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ثقافة

لقد كان هنا وطن!

َلٌ �َشْوٌق َو�أَ

من �ل�شعر �لكردي �ملعا�شر نفط �لإرهاب �لعربي

ذكريات �لرماد

اللنب  أنه كان هناك رجــل يبيع  يحىك 
وكان يبيعه من النوع الجيد غري املغشوش، 
وكان لــه من الزبائن الكثــري.. يف يوم من 
األيام قــرر صاحبنا زيادة مكســبه فخلط 
نصف اللنب باملاء.. وكالعادة ذهب للســوق 
وبــاع اللنب املغشــوش ومل ينتبه زبائنه أن 
اللنب مغشوش؛ ألنهم يثقون به ويتعاملون 
معه منذ زمن طويــل.. فربح ضعف الربح 
الجديــد.. يف طريق  وكان فرحًا ملكســبه 
عودته للبيت أنهكه التعــب فقرر أن يرتاح 
قليال تحت ظل شــجرة أمام النهر.. يف هذه 
األثناء نزل )قرد( من عىل الشــجرة ورسق 
البائع وصاح يتوســل  املال.. فرصخ  كيس 
بالقرد لريد له كيس املال، فام كان من القرد 
إال أن فتــح الكيس وقام برمي قطعه واحدة 
للبائع وأخرى يف النهر، واستمر بذلك حتى 
فرغ الكيس من النقــود، عندها قام البائع 
بجمع النقود التي رماها له القرد، تفاجأ عند 

عده للامل أنها كانت تساوي مثن اللنب غري 
املغشوش! فضحك وأطلق هذه املقولة "مال 
اللنب للنب.. ومال املــاء للامء" ومن يومها 
قرر عدم خلط اللنب باملاء، فصار قوله مثاًل 

يرتدد عرب األجيال.
العربة: أن ما أُخذ بغري وجه حق يضيع 

هباء بدون أدىن شك.

شعر برهان البرزجني : ترجمة عمراواره
)  ۱ (

رمانتي              
أنِت

كمثل رمان حلبجة
لقاؤك مسكر

وشفتاك رطب
أنت

قصيدة ذي قامة جميلة
قدح عشق بسيط جدا

سيكارة مملوءة بالحنان
لن تكونني

مثل الغروب
وال مثل الشمس

ترتكني الظل وراء قامتك
لن تتكرري مرة أخری

أنا متأكد
تارة تارة كمثل دفء الشمس

ومرات
كمثل حديقة دارنا

تهدي النعوشة للروح ..!!
) ۲ (

أنِت فقط
أنت تشبهني الحديقة العامة

متلئني عينّي شعرا
من بعيد

ويف حضني 
تجمعني أوراق عمري الساقطة

)  ۳ (
مع األسف... مل أكن هناك 

مع األسف مل أكن هناك
أنزع فستان أحزانك.. وألبسك حناين

كل صباح .. تضعني قباليت
داخل حقيبتك 

وتحفظني قلبي داخل جيبك
أنِت تشهقني نفسا

وأنا ألف مرة أكون فداك
مع األسف ... مل أكن موجودا هناك

طريقي بعيد
أكون سجادة وتصلني عيّل

فراشا
ليك..

تأخذين قسطا من الراحة.
) ٤(

 ألك...
منذ أن أحببتك

قصائدي ...
كمثل أعمدة الكهرباء

واقفة علی الشوارع واألزقة
عند النهار 

تفرح بلقائك
وعند الليل 

يشعلون مصابيحهم
ليك تضعي قدميك علی عينّي.

لقد رحلوا بعيًدا صوب أنفاس الوحشة والعزلة،
لتتلوا عليهم ما تيرس من بيان

استبطان رصخة الفاجعة،
من فرط سذاجة اضمحالل

رغباتها املنزوية،
من بعد اشتباه موجة الغرور
يف انصهار جموح الطريدة،

بتوسالت صهيل الساللة
وهي تعزف أناشيد غثيان

السالحف الطائرة،
هذا ما تبقى من فزع مشهد ليل فائض،

بغباء شهوة السلطة املبتذلة
تحارصه أشباح قراصنة املوت

ومكائد أحالمهم الضامرة،
وهي تتوارى يف مفازات نبيذ أحداقهم،

لقد رحلوا يف تخطبات مذاق
الحرية والكآبة وتوزيع كربياء

املغامرة،
واسرتخوا قليال عىل شطآن

حامقاتهم الضوئية،
فسقطوا يف فضاء الوليمة قبل ترميمها من أحشاء 

كوكب اللحظات الضارية،
حني تصوغ مراثيها بأرواح

الضحايا،
لقد كان هنا وطن!

م. َجَمال باهرمز
ْفِط يِف  )ماتت َعىَل أَْفَخاذ اْلَعِشريَة ُكّل اْلَقيِّم/ ِحني َزَمن النَّ

َصْحراِئَنا َهَجم / َوأَْصَبح ِبْئ ِبرْتول يركعنا ويسلبنا إَراَدُتَنا كرامتنا / 
اِئِل اأْلَْسَود ِبُجم / ِحني اِْمَتَزَجت قطراته  َوأَْصَبح اْلَعَرِبّ ِمْن َهَذا السَّ

يِف ُعُقولَِنا تفكرينا َمِصريََنا / َوأَْصَبح َلَنا إْكِسري َحَياة َوَماء َوَدم 
ُعوب َغرْي اأْلََلم / َواْلِرَْهاب اْلُمَساِفر  / َماَذا أضفنا لحضارات الشُّ

اُمَنا الرََّمم /  ُر ِمْن ُحكَّ َحرُّ والثائر الَوَطِنّي اْلُمْنَهزِم / َماَذا أََرْدَنا َغرْي التَّ
ر واللحاق ِباأْلَُمم؟!(. َطوُّ َهل جرميتنا ُمَحاَوَلة التَّ

شكري احلسني
هل سمعِت الرماد من حيث أوحى:

ما أمّر الهوى ولو كان ملحا! 
أفصحي..! مل يعد سوى الجرح أهاًل

الرتجال الدموع كالنار فصحى
ليس يل منِك غري عنف الليايل
وْهي تجتاحني بذكراك رشحا
كلام اجتزُت عنَف ذكراِك ليال

عرجْت ب الطيور نحوِك صبحا
ما ملحويِك من فؤادي سبيٌل

كيف أمحوِك؟! والهوى ليس مُيحى
هكذا أنِت.. كاملجازات تأيت

فجأًة تستثري يف القلب جرحا
وإذا ما الفؤاد مّسْته أيدي الـ

ـحّب فاسأْلُه: كيف كان.. فأضحى؟!
 مارُد الحّب للجحيم انتحى ب

ليتني مل أطْعه يف أّي منحى
أرهقْتني الحياُة من حيُث ألقْت

ها املرَّ يف طريقَي مزحا ِجدَّ
يل إىل العمر نظرُة الغصن ملا
ذكَر الجذَع بعدما صار رمحا.

َزَمــٍن يف  غــاَب  لَِشــْوٍق  َقلْبــي   راَن  َكــْم 
َعَتــُم َقــْد َحــلَّ ب   أَْهــَوى َغــدي  َبــتُّ  مــا 
ُمْنَعــزاًِل أْصَبْحــُت   إِذا  ِبَلــْوٍح   يل   َهــْل  
أََلــُم ِبهــا  أَْقــَى   َوَلــْو  ِجراحــي   َتْشــفي 
َوَطنــي يف  ِزْلــُت   مــا  ِعْشــُتها   ــًة  ِقصَّ يــا 
َقَلــُم شــاِهدي   ِباْشــتياٍق   َلهــا   أَْبــيك  
ِرْحَلَتهــا اأْلَرِْض  ِبــُدوِن  أَُتْنِهــي   َشــْمٌس 
َعــَدُم ُعْزَلــٍة   يف   َلهــا    ِبُبْعــٍد    َقْيــٌس  
ُيعاِتُبنــي ُغــلٌّ     َكــَدٍر     يف    ِزْلــُت    مــا 
َعَلــُم يل  صــاَح   مــا  َواْنَتَهــى   َغــَدا   ُعْمــٌر 
َقــْد َتــاَه ِشــْعرِي َفــاَم  َيْحَيــا َغــدًا  َنَظــري
َســَقُم لنــا    ُيْشــَفى   َغــَزٌل   مــا عــاَد   يل 
ُكــَرب يف  اْلَعْجــَز   َعــيَلَّ   ْن  َهــوِّ َلْيــُل  يــا 
َنَغــُم َعاَلمــي  يف  ُتــَرى    ِبَنــْوٍم  يل  َهــْب 
ُمَقــيَل لهــا   ذاَبــْت   َوَقــْد    َســْعٍد   ــاُم   أَيَّ
ُعَقــُم نــي   َعمَّ ُيراعــي  ِبَوْعــٍد    يل   َهــْل 
َبــَدين َعــْن   ِغْبــُت  لَيــْوٍم   َحــظٌّ   داَر  مــا 
َحَشــُم زاَرين    مــا   ِكــرَبٌ   ــني   َمسَّ َقــْد  
أََمــيل ِبهــا  َيْحُلــو  َبْســَمتي   عــىل  أَْبَقــى 
ِنَعــُم. َفاَتنــي   َقــْد   ُمْنَتِظــرًا   ُعــْدُت  مــا 

مازن توفيق

�إ�شماعيل خو�شناو

قصة وحكمة

ق�شة ق�شرية..


