرجــوع ر
كنت كمبورس ختم القصة بفضح
األخــرين لـم أســتــر عــلــيــهــمــا فال
يـلومنى أحـد جرحى يـرقص طربا
فى جــــســـدى ورصـــفـت بـــالـــوجع
طريق اجلـنون لـقد ضـاع أمتـحان
الـصبـر بـقبـلـةة موت من هـمـسات
دافــــئـــة تــــوقف نــــبض اجلــــمـــيع

وصدق الله القائل 
ال والبنون زيـنة احلياة الدنيا (ا
والـبـاقـيـات الـصاحلـات خـيـر عـند

ربك ثوابا وخير أمال) 
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في كل ذكرى للعزيز (عزيز) 

ا يبوح به االسى مدا وجزرا
لك سوف انثر عقد جيد الشعر نثرا

حسبي اذا مرت فصول ولم تعد
وجع توقد من لظى نيسان جمرا

حسبي اذا الم اجلوى متبطر
سال الفؤاد يحيل فيض احلب حبرا

حبر يخط لك الهوى متحيرا
هل ابتدي بك والظنون علي تترى

ن.. دعنا من الـ ادمى لنا بك ام 
ال القلب ال اجلفن لكن.. انت ادرى

دعنا عسى يقف الزمان لبرهة
ونراه يسدل فوق هذا اجلرح سترا

سائل لهفة دعنا من الوطن ا
ا جرى باالمس خُبرا? من ذا احاط 

سح نزفه ما كاد ماضي اجلرح 
حتى تزاحم قادم لتنز اخرى

هي دمعة تغلي على اجلفن قهرا
وتروم.. لكن تمسك االهداب كبرا

لو كان يرجعلك اعتذار قصائدي
عذرا (عزيز) اذا قبلت اليوم عذرا

لو كان يجدي او يعود براحل
طوال البكاء بكاك نبض القلب دهرا

في اجلب القيناك من حسد بنا
باالمس ح تأبط الطغيان غدرا

ا ال ذئب ال حتى قميص وا
هن الثعالب حينما ازمعن امرا

لكن (يوسفنا) فال اودت به
بئر وظل قميصه للع بشرى

نحنا (العزيز) فنقتني لآلن 
درا اذا استغلى كرام الناس درا

كنا كتمنا حيث نزفر لوعة
واالن نطلقها على اآلفاق جهرا

ماذا افاد السر ان بحناه ام
اخفى مالمحه بوجه اخلوف سرا

كانت رؤانا عند رعب السيف اسرى
واليوم حتيا حتت سيف الرعب حيرى

ولقد تطاول صبرنا حتى اذا
ضاقت بنا صاحت بنا االوجاع: صبرا

عصفت فأجلى الصبر عنا عصفها
باالمس غبرا من سيجلي اليوم صفرا

ا انت الذي اهو الرثاء? وا
يرثي فواجعنا متى ما يرث احرى

خسيئ الردى ما اغتال عمرك حلظة
بل انت من اعطى  –ندى  –للعمر عمرا

يابن النخيل اذا يقطع غيلة
مدت فسائله بعمق االرض جذرا

يا موجة (الغراف) ح تدفقت
تروي لنا كيف استحال الفكر بحرا

اشعلت مصباحيك في ذاك الدجى
قلما وقلبا ح اخفى الليل بدرا

ستظل تبسم في سمانا جنمة
اء مجرى وتظل ترسم فوق مجرى ا

وتقص عنك الريح الف حكاية
وت سفرا ويخط عنك الدهر رغم ا
(×) القصيدة مناجاة للعزيز الراحل  –الساكن

الوجدان ابدا (عزيز السيد جاسم)  

WO½U ½ù« rÝSÐ V «dð v ≈
الـنحيل قـبيل االنتـقال الى مثـواي االخير

وجتهيز كفني ..
هل تعتقد ياابني ترامب هذا الشيء كثير
عـــلي هل يــعــتــبــر طــمع اذا اردت ان ارى

الرضى على وجوه ابنائي ??
اني سمـعت من جارتي انه امـريكـا تعرف
كل شيء هل فـعال تـعـرفـون بـحـالـتي ومـا
اشــــــعــــــر بـه هل تـــــــفــــــهــــــمــــــون كـالمي

ومخــــــاوفي !!!
ام هـي عـمـيـلــة حتـاول جـعــلي اسـتـجـدي
عـطـفـكم حـتى اكـون مـثـلـهـا عـمـيـلة النـني
ادافع عن ابـــسط حـــقــوقـي حــتـى اعــيش
..هل سوف جتـعلـوني مني عجـوز تعاني
من مــخـــرفــة بـــســبب تـــقــدمـي في الــسن

دعوني اموت بسالم
اليهمنـي ماتفكرون به ولكـني مهتمه ماذا

سوف تفعلون بوطني .

انـا ام عـراقــيـة ال امـلك شـيـئـا سـوى قـلب
عـطــوف عــلى ابـنــائي ال اعــرف مـامــعـنى
سـيادة الـعراق وال افـقه شيء من سيـاسة
االحـزاب تـمـويـلـهم وال طـبـيـعـة تـفـكيـرهم
..اني حـزينه وارتـدي احلـداد منـذ احلرب
اضي لفقدان العراقية االيرانية من قرن ا
زوجي وانـا شـابة ونـذرت عـمري لـطـفالي
الـذين فوجـعة بـستـشهـاد احد ابـنائي في
حـرب داعش و االخـر في تــظـاهـرات و لم
اخــذ حــقـــوقــهم حــتى بــعــد وفــائــهم الى

الوطن وفدائهم بارواحهم ..
لم اسافر الى اي دولة الن السفر ينال من
الي مـحدود يكفيني ان صحتي ودخلي ا
نـــأكـل انـــا واوالدي الــــوجـــبــــات الـــثالث
البس الـبـسيـطـة وبعض وشـراء بـعض ا

ستعمل للبيت .. االثاث ا
اسمع لـديـنا دولـة مجـاورة اسـمهـا ايران
وفي بـــعض االحـــيــان ارى مـــواطـــنــيـــهم
يـزورون كـربالء فـحب احلـسـ يـجـمـعـنـا
ـسلـمـ ....انا كـثـيرة الـزيارة الى نحن ا
ــمـزق االسـكــافي حــتى يــصـلح حــذائي ا
انـني ال املـك سيـارة تقـلني من مـكان الى
اخــر ومـــشــاق الـــطــريـق الــغـــيــر مـــعــبــد
يــتـــعــبـــني..رغم ان جـــارنــا الـــشــاب ذات
اربـــعـــ عـــام الـــذي لم يـــتـــزوج بــســـبب
ـاديــة لـكـنـه جـزاه الـلـه خـيـر الـضــروف ا
ـلـك انــســانـيــة يــوصــلــني الى غــايــتي
وتــسـيـر الــسـيــارة حـتى يــطـرق الــنـافـذة
قسوم مايسد اطفال بعمر الـزهور الخذ ا
جوعهم غير اني ال ابـدي اهتمام لهم ففي
عروف ولكني االسالمنا االقربون خـير با
ابدي اسفي وحسرتي على اعمارهم التي

تذهب سدى..
ومــا ان وصـلت الـى بـيت ابــنـتي االرمــلـة
الـــتي تــركت الــدراســة في زمن احلــصــار
حتى ال حتـملني تكـاليف تعلـيمها وما ان
اصـل الى بـيـتـهـا الـهــائل لـلـسـقـوط حـتى
يــبــدأون اوالدهــا بــتــرحــيب بي بــوجــوه
بـشـوشـة يـنظـرون الـى ما احـمل فـي يدي
مـن قوت يـومـهم لـسـد جوعـهم او مالبس

حتميهم من برد الشتاء
واحلــمـــد الــله احــد من
ابـــنــائـــهــا وفـق وحــقق
ــــــــــــــــــــتــالك احــالمــه 
(ســتــوته)حــتى يــجــني
مـنــهـا بـعض الــدنـانـيـر
وبـدا حلـمه يـكـبـر كـلـما
كــبـر ذلك الــولـد الــيـافع
واخــذ يـــفــكــر بـــاكــمــال
دراســـــــته االعــــــداديــــــة
وبـعـدهـا يــجـرفه حـلـمه
الـى االســــــتـــــقــــــرار مع
االنـسـانـة الـتي يـحـبـها

حتت سقف بيته ..
انـــــا الاعـــــرف شيء عن
شركات النفط او حصة
وسـتـحـقـاقي من الـنـفط
ســـوى مــلــئي لــلــخــزان
ــــدفـــــئـــــة في مـــــوسم ا
الــشــتــاء ..وكــذلك اريــد
تــوفــيــر دوائـي عــنــدمـا

رض.. ينال مني ا
اريــــــــــد فــــــــــراش دافـئ
اسـتلـقي علـيه بجـسدي
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بابل

عزيز السيد جاسم

نصوص


