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فحلّت الخٌبة محل , الفاو فشلت كل الجهود العسكرٌة والدبلوماسٌة من إسترجاع شبه جزٌرة 

وأنشغلت شوارعها بإستقبال جثث الجنود  وأكتست جدران بغداد بالفتات النعً السوداء ,األمل 

القادمة من الجنوب مصحوبة بعوٌل ال ٌنتهً ولطم على الصدور العارٌة لنادبات فقدن أألعّزة 

ٌّبت  وساد شعور بالهضٌمة على وجوه كل العراقٌٌن, أبناءهّن وأزواجهّن وأخوتهّن من  الذٌن غ

 ..الحٌرة الكثٌر من حٌوٌتها وأمعنت فً رسم أسئلة بلٌدة فً عٌونهم المسبلة الكلٌلة 

كانت , إستغّل نصٌر فترة إسبوع بعد نهاٌة معرضً , وسط هذا الجو الواجم القاتم الحزٌن 

وفاته إنه ( زهور ال رصاص ) فأقام معرضه الذي أسماه بعجالة , مشغولة فٌه القاعة غٌر 

االّ أن ُحسن حّظه إنه إنتهى دون أن ٌثٌر شبهة , ٌنطوي على تحدٍّ واضح للنهج القتالً للسلطة 

وراق خضر ندٌة وفازات وقد توّزعت باقات ورد وازاهٌر وأ ,ما تودي به الى التهلكة  

شجٌرات وجداول باسق وونخٌل  ومروج وحقول, ل المعرض عظم أعماودوارق ملّونة على م

 ..تشّق خدود األرض الٌانعة على المتبّقً منها 

وأثناء ما كّنا أنا وهو جالسٌن وسط القاعة , وفً مساء ٌوم غٌر عادي من أٌام معرض نصٌر 

ومنهمكٌن فً قراءة قصٌدة لحسن , ألمل فً قدوم زائرٌن سربلنا بثوب الٌأس بعدما فقدنا اوقد ت

محاولٌن فك ألغازها وربط مفرداتها لمعرفة مقاصده  ,منشورة ذلك الٌوم فً إحدى الصحف 

وبعد أن اّدى تحٌته بطرٌقة , دخل علٌنا أحد فنانٌنا المسرحٌٌن المرموقٌن .. ومرامٌه 

 ..مسرحٌة

 ..ـــ مساء الخٌر أصدقائً الحلوٌن 

دأ ٌستعرض اللوحات وقد تسلّح بحقٌبة صغٌرة معلّقة على كتفه من النوع الذي شاع ذلك الوقت ب

وقد ,  هتمام كبٌرإإلى أن تسّمر أمام لوحة ورد صغٌرة وراح ٌتأّملها بشغف و, بٌن الفنانٌن 

ّن هاتف إذ لم ٌبرحها االّ بعد أن ر, أثارت إنتباهنا الفترة الطوٌلة التً إستغرقها وقوفه أمامها 

اءة ما سّطره مّما دفع فضولنا لقر, فأنتبه الى نفسه وأنتقل ألستعراض بقٌة األعمال , القاعة 

 ..فوجدناه قد كتب , الزائرٌن قبل أن ٌهّم بالخروج  على صفحات سجل

 (أشكرَك كثٌراً ألّنً تنّفسُت قلٌالً )                  

ٌقة النفس العراقٌة المأزومة والمكلومة والطافحة ومعّبرة عن حق, وكانت كلمات موحٌة بالكثٌر 

 ..بالقنوط والٌأس وبمشاعر الهزٌمة والخوف من المجهول 

 ..قلُت لنصٌر 
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ٌّة كاملة بهذه الخمسة كلمات التً .. ـــ هذا الفرق بٌن الفنان المثقف عن سواه  لقد قّدم لنا مسرح

 ..دوّنها فً السجل 

 !.وأقتنى لوحة لكان قد أسدى لً معروفاً لن أنساه له أبداً  ولكن لو أتمَّ فضله.. ـــ فعالً 

فن .. الفن التشكٌلً نخبوي .. نصٌر .. ـــ ومتى كان الفنان عندنا له القدرة على شراء لوحة ؟ 

ي تتوّفر على فن العوائل المترفة الت.. إرستقراطً ال ٌعلّق االّ على جدران الصالونات الفارهة 

 ...وهذه غٌر متوّفرة عندنا فً العراق .. مّتع بثقافة الشراءالجمالٌة  وتت قدر كبٌر من الذائقة

كان المفروض أن أُولد بعد مائة عام ألجد الخصومات قد نشبت بٌن المقتنٌن .. ـــ مع األسف 

 !!الذٌن أكتّضت بهم القاعة 

 !حاول أن تحتفظ بهذه الصورة ألحالمك هذه اللٌلة .. ـــ عزٌزي 

 ! ..تركنا الصحٌفة وقصٌدة حسن التً فشلنا فً حّل طالسمها جانباً  ضحكنا بعد أن

 

                              ×        ×        × 

تناول رشٌد رشفة عرق ثم تابع قراءة قصٌدته الجدٌدة وأنا مسترخً على الكرسً اللصٌق 

ٌّما إستمتاع بطرٌقة إلقاءه التً تنمُّ عن خبر, بسرٌره  ة وافرة من التحّكم بمخارج ومستمتع أ

حتوته قصٌدته من وكذلك بما أ ,األلفاظ ودراٌة مسبقة بمواضع األسترسال ونقاط التوّقف 

 !مضامٌن تصبُّ فً الحنٌن للرفقة والوطن وكأنه ٌعٌش فً غربة منذ عشرٌن سنة 

. .تعٌش غربة داخلٌة  ولكّنك تحنُّ لمن ؟ فالوطن على ٌدٌك صحٌح أنت .. ـــ رشّودي 

ال زاال على قٌد الحٌاة  ك ووالدتكدووال.. علٌك بزٌاراتهم الٌومٌة وأصدقائك ومحّبٌك لم ٌبخلوا 

أنا أخشى إنك تحنُّ الى هذه المعتوهة التً إسمها سعاد .. وٌعٌشان معك نتمنى لهم طول العمر 

حتى أن  إنها نصف مجنونة  وال تستحق.. التً قرّرت أن تتركك فجأة مثلما تركت سعٌد فجأة  

فهً غٌر , إنها إمرأة مسخ فال تجعل من رحٌلها موضوعاً لقصٌدة .. تتذكرها لحظة واحدة 

ٌُكتب ألجلها   .. جدٌرة بحرٍف واحٍد منك 

وهذا ماال , لقد أمعنُت فً األساءة إلٌها متعّمداً خشٌة من إحتمال حصول حالة من التعلّق بها 

ٌقوى على الصمود أمام رؤٌة وردة فً حالة فهو من الضعف بمكان بحٌث ال , أرتضٌه له 

ثم أنتفض فجأة وكأنه قد صحى من .. تأّفف رشٌد والحت فً عٌنٌه إلتماعة خجلى .... ذبول 

 ..ُسكرٍة للتو 

فهً تولّت مهام العناٌة .. قد وصل الحال عندها أن تنام بٌن أقدامً للصباح .. ـــ عجٌب أمرها 

حتى لملمت .. ّور حتى حالقة ذقنً مارستها بكل حذر وعناٌة تص.. بً كاملة وتلبٌة كل طلباتً 

وحفظها بملّفات ما تعجز عنه أمهر السكرتٌرات قصائدي وأوراقً المبعثرة وتبوٌبها بتوارٌخها 

ودام األمر على هذا الحال شهراً كامالً  ثم أصحو ذات ٌوم ألجد ورقة كتبت علٌها بحروف .. 

 ..كبٌرة 



ٌّدي وموالي)        س

 صباح الخٌر والعافٌة           

, شهٌر تحّولُت فٌه الى جارٌة مطٌعة  بٌن ٌدٌك ورهن إشارتك ..... أظن ٌكفً هذا               

وسٌكون هذا مدعاة فخر وزهو لً إلّنك شاعر كبٌر وطٌلة عمر وعً كنُت أتمّنى أن ألتقٌك 

اً ... ٌّ  (اد سع.. .. سوف أحاول العودة الى سعٌد إذا ما زال ح

ٌّاها  شعرُت وألّول مّرة بتعاطف ... وأنا أقرأ ... ثم أخرج ورقتها من تحت وسادته وناولنً إ

إّنها نتاج مجتمع .. ال أشقاء ..ال أهل .. إنها مسكٌنة وتائهة فً شعاب الحٌاة .. غرٌب مع سعاد 

ترابٌة أشبه  ختفوا عن حٌاة المدن لٌندّسوا فً مواضعكً وأمقهور أرتدى كل شبابه اللون الكا

وال ٌملكون خٌاراً , بالكهوف تفوح منها رائحة عفن ورطوبة عطنة وعلى طول خط المواجهة 

 .سوى موتهم المؤّجل 

كنُت قد , غادرُت رشٌد  بعد أن طلب منً أن أضع تخطٌطاً لً خلف زجاج مكتبته المتواضعة 

ٌّاه بعد أن رآه ٌوماً فً غرفتً وأعجَب به  بعُت قبلة على جبٌنه بدافع شعور وبعد أن ط, أهدٌته إ

 .غرٌب إنتابنً حٌنها بقرب نهاٌته 

 ..حٌن وصلُت الكالٌري سألنً نصٌر 

ٌّدة التً فً القاعة   ..لقد سألت عنك .. ـــ هل تعرف تلك الس

إذ كان المفروض وحسب األتفاق أن نلتقً لتكملة حدٌثنا .. كنُت متوّقعاً إن جنان ستأتً الٌوم 

ٌّها عن التشكٌل وع ٌّة كما تسم كً تكتب مقاالً الى المجلة عن معرضً الذي سبق , والمه السحر

 !ولكن هً هكذا مواعٌد النساء .. معرض نصٌر هذا 

 ..ـــ مساء الخٌر 

فاجأتنً حٌن إستدارت لنكون , ر قلت لها بعد ان تجاوزت الساعة الواحدة والنصف بعد الظه

وشحوب , ووجود كدمة قرب صدغها , لى عٌنٌها فقد وضعت نّظارة سوداء ع..  وجهاً لوجه

 ..واضح ٌعلو سحنتها 

 هل تعّرضتً لحادٍث ال سامح هللا ؟.. ـــ سالمات 

ٌّنه .. لم تجبنً   ..وقالت .. ثم تمتمت مع نفسها شٌئاً لم اتب

 ..تمّكن من المجًء حسب األتفاق لحصول ظرف طاريء حال دون ذلك لم أ.. ـــ أنا آسفة 

 !هل بإمكانً مساعدتك بشًء ؟.. ـــ خٌراً 

 ..المشكلة خاّصة بً .. ـــ أشكرك 

وتفادٌاً لألحراج لم أستمر , غلب الظن اً قد حصل بٌنها وبٌن زوجها على أقّدرُت أن خصام

وحٌن شرعنا بتكملة الحدٌث ... بطرح أسئلتً ودعوتها لشرب فنجان قهوة فً صالة الجلوس 



خلعت نّظارتها , الشكل وتأثٌر التجاورٌات اللونٌة فٌه  عن أسالٌب تجرٌد العمل الفنً من

 ..بسرعة وقالت 

 !ـــ أظن شكلً اآلن أفضل مثل للتجرٌد 

حاطت بهما هالتٌن غامقتٌن وآثار نزف شدٌد ا حصل لعٌنٌها الجمٌلتٌن اللتٌن أآلمنً كثٌراً م

ًّ شعوٌر طافٌح وبدا ع, أٌقنت فوراً إّنها تعّرضت الى ضرب مبرح , وسط عٌنها الٌسرى  ل

 ..بالتعاطف معها 

 ..ـــ أيُّ إنساٍن هذا الذي فعل كّل ذلك ؟  ال أظّنه إنساٌن سوي ؟

كلّما أتأّخر ساعة أو أكثر عن موعد رجوعً الى البٌت ٌحصل ..  ـــ هذه لٌست المّرة األولى

وكلّما أحاول أن أقنعه .. ومرٌض بالهواجس والغٌرة .. إنه مسكون بالشك والظن .. مثل هذا  

 ..ال ٌقتنع أبداً , باألسباب التً دعتنً للتأخٌر وهً أسباب لها عالقة بعملً 

 !ه أشبه بوحش إن.. ـــ ولماذا ال تطلبً األنفصال عنه 

 ..ـــ أفّكر بأوالدي أوال وأخاف منه ثانٌاً 

 ..ـــ إلجأي الى أهلك كً ٌضعوا حّداً لجنونه هذا 

 !!إنه مسؤول فً الحماٌات الخاّصة ومهّمته إٌذاء اآلخرٌن .. ـــ ال ٌستطٌع أحد فعل شًء 

لو كنُت ... ي  مع نفسفشرعُت فً محاورة صامتة وخائفة .. عندها عرفُت إزمتها الحقٌقٌة 

دري إن زوجها مسؤول فً هذه المؤسّسة المرعبة  لما صرفُت إهتمامً لها وتركتها تتجّول أ

ألدعهم .. أنا لسُت أباً لكل الجاهلٌن .. ما لً وما للصحافة .. فً القاعة دون أن تفهم شٌئاً 

وهل أنا بحاجة . .؟ .ثم لما أختارتنً أنا بالذات دون غٌري .. ٌجتهدون للحصول على المعرفة 

كون خصماً لمثل هذا لو ثّم ما قوتً أنا كً أ! .. نقصنً ؟الى مشاكل ومخاوف إضافٌة كانت ت

ربّما حصل لها ما حصل حٌن تأخّرت فً لقاءنا األّول قبل أقل .. تطّورت العالقة فٌما بٌننا ؟ 

 ..من إسبوع 

ًّ أسئلتً الخائفة  بعد أن أحّست بحرجً وأنا أقط  ..قٌقة زوجها علم حعت عل

 ..ن نؤّجل تكملة حدٌثنا الى لقاء قادم ما رأٌك أ.. ـــ ٌبد إنك متعٌب اآلن 

 .خرى در المكان اآلن ال تعادلها رغبة أكانت إجابتً سرٌعة ورغبتً فً أن تغا

ٌّد   .ـــ إقتراٌح ج

 

 

 



  

 


