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روافد املدى
أفق جديد للكتابة
روافد املدى  ،صفحة
جديدة تهتم بإبداعات
الشباب استجابة للعديد
من الرسائل اليت وصلت
إىل املدى الثقايف طالبت
بتخصيص صفحة
خاصة بأدب الشباب .
وكنا قبل ذلك بوقت
طويل قد ناقشنا فكرة
اطالق صفحة يف هذا
االجتاه تكون أكثر قرب ًا
للقارئ من الصفحات
األخرى .وتعرضنا
للمحددات اليت
ستعتمدها الصفحة
واليت يتوجب أن تهتم
بالكتابة اإلبداعية
املتعلقة بالشباب .
ووجدنا حاجة فعلية إىل
صفحة تهتم بأكثر من
هذا التحديد  ،االنطالق
حنو افق الكتابة
االبداعية الشابة أو
اسهامات البعض حول ما
يصدر يف صحافتنا  .لذا
نأمل من األدباء الشباب
أن يرفدوا املدى الثقايف
بنصوصهم وكتاباتهم
االبداعية  .ويتوجب أن
نشري إىل أن الصفحة
ستعتمد احملدد االبداعي
وتشخيص ملسة اإلضافة
واالبتكار بالدرجة
األساس كمقياس
للتعامل مع املواد اليت
ستصلنا بهدف الكشف
عن األمساء اهلامة اليت
ميكن أن تسجل حضورا
فاعال يف الوسط الثقايف
واألدبي  .نأمل رفد
احلركة اإلبداعية بأمساء
جديدة يف جممل
احلقول .من هنا سنهتم
بنشر النصوص
والدراسات والنقود
والردود بهدف توطيد
الصلة بني الشباب
والقراء واحلركة
الثقافية عموماً.

روافد املدى

الصناعات الثقافية العراقية

دكتـاتوريــة املاضــي ..وفـــوضى احلــاضـــر
عادل عبد الرزاق خالد

الصناعات الثقافية
واحدة من كبريات
الصناعات التي يقوم
عليها تقدم البلد
وإزدهاره باعتبارها
رافداً مهماً باجتاهني،
األول مادي ،من خالل
تسويق منتجات هذه
الصناعات محلياً
وعربياً ودولياً ،والثاني
معنوي من خالل نشر
ثقافة البلد على
األصعدة احمللية
والعربية والدولية.
وتنخرط حتت عنوان
الصناعات الثقافية
جميع املؤسسات
الصحفية ،دور النشر
والتوزيع ،املكتبات،
املطابع ،دور البحوث
والدراسات ،دور قياس
الرأي العام ،دور
الترجمة ومكاتب
الدعاية واإلعالن.

احملـــرر

وقــــــد عــــــانــت هــــــذه
الـصنـاعـات مـن اضطهــاد كبري
كغريهـا من الصـناعـات األخرى
طــوال حكـم النـظـام الـســابق
وذلك بسـبب ارتبـاط منتـجات
هذه الـصناعـات ارتباطـ ًا وثيق ًا
بعقـول وسلوكيـات ذلك النـظام
مما أدى إىل أن يعطيها الدكتاتور
تكـرميـ ًا خـاصـ ًا بهـا من ضـمن
مكـارمه الــسخيــة عن طـريق
تـسلـيط الـسيـوف علـى رقـاب
العاملني يف هذا القطاع وحتويل
منـتجــاتـهم إىل وســائل ختــدم
نظـامه وامسه علـم ًا بـأن قسـم ًا
من مـسميـات هــذه الصنـاعـات
مثل دور قيـاس الـرأي العـام مل
يـذكـر امسهـا ضـمن القـامـوس
العراقي نهائياً.
وألن الـصنـاعـات الثقـافيـة هي
مــؤسسـات اسـتثمـاريـة تنـظم
عملها قـوانني وحيكم الـسوق يف
ظل االقـتصـاد احلـر جنـاحهـا أو
فشلهـا وللقـضاء وحـده احلق يف
الفصل يف خمالفـاتها أو التحقيق
يف اوضـــاعهــا وهــذه الـنقــاط
مجـيعهــا تتعــارض مع مبـادئ
الدكتـاتور وعنجهـيته فقد أدى
هـذا يف النـهايـة إىل اندثـار هذه
الصناعات مما انعكس سلب ًا على
قــطــــاع األدبــــاء والـكـتــــاب
والـباحثني وغـريهم من شرائح
اجملتمع الـذين تعترب نتـاجاتهم
مبثــابــة املـــواد األوليــة هلــذه
الصناعـات وبالتالي قرر البعض
منهم تـرك النتاج األدبي وغريه
ودفــنه إىل أجل غـري مــسـمـــى
ختـــوفـــ ًا مـن مـصـري جمهـــول
والبعض اآلخر هـاجر واصطدم
بـواقع أشـد مــرارة من الـواقع
الذي كان يعيشه.
وبعـد مـرور سنـة كـاملـة علـى
التـغيري جند أنفـسنا يف مـواجهة
سـؤال أسـاس! مـا الــذي حققته
الصناعـات الثقافيـة طوال املدة
املاضية؟
إن املـراقب لألحداث والتطورات
علـى الـسـاحـة العــراقيــة من
الــداخل واخلــارج يــرى علــى
سـبيل املثـال القطـاع الريـاضي
ومنـذ الوهلـة األوىل للتغـيري قد
قفز قفزات نـوعية مل تـشهدها

طــريـــق الـرؤيــــا
ظـلت عـينــاه تبـعثــان أسفـهمــا
العميق فتـذكرهم واحداً ..واحدًا
بقـيت مالمح وجــوههم الـسمـر
املدورة تـكتظ يف أعـماقـه ،صغارًا
يتقـافـزون حـوله ..بـابـا ..بـابـا
فـدمعـت عينـاه فـنظـر إىل سـاقه
الـيمنـى اليت علق بهـا أصغـرهم،
أراد أن يـنتـشله وجيـره مـن حتت
أبـطـيه لـيقـبله القـبلــة األخرية
فـسقطـت دمعتـه كقطـرة مطـر
عـالقـة .مل جيـدوه كمـا مل جيـدوا
السيـارة الكـبرية فصـاروا جيرتون
األمل يف العثـور عليهـما فـوجدوا
أنفـسهم مع ًا للحظـة مباغتة .راح
عـبـق رائحـتـه يفــــرز ركــــود
سنينهم ..كم تغريوا!!.
قـال اكربهم  -هل يعقل أن خيتفي

هكذا؟
ال عمالقاً.
قال اآلخر  -كان رج ً
مل
مل ْ
هـمــس الــصغـري حبـــزن َ -
حياول الفرار؟
واستسلموا مجيع ًا لفقدانه ،كانوا
يتبادلون األدوار.
(أذهب الـيهــا ،هل نــسيـت أنهــا
والدتك؟)
بهـذه الـكلمـات أخـذوا يـشيـدون
عصـور احلنني مـن جديـد واليت
سرعان ما تتهاوى.
 السيـارة الكبرية تـسري مسـرعة.رأيـتهــا بـــأم عيـين ،اللـيل بــارد
للغـاية ويـقولـون أنهـا سقطت يف
النهـر .مل اره أنـا فصـاح اجلـميع
إنهـــا بال ســـائق .كـــان سـريهـــا
جـنـــونـيـــ ًا إال أنــين أشك يف أن
وجهتها تؤدي إىل النهر.
 إذن فقد قـتلوه ورمـوه يف مكانمـا .أيعقـل أن يكد اإلنـسان عـمرًا

بأكمله لريمى هكذا؟
واختـنقت بـبكــائهـا وأمـسـكت
بقــدح املــاء ،كــانــوا صــامـتني
حيسون جـرحها الكبـري .تناولت
القــدح وصــاحـت بهـم بعــد أن
سكـبته علـى البالط ،مـن منكم
يستطيع أن يلم املاء؟ ..لقد رحل
نور عيين وأبو أطفالي.
 أخربنا أحدهم وكـان يف انتظارأيـة سيـارة قـادمــة ،الليل بـارد
فنـاشـدت ربي ،صـارت نـبضـات
قليب مـدويــة فقـصمـت حبـة
دوائـي ،خفـت ،أومـــأت بـيـــدي
كاجملنون ،سلمت عليه فأجابين:
ربـك رحيـم .مل يثـنه مـــدحي
ملـعروفه ،كان مـنطلق ًا كـطائر يف
سيارته العتيقة الكبرية قال:
أتـؤمن بأن لألشيـاء أرواح ًا ميكن
هلـا أن تتنـازع أو تبـكي أو حتـى
تـشـتكـي فحــدثـت نفـسـي :أنه
جمنون فسعل ثالث مرات.
 لـي أطفــال ثالثـــة وسيـــارتياقتنيتها قبل زفايف ،وقطع كالمه
قبل أن أنسى..
طــوال الطـريق ظـلت الكـراسي
تتـنازع بصـوت صارخ ،انـقطعوا
ومترغـوا ،ضرب أحـدهم اآلخر،
أصيب الـبعض وفـ ّر عــدد منهم
مـن البــاب اخللـفي ،حـــدثتـهم
مهدئـ ًا إال أن أكربهم صرخ يف  -ال
تلتفت فالطريق طويل.
مل
مل ْ
 ومــــاذا فـعلـت؟ أعـينَ ..تـوقـف سيـارتـك وتتـأكــد من
األمر.
 كنت أهـوي يف حبر اللـيل ،هكذاكشهاب ساقط من عنق السماء.
 أخــذت األضــواء تربق كـشـهبصفـــراء تفـــر إىل اخلالص ،كـم
صار الصبح عـزيزًا وكم تعجبت
وأنـا أطأ األرض بـقدمـي ثانـية،
والـدكم أصـابه مـس من جنـون
أدعوا له بالرمحة.
قـال أصغــرهم :أومــأ بيــده لي
فـأجبـته نعم فـطلب بـإشـارات
صامـتة أن ال أرفع صـوتي ،دخل
غــرفته وتــرك البـاب مـواربـ ًا
وتـبني لـي منهــا كم كــان حجم
قلـقه راحت قـدمـاه تـروحـان
وجتيـئان ويـداه حتصيـان أمراً،
دخـلت فـطـــوحت بـي رائحـته
الزكية فتمنيت يف احلال أن أرقد
دهـورًا يف فـراشه حلـظتهـا سعل

الـريـاضـة العــراقيـة مـن قبل
وأصـبح اسم العـراق حـاضـرًا يف
مجـيع احملـــافل الــريــاضـيــة
العــربيـة والــدوليـة وحـققت
املـنتـخبــات العــراقيــة أفـضل
النتـائج وعلـى مجـيع امليـادين
واألصعــدة .فهل هــذا ينـطـبق
علـى الـصنـاعــات الثقــافيـة؟
ولـغرض رؤيـة املشـهد بـوضوح
البـد من استعراض ما مت إجنازه
من قبل كل من هذه الصناعات:
أوالً :املؤسسات الصحفية:
نالحـظ أن اجلـزء األســاس من
هذه املؤسسـات هو الصحف وقد
قفـزت قفـزة كـميـة ونــوعيـة
كـبرية طــوال هــذه الفـرتة فال
يوجـد بلد يف العامل حيتوي على
هـذا العــدد الكبـري من الـصحف
كمـا هو موجـود يف العراق وهذا
انعكس إجيـاب ًا على عمل املطابع
يف داخل العــراق لـكن الـســؤال
املطـروح هنا هو ما مدى انتشار
هــذه الــصحف علــى الـصـعيــد
احمللـي والعــربي والــدولـي من
خالل التـوزيع املبـاشر أو إنـشاء
مواقع هلا على شبكة االنرتنت؟
إن تــوزيع وانـتـشــار الــصحف
العـراقيـة علـى هـذه األصعـدة
يـؤثر إجيـاب ًا عـلى نقل الـصورة
احلقـيقـيــة ملــا جيـــري داخل
العـراق من منجـزات جتاه بـناء
الــدولــة اجلــديــدة وتــشكـيل
مؤسساتها.
أمــا علـى صـعيــد اجملالت فـإن
صـدور األعــداد األوىل من عـدد
قليل جدًا من اجملالت مع غياب
التـوزيع املربمج والـصحيح أدى
إىل تغـيـب هــــذا الـنــــوع مـن
الصنـاعـات مع االفتقـار الـكبري
إىل تنوع مواضيع هذه اجملالت.
ثانياً :دور النشر والتوزيع:
نالحظ أن املـستثـمريـن يف هذا
القطـاع قـد تـأخـروا كـثريًا مع
العلـم بـــأن مجـيـع املكـتـبـــات
العــراقيـة حبـاجـة مـاسـة إىل
التزود جبـميع املراجع العـربية
واألجــنــبــيــــــة ويف خمــتـلف
الـتخـصـصـــات وأن األدبـــاء أو
الكـتـــاب لـــديهـم الكـثـري مـن
املخطـوطـات بـانـتظـار اجلهـات
اليت تـتبنـى نشـرها وتـوزيعـها

لتغين املكتبة العراقية والعربية
والــدوليـة مبـا هــو مكـتنـز يف
صــــدور وعقـــول املـفكـــريـن
والبـاحثني العـراقيني طوال 35
عاماً.
ثالثاً :املكتبات:
يـــرتبـط عـمل املكـتبــات مبــا
تنـتجـه دور النـشــر من كـتب
ودوريـات وما يقـام من معارض
دوليــة داخل العـراق مـن أجل
بنــاء عالقــة مـع دور النـشــر
العربية واألجنبية بغية التزود
بكل ما صدر ويصدر من الكتب
والدوريات والوسائل التعليمية.
وإىل اآلن ال توجـد مكتبـة عامة
وال خـاصـة حتتـوي علـى جـزء
بــسيــط من هــذه اإلصــدارات
لتغين القارئ والباحث مبختلف
التخـصصـات وكل مـا نـراه من
مـكتبات لـبيع الكتب هـو عبارة
عن بـسطـات علـى األرض تبيع
الكـتب الــديـنيــة أو العلـميــة
والثقافية القدمية.
رابعاً :املطابع
يــرتبـط عـمل املـطــابع بعـمل
ونشـاط املــؤسسـات الـصحفيـة
ودور النـشر وينعكس نـشاطهما
إجياب ًا أو سلب ًا على عمل املطابع.
خــــامـــســــاً :دور الــبحــــوث
والدراسات:
مل يستجد فيـها جديد غري تلك
اليت كـانت موجـودة ومرتـبطة
حصرًا باجلامعات.
سادساً :دور قياس الرأي العام:
كمـا هي يف املاضي ففـي احلاضر
مل تــولــد بعــد مع العـلم بــان
املـرحلـة الـيت يعيـشهـا بلـدنـا
العـزيـز هي بـأمس احلـاجـة إىل
مثل هـذه الدور وان العـراقيني
قـد حرمـوا ولعقـود من الـزمن
من اإلدالء بـآرائهم جتاه القضايا
واألحداث اليت متس حياتهم.
سابعاً :دور الرتمجة:
نـشـطـت الرتمجـة كـثريًا علـى
املـستـوى الفـردي حـيث يقـوم
األفـراد برتمجة بعض النصوص
وإرســاهلــا إىل الـصـحف بغـيــة
نـشرهـا ولكن مل نـشاهـد ظهور
دور خــاصــة تـتـبـنــى هــؤالء
املرتمجـني وتقـوم بـإصـدارات
منـتظمة ضمـن خطط وبرامج

مـدروسة من أجل الـتعرف على
الـثقــافــات األجنـبيــة ونـشــر
الثقافـة العراقيـة على املـستوى
الدولي.
ثـــامنـــاً :مكـــاتب الــدعــايــة
واإلعالن:
اقتصر نشـاط هذه املكاتب على
صـناعة الفـتات احملال واملـتاجر
مـع ظهـــــور بعــض الــصـحف
اإلعالمــيـــــة الــيت تعـــــانــي
كـزميالتها مـن الصحف األخرى
من فقر التوزيع واالنتشار.
إن الـنهوض بهـذه الصنـاعات إىل
املستـوى املطلـوب يتطلـب بذل
اجلهـــود الكـبـرية ويقع اجلــزء
األكرب مـن هذه اجلهـود يف الفرتة
احلاليـة على األدباء والكتاب من
خالل تـسخري أقالمهـم لكتـابـة
املقـاالت اليت حتدد األسباب اليت
تقف وراء تقدم هـذه الصناعات
مع حتديد األدوار اليت تقع على
عـاتق كل مـن له صلــة بنجـاح
وتقـدم هـذه الـصنـاعـات .ومن
بـني اجلهـــات الـيت تـقع علـــى
عـاتقها مسؤوليـة النهوض بهذه
الـصنـاعـات هـي وزارة الثقـافـة
ال
والقــطـــاع اخلـــاص مـتـمـث ً
باحتاداته ونقاباته.
إذن مـا الدور الـذي تلعبه وزارة
الثقافـة وما دور القطاع اخلاص
ال باحتـاداته ونقـاباته يف
متمـث ً
هــــذه املــــرحلــــة؟ ومــــا دور
االحتـادات والنقـابـات العـربيـة
والدولية يف هـذه املرحلة؟ ومن
أجل أن تـتــمكـن مجـيع هـــذه
اجلهــــات مــن لعــب دور مهـم
وحـيوي للـنهوض بـالصنـاعات
الثقافـية العراقيـة هذه يتطلب
الوقوف عند النقاط التالية:
 .1أن تعـمل وزارة الثقـافـة علـى
وضع اخلــطــط والـربامج الـيت
تنـظم عمليـة النشـر من خالل
فـتح بـــاب احلـــوار مع مجـيع
الـناشـرين العـراقيـني وأصحاب
املكـتبــات بهـــدف تفعـيل دور
املكتبة الوطـنية يف إصدار أرقام
اإليـداعـات واألرقـام الــدوليـة
للمـطبوعـات اجلديـدة من أجل
محايـة حقوق امللـكية الفكـرية
للناشر واملؤلف.
.2أن تعــمل وزارة الــثقــــافــــة

وبـالتعاون مع مجعية الناشرين
علـى تـشكـيل جلنـة مـشرتكـة
لـتحديـد موعـد إقامـة معرض
دولـي للكتـاب ودراسـة مشـروع
اقـتـنــاء كـتـب املعـــرض بعــد
انتهـائه بـرسـم البـيع من أجل
عمل مـعارض متنـقلة يف مجيع
أحناء العراق.
 .3أن تقــوم مجعيــة النـاشــرين
بـــدور أكـرب يف فــتح األســـواق
الـعربية والدوليـة أمام منتجات
الصناعات الثقافية العراقية من
خالل اشـرتاك الـنــــاشــــريـن
العـراقيني يف املعـارض العربـية
والدولية ودخوهلم يف مناقصات
تزويد الكتب وطباعتها.
 .4أن تقــــوم مجــيع الــــوزارات
واجلـامعـات بــإعطــاء دور أكرب
للـمطـابع العـراقيـة يف تـنفيـذ
مـطبـوعــاتهــا بهـدف دعـمهـا
وتطوير تقنياتها.
 .5أن تـتـبـنــــى املــــؤســـســــات
الصـحفية موضـوع قياس الرأي
العـام والـعمل علـى تفعـيله من
أجل تـطــويــر هــذا املــوضــوع
وصـو ًال إىل إنـشـاء دور لـقيـاس
الرأي العام.
 .6العـمل علـى تــأسيـس احتـاد
للمـؤسسات الـصحفية العـراقية
من اجل رسـم اخلطط والربامج
لعمليـات إنتاج وتسويق الصحف
واجملالت العراقية.
 .7قـيام احتـاد األدباء والكـتاب يف
كل حمافظـة بتأسيـس دار نشر
مساهـمة من أجل كسـر احلاجز
املـوجـود عنـد أغـلب املفكـرين
لالستثمار يف هذا القطاع.
 .8أن تـلعــب وســــــائـل اإلعالم
املرئيـة واملسمـوعة دورًا أكرب يف
عمليـة النهوض بهذه الصناعات
مـــن خالل إعــــــداد الـــربامج
واللقاءات للوقـوف على األسباب
اليت تعرتض تقدمها وازدهارها.
وختـام ًا أقـول لنسهـم مجيع ًا يف
ممـارسـة حـريـتنــا يف التـفكري
والتعبري والتلقي ولتساهم معنا
الـدولة من خالل مـؤسسـاتها يف
رعـايـة حقـوقنـا الـدستـوريـة
ال بالتغيري.
ودعمها ولنبدأ فع ً

ال جمد جلثة مل تكن راية

قصة قصيرة

عامر محزة
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CULTURE

أمحد جليل الويس
سعـا ًال شـديــدًا واختـنق بكلـمته
األوىل.
 أجلس.أخذتين عيـناه يف انفاق من التيه
الطويل ،ما أمره؟ ورحت أخط يف
ذاكـرتي خـطوطـ ًا أريد اإلمـساك
بهـا بعـد أن تـأكـدت من حـتميـة
تالشيـها يف حلظـة شديـدة القرب
فيمــا تشـاغلـت عينـاه بفحـصي
سـنحـت لـي فـــرصـــة أن أعـــد
التجـاعيـد علــى جبهـته .أصبح
العامل أصغـر من جبـهته ..واحد،
اثنـان ،ثالثـة ،أربعـة كـان األول
عميق ًا فيما األخري بارزاً.
 امسع ،يف اللـيلــة الفــائتــة منتنومـ ًا عمـيق ًا ألرى نفـسي كمـا أنا
اآلن بـلحـمـي ودمـي ،أمــــر مـن
شارعـنا .اللـيل بارد والـريح فيه
تـضرب جـبهات الـبيوت ،وحـدها
الـنجـــوم حتـــرس كل شـيء كـم
تـساءلـت ما حـل بالـناس؟ كـانوا
ميتني يف ظالمهم ،أوقدت النجوم
طـريقي فـأسـرعـت يف خطـواتي
عـلي أجـدكـم وبعــد أن اجتـزت
نهـايـة املنعـطف مسعت صـراخـ ًا
ال وشتـائم ،كـانـوا أخـوتك
وعـوي ً
وكان النـحيب لوالـدتك فعدت إىل
الــوراء ،بقـيت الــريح تــوغل يف
صفعـاتها والـبيوت تـرسم حدود
القبـور بتصميم .مل امسع صوتك
أبدًا فـتحسسـت جيوبي فـتلمست
مفـاتيح سيـارتي ،بـاردة كعظـام
موتى وقبل أن أصل إليها انطلقت
مرتحنـة خملفـة وراءهـا ضجيجـ ًا
منسـاباً .الطـريق حمفوف بـأنوار
صفر بعيدة ظلت تتساقط ورائي
كشهب مقـذوفة حنو اهلـاوية .بت
امسـع دوي حفــــر األرض ..أنهـم
حيفرون قـبورهم ووالـدتك على
مـسافـة منهم تقـتعد تلـة صغرية
تعـبث الــريح بـعبــاءتهـــا وأنني
بكـائهــا يتنـاثـر يف أزقـة الـسمـاء
كـمطـر أبـدي .كـانــوا يف خصـام
طويل فـتعلقت بقدمي وأنا أذرف
دمـوعي .بعدها أمطرني بقبالته
وأخذ ينتحب كاألطفال.
مل يـعثــروا علـيه فقــد متــزقت
أوراق وجوده بني احتماالت قتله
يف ذلك اللـيل علـى ايــدي قطـاع
الطـرق وبني رؤيـا حتـدث عنهـا
وبكاها وبني مس أصابه.
وجــدوا سيــارته كهـيكل طـائـر

حامالً جثتي..
بانتظار الذي سوف يأتي
أرتق بالصبر أجنحة الفقراء
أخبئ من جوعهم
جنمة ..جنمتني
أجرجر ذاكرة
أتعبتها أنقساماتها
حامالً جثتي راية
حني طاردني احلرس األموي
وكانت تنام بباب اخلالفة
أفعى انكساري
رأيت املنازل ضائعة
واحلبيبة..
ناصعة احلزن
من يا ترى..
سيدل خطاي إلى نخلة؟
ألفت غربتي..
وضياعي
وسمرة وجهي
ومن مينح القلب...
تأشيرة للدخول؟
لقد ضيعتني املرافئ ثانية
والطريق لبغداد مغلقة
وليس هناك دليل
سوى عزلةًٍ
شرختها السماوات بالراحلني
علقوا يف مساءاتهم
دمعة الناي جسراً إليَ
أوقدوا ورد كل القناديل
يف لغتي

لكنهم
قد نسوا فوق خصر املنايف..
أصابعهم
وما كنت أدري
بأن اخلرائط..
مزيفة
وأن اخلرائب..
مجنونة
كدت أنسى
أن لي وطناً
دفنته احلروب بقلبي
ولم تبق لي
غير شاهدة..
وإنكسار يتيم
أخبئه يف جيوبي
كيف لي إن اصدق..
أن بالدي..
بعثرت يف احملطات أبناءها الفقراء
ويف غفلة من صهيل املسافات
أفشت عيوبي
حينها أدركت
أن املرايا ستفضحني
وتدل على سمرتي
كل حزن اجلنوب
غير أني تيقنت يف حلظة اجلرح
أن الذي ليس يأتي
نام يف غيمةٍ
وقد دثرته احلروب بورد الشظايا

قصيدة من فلقتني
ثامر سعيد

إىل روح حممود الربيكان
 )1قابيل:
سكينه يف النجوم
يسخر منه الغراب.
 )2هابيل:
ستطل علينا
من أي جنوم يا هابيل؟
يعوالم وجهك
مغسوالً مبداد الصمت
وستدلق خوفك دون ضفاف
ودون جناح يخفق طيرك

بني ثقوبك أو شفتيك
يا هابيل...
!!.............
أتوقظ الغابات يف دمائنا
وتنزوي..
يف رملك البعيد؟؟!

