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أرخــبـــيل احلـــــــدائق ..جتــــــربـــــــة شعــــــريــــــة جــــــديــــــدة
2-1
يــــاسـني الـنــصـيٍّــــر
1
قليلـة هي القـصائـد التي تغـاير مـسيـرة الشـعرالـعامـة،وقليل
جـدا أن جتـد فيهـا مـا يجعلهـا جتـربـة متفـردة.قصـائـد كـرمي
نـاصـر يف هـذا الـديـوان جـمع مفتـرق ،فيهـا من شعـره القـدمي
مـا يـبقيه لـصيق الــذهنيـة ،وفيهـا من اجلـديـد مـا يـؤشـر إلـى
مــس ــار شعــري جــديــد .وهــو مــا بـني احلــالـني تـطــور بــاجتــاه
البحث عـن صفاء الـشعر.لـذا استطيـع أن احتدث عن جتـربة
واضحة املالمح ،جتـربة تعـيد الشعـر ملرابعـة احلقيقيـة بعيدا
عن اإليـديولـوجيا والعـاطفة والـتفاعل املبـاشر مع الـلحظات
الشعرية ،جتـربة ارجو ان ينتبه إليهـا القراء ،ففيها ما يجعل
شعرنـا بخير .فـبعد ديوانـني مرا على متـارين شعريـة غاية يف
السعـة ،اجده يف هذا الديوان يـبتدئ بتجربة الـواقعية الفنية
ال ـتــي ت ـبــن ـ ــى اس ـ ــسه ـ ــا عل ـ ــى ت ـ ـشـك ــيل ص ـ ــور شع ـ ــريـ ـ ــة مــن
جتـاوراالشياء بـطريقـة مغايـرة لتشـكلها واقـعيا ،فـيقربـنا من
شعر الهايكـو الياباني ،ذلك الـشعر الذي يعتمـد رصد احلياة
فال شــيء خلـفه أو ام ـ ــامه إال الــص ــورة الـتـي يـت ـشـكل فــيهـ ــا
اآلن.ثـم ــة ظ ــاه ــراتـي ــة واضح ــة أيــض ـ ًا وهــي أن كل األشـي ــاء
ح ــاض ــرة يف اآلنـي ــة ،ولـي ـسـت له ــا امـت ــدادات أو ارتـب ــاط ــات أو
متعلـقات .لعلنا نـدرك أن شعرا ينهل من مـوضوع الواقع دون
ان يحـسب عـلى اي ايـديولـوجيـا أو عاطـفة هـو ما يـكون أكـثر
قبـوال يف الـزمن القـادم بعــد أن أشبعت األيـديـولـوجيــا الشعـر
مبـتـعلق ــات مـتـخلف ــة ال ي ـسـتـطـيع حــمله ــا ت ــاريخـي ــا خالل
احلـروب وغيـرهــا...كل القصـائــد املتعلقـة مبـوضـوع آخـر غيـر
مــوضــوع الـشعــر نفـسه جنــدهــا تـخب ــو عنــدمــا يـسلـط ضــوء
الــواقع علـيهــا ،يف حني أن قـصــائــد الـصــورة النـقيــة لـألشيــاء
وهي تتـشكل يف حـركـة كـونيـة مكـانيـة تبقـى متـألقـة وتتجـاوز
االيـديولـوجيا أو املـوضوع الـنفسي .أنـها تصـوغ رؤية أكثـر دقة

ـــــــــــــــجــــــــــــــــالت
ـ
مـ
املأمون
عـن دار امل ــأم ــون للـت ــرجـم ــة والـن ـش ــر،
صدر العـدد اخلامس لـسنة  2006من
مجلـة املأمـون ،التي تعـنى بـالسيـاسة
وال ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
والـعـل ـ ـ ـ ــوم
مـتضمــناً
مجـمـ ــوع

لل ــواقع وملـتـعلق ــاته األخ ــرى مب ــا فـيه ــا املـتـعلق االجـتـم ــاعـي
والـثقــايف والـفنـي .فقــد اكـمل يف ديــوانـيه الـســابقـني تع ــامله
الــذهنـي مع االشيـاء واحلـاالت والـشخـوص واالمـكنـة،وكــانت
سيـاحــة مبهجـة يف اللغـة ،بـالـرغـم من بقـاء الكـثيـر مـن تلك
التجربة عالقا يف هذا الديوان.
وقبل الدخول يف تفـاصيل جتربته اجلديـدة نعرج على بعض
مفــردات التجـربـة اجلـديـدة .فـالـشـاعــريجـزئ قـصـائـده إلـى
مقـطعــات صغيـرة حتـمل كل واحــدة منهــا عنـوانـا فــرعيــا ،ثم
يـضعهـا حتـت عنـوانـات شــاملـة ،نــاقال القـصيــدة من اجلـمل
الـشعـريـة إلـى املقـاطع الـشعـريـة ،ومن املقـاطع الـشعـريـة إلـى
الـقصيدة املتعددة العنوان ،ويف بنية املقطع ثمة نثار لألشياء
هي حواشي اللحظة املقتـنصة .املقطعية سمـة بنائية يف هذا
الديوان،فتجد القصـيدة بخمس او ست مقاطع صغيرة ،لكل
واحدة منهـا عنوانها الـفرعي اخلاص بهـا وهو غالبـا ما يكون
كلـمــة أو ص ــورة يف املقــطع  ،وبجـمع معـن ــى املقــطع ــات تكــون
احملصلة املعنى لعنوانه الكبير .هذه الطريقة تربط بني حال
الشـاعراملتغيرة بفعل ما يـصادفه او يفكر به ،وبني تعامله من
بـنيـة أرخـبيل احلــدائق حيـث احتـواء احلـدائق علـى مـختلف
األزهـار والنبات ،لكنها من وجهة نـظري تشتت الرؤية وجتعل
الشـعرية غـير مسـتقرة ،كنت أفـضل أن ال يدخلنـا يف تفاصيل
العنـوان الـكبيـر املتفـرع لعنـوانـات صغيـرة ،ويكـتفي بـاحـدهـا.
تــرى أين يــستقــر بنـا احلـديـث ،فتقـاسـيم ايقـاعـات اللـحظـة
املكانية مـؤلفة من ثيمات متـر يف حياة الشاعـر وكأنها جتارب
لم تكـتمل بعـد .الـشـاعـرالـذي يـنصـب شبـاكه الصـطيـاد هـذه
اللحـظات غـارق يف حاالت االفـول الكبـيرة املـتعددة ،ولـذا تراه
يكثـر من التفـاصيل كي ال تفـوته املـشاهـد ،فاحلـياة خـسارات
مـتجـمعــة .يحـاول الـشـاعـر أن يـعيـد إلـيهــا حيــاتهـا ،والـشعـر
عنـده هـو مللمـة ألجـزائهـا وكـأي شـاعـر مغتـرب يـضع يف سلته
كـل ثمــاره لـيعــرضهــا ،وهــذه مـحنــة أن تــرى الــدي ــوان ممتـلئــا
بـثمـار جتـربـة واسعـة .لـذا سـاكــون دقيقـا يف تعـامـلي مع هـذا
الديوان ،الحتوائه على اربعة مواضيع رئيسة:
 -1اعتماد بنية احلكاية يف القصيدة.
 -2التعامل مع األمكنة /األزمنة اآلفلة.
 -3سيطرة وهيمنة األنا /املستمع.
 -4التشكيل الفني للواقعة.
يف اعـتمـاد بـنيـة احلكـايـة ثمـة عـودة لألصـول الـشعـريـة ،تلك
الـتي تــوف ــر ارضيــة لــسيــاق حكــايــة جــديــدة وهـي تنـبثـق من
حكايـة قدمية.احلكـاية هنا لـيست جديدة كـليا ،بل هي بالغة
القـصيـدة املبـنيـة علـى نحــو اجلمل الـشعـريـة ،فــالنحـو يقـود

ة من املواضيع الـتي تستحق القراءة،
مــنهـ ــا الـ ــواقـع االسالمـي والـت ـطـبــيق
الــدميقــراطي تــرجمـة فـوزيـة نــاجي،
وثـروة الفقـراء اخملفـية تـرجمـة عادل
العــامـل ،وليــونــاردو دافنــشي تــرجمــة
مهــا محمـد ،ومـسـرحيـة التـراجيـديـا
االس ـبـ ـ ــان ـيـ ـ ــة تـ ـ ــرج ـمـ ـ ــة امـ ـ ــان ع ـبـ ـ ــد
الـفـ ـتـالوي ،وال ـكـ ـتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة والـ ـت ـ ـطـ ـ ـ ــور
احلضـاري يف العـراق القـدمي تـرجمـة
كــاظـم سعــد الــديـن ،وال ـســوبــر نــوفــا
انفجــار الـنجــوم القــاتل تــرجـمــة
االء اخلـيـ ــرو ف ــضالً
عن مواضيع اخرى.

احلقيقة

عـ ـ ــن م ـ ـ ـنـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى دار
احلقـيقــة ،صــدر العــدد
الثـامن لـسنـة  2006من
مجلــة (احلقـيق ــة) وهي
مجلــة سيــاسيــة ثقــافيـة
شـه ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة ،ض ــم الـع ـ ـ ـ ــدد
مجـمــوعــة مـن الــدراســات
واملقـ ـ ــاالت ال ـتــي ت ـنـ ـ ــاولــت
ت ـ ــأريـخ العـ ـ ــراق املع ـ ــاص ـ ــر،
واالدب الع ـ ــراقــي املع ـ ــاص ـ ــر
منها الفوضى العارمة ملوفق
الـشـديــدي ،ومالمح من ثـورة
العـراق اجلبارة ،حلـسني مروة
واملـوضـوع مـأخــوذ من جـريـدة
السياسة لعام  ،1958فضالً عن
مواضيع اخرى.

قـــــــصـــــــــــــة قـــــــصـــــيـــــــــــــرة

د .جـمـــانــــة القـــروي

فـتح عـيـنـيه ،ادارهـمــا يف ارج ــاء الغــرفــة ..احــس
بـراسه ثقيـال كأنـه جبل من احجـارصلبـة تكـسره
املـط ــارق...شعــر بــوهـن يف اط ــرافه ،حـت ــى انه لـم
يـتـمكـن مـن رفع ي ــديه لـيـمــس بهـمــا انـفه ،فقــد
اعـ ــاقــته مـن الـ ــوصـ ــول إلــيه خـ ــراطـيــم املغـ ــذي
الدقيقـة التي كانت مثبتـة يف يده ..حاول تلمس
فــمه بـ ــالـيـ ــد االخـ ــرى ،مـ ــاهـ ــذه الـكـمـ ــامـ ــة الـتـي
حتـجزه؟؟ لبث لـوقت طويـل ..يفكر يتـذكر ..اين
ه ــو؟؟ وم ــاهـي ه ــذه اجل ــدران الــش ــاحـب ــة الـتـي
حتيط بـه؟؟ ..حدق بـانتـباه إلـى الصـورة املعلـقة
على احلائط أمامه ،أمرسومة بااللوان الزيتية،
ام املـائيـة؟ ..ومـاذا تعـني هــذه اخلطـوط الـزرقـاء
والبيضاء ..حـاول جاهداً االمعـان فيها!! إال انه
لـم يتـبني مــاهيـتهــا ...اراد الـنهــوض ..لـكن قــواه
ك ــانت خــائــرة ..بـصعــوبــة بــالغــة انقـلب لـلجهــة
االخ ــرى ،ك ــانـت قــط ــرات املــطـ ــر اللـيلـي ال ت ــزال
عالقة بزجاج النافذة..
شيء مـا كان يعـتريه ..هـاجس غـريب سكنه مـنذ
زمـن ،لم يفـقه مبـعثه ..اعـاد محـاولـته يف شحـذ
ذاكرته ،إال انه لم يفلح!!..
فج ــأة..قفــز إلــى عـقله ودون س ــابق انــذار ســؤال
ملحـاح!! ..منـذ متـى بدأ يعـد نفسه للـقاء اهله،
أحبـته ،اصــدقــاء طفــولـته ...رمب ــا منــذ اول يــوم
رحـل فيه عـنهم،أو قــد يكـون بعـد اشهـرقـليلـة او
سـنـ ــوات مـن رحـيـله ..رمبـ ــا حـني أخـ ــذت غـ ــربــته
متـتد اكـثر واكـثر؟؟ لـم يكن يعـرف ،متـى أستـبد
بـه احل ــن ــني الـ ـيـه ــم وم ــن ـ ـ ــذ م ــت ـ ـ ــى الزمـه ه ـ ـ ــذا
االحـســاس..؟؟ لقــد مأل الـشـيب فـوده ..وجــرفه
تيــار احليــاة ،إلــى أمــاكن عــديــدة يف هــذا العــالم
الواسع ،اصبح زوجاً ،وأباً لثالثة اطفال ..تغيرت
الع ــواصـم الـتــي رحل إلــيه ــا وامل ــدن الـتـي ع ــاش
فيها ...إال انه كان يرى مدينته يف كل االماكن..
ووجـوه اعزائه ..يف وجـوه الناس الـذين التـقاهم
يف محطـات حيـاته ..دارت الـسنـني عليه،وهـو مـا
زال يلــتقـي م ــديـنــته ،هـي ..هـي ...لـم تــتغـي ــر!!
يحلـم يف صحــوه ونــومه بــانه سـيلـتقـيهــا حـتمــا
يومـا ما كـما احلـبيبـة التـي تنتـظر حـبيبـها ،يف
كـامل بهـائهـا وحـسنهـا ومـا ان يعـود اليهـا حتـى
تفـتح له ذراعيها بعد طول شوق وحنني ..التزال
الطبول تقرع يف راسه...
مـا ان يخـتلي مـازن بنفـسه حتـى يتخـيل ذلك
اليــوم بكل تفــاصيله الــدقيقــة ..حني يلقـى وجه
امه احلــزين ،هل ال تــزال كمـا تــركتهــا ؟؟ تتـشح
بـالسـواد؟؟ فمنـذ ان وعى علـى الدنيـا وهو يـراها

البالغــة .ثمــة سيــاق لغـوي دقـيق يقـود الـسـرد الـشعـري إلـى
بنيـة مركـبة ،وهـذا السيـاق هو مـن مولـدات اللحـظة الـزمنـية
الـتـي ي ــرى الــش ــاع ــر فـيه ــا االشـي ــاء وهـي تـت ـشـكل بـط ــريق ــة
بـصــريــة /فـنيــة ،فـيقف علــى مـبع ــدة من اصــولهــا ،ال يـبتــدع
حكايـة جديـدة وال لينهيهـا ،بل ليسيـر ضمن سيـاقها محـدثا
له م ـســارا فـيهــا ،ول ــذا فهــو مـطــالـب مــرارا ب ــأن يجــدد زاويــة
الــرؤي ــة ،وإال ال شيء يـعيــد تك ــوين الـصــورة القــدمي ــة غيــرأن
يـضـيف إلـيهــا تفــاصـيل جــديــدة ومـن حلمـتهــا .ثمــة حكــايــة
تتكرر كلما مرعلـيها الزمن ،لكنها لن تتجدد إال بأن يدمجها
بحكــايــة الــوطـن وابنــائه املهــاجــريـن ،وحكــايــة األمـكنــة الـتي
تشـكلها األشياء يف زمن احلروب،وبعفويـة املطر والطيريشكل
ص ــوره املع ــاص ــرة عـنه ــا ،فـت ــراه وه ــو يفعـل ذلك ي ـسـتعـي ــر له
شه ــري ــارا مع ــاص ــرا لــيكــمل معـه احلك ــاي ــة .حك ــاي ــة احل ــرب
واألزمـن ــة املغـت ــرب ــة ،وبق ــاي ــا ذك ــرى ال ــوطـن ،واألف ــول .ه ــذه
الطـريقة تـكتسـب نوعـا من بنيـة التـرابط بني األزمـنة،فـنجد
طــريقـته أمــا ســرد ًا ألحــداث مـضـت ولم تـكتـمل بعــد فـبقـيت
ن ــاقـص ــة ت ـسـتج ــدي مــن يكــمله ــا ،وهـي ط ــريق ــة جل ــأ إلـيه ــا
شـطوا ذاكـراتهم عـما حـدث لهم يف الـوطن
الكثـيرون عـندمـا ن ّ
ويف الغربة فكانت األنا مفردة مهـيمنة ،وإما ان يبتدع الشاعر
مـســرحــا وشخــصي ــات لتـتح ــاور فيــست ــدعي أح ــدهمــا اآلخــر
وي ــؤلف ــا نــص الق ـصـي ــدة اجل ــدي ــدة أولــيكـمال م ــا اهـمل مـن
األدوار .ويف هـذه املـسـاحــة القلقـة بـدأت جتـربـة كـرمي نـاصـر
تــرس ــو علــى األرض حـيـث تعــايــش مع مــا م ــرعلــى اجلـمـيع،
فــرادتهــا أنهـا تـسـتعيـر صـوتـا خـاصـا هـو الـشـاعـر /املـسـتمع،
لـتبـدأ اللغـة رحلـة الـرسـوعلــى ارض اكثـر قلقـا ،ارض الغـربـة
مـشبعـة بـارض الـوطن ،وبـرؤيـة رمـزيـة تـستـدعـي لسـانـا آخـر.
وثمـة مالحظـة أن كل مـقطع شعـري يـنتهـي بصـورة جتثـو يف
بركة احلكمة.
نحن بانتظارك كما تالحظ
ألن قمر السعادة مرَّ..
جميع الذين رأوه من النوافذ ذعروا،
ظنوا أن طائرا إنقض على الفرائس.
.....
 .....ص 11
ووسط احلـوارية الشعـرية يطلـب من أناه /املسـتمعة أن تكف،
فــالنــدب يتحـول إلـى سـكني وحجـارة ،ووسـط الغبـش اللـيلي
يـتصـورمـشهـدا تـسقط فـيه القنـابل علــى البيــوت والسـاحـات
واالطفــال ،فيـتكـســر زجــاج النــوافــذ ومتــوت االشجــار وتهــرب
العظايا واجلرذان انه قيامة االحياء املذعورة.

تعال أنظر
كلما زاد صراخ االطفال ،انكسر زجاج نوافذنا
وغرزت الصواعق صنانيرها يف ظهر الشجرة.
ياشمس الشموس متى نلحق بالفرسان؟
اللعنة إن الفردوس ليس لنا .ص 11.
وبـغض الـنظــر عن الـنتـائج فـاحلكـايــة تكتـسب مـدى جـديـدا
ميكـنه ــا مـن أن ت ـسـتـم ــر فـم ــا زالـت احل ــدائق ت ــول ــد امـت ــدادا
الرخبيل املوت والدمار واليأس.
ت يف الفخ املليء بالزحّافات،
لوالي لوقع َ
إسم ْع أيها الصديق أسمع:
كلما نهشت احلية قدم الهدهد
تغلغل اليأس يف نفوسنا،
ونضب املاء يف احلدائق بال توجع .ص 17
ه ــذا ه ـ ــومفـتــتح ال ــدي ــوان واســتهـالله ،ت ــرى كــيف سـتـكـ ــون
القـصائـد التي تـوحي الـقراءة لـها بـأنهـا منـتظمـة يف سلسـلة
الفواجع كاملسبحة واحدة تقود ألخرى.
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يعكس هذا الديوان دربة غير منقطعة عن البحث يف يوميات
مـنفلتـة مـن زمنهـا ،يكــون الشـاعـر محـورهـا الفـاعل ،يـوميـات
ط ــافـي ــة ومـت ــوح ــدة ،جتـتــمع فــيه ــا االحـيـ ــاء واالمـ ــوات يف
احتفــاليـة شعـريــة استـثنــائيـة الـكل فيهــا منـتظـرون وال يـرى
حـركة االنتـظار إال الشـاعر وقـد مألت سماء املكـان،ابتداء من
ق ـصـي ــدة " شـم ــس ال ـشـم ــوس" وص ــوال إل ـ ــى رشق ال ــصقـ ــور
بـاحلجــارة ،يعيـد علـينـا تـركـيب مـشـاهـدنـا املهـشمـة يف مـرآة
حـك ـ ــاي ـتــن ـ ــا اله ـ ــارب ـ ــة مــن وج ـ ــوهــن ـ ــا .حل ــظ ـ ــة ثــم ي ـنـفج ـ ــر
املـشهــد،فتتـشظـى الـذكـريـات ،أمـا نـحن فنـركـض دون أن نعثـر
علـى ماء احلـدائق ،نـركض دون أن نـعرف املـكان،و نـركض دون
أن جندد لغة للحـوار توقف نزيف الدم .القصـائد تتابع رحلة
الـركض هذه لكـنها لم تلتـقط غبار اقـدامنا بعـد ،بل نبقى يف
الركض بينما الطريق يعّلم .
يف القـصيدة الـثانيـة يبتـدئ مبا انـتهت إليه األولـى :احلجارة
املق ـ ــذوف ـ ــة ب ـ ــاجت ـ ــاه ال ــصق ـ ــر ت ــتح ـ ــول هــن ـ ــا إل ـ ــى جـ ــسـ ـ ــر
للعبـور،مصحـوبـة بـالشـاعـر /املـستـمع ،هنـا يـسيـران بطـريقـة
املـشي وجهـا لـوجه ،ال تـزال احلـرب قـائمـة والقصف مـستمـرا
والنـاس يف ذعــر القيـامــة ،انظــر كل شيء يحـال إلـى رمـاد ،اال
تنظر فكل ما رويناه لم يعد متماسكا ،ثمة انحدار مدمر مير
علينا .فهل نتماسك ؟ ثمة قلق نـعيش فيه ،فلنخرج ألسنتنا
كي نـشتم العـالم .العـالم فيـما حـول الشـاعر /املـستمع لـيس
عــامل ــا حلـمـي ــا ولكـن مـن شــدة كـثــافـته يـتحــول إلــى ركــام مـن

الكلمات والصور القدمية
هلم لئال تُنصب املصائد حيثما يريدون.
فاحلمائم نسيت فراخها على ابراج مفلوقة.
هنا أكل الكلب الفراخَ،لكنه لم يفطن للفاجعة،
....
احلكاية ذهبت أدراج الرياح .ص 15
يف " القمـر البـري" يـبتـدئ مبــا انتهــى إليه يف قـصيــدة محنـة
احلمـام ،هـذه السـلسلـة مـن املسـار يـربطهــا خيط أنـا الشـاعـر
فـيعيـد علـينـا اشـرطـة زمـنيــة " منـذ أعــوام" متحـركــة الصـور،
وعلـيـن ــا ان ن ــدرك أنـن ــا يف زمـن مخ ــرجـني يح ــرك ــون خـي ــوط
اللعبة يف اشرطة ال نعرف كيف بدأت وال إلى أين انتهت ،إنها
لعبة الزمن الدوار ،الزمن احلركة.
اقفرت منذ اعوام الفيايف
ب الري ُح الوردة،
منذ اعوام تداع ُ
ص19
مهتاجة كخفق الشراع.
شعـرية احملاورة الضمنية بني الشـاعر /املستمع ،تدور عليهما
عربات الـصور املستعـادة من امكنة قـريبة ،وأزمنـة بعيدة ،ومن
ذاكــرة ،ومـن قــراءة ،ومـن لغــة ،ومـن مفــردات قــامــوسـيــة غـيــر
مسـتعملـة ،فنجـده يغـور يف البـحث عن مفـردة متلك الغـواية
للـوصـول إلـى .....لكـنه أحيـانـا يـخسـر الـرهـان لعـدم تـخلصه
من الـذهنـية بـعد .هل ثـمة قلـق أسلوبـي نستـشعره يف جتـربة
الشاعـر؟ شيء من هذا مـوجود ،فالـشاعر ال يـزال يتعامل مع
األشيـاء املفـقودة ،اآلفـلة واملـنزويـة والبعيـدة ،وكأنـها خـالصة
لعــامله يف الغـربــة،يف حني أنهـا ال تــشكل إال قـشـرة اللـحظـات،
ولـي ــس كل الـلحــظ ــات .ثـم ــة اشـي ــاء وح ــاالت ته ــرب مـن بـني
أصـابـعه فيــستجــدي حضـورهـا ويـنثـر لهــا البخـور ،لـكنهـا يف
النهاية تهرب منه.
ما لهذه اخلطوات ال تصل الى الاللئ؟
ِل َم ل ْم ن َر إإل األزقّة التي تتوارى،
ويف ال ُك ّو ِة اال الثعابني –التي تُحدِّق الى املرتفعات؟ ص44
ثـم ــة ن ـشـي ــد داخلـي يالزم خـط ــواته ،ن ـشـي ــد هـيـمـن ــة الق ــوى
العـمـيــاء املـتــسلـطــة الـتـي اكـتــسحـت اخـضــر الـنفــوس ،ثـمــة
جفاف يف الروح سببها البرابرة القادمون
اه متى تنهزم كتائب البرابرة
العتق نهرا قاحال أشالؤه كزبد التضاريس
وحدي أترأف بالكائنات
وحدي مالزم حدائق الكرم
كخيزرانة عظيمة (اجنزت مهمتها)
ماذا تريد ؟ ص 45

كـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــب

املستبد ..صناعة قائد ،صناعة شعب

حمـمـد عـبــده..امـــام الـحــــداثــة والـدسـتـــــــــور
يـتنــاول الـكتــاب انكـســار وفــوات الفكــر
الع ـ ــربــي املع ـ ــاص ـ ــر ب ـ ـشــت ـ ــى تــيـ ـ ــاراته،
ب ــاملقــارن ــة مع مــدرســة اإلم ــام محـمــد
عبــده أوحــزب اإلمــام الــذي ول ــدت من
عبـاءته احلـداثـة العــربيــة واإلسالميـة
ب ـ ـ ـ ـشـق ـ ـيـهـ ـ ـ ـ ــا اإلصـالحـ ــي اإلسـالمـ ــي
التـنويـري (علي عبـد الرازق) مـن جهة
 ،واإلصالحي العلماني الليبرالي (طه
حسـني) من جهـة أخـرى  ،بحـيث تبـدو
مـصفــوفـته الـنـظــري ــة املعـبّــر عـنهــا يف
بـ ــرنـ ــامـجه الـ ـسـيـ ــاسـي الـ ــذي وضـعه
للحـزب الــوطنـي أكثـر راهـنيــة من كل
مــا أجن ــزه الفكــر الــسيــاسـي الع ــربي
الحق ـ ـاً ..وهـ ــو مـ ــا يجـعل مـ ـشـ ــروعه
احلداثـي الدسـتوري مـطروحـاً على
ج ــدول أعـم ــال الـي ــوم ،إذ ت ـسـتعـي ــد
ح ــرك ــة امل ـش ــروعـي ــة ال ــدسـت ــوري ــة
الــدميــوق ــراطي ــة مبــادرته ــا اليــوم
بع ــد أن أسقـطـتهــا الــشعـبــويــات:
القـومية واليساريـة انقالبياً منذ
مـنـتــصف الق ــرن امل ــاضـي .ه ــذه
الــيق ــظ ـ ــة ال ـ ــدســت ـ ــوري ـ ــة ال ـتــي
تفـتحـت قـبـل عق ــد ونــصف يف
مــواجهــة فقه الكــراهيـة الـذي
راح يـه ـ ـي ـ ـمـ ــن عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـعـقـل

والفـ ــؤاد العـ ــربــي واإلسالمــي ،سل ـط ـ ـةً
ومع ــارض ــة ! ان الـب ــاحـث عـب ــد ال ــرزاق
عــيـ ـ ــد يق ـ ــارن االفـق العـقل ــي املفــت ـ ــوح
لالمـام محمد عبـده وهو رجل ازهري
مـ ـت ــن ـ ـ ـ ــور ،واألفـق

املنغلق لالسالم االصـولي اليـوم ويجد
بــونــا شــاسعــا بـينـهمــا بــاجتــاه حقــوق
االنـ ـ ــسـ ـ ـ ــان واالميـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدس ــتـ ـ ـ ــور
وال ـ ـ ــدميقـ ـ ــراطــيـ ـ ــة رغ ــم ان الف ـ ـ ــاصل
ال ــزمـنـي بـني االجت ــاهـني ي ــزيـ ــد عل ــى
القـ ــرن .والغـ ــريـب يف هـ ــذا الـكـتـ ــاب ان
االسـئلــة االجـتم ــاعيــة والفقـهيــة
والـعالق ـ ــة مـع الغـ ـ ــرب ،ظلــت هــي
ذاته ــا الـتــي حتكـم الـفك ــر الع ــربـي
واالسـالمي ،وكــأن تـط ــورات العقــود
العـديدة الـسابقـة لم تغيـر أي شيء
يف آليـة العـقليـة العــربيــة منــذ ذلك
احلــني .والك ــاتـب عـب ــد ال ــرزاق عـي ــد
مــؤلف الـكتــاب نــاقــد وب ــاحث ســوري،
درس يف كلـي ــة اآلداب بج ــامع ــة حلـب،
ونـال الـدكتـوراه يف النقـد احلــديث من
الـسـوربــون سنـة  1983.أصـدر عـشــرين
كــت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـاً يف ال ـنـق ـ ـ ــد األدبــي والـفـك ـ ـ ــر
الــسي ــاسي مـنهــا :يف س ــوسيــول ــوجيــا
الـنـص ال ــروائـي ،طه ح ـسـني -الـعقل
وال ــديــن(بحـث يف م ـشـكل ــة املـنـهج)،
أزمــة الـتنــويــر ،ذهـنيــة الـتحــرمي أم
ثقـ ــاف ـ ــة الفـتـنـ ــة ،سـ ــدنـ ــة هـي ـ ــاكل
الـ ـ ـ ــوه ــم -نـقـ ـ ـ ــد الـعـقـل الـفـقـه ــي.
والكتـاب هـذا من اصـدارات معهـد
الدراسات الستراتيجية /بيروت.

عـن معهــد الــدراس ــات االست ــراتيـجيــة ،صــدر ح ــديثـ ـ ًا كتــاب لل ــروائي والــصحفـي زهيــر
اجلـزائـري بعنـوان "املـستبـد ..صنـاعـة قـائـد ،صنـاعـة شعب" قـدم له البـاحث فـالح عبـد
اجلبـار قائالً :هـذا كتاب خـاص ،بحرفـية التعـبير ،ومبجـازيته ايضـ ًا وهو خـاص ألسباب
عدة فالكتـاب محاولة لـرؤية ما ال يرى :الـتنقيب يف حقبة الـبعث التوتالـيتارية وهي يف
عز جبروتها ،وذروة هوسها بالتكتم واالسرار.
يتضمن الكـتاب اربعة عـشر فصالً ،خـصص املؤلف كل
فـصل ،ملناقشـة كيفية تكـوين الفكر
ال ــديـكـتـ ــاتـ ــوري ،وال ــشخ ـصـيـ ــة
الديكتاتورية لدى صدام حسني،
خـالل سنــوات حـكمـه منــذ العــام
ال
 1968وقـبل ذلـك التــاريخ ،وصـو ً
الى االنتفاضة التي اعقبت دخول
الكـويت ،ومـا قـام به الـدكتـاتـور من
مجـازر وكيفـية تقـريب اقـاربه وذويه
مـن ال ــسلــط ــة ،ومـنـحهـم ال ــسلــط ــة
الـرئيسة واملهمة يف االجهزة االمنية،
والـوزارات ،والـدوائـر االخـرى .وبــرغم
اهمية الكتـاب يف تسليط الضوء على
مــرحلــة تــاريـخيــة مـهمــة ،وقــريبــة من
ال انه احتـوى علـى
اعمـارنـا وذاكــرتنــا ،ا ّ
بـع ـ ــض االخ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ــاء ،يف الـ ــت ـ ـ ـ ـسـل ـ ـ ـ ـسـل
ال ــوظـيفـي ،لـبعــض املــس ــؤولـني ان ــذاك،
وذكر التواريخ ،وبإعتقادنا ان هذا الكتاب
مفـيـ ــد للجـيل اجل ــدي ــد ،اجلـيل الــش ــاب
الذي ال يعـرف شيئـ ًا عن املـرحلة الـزمنـية
التي عـاشهـا الـشعب العــراقي ،ضمـن حكم
ال ــديكـت ــات ــور وكـيفـي ــة الـتـمهـي ــد لـت ــسلـمه
السلطة.

أمـــــــل الـــــــلـــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ال تـلبــس غيـره ،اجـل لم يـرهـا يـومـا تـلبـس لـونـاً
اخـ ــر ،او ت ــضع الـ ــزيـن ـ ــة علـ ــى وجـههـ ــا ،او حـتـ ــى
تــضحك مـن اعمــاقهــا ..هل م ــازالت ت ــذهب إلــى
مجــالــس العــزاء وان لـم تكـن تعــرف ملـن تقــام!!.
ك ــان يــس ــال نفــسه دائـم ــا؟؟ هل م ــازالـت احملل ــة
وال ـشــارع واجلـيــران كـمــا ت ــركهـم قـبل حفـنــة مـن
الـ ـسـنـ ــوات..؟؟ املـ ــديـنـ ــة اجلـمــيل ـ ــة بج ــسـ ــورهـ ــا
واسـواقهـا وشـوارعهـا ومقـاهيهـا "..هل سـاجـد كل
شيء علـى حــاله..ال اكيــد تغيــرت بعـض الــشيء،
ولـكـنـي حـتـمـ ــا لـن اتـ ــوه فــيهـ ــا فـ ــانـ ــا اعـ ــرف كل
تفـ ــاصـيـلهـ ــا ..وكل ثـنـ ــايـ ــاهـ ــا ،وخـبـ ــايـ ــاهـ ــا ..مـ ــا
يفـصلني عنهـا البعد اجلغـرايف فقط " كثيـرا ما
كان يحدث نفسه"..
بـصعــوبــة إلـتفـت إل ــى اجلهــة االخــرى لـتق ــابله
اللوحة من جديد ...عاد إلى مخيلته ذلك اليوم
العـ ـ ــاصف مــن نــيـ ــس ـ ــان ح ـيــث امل ــط ـ ــر وال ـ ــرع ـ ــد
واالعصـارعلى اشـده يف غربـته ..وحيث الـشمس
الالهبـة والغلـيان يجـتاح بالده ،وعـاصمتهـا التي
يعـشقهـا ...كــان حينهـا يشـرب قهـوة الـصبـاح يف
عـمله وهــو يتـابع احـداث مـا يجـري علـى شـاشـة
الـتـلف ــاز ش ــاه ــد متـث ــال الــط ــاغـي ــة وهـ ــو يه ــوي،
وجـم ــوع الـن ــاس وهـي تـتجـمع لـت ـسـحق ال ـصـنـم
الــذي كــان يـجثــو علــى صــدورهم بـضعــة عقــود..
قفـز من مـكانه..أخـذ يصفق بكلـتا يـديه ..يبكي
وي ــضحـك ..يـجل ــس ،يـقف وعـيـن ـ ــاه التفـ ــارقـ ــان
الـشـاشـة الـتي امـامه ....نــاسيـا املكـان والـزمـان..
ردد كلـم ــات كـثـي ــرة ،لــم يكـن هـن ــاك اح ــد ح ــوله
لــيفهـم لغـتـه ،او يعلـم مب ــا يجـ ــري ..لكـن ف ــرحه
الغ ـ ــام ـ ــر جـعل اجل ـم ـيـع يق ــبلـه ،و يف ـ ــرح مـعه!!
إحق ــا ..زال الك ــاب ــوس !!.وس ــاع ــود إل ــى بل ــدي..
وتنـتهي عـذابـات غـربتـي ...ردد بصـوت مـسمـوع..
تـ ـ ــردد صـ ـ ــدى ص ـ ـ ــوته يف أرج ـ ـ ــاء تلــك الغـ ـ ــرفـ ـ ــة
الغريبة..
اغــم ــض م ـ ــازن ع ـي ـن ـيـه مح ـ ــاوال الــن ـ ــوم ...إال أن
الذكريـات أبت ان تتركه وشـأنه !!..فكم من االيام
الـطويلة التي عاشهـا على امل العودة إلى وطنه،
واالستقرار هناك نهائيا..؟
عـاد بافكـاره إلى سبعـة وعشـرين عامـا ،حني ترك
بغداد مـرغما ،بعـد ان ساعـد معظم اصـدقائه يف
الـهـ ـ ـ ــروب م ــن املـ ـ ـ ــوت والـ ـتـعـ ـ ـ ــذي ــب الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان
بانتـظارهم ..تنهـد!! كيف رحل بجواز سفـر مزور
وبـاسم اخـر غيــر اسمه ،كــان اخلطـر يتـرصـده يف
كافـة حتركاته ،ولم يـنجُ إال حني تلقفته احضان
الغربة التي لم يخطر علـى باله بأنها ستمتد به
كل هذه السنوات...
بـني الــصح ــو والـن ــوم..وبـني احل ــاض ــر وامل ــاضـي..
ومـض كـبــرق..وجه حـبـيـبـته االولــى ..وسـمع مـن
بـعيــد شهقــات دمــوعه ــا وانيـنهــا ،وكـلمــاته ــا وهي
تعده بـاالنتظار حتى لو كلفها ذلك عمرها كله!!
لكنهـا سـرعـان مـا نـسيت وعـدهـا ،وتخلـت عن كل
ألتـزامـاتهـا امـام اول فـرصـة سـنحت لهــا..أبتـسم
ســاخــرا مـن غبــائه :كـم من الــسنــوات اضــاع وهــو

يعيش على رحيق ذلك احلب واالمل..؟
ت ـ ــواردت االفـك ـ ــار ،واالحـ ـ ــداث يف راسه ،ك ــصهــيل
خيل جـامحـة ..فعـادت به إلــى سنـوات الـطفـولـة
حينمـا كان يـلعب مع اقرانه يف ازقـة محلته التي
ولــد فـيهــا ...وفجــأة !!.شع ــر بيــد ن ــاعمــة تـلمـس
جبـينه ،ويـد اخـرى رسغـه ،لتجـس نبـضه ..كــانت
تـقف إلـ ــى جـ ــانـب سـ ــريـ ــره أمـ ــراة غـيـ ــر واضحـ ــة
املالمح ،مـشـوشــة الصـورة ،إال انـه رغم ذلك تـبني
ابتسـامتهـا ،متتمـت بكلمـات لم يفهـمها ،وغـابت
كـم ــا ال ـطــيف ..أح ــس بخ ــدر يف ج ــانــبه االميـن،
ف ـ ــانـقلــب علـ ـ ــى ظه ـ ــره ..حـ ـ ــدق ملــيـ ـ ـاً يف سـقف
الغرفة ..حتى أستبد به التعب فاطبق اجفانه..،
اضطـر إلى هجـر مرابع الطـفولة بـعد ان انتقلت
عـائلته إلـى مـنطقـة شبه نـائيـة يف اطـراف بغـداد
ومنهـا إلـى منــاطق متعـددة اخـرى ..حــرم عليه
االخـتالط بــالـصـبـي ــة ..الغـمــوض والـتكـتـم لف
حيــاة عــائلـته..؟ لـم يفـهم ملــاذا؟ إلــى ذلـك اليــوم
الــذي خــرج فـيه والــده ولـم يعــد الـيهـم ابــدا!!..
حيـنهــا عــرف بــان والــده كــان سيــاسيــا ومـن اجل
مبادئه ضحى بحياته...

تـسـاءل مـازن مع نفـسه :اين انـا االن؟ مــا معنـى
هذا؟ وهـذا االلم الـذي يأبـى ان يتـركني وشـأني؟
وملـاذا انـا مـربـوط بــاسالك حتــد من حـركـتي..؟
حــاول جــاهــدا ان يــرفع راسـه عن الــوســادة ،لكـنه
كـان اضـعف من ان يقـوم بـأي حـركـة ..فـاستـسلم
للذكريات الـتي عادت اليه كسيل جارف لتكتسح
رواسب حزنه الطويل والعميق..
يف خـ ـضــم ذلـك ال ـتــيـ ـ ــار اله ـ ــادرم ــن اله ـ ــواجـ ــس
واالفك ــار وال ــذك ــريـ ــات ..جفـل عل ــى ص ــوت ت ــردد
صـداه ،وكانه اتٍ من بطـن واد عميق ..،ياجـماعة
اصـبحـن ــا عل ــى مــش ــارف بغ ــداد...ارتــبك م ــازن،
ســاوره شعـور بـاخلـوف مـن اللقــاء ..من اجملهـول
ال ـ ــذي ي ـن ـتــظ ـ ــره ..حـ ـ ــاول مللــم ـ ــة شــتـ ـ ــات نفـ ــسه
املـبعـث ــرة ..بـني م ــا ك ــان ..وم ــا ص ــار ..ب ــدت ان ــوار
املـدينة ومصـابيحها املـضيئة تـزداد ضياء ..امعن
الـنـظــر مـن خالل الـنــافــذة ،بـتــوجــس ،ع ـســى ان
يجــد ضــالـته ،او يــرى مــا يــذكــره ولـكن عـبثــا!!..
لقــد تغيـر كل شـيئ ،الـشـارع ،احملالت لــون البـاب،
ح ــديقــة الــدار ..سـمع بــوضــوح طــرقــات الـبــاب،
ورنـني جـ ــرس الـبـيـت الـ ــذي ف ـ ــارقه مـنـ ــذ اعـ ــوام

طــويلــة ..الح له اصـبعه وهـو يـضغـط علــى قفل
اجلــرس بــاحلــاح ...تــذكــرحـيـنــذاك كـيف اراد أن
يقفـز الـسـور ..شعـر بــأحضـان امه الــدافئـة الـتي
بللـت وجهه بـالـدمــوع والقبـل والعنــاق ..كم كـان
مشتـاقاً لـتلك العاطـفة وكيف انـتابته جـملة من
االح ــاسـيــس اخملـتـلف ــة ..اخ ــذت دمـ ــوعه ت ـسـيل،
مـختــرقــة خــده وصفـحه وجهـه ،ليـسـتقــر بعـض
منهــا علـى وســادته والقــسم االخــر يف أذنه"..اين
انـت يا أمـي،؟ يالـيتك كنـت االن معي لغمـرتيني
بفيـض حنـانـك وملسـحتي بــراحتك علـى جبـيني
املتعب "..بحشرجة متتم مع نفسه..
أع ــاد الك ــرة محــاوال احلــرك ــة ،لكـنه لـم ي ـسـتـطع
الـتـ ـشــنج كـ ــان ي ــسـ ــري يف دمه مـن قـ ــدمه حـتـ ــى
راسه ..الزمه ظل الذكريات ناثرا اشرعته..
هـا هـو الفجـر يلـوح يف االفق وهـالته االرجـوانيـة
تـظهر من بعيد..أطل من شـباك غرفته ..كم مرة
حلـم بـ ــانه يـقف امـ ــام نـ ــافـ ــذة غـ ــرفــته ..يـتـ ــأمل
املكــان ..،لقــد تـغي ــرت االشيــاء ..االشج ــار اشتــد
عــودهــا ..الفـسـيلــة الـتـي تــركهــا اصـبحـت نخلــة
مــرفــوع ــة الهــامــة ..تــذكــر!! كـيف انه لـم يــطق
صبـرا فخـرج إلـى الـشـارع لـوحـده ..بعـد سـاعـات
فقــط مـن وص ـ ــوله ..س ـ ــار علـ ــى غـيـ ــر هـ ــدى أراد
اكتـشـاف كـل شيء بـنفـسه ..فـبعــد غيـاب طــويل
عـن حـبـيـبــته بغ ــداد ك ــانـت رغـبـته ش ــدي ــدة يف ان
يـلتقي بهـا اول مرة بـعد فـراق سنني لـوحدهـما..
يتنفس عبيـرها ،يحتمي بحضـنها ..يلوذ بدفء
شـمسـها الـوهاجـة ..يعـانق نهـرها الـدافق ...لكن
م ـ ـ ــا ش ـ ـ ــاه ـ ـ ــده عـل ـ ـ ــى وجـهـه ـ ـ ــا أف ـ ـ ــزعـه ..فـق ـ ـ ــد
ه ــرمـت..وتــش ــوهــت معـ ــامله ــا ..وم ــزق جــس ــده ــا
بـ ــوحـ ـشـيـ ــة ..ووجـههـ ــا امل ــشـ ــرق اصــبح كـ ــاحلـ ــا
ه ـ ــرم ـ ــا ....حــتـ ـ ــى دجل ـ ــة بـ ـ ــدت له ت ـبـكــي ..وقف
يتـأملهـا بكل شـوق ولهفــة...ال ..ال ..لم تكـن هي
هـذه ذاتهـا من كـان يقضـي الصيف يف احـضانـها
أو عل ــى ضف ــافهــا  ..ومــن اجلهــا عــوقـب مـئــات
املــرات !!..لـم يـت ــرك مكــانــا يف املــديـنــة الـتـي لـم
يعـشق سواهـا إال والتقاه ..كـان يسـير كمـا لو انه
لـيــس يف وعـيـه ..لكـن شع ــورا ب ــاحل ــزن والـي ــأس
جعل دمـوعه تـنهمـر حـسـرة ولـوعـة..ازدادت دقـات
قلبه ،واحس بـاختناق وجفـاف يف فمه حاول بلع
ريـقه اراد ان يــتح ـ ــرك لـكــنه أح ــس كـم ـ ــا ل ـ ــو انه
مسمر يف سريـره ..حاول ان يصرخ بـاعلى صوته،
لكن صوته بقى مسجونا داخل حنجرته..
حـمل قلـبه ،وقــد انغ ــرست فـيه سك ــاكني صــدئــة،
عـائـدا إلـى منفـاه ..لقـد احـرقـت حبيـبته ..بـدت
اث ــار ال ـشــيخ ــوخ ــة والـقه ــر واحل ــزن واحل ــرم ــان
واضحـة عليـها ..وبـرغم كـل اجلراحـات كان يـأمل
بانها حتـما ستعود إلى شبابهـا وبهائها وعافيتها
ولو بعد حني..
تقاذفـته امواج الغـربة العـاتية مـرة اخرى ..ورغم
إالحــبـ ـ ــاط الـ ـ ــذي اصـ ـ ــابـه إال انه ت ـ ـ ــابع حــي ـ ـ ــاته
برتـابتهـا املعهـودة ..فكـان يرى ويـسمـع ما يـجري
يف بلـ ــده ..حــطـ ــام ودمـ ــار ،ونـ ــار مـ ـســتعـ ــرة ،،لـكـن

التفـاؤل ظل داخلـة كـوشـاح عـروس ابـيض ..ومـا
لـبثـت عيــونه ان رنت إلـى وطـنه ولهفـة اللقـاء به
الزمته ..كان ميني النفس بالعيش يف احضانه..
بعد ثالثـة اعوام حسم امره بـالعودة ..لم يذعن
لـتح ــذي ــرات اخـ ــوته ،وامه ال ــراقـ ــدة عل ــى ف ــراش
املـوت ،الـتي كــانت تفـضل املــوت دون رؤيته عـائـداً
إلـيهــا يف هــذا الـظــرف العـصـيب ..لـكنـه لم يــأبه
بكل ذلك وقـرر املغـامرة حـتى وان كـلفته حيـاته..
لـم يكـن يفـهم مــاه ــو ذلك الــشيء اخلـفي الــذي
كان يـشده ،يـجذبـه إلى جـذوره التي لـم تسـتطع
سنـوات البعـد ان تقتلعهـا ..اهو الـشوق الـذي لم
يبـارحه يـومـا..؟؟ اهــو حب املكـان الــذي لم يجـد
مثل دفئه يف اي االمـاكن؟؟ إهي لهفة العودة إلى
ال ــزم ــان ال ــذي ك ــان؟ أم هـي ج ــذوره الـتـي متـت ــد
عـميقا هناك؟؟ رمبا اراد وداع امه فقد تكون املرة
االخيــرة الـتي يــراهــا فـيه ــا لم يــستــطع تفــسيــر
الدافـع احلقيقي للـمغامـرة ..تردد مـازن ...،لكنه
اذعـن يف الــنهـ ــايـ ــة إلـ ــى ص ـ ــوت قلــبه الـ ــذي كـ ــان
يناديه..
كـ ــان مـ ــازال يـتـ ــارجح بــني اغفـ ــاءته املــتقــطعـ ــة..
والـن ــوم العـمـيق..سـمع دق ــات خفـيف ــة علــى بــاب
احلج ــرة ..وص ــوتـ ـاً يـن ــاديه ب ــاسـمه "..مــن تك ــون
هـذه؟؟ وماذا تريـد؟ " حدث نفسه ،واشـاح بوجهه
عنهـا ..حينها تراءى له ..املـوت ..الدمار ..االلم..
املصـاعب ..الفاقـة ..الفجيعـة ..غدت من طـبيعة
احليـاة يف بغـداد ..ازدات شحـوبـا ..وغــدت حطـام
مــدينــة ..ليـس فـيهــا ســوى احلــواجــز االمـنيــة ..
واالوس ـ ــاخ ..اكـ ـ ــوام احلج ـ ــارة ..االزب ـ ــال ..اب ـنــي ـ ــة
بــاكـملهــا محــروقــة ..ومهــدمــة ومهـمل ــة ..حتــى
وجــوه أهلهـا أصـبحت كـاحلــة عيــونهم خـائفـة..
قلـ ـ ــوبهــم مـكـ ــسـ ـ ــورة  ..كل شــئ يـلفـه الغــم ـ ــوض
والتــوجــس ..لقــد انـطفــأ القهــا ،وذوى بهــاؤهــا..
لـلمرة الـثانيـة التقـى بدجلـة ذلك النهـر الذي ال
يــضـ ــاهـيـه اي نه ـ ــر يف العـ ــالــم بجـم ـ ــاله ..ولـكـن
هيـهات ان يجـد ما احـب ..الوحـشة واحلـزن يلف
ضف ــافه ..س ــار عل ــى اطالل م ــا ك ــان و احــس ــاس
غــريـب استــولــى عـليـه ..و خنــاج ــر القه ــر وااللم
تـنغــرس يف قلـبه ،بــدون رحمــة ..انـهمــرت دمــوعه
الـسـاخنـة كمــا املطـر علـى االرض القـاحلـة علهـا
تهـدئ من الـبركـان الثـائر يف نفـسه..ادرك حيـنها
ان من الصعب العودة واالستقرار بني اهله...
عـاش ايـامـاً كـئيبـة حـزينـة ..كـان مـرهقـا بـالفعل
وعــاجــزاً عن الـتفـكيــر او التــركيــز إال مبــا اصــاب
وطـنه ..هج ــر كل شـيء..اهـمل عـمله ،واس ــرته...
كـ ــره كل م ــا حـ ــوله ..وان ــزوى يف وح ــدتـه ...لق ــد
رافقـت حلظـات اليـأس هـذه وضـوحـا يف الـرؤيـة..
هاهي احلقيقة امام عينيك!!
صـوت رقـيق متـسـائل ،جـذبه ،إلـى الـواقـع"..كيف
تـشع ــر؟ انت احـسـن اليـس كــذلك؟"كــان الـصــوت
مثل نـغمة مـوسيقـية شجـية ..استـوضح مبعثه..
جلسـت صاحبـته على حـافة الـسريـر ..وابتسـامة
هادئة تطفح على وجه مالئكي القسمات"..

